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iv 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร

และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

ณ หองประชุมจำปหลวง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

******************* 

 ในป พ.ศ. 2564 นี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดบูรณาการทำงานรวมกันจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 หรือ The 1st National Conference on Science 

Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Mahasarakham University 2021 (SEAT -RMU 2021) โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. สงเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ 

คณาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่เกี่ยวของ  2. เปนแหลงใหบริการและเผยแพรความรู ความกาวหนา และวิทยาการใหม ๆ แกสังคม และ 3.

กอใหเกิดการความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ อันจะทำใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปใชอยางกวางขวางเผยแพรองคความรู

ผลการวิจัยที่นำไปใชประโยชน ทั้งนี้การจัดประชุม ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอกเปนเจาภาพรวม ไดแก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต  

 การประชุมวิชาการดำเนนิการผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือออนไลน  โดยมีการนำเสนอแบบปากเปลา จำนวน 

102 บทความ ประเภทโปสเตอร จำนวน 48 บทความ เปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 23 บทความ 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 92 บทความ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 30 บทความ และไดรับ

ความอนุเคราะหจาก ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานท่ีปรึกษาวิชาการ ศูนยวิจัยเห็ดฟลินัส ไทย-เกาหลี ใหเกียรติเปนวิทยากร

รับเชิญ บรรยายเรื่อง “จากงานวิจัย....สูนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ”   

 ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อุษา กลิ่นหอม วิทยากรรับเชิญ 

รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบคุณเครือขายที่เปนเจาภาพรวม 

ทานผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ผูเขารวมการประชุมทุกทานที่มีสวนรวมสราง

บรรยากาศทางวิชาการ ทำใหการประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบความสำเร็จได ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝายจากทุก

คณะ ขอบคุณผูบริหารทุกทานจากทุกคณะที่เปนเจาภาพ ที่ทำใหการประชุมวิชาการในครั้งนี้เกิดขึ้นไดเปนครั้งแรก และ

หวังเปนอยางยิ่งวาจะมีความยั่งยืนสืบไป  

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก จันทรสวาง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ประธานจัดการประชุมวิชาการฯ 
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คณะกรรมการวิชาการ 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก จันทรสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

2. รองศาสตราจารย ดร.รภัสสา จันทาศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวดล กัญญาคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

4. รองศาสตราจารย ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ  มหาวิทยาลัยรังสิต   

5. ผูชวยศาสตราจารย รังสรรค พลสมัคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย อินทะตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธิวา แกวมาตย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

8. อาจารย ดร.กมล พลคำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

9. อาจารย ดร.นพดล สมผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย (Peer Review) 

 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ประมวล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. รองศาสตราจารย ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

3. รองศาสตราจารย ดร.จิตรลดา วิชาผง  มหิทยาลยัมหาสารคาม 

4. รองศาสตราจารย ดร.กิติโรจน หวันตาหลา  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

5. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

6. รองศาสตราจารย สนธยา เกาะสมบัต ิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จไุรรตัน ครุุโคตร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษอนันท มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยตะยา ผาสุกพันธุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน สิมมาจันทร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล จันทรชาติ  มหาวิทยาลยัทักษิณ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวหลัน คุมไพทูลย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวีรณ สุพรรณอวม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาธรณ วรอัด  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริ ดวงพร  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คุรศุาสตร คนหาญ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพร สทุธิประภา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพจนพัทธ เมืองโคตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทธชนก ศรีสรุเดชชัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรจพล บูรณรักษ  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา สายแกว  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิษณุ แทนบุญชวย  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย อินทะไชย  มหาวิทยาลยัทักษิณ 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรณัย จำรัสธนสาร  มหาวิทยาลยัราชภักบุรีรัมย 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ แกวศรี  มหาวิทยาลยัราชภักบุรีรัมย 

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิพงษ พุฒคำ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรยิา เจียรศิรสิมบูรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสสระ ปะทะวัง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สณัหวัจน ทองแดง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัททิรา เกษมศิร ิ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรญัู แกวดวงตา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ เหมวงษ  มหาวิทยาลยันครพนม 

33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัททิรา เกษมศิร ิ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกตินันท กิตติพงศพิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

        วิทยาเขตปราจีนบุร ี

35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร สมพร  มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด  

36. ผูชวยศาสตราจารย ถิรายุ ปนทอง  มหาวิทยาลยัเราชภัฏนครสวรรค 

37. ผูชวยศาสตราจารย วิษณศุาสตร อาจโยธา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

38. ผูชวยศาสตราจารย ปรญิญา สาเพชร  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

39. ผูชวยศาสตราจารย ธิติ จันตะคณุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด  

40. ผูชวยศาสตราจารย ทรงทรัพย อรณุกมล  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

41. อาจารย ดร.กนกรัตน จริสจัจานุกูล  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

42. อาจารย ดร.กิติพงษ เวชกามา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

43. อาจารย ดร.จักราวุฒิ เตโช   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

44. อาจารย ดร.นารมีัส เจะและ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

45. อาจารย ดร.สรรเพชญ นิลผาย   มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด  

46. อาจารย ดร.สดุารตัน นิจสุนกิจ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

47. อาจารย ดร.ทิพยสดุา วงศคำด ี   มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

48. อาจารย ดร.ธัญญาวัฒน หอมสมบัติ  มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

49. อาจารย ดร.ธีรากร กองแกว   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

50. อาจารย ดร.นรากรณ แกวขาว   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

51. อาจารย ดร.ภคิน ไชยชวย   วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.อุบลราชธานี 

52. อาจารย ดร.นิติกร  ภูสุวรรณ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร 

53. อาจารย ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

54. อาจารย ดร.ปยะณัฐฏ จันทวารีย   วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดอุบลราชธานี 

55. อาจารย ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

56. อาจารย ดร.วรรณพล พิมพะสาล ี  มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

57. อาจารย ดร.สุกัญญา สมพรอม   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

58. อาจารย ดร.สไุพลิน พิชัย   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

59. อาจารย ดร.อรวรรณ เหลืองสเีพชร  มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   

นครปฐม 

60. อาจารย ดร.พัชร ออนพรม   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

จังหวัดหนองคาย 
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61. อาจารย ดร.ณภัทร อินทนนท   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

62. อาจารย ดร.อาทิตย อภโิชติธนกุล   มหาวิทยาลยัขอนแกน 

63. อาจารย ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

64. อาจารย ดร.จรีวรรณ จันทรคง   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

65. อาจารย ดร.จักราวุฒิ เตโช   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

66. อาจารย ดร.ศรีนวล จันทไทย   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

67. อาจารยชัยศิริ สนิทพลกลาง   มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

68. อาจารยชิโนรส พันทวี    มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

69. อาจารยวรพจน สมมลู    มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

70. อาจารยอภิวัตร บุญกอง   มหาวิทยาลยันครพนม 

71. นายวิรัตน นวนนุกูล    กลุมวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทรอยเอ็ด 

72. นางสาวนันทิกา ชัยกัณหา   นักวิชาการอิสระ 

   

ผูทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

1. รองศาสตราจารย ดร.รภัสสา จนัทาศรี 

2. รองศาสตราจารย ดร.ชชูาต ิผาระนัด 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยนัต สกุลไทย 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวดล กัญญาคำ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤณ จันทรศิริ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา คำสมบัต ิ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฌาณกุรณ ทับทิมใส 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธวิา แกวมาตย 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวดี  สราภิรมย 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มะลิ สโรบล 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย อินทะตา 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ดังโพนทอง 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชยั พรพัชรพงศ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สำราญ พิมราช 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ พัวไพบลูย 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ปสสาโก 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูทวปี ปาลกะวงศ  

ณ อยุธยา 

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี อินสำราญ 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิกร สายแกว 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  แกนจันทร 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรพสทิธิ์ แกวเฮา 

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ปนะเต 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพจน งามชมภู 

26. ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร เชาววนักลาง 

27.  ผูชวยศาสตราจารยทวีทรัพย ไชยรักษ 

28. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร กองแกว 

29. อาจารย ดร.กมล พลคำ 

30. อาจารย ดร.กิจปพน ศรีธาน 

31. อาจารย ดร.ธนชัย พลเคน 

32. อาจารย ดร.ธาดา จันตะคุณ 

33. อาจารย ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ ์

34. อาจารย ดร.ภิรมย สุวรรณสม 

35. อาจารย ดร.พัชระ นาเสงี่ยม 

36. อาจารย ดร.รักถ่ิน เหลาหา 

37. อาจารย ดร.สุนนัทา กลิน่ถาวร 
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38. อาจารย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 

39. อาจารย ดร.พรพิษณุ ธรรมปทม 

40. อาจารย ดร.อุดร จิตจักร 

41. อาจารย ดร.บัณฑิตา สวสัด ี

42. อาจารย ดร.วุฒิ รัตนวชิัย 

43. อาจารย ดร.สิทธิโชค พรรคพิทกัษ 

44. อาจารย ดร.พุทธชาติ อ่ิมใจ 

45. อาจารย ดร.รติกร แสงหาว 

46. อาจารย ดร.อนุจติร ภูมิพันธุ 

47. อาจารยเจษฏศิริ เถ่ือนมูลละ 

48. อาจารยวรกฤต ชางจตัุรัส 

49. อาจารยทรงพล นามคุณ 

50. อาจารยวุฒิกร อนันตสิริชัย 

51. อาจารยชาญวิทย แกวอาษา 
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xv 

ดร.อุษา กลิ่นหอม 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ปริญญาโท ชีววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประกาศนียบัตร การวัดและการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ  

จาก Smithsonian Institution สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการทำงาน 

 - รับราชการ อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

มหาสารคาม 2518-2539 

 - รับราชการ อาจารยประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539-2558 

 - ปจจุบันเปนนายกสมาคมเครือขายการแพทยพื้นบานและสุขภาพวิถีไท ขาราชการเกษียณ 

นักวิชาการอิสระ 

ประสบการณ  

 - งานวิจัยสิ่งแวดลอมของภาคอีสาน 

 - งานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 - งานวิจัยดานมิติวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตำรับตำรายาการแพทยแผนไทย (2547-ปจจุบัน)  

- คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการและตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย (ปจจุบัน)  

- กอตั้งพิพิธภัณฑเห็ดมีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) 

- กอตั้งพิพิธภัณฑเห็ดซางฮวงธรรมชาติ ไทย-เกาหลี ปทุมธานี (2561) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว (2560-ปจจุบัน) 

- คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว (2561-ปจจุบัน) 
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กำหนดการ  

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

วิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 

ในวันจันทรท่ี 23 สิงหาคม 2564  

ณ หองประชุมจำปหลวง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร (อาคาร 39)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

************************ 

เวลา รายการ ระบบออนไลน 

08.30 – 09.00 น.                  เขารวมงานผานระบบออนไลน   

 

google meet 

รหัสการประชุม: 

kky-pouh-tux 

 

facebook  

- คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

- คณะวิศวกรรมศาสตร 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

09.00 – 09.30 น.

  

พิธีเปด  

ดำเนินรายการโดย 

 

ผูชวยศาสตราจารยพันธิวา แกวมาตย 

รองคณบดีฝายวิชาการ ประกันคุณภาพและ

บริการวิชาการ                   

กลาวรายงานโดย  

                      

ผูชวยศาสตราจารยเนตรชนก จันทรสวาง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลาวเปดงานโดย   

                        

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พิธีมอบโลเกียรติคุณ “เจาภาพรวมและผูสนับสนุน”  

โดย รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

09.30 – 11.00 น.                  บรรยายพิเศษ เรื่อง “จากงานวจิัยสูนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภณัฑ” 

โดย ดร.อุษา กล่ินหอม  

      หวัหนาคณะท่ีปรึกษาทางวิชาการศูนยวิจัยเห็ดฟลินัสธรรมชาติ 

ไทย-เกาหลี 

11.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร  เว็บไซตการประชุมฯ 

http://seat.rmu.ac.th/ 

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย  google meet 
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xix 

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร  

ออนไลน เว็บไซตการประชุม  http://seat.rmu.ac.th/ 

 

ลำดับ รหัส

บทความ 

ชื่อบทความ 

1.  SC 02 การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอรริฟเคชันและการสกัดสำหรบัการผลิตลูทีนโดยไดเมธิล

อีเทอรเหลว 

ผูนำเสนอ: จักรพงษ จุยสุวรรณ 

2.  SC 05 ผลการฝกวีเอที ท่ีมผีลตอความคลองแคลววองไวในนักกีฬาวอลเลยบอลเยาวชนหญิง

มหาสารคาม 

ผูนำเสนอ: อภิชาต สุนารักษ 

3.  SC 07 ฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรยขจดักลิ่นไมพึงประสงคสำหรับผาฝายและผาไหม 

ผูนำเสนอ: จิรศิต อินทร 

4.  SC 09 ระบบทำความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยสำหรับอาคารขนาดเล็ก 

ผูนำเสนอ: ชีวะ ทัศนา 

5.  SC 11 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุม ของบุคลากรและนักศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

ผูนำเสนอ: ประเสริฐ ชมมอญ 

6.  SC 13 สถานการณการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในแหลงน้ำผิวดินเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร 

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

ผูนำเสนอ: สาลินี ผลมาตย 

7.  SC 15 ผลของโปรแกรม PBT ท่ีมีตอความแมนยำในการสงลูกฟุตบอลของนักเรียน รุนอายุ 11-13 ป 

โรงเรียนบานทาสองคอน จังหวัดมหาสารคาม  

ผูนำเสนอ: จักรดาว โพธิแสน 

8.  SC 16 ผลของการออกกำลังกายมวยไทยท่ีมีตอดัชนีมวลกายและเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนังใน

นักศึกษาหญิงท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

ผูนำเสนอ: จักรดาว โพธิแสน 

9.  SC 20 ฤทธ์ิตานมะเร็งในระดับหลอดทดลองของสารสกัดจากตนสลดัไดลายเหลือง  

ผูนำเสนอ: ปุรินทร เจริญสุขใส 

10.  SC 22 ผลของสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตอการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรปูกรวยแบบสองมติ ิ

ผูนำเสนอ: ภาณุพัฒน  ชัยวร 

11.  SC 23 สภาพปญหาการจดัการเรียนรูวิชาฟสิกส สำหรับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ของนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูนำเสนอ: ภาณุพัฒน  ชัยวร 
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xx 

ลำดับ รหัส

บทความ 

ชื่อบทความ 

12.  SC 24 การศึกษาสภาพปญหาการจดัการเรียนรูวิชาฟสิกสของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

จังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน 

ผูนำเสนอ: ภาณุพัฒน  ชัยวร 

13.  SC 31 การประมาณความเช่ือมั่นของคาความเช่ือถือไดและอัตราความขัดของสำหรับขอมูลช่ัวชีวิตท่ี

มีการแจกแจงไวบูลล 

ผูนำเสนอ: ณิฏะญาร บรรเทา 

14.  SC 32 การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสำหรับรานอาหาร 

ผูนำเสนอ: ภัชชนก รัตนกรปรีดา 

15.  SC 35 การพยากรณปรมิาณน้ำฝนโดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลาตรรกศาสตรคลุมเครือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 

ผูนำเสนอ: ณิฏะญาร บรรเทา 

16.  SC 36 พฤติกรรมการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนท่ีมีความ

หลากหลายทางชาติพันธุ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ผูนำเสนอ: จุฑามาศ  เมืองมูล 

17.  SC 38 การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือการรณรงคไมสูบบุหรี ่

ผูนำเสนอ: วิธมณ ขจรโมทย ฺ

18.  SC 39 แอพพลิเคช่ันกิจกรรมการเรียนรูปาชุมชนบานเชียงเหียน 

ผูนำเสนอ: วิธมณ ขจรโมทย ฺ

19.  SC 40 ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกรวมในมะกอกสดและมะกอกแหง 

ผูนำเสนอ: จุฑามาศ  พลชำน ิ

20.  SC 42 การปรับปรุงคุณภาพดินเคม็โดยใชน้ำหมักชีวภาพ 

ผูนำเสนอ: ชมพู  เหนือศรี 

21.  SC 45 การยับยั้งเช้ือแบคทีเรยี Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ดวยสารสกัด

หยาบจากเปลือกสะเดา 

ผูนำเสนอ: สุชาดา  ใจปง 

22.  SC 46 สมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความรอนจากวัสดุผสมระหวางเสนใยมะพราวกับน้ำ

ยางพารา 

ผูนำเสนอ: ปริย  นิลแสงรัตน 

23.  SC 48 ความรู เจตคติ และการปฏิบัตตินในการบริโภคสมตำของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผูนำเสนอ: อรนุช  วงศวัฒนาเสถียร 
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xxi 

ลำดับ รหัส

บทความ 

ชื่อบทความ 

24.  SC 49 ผลของตำรบัยาปลูกไฟธาตุกับการนวดเตานมตอการเริ่มไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด

ครรภแรก 

ผูนำเสนอ: ชนิดาภา  ยะนนัท 

25.  SC 50 ผลของเจลสมุนไพรตอระดับอาการปวดกลามเน้ือหลังสวนลางในประชาชนกอนสูงวัย ณ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานสกล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสรุินทร 

ผูนำเสนอ: ณัฏฐกวี บุญวิจิตร 

26.  SC 51 การสังเคราะหข้ัวของตัวเก็บประจไุฟฟายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะคาโมงดวยกระบวนการคาร

บอไนเซชันรวมกับการกระตุนดวยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 

ผูนำเสนอ: มาวิน  ปูนอน 

27.  SC 52 ผลของการปรับปรุงพ้ืนผิวของถานกัมมันตจากเปลือกเมลด็มะคาโมงโดยใชเทคนิคไมโครเวฟ

รีฟลักซ สำหรับประยุกตใชเปนข้ัวไฟฟาของตัวเก็บประจยุิ่งยวด 

ผูนำเสนอ: มาวิน  ปูนอน 

28.  SC 53 การพัฒนาระบบแจงเตือนและประชาสัมพันธงานดานบุคคลผานแอพพลิเคช่ันไลนของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูนำเสนอ: กัญญาวีร  สมนึก 

29.  SC 54 การพัฒนาฐานขอมูลวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร-สงนำเสนอ 

ผูนำเสนอ: สุสิตรา  สิงโสม 

30.  SC 57 การพัฒนาเจลกรุงเขมาเพ่ือบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคอืงจากยุงลายบานกัด 

ผูนำเสนอ: จรินยา  ขุนทะวาด 

31.  SC 58 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลตชนิดกรด  

ผูนำเสนอ: นวลใย ญารักษา 

32.  SC 62 ผลของความยาวสวนทำระเหย และสารทำงานท่ีมีตอการถายเทความรอนของทอความรอน

แบบสั่นวงรอบ 

ผูนำเสนอ: วสันต  ปนะเต 

33.  SC 64 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวในปาชุมชนบานสบเปาใหม หมูท่ี 14 ตำบลแม

เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

ผูนำเสนอ: สุทธิ  มลิทอง 

34.  SC 65 ฤทธ์ิการยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบสาหรายไฟ บรเิวณนาขาวบางแหลงในอำเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ผูนำเสนอ: ทิพวรรณ  ประเสริฐสินธุ 

35.  SC 67 ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของโยเกิรตเสริมสารสกัดกระเทียมดำ  

ผูนำเสนอ: ศรีกาญจนา  คลายเรือง 
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xxii 

ลำดับ รหัส

บทความ 

ชื่อบทความ 

36.  SC 68 การพัฒนาตำรับเมนูอาหารจากไขขาวสำหรับผูปวย 

ผูนำเสนอ: สุจาริณี  สังขวรรณะ 

37.  SC 69 การประเมินความพึงพอใจของสื่อใหความรูทางโภชนาการสำหรับโรคเบาหวานแบบออนไลน

สำหรับผูปวยและผูดูแล ในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

ผูนำเสนอ: สุจาริณี  สังขวรรณะ 

38.  SC 72 ความหลากหลายทางชีวภาพและความสามารถในการกักเก็บคารบอนเหนือพ้ืนดินของไมตน

ในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานสบเปาใหม ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

ผูนำเสนอ: เพ็ญศรี  มลิทอง 

39.  SC 73 ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟลเตรช่ันของสารละลายเหลก็ 

ผูนำเสนอ: วุฒิกร  สายแกว 

40.  EN 31 การวิเคราะหและออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติอาคารเก็บแอลกอฮอล 

ผูนำเสนอ: ศตวรรษ คงออน 

41.  EN 36 การวิเคราะหพ้ืนท่ีศักยภาพในการจัดหาแหลงน้ำเพ่ือรองรับการเติบโตของชุมชน พ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตำบลสีมุม จังหวัดนครราชสีมา 

ผูนำเสนอ: วารุณี อวนโพธิ์กลาง 

42.  EN 39 การออกแบบและการสรางระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับการประมาณราคาในงานระบบ

ระบายอากาศ กรณีศึกษา บริษัท กรเอ็นจิเนียริ่งการชาง จำกัด 

ผูนำเสนอ: ณัฐพล แซเฮง 

43.  AG 05 การใชประโยชนจากบุกเพ่ือเสริมในไสอ่ัว  

ผูนำเสนอ: ธัญนนัท ฤทธิ์มณี 

44.  AG 11 การบริหารจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ป

การเพาะปลูก 2562/2563 

ผูนำเสนอ: ปริญญา เปรมโต 

45.  AG 13 ผลของอัตราปุย และระยะเวลาการใสปุยตอการเจริญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร และ

องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุนครสวรรค 1 

ผูนำเสนอ: ดาริการ บุญพันธ 

46.  AG 18 ผลการทดแทนแปงกลวยน้ำวาตอคุณลักษณะและการยอมรบัของคุกก้ีสิงคโปร 

ผูนำเสนอ: สุนนัทา คะเนนอก 

47.  AG 19 ศึกษาการทำบาดแผลตอการเกิดรากก่ิงตอนกระดังงาสงขลา 

ผูนำเสนอ: มนทิรา ไชยตะญากูร 

48.  AG 21 การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินตอการงอกของเมล็ดถ่ัวพู  

ผูนำเสนอ: ศุภสุตา การูจ ี
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xxiii 

ลำดับ รหัส

บทความ 

ชื่อบทความ 

49.  AG 28 ผลของความเขมขนสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการขยายพันธุกาบ

หอยแครง (Dionaea muscipula) ในสภาพปลอดเช้ือ 

ผูนำเสนอ: โสภา ชูเพ็ง 
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xxiv 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองออนไลนท่ี 1-SC  

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/fbn-ukvx-qcx รหัสการประชุม fbn-ukvx-qcx 

คณะกรรมการ 1. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ประธาน กรรมการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ  พิมพจันทร กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธาดา  จันตะคุณ   กรรมการ  

4. อาจารย ดร.เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ  กรรมการฝายเทคนิครวม 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1. SC 01 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุเปอรเซีย 

ผูนำเสนอ: ยศธร  สนพรม 

13:00–13:15 

2. SC 03 การวิเคราะหปจจยัท่ีมีผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตโดยใชเทคนิควิธีการทําเหมืองขอมูล  

ผูนำเสนอ: สุพาณี  สลีสองสม 

13:15–13:30 

3. SC 18 ระบบบรหิารจดัการกลุมทอเสื่อกกตำบลแชแล 

ผูนำเสนอ: อภิญญา  โพธิ์ระพัฒน 

13:30–13:45 

4. SC 19 ระบบบรหิารจดักาารขอมลูเช้ือเหด็ฟาง กรีณีศึกษาบานปากดง 

ผูนำเสนอ: เบญจวรรณ  มืดนนท 

13:45–14:00 

5. SC 26 การพัฒนาระบบรานคาปลีกบานโคกโฮงพัฒนา 

ผูนำเสนอ: ดารุณี  เมาโหมด 

14:00–14:15 

6. SC 27 ระบบบรหิารจดัการรานคาปลีก  

ผูนำเสนอ: ธนาวุฒิ  โคสอน 

14:15–14:30 

7. SC 33 การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสินคา กรีน ฟารมแพะ 

ผูนำเสนอ: ลักษมี  ผิวมณี 

14:30–14:45 

8. SC 34 การออกแบบและพัฒนาระบบบรหิารจัดการซื้อขายรถยนตมือสอง 

ผูนำเสนอ: ธีระยุทธ  พาจันทร 

14:45–15:00 

9. SC 37 การพัฒนาเว็บไซตเกาหนาฟารมเพ่ือจำหนายปลากัด 

ผูนำเสนอ: นันทวัฒน  แยงคุนเชาว 

15:00–15:15 

10. SC 77 การจัดการเรยีนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เสรมิดวยเทคนิคการ

ทำนาย สังเกต อธิบายตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เรื่อง สารละลาย 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ผูนำเสนอ: กิตปกรณ  อุบลครุฑ 

15:15–15:30 

https://meet.google.com/fbn-ukvx-qcx
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xxv 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

11. SC 78 การศึกษาและเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรือ่ง 

ระบบหายใจ โดยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA 

MODEL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 5 

ผูนำเสนอ: ธนชัพร  เนื่องพันธ 

15:30–15:45 

12. SC 79 การศึกษาและเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล  

เรื่อง เคมีไฟฟา 

ผูนำเสนอ: กรสรัณย สวัสด์ิดอนวิชา 

15:45–16:00 

13. SC 81 การพัฒนาชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรยีนรู 

5 ข้ันตอน (5 STEPs) วิชาวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผูนำเสนอ: กิตติยา  ทวีผล 

16:00–16:15 
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xxvi 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองออนไลนท่ี 2-SC 

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/fdq-xqzy-naa รหัสการประชุม fdq-xqzy-naa 

คณะกรรมการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะเนตร  จันทรถิระติกุล  ประธาน กรรมการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณานุกรณ  ทับทิมใส  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.วิเชษฐ  พลหาญ    กรรมการ   

4. ผูชวยศาสตราจารย  พงศธร กองแกว   กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  SC 04 กราฟไทเซชันดีกรีในถานกัมมันตจากชีวมวลโดยกระบวนการทางรังส ี

ผูนำเสนอ: กชพรรณ  กาญจนะ 

13:00–13:15 

2.  SC 08 การศึกษาการอบแหงขมิ้นชันดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  

ผูนำเสนอ: พัชราภรณ  อินริราย 

13:15–13:30 

3.  SC 10 ประสิทธิผลทางคลินิกของโบทูลินัมท็อกซิน เอ รวมกับเครื่องแฟรกชัน

นอลเออรเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางจาก

ฮอรโมนแอนโดรเจน 

ผูนำเสนอ: วรัตม  วัชรปรีชาสกุล 

13:30–13:45 

4.  SC 29 เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตยจากจานรับแสงพาราโบลา 

ผูนำเสนอ: สาวิตรี  ชามทอง 

13:45–14:00 

5.  SC 41 การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคารนิทีน 2% กับยาทาสาร

ไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผูท่ีมภีาวะหนามนั 

ผูนำเสนอ: ธนิน  เมธีศิริวัฒน 

14:00–14:15 

6.  SC 55 การวิเคราะหคาบการโคจรและพารามิเตอรสมับูรณของระบบดาวคูอุป

ราคา V404 Gem  

ผูนำเสนอ: ปฐมพงศ  พันธพิบูลย 

14:15–14:30 

7.  SC 63 ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและปรมิาณสารฟนอลิกท้ังหมดในมะหวด 

ผูนำเสนอ: อรุณรัตน  อุทัยคู 

14:30–14:45 

8.  SC 66 ผลของอนุภาคนาโนตอคากำลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง 

ผูนำเสนอ: ธนพัฒน  ถิระวุฒิ 

14:45–15:00 

9.  SC 75 หัววัดแกสอะซโีตนความเขมขนตำ่สำหรับคัดกรองโรคจากลมหายใจ

ประดิษฐจากซิงคออกไซดท่ีมโีครงสรางแบบเตตระพอตเจือดวยดีบุก 

ผูนำเสนอ: ธีระพงษ  แสนทวีสุข 

15:00–15:15 

 

https://meet.google.com/fdq-xqzy-naa
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xxvii 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองออนไลนท่ี 3-SC  

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/ymw-wsws-gqv รหัสการประชุม ymw-wsws-gqv 

คณะกรรมการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยตะยา  ผาสุขพันธุ  ประธานกรรมการ   

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรจพล  บูรณรักษ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.มณฑิรา  จันทรวารีย   กรรมการ   

  4. อาจารย ดร.ภิรมย  สุวรรณสม    กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  SC 06 ทัศนคติตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารของครัวเรอืน 

ผูนำเสนอ: ชวินธร  ทองเพงพิศ 

13:00–13:15 

2.  SC 14 ประสิทธิภาพของตัวกลางในการบำบัดน้ำเสียชุมชนดวยระบบถังกรองไรอากาศ  

ผูนำเสนอ: อังศุมา  กานจักร 

13:15–13:30 

3.  SC 17 ผลการฝกพลัยโอเมตริกท่ีมีตอความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถใน

การกระโดดเขาลอยของกีฬามวยไทย  

ผูนำเสนอ: ประสิทธิ์ชัย  ผาสุข 

13:30–13:45 

4.  SC 21 การศึกษาความสามารถในการทำงานและความพรอมดานความปลอดภัยใน

การขับข่ียานพาหนะขนสงสินคาอันตราย : กรณีศึกษาคลังน้ำมันในภาคเหนือ

ของประเทศไทย 

ผูนำเสนอ: ณพสิษฐ  จักรพาณิชย 

13:45–14:00 

5.  SC 56 ความสัมพันธระหวางความเครยีดจากการทำงาน บรรยากาศความปลอดภัยกับ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

ในอุตสาหกรรมกอสรางแหงหน่ึง จังหวัดสระบุร ี

ผูนำเสนอ: พชรกมล  กลัน่บุศย 

14:00–14:15 

6.  SC 61 ปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศและผลกระทบตอประชาชนในเขตชุมชน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ผูนำเสนอ: เมตตา  เกงชูวงศ 

14:15–14:30 

7.  SC 71 การใชประโยชนตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาในการเปนวัสดุปลกูตน

ดาวเรือง 

ผูนำเสนอ: รติกร  แสงหาว 

14:30–14:45 

8.  SC 76 ประสิทธิภาพของหญาแฝกท่ีปลูกดวยเทคนิคแทนลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสยี

จากโรงงานผลิตปูเทียมแชเยือกแข็ง 

ผูนำเสนอ: ศิริธร  แกวเนตร 

14:45–15:00 

https://meet.google.com/ymw-wsws-gqv
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xxviii 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองออนไลนท่ี 4-SC  

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/oqc-ctqd-psx รหัสการประชุม oqc-ctqd-psx 

คณะกรรมการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยันต  สกุลไทย ประธาน กรรมการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  คำสมบัติ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.วรรณพล  พิมพะสารี  กรรมการ 

4. อาจารย ดร.อัครพงษ  วงศพัฒน  กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ รหัส

บทความ 

ชื่อบทความ เวลา 

1.  SC 30 การพัฒนาเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ เพ่ือสงเสริมการจำพยญัชนะของ

ภาษาไทดำ รายวิชาวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

ผูนำเสนอ: พามิลา  เพชรมณี 

13:00–13:15 

2.  SC 43 การพัฒนาบทเรียนบนคลาวดคอมพิวติงรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค LT เพ่ือสงเสรมิทักษะการทำงานรวมกัน เรื่องกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม สำหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผูนำเสนอ: สุเมศ  ชาแทน 

13:15–13:30 

3.  SC 44 การเปรยีบเทียบตัวแบบท่ีเหมาะสมสำหรับการพยากรณราคายางแผนดิบใน

ประเทศไทย 

ผูนำเสนอ: นิวัตร  สุวรรณะ 

13:30–13:45 

4.  SC 47 บนปฏิสลับท่ี AG*–กรุปพอยด  

ผูนำเสนอ: อัฐชัย  ชฎา 

13:45–14:00 

5.  SC 59 การแปลง fq บนพีชคณิต G เทียม  

ผูนำเสนอ: บรรชา  นันจรัส 

14:00–14:15 

6.  SC 60 สมบัติบางประการของก่ึงกลุม – KS 

ผูนำเสนอ: เชาวนวัฒน  มั่นยืน 

14:15–14:30 

7.  SC 70 การพัฒนาระบบจองหองพักออนไลน กรณศีึกษาหอพักกุลศร ี

ผูนำเสนอ: ธนกฤต  สุขราษฎร 

14:30–14:45 

8.  SC 80 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน เพ่ือสงเสรมิผลงานสรางสรรค รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่อง 

การพัฒนาแอปพลิเคช่ัน 

ผูนำเสนอ: ธัญญธร  ฉลวยศรีเมือง 

14:45–15:00 

 

 

https://meet.google.com/oqc-ctqd-psx
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xxix 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิศวกรรมศาสตร หองออนไลนท่ี 5-EN  

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/vux-mnhu-own รหัสการประชุม vux-mnhu-own 

  คณะกรรมการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา          ประธานกรรมการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพจน  งามชมภู       กรรมการ    

3. ผูชวยศาสตราจารย ปยะพล  สีหาบุตร              กรรมการ       

4. อาจารยเจษฏศิริ  เถ่ือนมูลละ   กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 01 ความเปนฉนวนกันความรอนของอิฐบล็อกและปูนฉาบโดยการผสมอีพีเอสโฟม

ท่ีใชแลว 

ผูนำเสนอ: จรัล  รัตนโชตินันท 

13:00–13:15 

2.  EN 13 การศึกษาการผลติกาซชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ำวาเหลือท้ิง 

ผูนำเสนอ: นเรศ  ใหญวงศ 

13:15–13:30 

3.  EN 15 การจำลองการอพยพหนีไฟดวยโปรแกรม Pathfinder : กรณีศึกษาอาคาร

ผลิตช้ินสวนยานยนต 

ผูนำเสนอ: ปุญชรัสมิ์  ไกรเทพ 

13:30–13:45 

4.  EN 19 การพัฒนารูปแบบการทดสอบแมพิมพโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจำลอง

การฉีดในกระบวนการฉีดพลาสตกิ 

ผูนำเสนอ: วณัฐพงษ  มากทองดี 

13:45–14:00 

5.  EN 30 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของโรงงานผลติเครื่องดื่มสมุนไพร 

ผูนำเสนอ: กฤษณชัย  ศรีประเสริฐศักด์ิ 

14:00–14:15 

6.  EN 33 การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปมะขามจี๊ดจาดสำหรับธุรกิจชุมชน 

ผูนำเสนอ: วิทยา  หนูชางสิงห 

14:15–14:30 

7.  EN 38 การพัฒนาเครื่องทอดไกก่ึงอัตโนมตัิดวยระบบน้ำมันทอดหมุนเวียน 

ผูนำเสนอ: วาทิต  วงษดอกไม 

14:30–14:45 

8.  EN 40 การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมของถังใหความช้ืนดานแคโทดสำหรับรดีอกซ

โฟลวแบตเตอรี่ โดยใชกรดไฮโดรคลอริกเปนสารตั้งตน 

ผูนำเสนอ: อดิศร  ถมยา 

14:45–15:00 

9.  EN 41 สมการคาความรอนสูงจากการวิเคราะหข้ันตน 

ผูนำเสนอ: อนุพนธ  พิมพชวย 

15:00–15:45 

 

 

https://meet.google.com/vux-mnhu-own
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xxx 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิศวกรรมศาสตร หองออนไลนท่ี 6-EN  

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/yys-nfik-rfd รหัสการประชุม yys-nfik-rfd 

คณะกรรมการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒุชิัย  พรพัชรพงศ     ประธานกรรมการ        

    2. อาจารย ดร.มลฤดี  บุญยะศรี   กรรมการ  

   3. อาจารยชาญวิทย  แกวอาษา   กรรมการ 

   4. อาจารย ดร.พัชระ  นาเสง่ียม        กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 03 ระบบแจงเตือนการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีหามสูบผาน LINE Notify 

ผูนำเสนอ: รัชพล  แซเลา 

13:00–13:15 

2.  EN 04 ราวตากผาอัตโนมัติเพ่ือการดำรงชีวิตอัจฉริยะ 

ผูนำเสนอ: อนุกลู  ดุมลักษณ 

13:15–13:30 

3.  EN 05 ระบบใหออกซิเจนในตูปลาแบบอัตโนมัตเิพ่ือการดำรงชีวิตอัจฉริยะ 

ผูนำเสนอ: เอกชัย  วิมลเมือง 

13:30–13:45 

4.  EN 06 การพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET 

บูรณาการรายวิชาสำหรับสาขากอสราง ระดับ ปวช. 

ผูนำเสนอ: อินทรธิรา  คำภีระ 

13:45–14:00 

5.  EN 10 สมรรถนะเรือเก็บขยะบนผิวน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบควบคมุดวย

สมารทโฟน 

ผูนำเสนอ: พีรพงศ  แสงคุณที 

14:00–14:15 

6.  EN 14 การพัฒนาเสารับสงสัญญาณแบบไรสายจากวัสดุเหลือใชในทองถ่ิน  

ผูนำเสนอ: ธนิรัตน  ยอดดำเนิน 

14:15–14:30 

7.  EN 18 การศึกษาเปรยีบเทียบสมรรถนะในระบบปรับอากาศแบบแยกสวนท่ีใชรวมกับ

ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย 

ผูนำเสนอ: ณัฐพล  โคตรพิมพ 

14:30–14:45 

8.  EN 20 ระบบระบุรถยนต 4 ลอดวยการเรยีนรูเชิงลึกบนคลัสเตอรคอมพิวเตอรแบบ

สมองกลฝงตัว 

ผูนำเสนอ: มานไหม  ฐิติยากูร 

14:45–15:00 

9.  EN 37 การพัฒนาหุนยนตตัวแทนทางไกล 

ผูนำเสนอ: จิตติ  พัทธวณิช 

15:00–15:15 

 

 

https://meet.google.com/yys-nfik-rfd
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xxxi 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิศวกรรมศาสตร หองออนไลนท่ี 7-EN 

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/pqx-dgrs-jud รหัสการประชุม pqx-dgrs-jud 

คณะกรรมการ 1. อาจารย ดร.อาทิตย  อภิโชติธนกุล            ประธานกรรมการ        

    2. อาจารย ดร.มานพ  ดอนหม่ืน   กรรมการ        

3. อาจารยทรงพล  นามคุณ   กรรมการ 

4. อาจารย ดร.ธนชัย  พลเคน   กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 02 การประยุกตใชแบบจำลองอางอิงการดำเนินงานในโซอุปทานของบริษัท

ตัวอยาง 

ผูนำเสนอ: สุภาวดี  เซ่ียงฉิน 

13:00–13:15 

2.  EN 07 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงสาธารณะและลดตนทุนของการเกิดอุบัติเหตุ 

กรณีศึกษา เขตการเดินรถท่ี 2 : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ผูนำเสนอ: มนสั  ครุธชั่งทอง 

13:15–13:30 

3.  EN 09 การพัฒนากลยุทธในการบริหารจดัการระบบการชำระคาโดยสารแบบไรเงินสด

ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

ผูนำเสนอ: วิชาญ  เทวาพิทักษ 

13:30–13:45 

4.  EN 11 กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางการจำหนายตั๋วโครงการครอบครวัสุขสันต

ไหวพระ 9 วัดกับ ขสมก. ดวยระบบจองตั๋วออนไลน  

ผูนำเสนอ: พัทรวีร  บุญโฉม 

13:45–14:00 

5.  EN 12 การลดคาลวงเวลา (OT) การเตมิกาซขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขต

การเดินรถท่ี 1  

ผูนำเสนอ: เกียรติศักด์ิ  สุขศิลป 

14:00–14:15 

6.  EN 16 การบริหารจัดการตนทุนพัสดุตั๋วรถโดยสารประจำทาง กรณีศึกษาองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ผูนำเสนอ: สมบัติ  สีสดเลิก 

14:15–14:30 

7.  EN 21 ปจจัยท่ีมีผลตอการกำหนดจุดใชบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสแทนเงินสดของ

ผูโดยสารรถโดยสารประจำทาง ประจำองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กรณีศึกษา เขตการเดินรถท่ี 5 

ผูนำเสนอ: วิโรจน  แหวนทองคำ 

 

14:30–14:45 

https://meet.google.com/pqx-dgrs-jud
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xxxii 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

8.  EN 22 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการงานสารบรรณและการไหลของขอมูลใน

องคกร ดวยแนวคิดแบบลีน 

ผูนำเสนอ: สุธีรา  จันทรแกว 

14:45–15:00 

9.  EN 25 แนวทางในการตัดสินใจเพ่ือลดตนทุนโครงการไหวพระ 9 วัด อูบางเขน 

ผูนำเสนอ: รุงทิพย  มาตา 

15:00–15:15 
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xxxiii 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมวิศวกรรมศาสตร หองออนไลนท่ี 8-EN 

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/snq-gddk-xcp รหัสการประชุม snq-gddk-xcp 

คณะกรรมการ 1. อาจารย ดร.ณภัทร  อินทนนท            ประธานกรรมการ        

   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒุกิร  สายแกว   กรรมการ 

3. อาจารยวรกฤต  ชางจตุรัส   กรรมการ  

4. อาจารยวุฒิกร  อนันตสิริชัย   กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 08 การปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการจายสินคาดวยหลักการลดความสญูเปลา 

ECRS กรณีศึกษา : แผนกคลังสินคา บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด  

ผูนำเสนอ: โชตินภา  คำพิลา 

13:00–13:15 

2.  EN 23 การศึกษาความตองการของสถานประกอบการในการรับสมัคร พนักงานเขา

ทางานดานคลังสินคาตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรณีศึกษา สถาน

ประกอบการในจังหวัดเชียงราย 

ผูนำเสนอ: นพรัตน  ต๊ิบจะ 

13:15–13:30 

3.  EN 24 แนวทางการพัฒนาองคกรใหเปนหนวยรับรองสมรรถนะบุคลากรตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ดานโลจสิติกส สาขาผูปฏิบัติงานขับเคลื่อน

รถบรรทุกสินคาขนาดใหญ : กรณศีึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ  

ผูนำเสนอ: ธัญญาศิริ  เปงฟอง 

13:30–13:45 

4.  EN 27 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจำทางสาย 82  

ผูนำเสนอ: บัณฑิต  อำพันธเสน 

13:45–14:00 

5.  EN 32 การลดระยะทางและตนทุนการขนสงนมโรงเรียนของสหกรณโคนม 

ผูนำเสนอ: นลนิ ี หิมพงษ 

14:00–14:15 

6.  EN 34 การพัฒนาระบบจัดเก็บสินคาคงคลังแบบอัตโนมตัิ  

ผูนำเสนอ: ณรงค  บุญเสนอ 

14:15–14:30 

7.  EN 35 การปรับปรุงเสนทางขนขยะท่ัวไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม 

ผูนำเสนอ: ศิวดล  กัญญาคำ 

14:30–14:45 

 

 

 

 

https://meet.google.com/snq-gddk-xcp
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xxxiv 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี หองออนไลนท่ี 9-AG 

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/dap-fxxy-vzc รหัสการประชุม dap-fxxy-vzc 

คณะกรรมการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีระยศ  แข็งขัน  ประธาน กรรมการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  โคตรดก  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย  นภาพร  เวชกามา  กรรมการ   

4. อาจารยจารุณี  เข็มพิลา   กรรมการฝายเทคนิครวม 

 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  AG 01 ผลของการใชปุยน้ำหมักมูลหนอนไหมตอการเจริญเติบโตในผักแพว 

ผูนำเสนอ: จีรเดชน  จีรเหมือนใจ 

13:00–13:15 

2.  AG 02 ผลของการใชปุยน้ำหมักมูลหนอนไหมตอฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ปริมาณ

คลอโรฟลล และสารประกอบฟนอลิกรวมในหญาหวาน 

ผูนำเสนอ: ธีรสุดา  เธียรไทย 

13:15–13:30 

3.  AG 03 ผลของการใชสารกลุมไซโตไคนินตอการเกิดยอดและใบของกัญชาในสภาพ

ปลอดเช้ือ 

ผูนำเสนอ: จุฑาภัทร  พรหมชา 

13:30–13:45 

4.  AG 06 อิทธิพลของปุยไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรสัตอการเจรญิเติบโต

ของกัญชา 

ผูนำเสนอ: อนุวัฒน  อันม ี

13:45–14:00 

5.  AG 08 ระบบบรหิารจดัการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ิมสุข พ้ืนท่ีบานชาด ตำบลบาน

ยวด อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี  

ผูนำเสนอ: รจนา  ทีฆะสุข 

14:00–14:15 

6.  AG 09 ระบบบรหิารจดัการบานฟารมเหด็เตาหู & ฟาออนไลน 

ผูนำเสนอ: เจนจิรา  สีแสด 

14:15–14:30 

7.  AG 15 การศึกษาปริมาณปุยอินทรียตอการเจรญิเติบโตทางลำตน ปรมิาณคลอโรฟลล 

และฤทธ์ิตานอนุมลูอิสระของใบกัญชา  

ผูนำเสนอ: ศิวกร  จันทบาล 

14:30–14:45 

 

 

 

 

https://meet.google.com/dap-fxxy-vzc
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xxxv 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุมเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี หองออนไลนท่ี 10-AG 

ลิงกวิดีโอคอล: https://meet.google.com/bvc-axdv-xon  รหัสการประชุม bvc-axdv-xon 

คณะกรรมการ 1. รองศาสตราจารย ดร.ยศ  บริสุทธิ์  ประธาน กรรมการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ทวีทรัพย  ไชยรักษ  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.บัณฑิตา  สวัสดี   กรรมการ   

4. อาจารย ดร.อุดร  จิตจักร    กรรมการฝายเทคนิครวม 

ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  AG 04 การถายทอดเทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดไีวใชในครัวเรือนชุมชน

บานบาก ตำบลบงเหนือ อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ผูนำเสนอ: สุภาภรณ  จันทะนุด 

13:00–13:15 

2.  AG 07 ศักยภาพของแหลงธาตุอาหารจากปุยคอกแตละชนิดตอการผลติเมลอนอินทรีย 

ผูนำเสนอ: เอกวุฒิ  ภักภูมินทร 

13:15–13:30 

3.  AG 10 ผลของความเขมขนของน้ำมันกานพลูและความหนาแนนของการบรรจุตอ

อัตราการรอดตายของปลานิลแดง 

ผูนำเสนอ: สาธิต  คำผง 

13:30–13:45 

4.  AG 12 ผลของไคโตซานท่ีมตีอการยดือายกุารเก็บรักษาและคณุภาพหลังการเก็บเก่ียว

ของมะมวงพันธุน้ำดอกไมสีทอง 

ผูนำเสนอ: เลิศชัย  จิตรอารี 

13:45–14:00 

5.  AG 14 การเจรญิเติบโตและผลผลติของถ่ัวเขียวแซมมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 

ผูนำเสนอ: ประทีป  อูปแกว 

14:00–14:15 

6.  AG 16 ผลการเสริมเพคตินจากเปลือกกลวยหอมทองตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ

ชุมพร 1  

ผูนำเสนอ: กมลวรรณ  ศุภวิญู 

14:15–14:30 

7.  AG 17 คาโลหติวิทยาและดัชนีตับของปลาทับทิมท่ีเลี้ยงในระบบไบโอฟลอครวมกับ

ระบบอควาโปนิกส  

ผูนำเสนอ: ยุทธนา  สวางอารมย 

14:30–14:45 

8.  AG 20 ผลของโปรไบโอติกตอการเจรญิเตบิโต อัตรารอด และความตานทานโรคตอแอ

โรโมแนส ไฮโดรฟลลา(Aeromonas hydrophila) ของปลานิลในน้ำกรอย 

ผูนำเสนอ: จันทรทิพย  ทองจนัทร 

14:45–15:00 

9.  AG 22 การพัฒนาผลิตภณัฑสปนจเคกเน้ือตาลสุก 

ผูนำเสนอ: สุคนธา  สุคนธธารา 

15:00–15:15 

https://meet.google.com/bvc-axdv-xon
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ลำดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

10.  AG 25 ปจจัยทางนิเวศวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอจำนวนแมงมุมเข้ียวยาวในนาขาวอินทรีย 

ผูนำเสนอ: อธิปตย  อูศิลปกิจ 

15:15–15:30 

11.  AG 26 การหาภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอก 

ผูนำเสนอ: นิศารัตน  เพชรพรม 

15:30–15:45 

12.  AG 27 ผลของปริมาณไซยาโนแบคทีเรยีออสซิลลาทอเรียในเซลลตรึงตอการบำบัดน้ำ

เสียสังเคราะห 

ผูนำเสนอ: บุรินทร  มนตรีวิสัย 

15:45–16:00 
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การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอริฟเคชันและการสกัดสำหรับการผลิตลูทีน 

โดยไดเมธิลอีเทอรเหลว 

Scale up of process for simultaneous de-esterification and extraction for lutein 

production by liquefied dimethyl ether 

 

จักรพงษ จุยสุวรรณ *,1, อาทิรรณ โชติพฤกษ 2 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย1,2 

E-mail: jakkapong.globalrd@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

การสกัดกรดไขมันลูทีนเอสเตอรจากดอกดาวเรืองโดยใชไดเมทิลอีเทอรเหลวเปนสารสกัด ซึ่งเปนตัวทำละลายท่ี

ไมเปนพิษ โดยที่อุณหภูมิและความดันปกติจะอยูในสถานะแกส ทำใหตัวทำละลายแยกออกจากผลิตภัณฑไดงายโดยการ

ลดความดัน งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและขยายขนาดกระบวนการผลิตสารลูทีนอิสระจากดอกดาวเรืองโดยการสกัดดวยได

เมธิลอีเทอรเหลวพรอมกับการทำปฏิกิริยาดีเอสเทอริฟเคชันดวยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดในเอทานอล จาก

ระดับหองปฏิบัติการท่ีมีขนาดถังสกัด 100 มิลลิลิตร ไปสูระดับก่ึงอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดถังสกัดขนาดปริมาตร 5 ลิตร เพ่ือ

ออกแบบชุดอุปกรณที่ใชในการสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมุงเนนการออกแบบถังสกัดที่มีประสิทธิภาพสามารถเกิด

การผสมระหวางดอกดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอรเหลวเน่ืองจากการผสมระหวางดอกดาวเรืองกับตัวทำละลาย

ไดเมธิลอีเทอรเหลวมีผลตอการสกัด โดยอาศัยหลักการการผสมระหวางของแข็งกับของเหลวในการคำนวณและออกแบบ

และใชโปรแกรม ANSYS Fluent สรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการผสมที่ไดจากการ

ออกแบบ โดยการกระจายตัวของของแข็งในของเหลวจะตองมีประสิทธิภาพมากกวารอยละ 90 งานวิจัยนี้พบวาสามารถ

คำนวณและออกแบบถังสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการผสมระหวางดอกดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอรเหลวไดและมี

ประสิทธิภาพมากกวารอยละ 90 

 

คำสำคัญ: การขยายขนาด  กระบวนการสกัด ไดเมธิลอีเทอรเหลว ลูทีน   
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ABSTRACT 

 Extraction of free lutein fatty acid esters from marigold flowers by liquefied dimethyl ether 

(DME) which is nontoxic solvent as extractant. Since it is gaseous at normal temperature and pressure, 

DME can be easily removed from the final product by pressurizing. This research will focus on the scale-

up of process for simultaneous de-esterification and extraction for lutein production by liquefied 

dimethyl ether from lab scale at extractor size 100 ml. to pilot scale at extractor size 5 liter. The design 

of extraction process in pilot scale, this focuses on the design extractor of efficient mixing marigold 

flowers and DME based on the theory of solid-liquid mixing in the calculation and design. This research 

used ANSYS Fluent to create a mathematical model to confirm the effectiveness of the design mixture 

and the distribution of solids in liquids have efficiency more than 90%. In conclusion, efficient extractor 

for mixing marigold flowers and DME more than 90% was calculated and designed. 

 

Keywords: Scale-up, Extraction Process, Liquefied dimethyl ether, Lutein. 
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ผลการฝกวีเอที ท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไวในนักกีฬาวอลเลยบอลเยาวชนหญิงมหาสารคาม 

Effect of the VAT program on agility in youth Volleyball players female  

Maha Sarakham 
 

อภิชาติ  สุนารักษ¹, ทศพล  บาลไธสง2, ศุภนิธิ  ขำพรหมราช3 

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม1,2 

อาจารยสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม3 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการฝกโปรแกรมวีเอทีที่มีผลตอความคลองแคลววองไวในนักกีฬาวอลเลยบอล

เยาวชนหญิงมหาสารคาม กลุมตัวอยาง 12 คน แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองทำการฝกความ

คลองแคลววองไวดวยโปรแกรมวีเอที 3 ครั้ง/สัปดาห รวมกับการฝกซอมสมรรถภาพทางกาย6 สัปดาห กลุมควบคุมทำ

การฝกดวยโปรแกรมฝกความวองไวปกติ 3 ครั้ง/สัปดาหรวมกับการฝกซอมสมรรถภาพทางกาย 6 สัปดาห ทั้งสองกลุม

ทดสอบความคลองแคลววองไวโดยใชแบบทดสอบ SEMO Agility test กอนและหลังการทดลอง 6 สัปดาห นำผลท่ีไดมา

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางภายในกลุมโดยวิธี pair sample t-test หา

ความแตกตางระหวางกลุมโดยวิธี independent t-test ผลการวิจัยพบวา 1). หลังการทดลอง 6 สัปดาห กลุมทดลองมี

คาเฉลี ่ยเวลาการทดสอบความคลองแคลววองไวลดลงกอนการฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 2). ผลการ

เปรียบเทียบความคลองแคลววองไวระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการฝก 6 สัปดาห พบวากลุมทดลองมีความ

คลองแคลววองไวของเพ่ิมข้ึนมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .05 

 

คำสำคัญ: โปรแกรมวีเอที วอลเลยบอล 
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ABSTRACT 

The purposes of the research were to study the effect of VAT program on agility in youth 

volleyball players female Maha Sarakham. twelve subjects were randomly selected into two groups. 

The experimental group (6subjects) performed a VAT program 3 time per weeks with conditioning 

program for 6 weeks, while the control group (6 subjects) performed training in their normal program 3 

time per weeks with conditioning program for 6 weeks. Both groups were tested twice for their SEMO 

Agility test, before training and after 6 weeks. The results were analyzed in terms of mean, standard 

deviation, pair t – test and independent t-test. The results were as follows: 1). The experimental group 

after 6 weeks had average SEMO Agility test  better before training at the .05 level. 2). Compared 

between experimental group and control group the experimental group had a different of SEMO Agility 

test  than those of the control group at the .05 level. 

 

Keywords: VAT program, Volleyball, Agi 
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การผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชกับระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย 

Solar Thermal Generation For Use On Solar Air Conditioning System 

 

ชีวะ ทัศนา*1, โชติ เนืองนันท 2 

ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี1,2 

E-mail:  chewa.t@rbru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความเปนไปไดในการนำความรอนจากแสงอาทิตยมาใชในระบบทำความเย็นดวย

พลังงานแสงอาทิตยสำหรับอาคารขนาดเล็ก โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิของสารตัวกลางจำนวน 15.0 ลิตร ไหล

ดวยอัตราเร็ว 5.00  กิโลกรัมตอนาที อยูภายในทอทองแดงเสนผานศูนยกลาง 10.4  มิลลิเมตร  ยาว 30.0 เมตรขดอยูใน

บริเวณแผงผลิตความรอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบขนาด 2.20 ตารางเมตร  ผลการศึกษา พบวา ระบบทำความ

รอนพลังงานงานแสงอาทิตยแบบแผนเรยีบทำใหสารตัวกลางท่ีไหลภายในทอทองแดงมีอุณหภูมเิฉลีย่สูงสุด 48.5 องศาเซส

เซียส และสารตัวกลางท่ีอยูภายในถังกักเก็บความรอนมีอุณหภูมเิฉลีย่สูงสุด 52.0 องศาเซสเชียส 

 

คำสำคัญ:  ระบบทำความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย ความรอนและอุณหภูมิ การกักเก็บความรอน 

 

ABSTRACT 

In this research, we studied focusing on the feasibility of a solar-assisted air conditioning systems 

for small building by using solar energy. We investigated the temperature change of an intermediate 

matter amount 15.0 liters, which they have a flow rate 5.00 kg/minute. An intermediate matter flows in 

a copper pipe, that has an diameter of 10.4 millimeters and a length 30-meter of pipe is coiled within 

an area 2.20 square meters of the flat solar panel. Experimental results shown that the flat-panel solar-

powered heating system allowed the medium flowing inside the copper tube to a maximum average 

temperature of approximately 48.5 degrees. The medium contained in the heat storage tank had the 

highest average temperature of about 52.0°C.  

 

Keywords:  Solar-Assisted Air Conditioning, Heat and Temperature, Thermal Collector 
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บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุม ของบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุมตัวอยางไดมาจาก การเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เปนนักศึกษา

และบุคลากรจำนวน 20 คน เครื่องมือประกอบไปดวย 1. โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุม คือมวยไทยแอโรบิก, 

สเต็ปแอโรบิก,โยคะ, ซุมบาและเพาเวอรปม สัปดาหละ 5 ครั้ง คือวันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร วันละ 45-

60 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห 2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตมาตรฐาน (SF 36) 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ทดสอบ

กอนทดลองและหลังการทดลองสัปดาหที่ 8  วิเคราะหขอมูลดวยการใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

ความแตกตางภายในกลุมดวย Dependent Samples t-test ผลการวิจัยพบวา: 1). โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุม

ตอเนื่องเปนเวลา 8 สัปดาหที่มีตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สงผลตอ

อัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตดีขึ้น คิดเปนรอยละ 9.60 มีคะแนนแบบสอบถามคุณภาพชีวิต  อาการปวดเมื่อย

ตามรางกาย ความสดช่ืนมีชีวิตชีวา การประกอบกิจกรรมทางสังคม และสุขภาพจิต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2). บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการออกกำลังกาย

แบบกลุมอยูในระดับมากท่ีสุด (=4.59 S.D. =0.52) สรุปการฝกดวยโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุมสงผลใหคุณภาพ

ชีวิต  ของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดีข้ึน 

 

คำสำคัญ: การออกกำลังกายแบบกลุม  คุณภาพชีวิต 
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ABSTRACT 

The purposes of the research were to study the effect of group exercise program on quality of 

life among personnel and students in Maha Sarakham Rajabhat University. The twenty participants were 

personnel and Students from a Purposive sampling. Research instrument include 1. Group exercise 

program practices are Aerobic Thai boxing, Step aerobics, Yoga, Zuba and Power pump. Practice 5 times 

a week. Is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday to 45-60 minutes a day for 8 weeks.  2. 

Standard Quality of Life Questionnaire (SF36) 3. Satisfaction questionnaire in Group exercise program. 

Before training and after 8 weeks. The results were analyzed in terms of mean, standard deviation, 

Dependent Samples t-test. The results were as follows: 1). The 8-week continuous group exercise 

program on quality of life of personnel and students in Maha Sarakham Rajabhat University, There is a 

better rate of change in quality of life. Representing 9.60 percent. There was a quality of life 

questionnaire. higher before training at the .05 level. 2). The Personnel and students in Maha Sarakham 

Rajabhat University. Are  satisfied with participating in a group exercise program. At level Excellent ( 

=4.59 SD. =0.52) Conclusion in group exercise program training resulting in quality of life of personnel 

and students in Maha Sarakham Rajabhat University improved. 

 

Keywords: Group exercise, Quality of life 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาการปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและแบคทีเรียกลุมฟคลัโคลิ

ฟอรมทั้งหมดในคลองกุดตาโปชวงที่ไหลผานเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว กำหนดจุด

เก็บตัวอยาง 8 จุด เก็บตัวอยาง 2 ครั้ง เพื่อเปนตัวแทนตัวอยางฤดูฝนเก็บตัวอยางในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และ

ตัวอยางฤดูแลงเก็บตัวอยางในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและ

แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรมรวมกับคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีบางประการ ไดแก ความเปนกรดดาง อุณหภูมิ 

ออกซิเจนละลายน้ำ คาการนำไฟฟา ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด  ความขุน ความโปรงแสงและคาความสกปรกของน้ำ ผล

การศึกษา พบวาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมดมีคาอยูในชวง 75->1,100 MPN/100 mL แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม

มีคาอยูในชวง 11-38 MPN/100 mL ความเปนกรดดางของน้ำมีคาอยูในชวง 6.16-7.60 อุณหภูมิของน้ำมีคาอยูในชวง 

25.2-28.8๐C ออกซิเจนละลายน้ำมีคาอยู ในชวง 1.99-6.02 mg/L คาการนำไฟฟามีคาอยู ในชวง 150-200 µs/cm 

ของแข็งละลายน้ำท้ังหมดมีคาอยูในชวง 120-150 mg/L ความขุนมีคาอยูในชวง 97.5-172.2 NTU ความโปรงแสงมีคาอยู

ในชวง 30.1-56.1 cm และคาความสกปรกของน้ำมีคาอยูในชวง 1.22-13.24 mg/L คุณภาพน้ำในคลองกุดตาโปมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทท่ี 3 ยกเวนคาความสกปรกของน้ำในรูปของสารอินทรียในชวงฤดูแลง ขอมูล

ท่ีไดจากการศึกษาสามารถนำไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ำท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

 

คำสำคัญ:  แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม น้ำผิวดิน การปนเปอน 
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ABSTRACT 

The research aims to examine the coliform bacteria contamination in Kut Ta Po canal that flow 

through of Watthana nakhon Sub-District Municipality zone, Watthana nakhon District, Sa kaeo Province. 

The sampling site was divided into 8 points. The water sample was collected in two times, in August 

2020 of rainy season sample and in December 2020 of drought season sample. The water quality were 

conducted by analyzing total coliform bacteria, fecal coliform bacteria, physical, and some chemical 

characteristics such as pH, temperature, dissolved oxygen, EC, total dissolved solids, turbidity, 

transparency and BOD. The results showed that total coliform bacteria was 75->1,100 MPN/100 mL, 

fecal coliform bacteria was 11-38 MPN/100 mL, pH was 6.16-7.60, temperature was 25.2-28.8 ๐C, 

dissolved oxygen was 1.99-6.02 mg/L, EC was 150-200 µs/cm, total dissolved solids was 120-150 mg/L, 

turbidity was 97.5-172.2 NTU, transparency was 30.1-56.1 cm, and BOD was 1.22-13.24 mg/L. The water 

quality of Kut Ta Po canal was ranged in the limit of water quality standard in surface water sources, 

category 3, except drought season, BOD was exceeded. The obtained information of this study could 

be used as a guideline for preventing and solving of water pollution problem that occur in the future. 

 

Keywords: Total coliform bacteria, Fecal coliform bacteria, Surface water, Contamination 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม Passing Ball Training Program (PBT) ท่ีมีตอความ

แมนยำในการสงลูกฟุตบอลของนักเรียนอายุ 11-13 ป โรงเรียนบานทาสองคอน และเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรม 

Passing Ball Training Program (PBT) ที่มีตอความแมนยำของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการฝก กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชาย อายุระหวาง 11-13 ป โรงเรียนบานทาสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

จำนวน 12 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีวางไว ทำการฝกท้ังสิ้น 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ทำการ

ฝกทุกวันจันทร พุธ และศุกร ระยะเวลา 60 นาทีตอวัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ โปรแกรม Passing Ball Training 

Program (PBT) และแบบทดสอบความแมนยำในการสงลูกฟุตบอลของอภิสิทธิ์ วงศสุทธิ์ (2560) โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติแบบที (T-Test) ผลการศึกษา พบวา การสงลูกฟุตบอลเรียดพื้นตรงเปาหมาย และการสงลูกฟุตบอล

ระยะไกลตรงเปาหมาย ทั้งสองรูปแบบ หลังการฝกของกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนกลุม

ทดลองมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองแบบทดสอบระหวางกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง พบวา ท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สรุปผลการศึกษา โปรแกรม

การฝกที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น สามารถทำใหนักเรียนอายุ 11-13 ป โรงเรียนบานทาสองคอน มีทักษะดานความแมนยำใน

การสงลูกฟุตบอลท้ังระยะใกลและระยะไกลเพ่ิมข้ึนได 

 

คำสำคัญ:  โปรแกรม PBT, ความแมนยำ, การสงลูกฟุตบอล 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to determine the effects of Passing Ball Training Program (PBT) 

on accuracy passing performance of football players students aged 11-13 years at Ban Tha Song Khon 

School and to compare the effect of the Passing Ball Training Program (PBT) on the accuracy of the 

experimental and control groups. before and after training Method Youth male 12 students at Ban Tha 

Song Khon School, Mahasarakham Province, between aged 11-13 years, were purposive sampling by a 

specific qualified according to the criteria. Both groups performed Passing Ball Training Program (PBT) for 

60 minutes/day 3 days/week total 8 weeks. The research instrument consisted of Passing Ball Training 

Program (PBT) and testing an accuracy of passing the soccer ball of APISIT WONGSUT (2560). The statistics 

used in the research were     t-test independent. Results The Passing Ball Training Program (PBT) that 

the researchers created can make students aged 11-13 years at Ban Tha Song Khon School improve 

accuracy in passing the ball skill at both near and long distances. 

 

Keywords: Passing Ball Training, Accuracy, Passing a Ball 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกกำลังกายมวยไทยที่มีตอการเปลี่ยน แปลงของระดับดัชนีมวล

กายและเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนัง และเพ่ือเปรียบเทียบการออกกำลังกายมวยไทยท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของระดับดัชนี

มวลกายและเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนัง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน จำนวน 10 คน อายุ 18 - 24 

ป โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติตามเกณฑที่วางไว เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ โปรแกรมการออกกำลังกาย

มวยไทย ใชเวลาในการฝก ทั้งหมด 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน โดยทำการฝกทุกวันจันทร พุธ และศุกร ใชเวลาในการฝก 60 

นาทีตอวัน ประเมินระดับตัวชี้วัดภาวะน้ำหนักเกิน ไดแก ระดับดัชนีมวลกาย และระดับเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนัง กอน

และหลังการทดลอง ทำการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห 

โดยการหาคาที (Paired t-test) ผลการศึกษา พบวา ภายหลังการฝกออกกำลังกายมวยไทย 8 สัปดาห คาเฉลี่ยการ

เปลี่ยนแปลงของระดับดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนัง ลดลงกวากอนเขารวมการออกกำลังกายมวยไทย 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นไดวาโปรแกรมการออกกำลังกายมวยไทยที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น มีความ

เหมาะสมท่ีจะนำไปใชกับนักศึกษาหญิงท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน เพ่ือปองกันโรคตาง ๆ จากภาวะน้ำหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was effectiveness of Muay Thai exercise on related to change body 

mass index (BMI) and body fat percentage in undergraduate female. Ten subjects with overweight aged 

between 18 – 24 years of age. Purposive sampling selection according to the criteria. Research instrument 

is Muay Thai exercise program. The subjects performed Muay Thai exercise 3 days a week for 8 weeks. 

(60 minute per sessions). The assessment level of overweight variables were body mass index and fat 

percentage compared between pre-test and post-test by Paired t-test. Data were analyzed with statistics, 

percentage, mean and standard deviation. Result After 8 weeks of Muay Thai exercise training found 

body mass index and fat percentage had decreased significantly (P<.05). It can be concluded that of 

Muay Thai exercise program for application to the female with overweight to prevent various diseases 

from obesity-related diseases. 

 

Keywords: Muay Thai Exercise, Overweight, Body mass index, Fat percentage 
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ฤทธิ์ตานมะเร็งในระดับหลอดทดลองของสารสกัดจากตนสลัดไดลายเหลือง 

In vitro anticancer activity of Euphorbia lactea HAW. extracts 
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บทคัดยอ 

พืชจีนัส Euphorbiaceae ถูกใชงานเชิงสมุนไพรมาชานานในหลายวัฒนธรรมเพื่อการรักษาโรคตาง ๆ รวมท้ัง

โรคมะเร็ง กอนหนาน้ีผูวิจัยไดรายงานฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งและฤทธ์ิยับยั้งการเคลื่อนท่ีของเซลลมะเร็งของสาร

สกัดหยาบจากตนสลัดไดลายเหลือง การศึกษาครั้งนี้มุงตรวจสอบฤทธิ์ดังกลาวเพิ่มเติมโดยศึกษาสารสกัดชั้นตาง ๆ 

(fractions) จากสลัดไดซึ่งเตรียมจากเทคนิค polarity-based fractionation สารสกัดหยาบเตรียมจากการสกัดพืชแหง

ดวย 95% ethanol จากนั้นแยกเปนสารสกัดชั้นตาง ๆ ดวย hexane, n-butanol, ethyl acetate และน้ำ แลวนำสาร

สกัดหยาบและสารสกดัชั้นตาง ๆ ไปทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งชองปากและลำคอ (HN22) พบวา ณ ความ

เขมขน 500 ไมโครกรัม/มล. สารสกัดหยาบสามารถยับยั ้งการมีชีวิตรอดของเซลลมะเร็ง >90% นอกจากนี้ ชั ้น n-

butanol เปนพิษตอเซลลมะเร็งลดลงในขณะที่ชั้นน้ำไมพบความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง อยางไรก็ตาม ชั้น hexane และ 

ethyl acetate มีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดหยาบโดยสามารถยับยั้งการมีชีวิตรอดของ

เซลลมะเร็งได >90% ณ ความเขมขน 125 ไมโครกรัม/มล. และ 250 ไมโครกรัม/มล. ตามลำดับ ผลการทดสอบฤทธ์ิ

ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลลมะเร็งพบวาสารสกัดหยาบสามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล HN22 ไมพบฤทธิ์นี้ในชั้น n-

butanol และน้ำ แตพบวาช้ัน hexane และ ethyl acetate ยังคงมีฤทธ์ิยับยั้งการเคลื่อนท่ีของเซลลมะเร็ง ผลการศึกษา

นี้บงช้ีวาสารสกัดชั้น hexane และ ethyl acetate มีฤทธิ์ตานมะเร็งที่นาสนใจและสมควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือ

คนหาและสกัดแยกสารบริสุทธ์ิท่ีมีฤทธ์ิตานมะเร็งตอไป 

 

คำสำคัญ: ตานมะเร็ง พิษตอเซลล ยับยั้งการเคลื่อนท่ี มะเร็งระยะแพรกระจาย สมุนไพร 
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ABSTRACT 

Plants in the genus Euphorbiaceae have been used in diverse culture to treat various ailments 

including cancers. Previously, we have reported cytotoxic and anti-migratory activities from ethanolic 

crude extract of Euphorbia lactea Haw. (EL) fresh specimen. Here, we sought to further explore such 

activities in polarity-based fractioned extracts of EL. Crude extract was obtained from the extraction of 

dried EL with 95% ethanol. Crude extract was then fractioned with hexane, n-butanol, ethyl acetate and 

H2O. Crude extract and fractions were then tested for cytotoxic activity against head and neck cancer 

cell line HN22 . Crude extract exhibited a cytotoxic activity, with a maximal cell viability inhibition of 

>90% at 500 µg/ml. Cytotoxic activity appeared decreased in n-butanol fraction and undetectable in 

H2O fraction. However, hexane and ethyl acetate fractions elicited a marked increase in cytotoxic activity 

compared to crude extract, achieving >90% cell viability inhibition at 125 µg/ml and 250 µg/ml, 

respectively. The assay for anti-migratory activity revealed that crude extract inhibited the migration of 

HN22 cells. While such activity was undetectable in n-butanol and H2O fractions, anti-migratory activity 

was retained in hexane and ethyl acetate fractions. Together, our results highlight hexane and ethyl 

acetate fractions as attractive candidates for further investigation to isolate and identify active 

compounds with anticancer activities from EL. 

 

Keywords: Anticancer, Cytotoxic, Antimigratory, Metastasis, Herbal 
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ผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตอการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสองมิติ 

The Effects of Coefficient of Friction on the Granular Material Flows 

in the Cone Container on Two-Dimensional 
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บทคัดยอ 

              งานวิจัยน้ีเพ่ือหาผลของสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตอการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสองมิติ โดย

หาเวลาและความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ด จากการทดลองปลอยวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยผานชองปลอยกวางตางกัน 

ซึ่งวัสดุเม็ดพ้ืนคือเม็ดแกวท่ีมีขนาดเทากันอยูในภาชนะ การไหลของวัสดุเม็ดจะมแีรงเสยีดทานจากผนังสงผานโดยการพาท่ี

ตางกันจากการวัดติดตามวัสดุบุกรุกคือเม็ดแกวท่ีทำการยอมสี พบวา ขนาดชองปลอยวัสดุท่ีกวางมากข้ึนจะทำใหการไหล

มากขึ้นสงผลใหการพาเพิ่มขึ้น กวาชองปลอยที่แคบลง การพาลดลง และในการไหลของวัสดุเม็ดที่บริเวณตำแหนงตาง ๆ 

ในภาชนะ พบวา บริเวณศูนยกลางใชเวลาในการไหลนอยลงกวาบริเวณดานขางซายขวา ตามลำดับ ในทำนองเดียว

ความเร็วในการไหลขึ้นอยูกับบริเวณตำแหนงตาง ๆ พบวา วัสดุบุกรุกบริเวณศูนยกลางมีความเร็วในการไหลมากกวา

บริเวณผนังดานขางทั้งซายและขวา ตามลำดับ ทั้งนี้ขนาดของชองปลอยกวางกวาสงผลใหการไหลไดเร็วกวาชองปลอย

ขนาดเล็ก ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานในภาชนะตางกันทำใหมีผลตอความเร็วในการไหล และการพาของวัสดุ

เม็ดในภาชนะรปูกรวย 
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ABSTRACT 

           The purpose of this study is to determine the influence of coefficient of friction on granular 

material flows in a cone container in two dimensions utilizing time and speed in granular material flow. 

Experiments with granular materials were poured through various openings of various diameters. As a 

result, the background granular in the container is same size glass granular. The flow of granular materials 

was monitored. The friction force of various convection from the walls caused the granular materials to 

flow. The invader material’s measurements tracker is the glass dye. Wider apertures were shown to 

influence big flows and promote convection, but smaller openings decreased convection. Furthermore, 

it was shown that in the passage of  granular materials on distinct area in the container, discovered that 

the center wall location utilized less time for flow than the left and right wall position. Similarly, the 

flow’s pace varied depending on the region. The invader granular at the center wall position has a bigger 

convection than the intruder granular in the left and right wall position, respectively. The wider opening 

size, as opposed to the narrow opening size, is dependent on a quicker flow. These have varying 

coefficients of friction in the container, which influences the flow speed and convection of granular 

materials in a cone container. 

 

Keywords: Coefficient of friction, Granular material, Flow, Glass beads, Convection 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาเกี ่ยวกับสภาพปญหาการจัดการเรียนรู วิชาฟสิกส สำหรับการ

เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยดำเนินการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว (one-shot-Posttest-only Design) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 4 ดาน 

คือ ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานบุคลิกลักษณะของผูสอน ดานสื่อประกอบการสอนและแหลงการเรียนรู และ

ดานการวัดและประเมินผล สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกส สำหรับการเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาปญหาการจัดการเรียนรูราย

ดานพบวา ดานการสอนและเทคนิคการสอน มีปญหาอยูในระดบัปานกลาง ดานบุคลิกลักษณะของผูสอน มีปญหาอยูใน

ระดับนอย ดานสื่อประกอบการสอนและแหลงการเรยีนรู มีปญหาอยูในระดับปานกลาง และดานการวัดและประเมินผล มี

ปญหาอยูในระดับนอย   

 

คำสำคัญ: สภาพปญหา, การจัดการเรียนรู, ฝกประสบการณฟสิกส    
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ABSTRACT 

        The purpose of this research was to study the problem of physics learning management for 

preparing to Practice Professional of students in physics Chiang Mai Rajabhat University. By collecting 

data from the sample on one time. (one-shot-Posttest-only Design) and using a questionnaire 

(Questionnaire) in 4  areas, namely teaching and teaching techniques, Instructor's personality, teaching 

media and learning resources, measurement and evaluation. The statistics used in the research were 

mean, percentage and standard deviation. The results found that problems in physics learning 

management for preparing to Practice Professional of students in physics Chiang Mai Rajabhat University, 

in the overall picture of 4 aspects, there were few problems. When considering the problems of learning 

management in each aspect, it was found that teaching and teaching techniques there is a moderate 

level of problem. Instructor's personality. There are few problems. Teaching media and learning 

resources there is a moderate level of problem. And measurement and evaluation there are few 

problems. 

 

Keywords: Problem state, Learning management, Physics practice professional practicum 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน 

The Study of Problems of Learning Management in Physics of Upper Secondary 

School Teachers in Chiang Mai – Mae Hong Son Province 
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E-mail:  kanyaratpan23@gmail.com, panupat_cha@g.cmru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสของครูระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน โดยกำหนดกลุมเปาหมายคือ ครูผูสอนรายวิชาฟสิกสที่จัดการเรียนรูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหมแมฮองสอนจำนวน 16 คน การเก็บขอมูลในครั ้งนี ้นั ้นทางผู วิจัยไดใช

แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

ซึ่งในแบบสอบถามไดกำหนดเปาหมายในการศึกษาจำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการสอนและเทคนิคการสอน ดานสื่อและ

แหลงการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบวา ดานการสอนและเทคนิคการสอน และดานการวัดและ

ประเมินผล ครูฟสิกสมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก และดานสื่อและแหลงการเรียนรู ครูฟสิกสมีปญหาอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูฟสิกสมีสภาพปญหาการจัดการเรียนรูดานการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวม

อยูในระดับมาก ( =3.50) ดานสื่อและแหลงการเรียนรูครูฟสิกสมีสภาพปญหาการจัดการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( =3.39) ดานการวัดและประเมินผลครูฟสกิสมีสภาพปญหาโดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ครูฟสิกสมีปญหาเก่ียวกับการเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเองและเพ่ือนรวมช้ันมากท่ีสุด ( =3.94) 

 

คำสำคัญ:  สภาพปญหา การจัดการเรียนรู  ฟสิกส 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study of problems of learning management in physics of 

upper secondary school teachers in Chiang Mai – Mae Hong Son Province. The target group is physics 

teachers in the upper secondary school level in Chiang Mai, Mae Hong Son province consisted of 1 6 

people. In this data collection, the researcher was used a questionnaire on the condition of learning 

problems in physics of upper secondary school teachers as a questionnaire data collection tool In which 

the questionnaire set goals for the study in 3  areas, namely teaching and teaching techniques, media 

and learning resources, and measurement and evaluation. The results found that teaching and teaching 

techniques and measurement and evaluation physics teachers was problems at a high level. And media 

and learning resources, the physics teacher was moderate problems. When considering each aspect. It 

found that, physics teachers was problems in teaching learning management and teaching techniques 

as a whole ( = 3 . 5 0 ) .  Regarding media and learning resources, physics teachers was problems in 

management learning, the overall problem was at a moderate level (  =3.39). In terms of measuring and 

evaluating physics teachers, the overall problem was at a high level ( =3.74) and when considering each 

item. It found that, the physics teachers was problems with giving students opportunity. They assessed 

themselves and their classmates the most ( =3.94). 

 

Keywords: Problem state, Learning management, Physics 
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การประมาณชวงความเช่ือม่ันของคาความเช่ือถือไดและอัตราความขัดของ 

สำหรับขอมูลช่ัวชีวิตท่ีมีการแจกแจงไวบูล 

Confidence intervals of reliability and failure rate for lifetime data 

with Weibull distribution 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประมาณความเช่ือมั่นของคาความเช่ือถือไดและอัตราความขัดของท่ีมีการ

แจกแจงไวบูล ดวยวิธีการเปรียบเทียบแบบดั้งเดิมและแบบนำเสนอ โดยเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือความนาจะเปนท่ี

ครอบคลุมและความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อมั่น กำหนดใหขนาดตัวอยางเปน 10 25 50 100 500 และ 1000 และ

กำหนดใหความเช่ือมั่นของคาความเช่ือถือเปน 0.95 และ 0.99 ทำการศึกษาโดยการจำลองดวยเทคนิคมอนติคารโล โดย

การทำซ้ำ10,000 ครั้ง  เมื่อพารามิเตอรมีคาเทากับ 1, 5, 10 และ 30 และมีคาเทากับ 1 ใหความนาจะเปนครอบคลุม

สูงสุด และความกวางของชวงเฉลี่ยแคบที่สุด ผลการวิจัย พบวา การประมาณความเชื่อมั่นของคาความเชื่อถือไดที่มกีาร

แจกแจงไวบูล โดยวิธีการท่ีนำเสนอใหมมีความนาจะเปนท่ีจะครอบคลุมสงูกวา และการประมาณความเช่ือมั่นของคาอัตรา

ความขัดของที่มีการแจกแจงไวบูล  เมื่อพิจารณาความนาจะเปนที่จะครอบคลุมพบวาเมื่อเบตามีคานอยๆ วิธีการท่ี

นำเสนอจะใหคาความนาจะเปนท่ีจะครอบคลุมต่ำกวาวิธีการดั้งเดิม แตเมื่อเบตาเพ่ิมข้ึนคาความนาจะเปนท่ีจะครอบคลุม

ของวิธีการท่ีนำเสนอจะสูงกวาวิธีการดั้งเดิมอยางชัดเจน  

 

คำสำคัญ:  การประมาณคาแบบชวง, คาความเช่ือถือได, อัตราความขัดของ, ขอมูลช่ัวชีวิต, การแจกแจงไวบูล 
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ABSTRACT 

The objectives of this research aim to study and compare the confidence interval estimation 

methods of the reliability and failure rate for Weibull distribution by comparing their coverage probability 

and average length. The sample sizes are 10, 25, 50, 100, 500 and 1000, providing the confidence level 

of 95% and 99%.  This research applied Monte Carlo simulations using 10 , 000  replicated times. The 

parameter   is equal to 1, 5, 10, and 30 and parameter is equal to 1.We consider the case of the high 

coverage probability and the smallest average width. The results showed that the confidence interval 

of reliability for Weibull distribution using proposed method has the best coverage probability. For the 

failure rate of Weibull distribution, the exact method has better coverage probability when   is small. 

However, the proposed method seem to be clearly better when   is higher. 

 

Keywords:  Interval estimation, reliability, failure rate, lifetime data, weibull distribution   
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การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสำหรับรานอาหาร 

Cockroach Trap Improvement Made From Natural Materials for Restaurants 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสำหรับ

รานอาหาร ประชากรท่ีศึกษาคือ ผูเขารวมพัฒนานวัตกรรมในชุมชน จำนวน 5 คน และผูประกอบการรานอาหารในหมูท่ี 

1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 คน เก็บขอมูลเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ. 2564 มีข้ันตอน

การวิจัยและพัฒนา คือ 1) การสำรวจ สังเคราะหสภาพปญหาและความตองการ 2) การออกแบบนวัตกรรม 3) การ

ทดลองใชนวัตกรรม และ 4) ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม เครื่องมือที่ใชคือ กับดักแมลงสาบ และแบบประเมิน

ประสิทธิภาพกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสำหรับรานอาหาร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1)ไดนวัตกรรมกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสำหรับรานอาหารที่ทำจากไมไผ 

2) ประสิทธิภาพของนวัตกรรมภาพรวมอยูในระดบัมาก (μ  = 4.40, S.D. = 0.28) มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสดุคอื 

นวัตกรรมมีการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน (μ  = 4.80, S.D. = 1.73) รองลงมานวัตกรรมมีความสะดวกในการใช

งาน  (μ  = 4.60, S.D. = 1.41) ผลการศึกษาน้ีสามารถนำไปใชไดในท่ีพักอาศัยและชุมชน 

 

คำสำคัญ: แมลงสาบ  การดักแมลงสาบ กับดักแมลงสาบ 
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ABSTRACT 

This research is research and development to develop a cockroach trap made from natural 

materials for restaurants. The key Information was 5 Innovation development participants and 5 

restaurant operators In village No. 1 Duzongyor Sub-District, Chanae District, Narathiwat Province. The 

datas have been collected since february – march, 2021. The research and development process:            

1) survey and synthesis of problems 2) Design innovations 3) Innovations trial and 4) Inspect the quality 

of the innovation. The research instruments included a cockroach trap and efficacy assessment form. 

Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used for data analysis. The Research result is 

found: 1) Get innovative cockroach traps from natural materials for restaurants made of bamboo.             

2) Overall innovation efficiency in a much level (μ  = 4.40, S.D. = 0.28). The highest efficiency was the 

application of local wisdom in the community (μ  = 4.80, S.D. = 1.73) and Innovation is easy to use. (μ  

= 4.60, S.D. = 1.41) The findings from this study can be further used in residential and community. 

 

Keywords: Cockroach, Cockroach collection, Cockroach Trap 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพยากรณปริมาณน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

โดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลาตรรกศาสตรคลุมเครือ การดำเนินวิจัยใชวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ ผลการวิจัย พบวา 

ปริมาณน้ำฝนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะไมคอยคงท่ี โดยจังหวัดที่มีลักษณะปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นลดลง

สลับกัน  ไดแก จังหวัด นครพนม  เลย และหนองคาย สำหรับจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนแตละปขึ้นลงคอนขางแตกตางกัน

มาก มีปริมาณน้ำฝนไมสม่ำเสมอ ไดแก จังหวัดขอนแกน มหาสารคามและ ชัยภูมิ จากการการพยากรณทางอุตุนิยมวิทยา

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา วิธีการท่ีนำเสนอแบบใหมเหมาะสมในการพยากรณปริมาณ

น้ำฝน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดหนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ  อุดรธานี และจังหวัด

มหาสารคาม สวนวิธีการแบบดั้งเดิมเหมาะสมกับ 2 จังหวัด ไดแก เลย และขอนแกน  
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ABSTRACT 

This research aims to study the precipitation forecasting in the Northeast region of Thailand 

using fuzzy time series analysis. This research used quantitative research. The results showed that the 

rainfall data in northeast region of Thailand is not stable. It is quite go up and down alternately, including 

Nakhon Phanom and Loei and Nong Khai. Some provinces have the pattern of rainfall quite different in 

each year, including Khon Kaen and Maha Sarakham and Chaiyaphum. The forecasting for upper area in 

the Northeast region of Thailand showed that the propose method is suitable for 8  provinces, include 

Nong Khai, Sakon Nakhon, Chaiyaphum, Nong Bua Lamphu, Nakhon Phanom, Kalasin, Udon Thani, and  

Maha Sarakham province. The old method is suitable for 2  provinces, include Loei and Khon Kaen 

province. 

 

Keywords:  Forecasting, precipitation, time series analysis, fuzzy logic 
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การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนกลุมชาติ

พันธุอายุระหวาง 15-90 ป จำนวน 452 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช คือ 

แบบสอบถามวิจัยโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ที่ผานการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 3 

ทาน ไดเทากับ 0.75 และคาความเที่ยงใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได

เทากับ 0.82 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

พบวาประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.0) อายุ 20-30 ป มีจำนวนมากท่ีสุด (รอยละ 35.2) สวนใหญสถานภาพ

สมรส (รอยละ 57.5) ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา (รอยละ 37.8) มีกลุมชาติพันธุลาหูมากที่สุด (รอยละ 52.6) และ

พฤติกรรมการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 55.8) และพบวาขอ

คำถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งกอนเขาใชบริการสถานที่อยูในระดับดี (X±S.D. = 2.86±0.35) 

รองลงมาคือการรับประทานอาหารสุก สะอาด (X±S.D. = 2.79±0.40) และขอคำถามท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการใชชอน

กลางของตนเองขณะรับประทานอาหารรวมกันกับผูอ่ืน  (X±S.D. = 1.44±0.50) โดยผลการวิจัยของกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ี

ครั้งน้ีสามารถนำไปใชเปนแนวทางใหหนวยงานทางดานสาธารณสุขในเรื่องพฤติกรรมการปองกันการแพรระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 บนพ้ืนท่ีสูง  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the prevention behavior of the Corona virus 2019 

epidemic among people of diverse ethnic backgrounds Mueang Chiang Rai District Chiang Rai Province. 

This research aimed to study the prevention behavior of the Corona virus 2019 epidemic among people 

of diverse ethnic backgrounds. The sample group consisted of 452 ethnic people aged 15-90 years using 

a simple random sampling method. The instrument used was a research questionnaire which was 

divided into 5 parts, which was checked for the conformity index by 3 experts equal to 0.75 and the 

reliability using Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.82 Data were analyzed by using descriptive 

statistics, i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation (S.D.). The results showed that most 

of the people were male (56.0%), aged 20-30 years, the highest number (35.2%) and the most were 

marital status (57.5%), the highest level of secondary education (37.8%). The most Lahu ethnic group 

(52.6 percent) and the prevention of coronavirus disease 2019 epidemic prevention behaviors were 

mostly at good level (55.8%) the people was to check the temperature every time before entering the 

service at a good level (X±S.D. = 2.86±0.35) and followed by eating clean, cooked food (X±S.D. = 

2.79±0.40) and the least average question was about using one's center spoon while sharing meals with 

others. (X±S.D. = 1.44±0.50). The results of this research of ethnic groups in this area can be used as a 

guideline for public health agencies in the prevention of the spread of the 2019 coronavirus disease in 

the highlands. 

 

Keywords: Coronavirus 2019, Behavior, Ethnic Groups 
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การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือแกปญหาการตดิบุหรี่ 2) ศึกษาความพึง

พอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสื่อโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือแกปญหาการติดบุหรี่กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปท่ี 5 โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภมูิ จังหวัดรอยเอ็ด จำนวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ประกอบดวย สื่อโมชันอินโฟกราฟก แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสื่อโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือ

แกปญหาการติดบุหรี่ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวาสื่อโมชันอินโฟ

กราฟกเพ่ือแกปญหาการติดบุหรี่ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย เน้ือหาจำนวน 20 ฉาก มีความยาว 5.18 นาที ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญท่ีมีตอความเหมาะสมของ สื่อโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือแกปญหาการติดบุหรี่โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.20, 

S.D = 0.43) และ กลุมตัวอยางมคีวามพึงพอใจตอสื่อโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือแกปญหาการติดบุหรีโ่ดยรวมอยูในระดับ มาก 

( x = 4.18, S.D = 0.49) 
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Abstract 

  This research aimed to: 1) development of motion media Infographic to campaign for 

nonsmoking 2) Satisfaction of the sample to the motion media infographics campaign for nonsmoking 

and the sample chosen by a simple random sampling comprised of 35 third high school students 5 

Selaphum School, Selaphum District, Roi Et Province. The research instruments included media in 

motion Infographics, and test of perception, a satisfaction evaluation form of learners toward Media in 

motion Infographics. The results of the research showed that the infographic media to solve the problem 

of cigarette addiction developed consisted of 20 scenes with a length of 5.18 minutes. Expert opinion 

on the suitability of infographic media to solve problems Addicted to cigarettes as a whole at a high 

level (x = 4.20, S.D = 0.43) and the sample group was satisfied with the infographic media to solve the 

problem of cigarette addiction overall at a high level (x = 4.18, S.D = 0.49) 

 

Keywords: Cigarette, Motion Infographic, satisfaction 
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ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกรวมในมะกอกสดและมะกอกแหง 

Comparison of Inhibition Activity and Total Phenolic Compounds content of 

fresh and dry Spondias pinnata Kurz. 
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และปริมาณฟนอลิกรวม

ของมะกอกสดและมะกอกแหง ศึกษาเปอรเซ็นตความชื้น และความเปนกรด-เบส ของมะกอก มะกอกแหงเตรียมโดยนำ

สวนที่รับประทานไดมาตากแหงแลวบดใหเปนผง ผลการวิจัยพบวา เปอรเซ็นตฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH ของ

มะกอกสด มีคาสูงกวามะกอกแหงในทุกความเขมขน ปริมาณฟนอลทั้งหมด g GAE /100น้ำหนักของผลมะกอกสด 

จำนวนแคสองความเขมขน คือ ที่ 1000 และ 2500 ppm มีคาสูงกวามะกอกสด เปอรเซ็นตการตานอนุมูลอิสระและ

ปริมาณฟนอลิกรวมของทั้งมะกอกสดและมะกอกแหงผง คือ มะกอกสดจะมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระไดดีกวา

มะกอกแหง มะกอกมีความชื้น 84.81 % คา pH ของทั้งมะกอกสดและมะกอกแหง เทากับ 2.64 และ 3.92 ตามลำดับ 

การทำใหแหงทำใหคา pH เพ่ิมข้ึน แตมะกอกแหงยังเปนกรดจึงมีรสชาติเปรี้ยวเชนกัน 

 

คำสำคัญ: ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ปริมาณฟนอลิกรวม  มะกอก 
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ABSTRACT 

 This researcher aims to comparison of inhibition of free radical activity and total phenolic 

compounds in fresh and dry of Spondias pinnata Kurz. The percent moisture and pH value of the 

samples were studied. Dry powder of Spondias pinnata Kurz. was prepared from dry eatable parts of 

the fruit. Research results were found that the percentage of inhibition activity DPPH of fresh Spondias 

pinnata Kurz. statistically higher than those dry sample and total phenolic compounds content of 

samples at 1000 and 2500 ppm concentration of fresh Spondias pinnata Kurz. statistically higher than 

those dry sample. It’s means that fresh Spondias pinnata Kurz. better in antioxidant activity than dry 

one. Fresh Spondias pinnata Kurz. gained 84.815 percentage of moisture. The pH value of both fresh 

and dry samples were 2.64 and 3.92, respectively. Acidity value of dried sample less than fresh sample, 

but still taste sour that can be used in the same purpose.  

 

Keywords: Inhibition activity DPPH, total phenolic compounds, Spondias pinnata Kurz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใชน้ำหมักชีวภาพ 

Quality Improvement of Saline Soil by Using Bio-fermented Water 

 

ชมภู เหนือศร1ี, รติกร  แสงหาว2, ฉัตรชนก เชียงโสม3, สุนิตา  แสนแสง4, อังษณา พันธุโม5 

อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม1,2 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม3,4,5 

E-mail:  chompooenvi@hotmail.com* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดินโดยน้ำหมัก

ชีวภาพที่ใชในการปรับปรุงดินเค็มมีทั้งหมด 5 สูตร ไดแก สูตรสับปะรด สูตรมะเฟอง สูตรมะกรูด สูตรมะนาว และสูตร

ผสม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของ

น้ำหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน พบวา สูตรน้ำหมักชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพในการลดความเค็มไดดีท่ีสุด คือ น้ำ

หมักชีวภาพสูตรมะนาวซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 60.85 รองลงมาคือ สูตรมะเฟอง (รอยละ 58.73)  สูตรสับปะรด 

(รอยละ 46.66) สูตรมะกรูด (รอยละ 25.45) และสูตรผสม (รอยละ 10.77) ตามลำดับ สำหรับปริมาณธาตุอาหารในดิน 

ไดแก ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม หลังจากการปรับปรุงดินดวยน้ำหมักชีวภาพ พบวา ดนิท่ีใสน้ำหมัก

สูตรมะนาวมีปริมาณธาตุอาหารนอยกวาดินที่ใสน้ำหมักสูตรมะเฟอง ดังนั้นน้ำหมักสูตรมะเฟองจึงเหมาะสมสำหรับการ

นำไปใชลดความเค็มของดินและเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหกับดิน 

 

คำสำคัญ:  น้ำหมักชีวภาพ  ดินเคม็ 

 

Abstract 

This research aimed to investigate efficiency of bio-fermented water in salinity reduction of soil. 

There were five formulas of bio-fermented water including pineapple, star apple, kaffir lime, lemon, and 

mixed formula. Data were analyzed by mean and standard deviation. The results were as follows the 

efficiency of five bio-fermented water, i.e., pineapple, star apple, kaffir lime, lemon, and mixed formula, 

in reducing salinity of soil. The efficiency was highest in lemon formula with 60.85% followed by star 

apple (58.73%), pineapple (46.66%), kaffir lime (25.45%), and mixed formula (10.77%.), respectively.  As 

for soil nutrients, i.e., N, P, K, after improving by using bio-fermented water, the nutrients in soil with 

lemon formula were lower than star apple formula. Consequently, bio-fermented water from star apple 

was suitable for reducing salinity of soil and enhancing nutrients in soil. 

 

Keywords: Bio-fermented water, Saline Soil 
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การยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 

ดวยสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดา 

Effect of neem bark crude extract on the inhibition of 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli 

 

สุชาดา ใจปง1,  กัลทิมา พิชัย*,2 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดาตอการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย โดย

วิธีการสกัดแบบมาเซอเรชัน  (maceration) โดยใชเอทานอลความเขมขน 95 เปอรเซ็นต เปนตัวทำละลาย จากน้ันนำไป

ระเหยดวยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน  (rotary evaporator) นำสารท่ีสกัดไดมาเจือจางแบบลำดับสอง (two-fold 

serial dilution) ดวย ไดเมททิล ซัลฟอกไซด (dimethyl sulfoxide;  DMSO) ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต จำนวน 5 

ระดับคือ 500, 250, 125, 62.5 และ 31.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียกอ

โรค 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ดวยวิธี agar well diffusion ผลการศึกษาพบวาสาร

สกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ที่ความเขมขน 500, 250 และ 125 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ที่ความเขมขนที่ 62.5 และ 31.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ไมเกิดบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) 

สำหรับแบคทีเรียกอโรค E. coli ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมลบ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตไดไดดีท่ีสุดท่ีความเขมขน 500, 

250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลำดับ แตท่ีความเขมขนตั้งแต 125, 62.5, 31.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรไมเกิดการยับยั้ง 

 

คำสำคัญ: สารสกัดหยาบ สะเดา Staphylococcus aureus Escherichia coli 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the effect of neem bark crude extract on the 

inhibition of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Maceration method with 95% ethanol solvent 

was applied. After evaporation by rotary evaporator, the extract was diluted with 10% Dimethyl sulfoxide 

solvent (DMSO) at two-fold serial dilution. The concentrations were 500, 250, 125, 62.5 and 31.25 mg / 

ml. Inhibition growth of two pathogenic bacteria, Staphylococcus aureus and Escherichia coli, was tested 

by agar well diffusion method. The results showed that crude neem bark extract inhibited the growth 

of S. aureus bacteria at concentrations of 500, 250 and 125 mg/ml meanwhile, at concentrations of 62.5 

and 31.25 mg/ml no inhibition zone was formed. For pathogenic bacteria E. coli, which is gram negative 

bacteria, inhibited growth was only at concentrations of 500, and 250 mg/ml. 

 

Keywords: Crude extract, Neem, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
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สมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความรอนจากวัสดุผสมระหวางเสนใยมะพราวกับน้ำยางพารา 

Physical Properties of Thermal Insulation from Coconut Fiber and Natural Rubber 

Latex Composite Material 

 

ปริย นิลแสงรัตน 

สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

pariya_nil@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางความรอนของฉนวนกันความรอนจากวัสดุผสมระหวาง

เสนใยมะพราวและน้ำยางพาราโดยอัตราสวนเสนใยมะพราวและน้ำยางพาราที่ใชคือ 10:90 20:80 และ 30:70 โดย

น้ำหนัก คุณสมบัติที่ทำการศึกษามีดังนี้ คาการนำความรอนทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-19 การลามไฟทดสอบ

ตามมาตรฐาน ASTM D635-18 ความหนาแนน การดูดซึมน้ำทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C570 และสมบัติการโคงงอ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 พบวาฉนวนกันความรอนจากวัสดุผสมระหวางเสนใยมะพราวกับน้ำยางพาราใน

อัตราสวน 30:70 โดยน้ำหนัก มีคาการนำความรอนที่ต่ำ ไมติดไฟ และแข็งแรงกวาอัตราสวนอื่น สวนน้ำหนักหรือความ

หนาแนนและการดูดซับนำ้มีแนวโนมสูงขึ้นตามปริมาณเสนใยที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การนำความรอน

ของฉนวนกันความรอนจากวัสดุผสมระหวางเสนใยมะพราวกับน้ำยางพาราในอัตราสวน 30:70 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีคาเทากับ 

0.051 W/m·K กับฉนวนใยแกวท่ีไดจากเชิงพาณิชยมีคาเทากับ 0.035 W/m·K จะเห็นไดวาฉนวนกันความรอนจากเสนใย

ธรรมชาติมีคาการนำความรอนท่ีสูงกวาฉนวนใยแกว 

 

คำสำคัญ: เสนใยมะพราว น้ำยางพารา  ฉนวนกันความรอน การนำความรอน 
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ABSTRACT 

This research was studied the physical and thermal properties of thermal insulation made from 

coconut fiber and natural rubber latex composite material. The research used coconut fiber with natural 

rubber latex in the ratio of 10:90, 20:80 and 30:70 by weight. The qualifications studied were as follows: 

the thermal conductivity according to ASTM C177-19 standard, fire spread according to ASTM D635-18 

standard, density, water absorption according to ASTM C570 standard and flexural strength according to 

ASTM D790 standard. It was found that the insulation from coconut fiber and natural rubber latex 

composite material at the ratio of 30:70 by weight has lower thermal conductivity, incombustible and 

stronger than other ratios. The weight or density and water absorption tended to increase with increasing 

fiber content. When comparing the thermal conductivity coefficient of thermal insulation from coconut 

fiber and natural rubber latex composite material at the ratio of 30:70 by weight, which is 0.051 W/m.K, 

with commercially available fiberglass insulation, which is 0.035 W/m.K, it can be seen that natural fiber 

insulation has a higher thermal conductivity than fiberglass insulation. 

 

Keywords: Coconut fiber, Natural rubber, Thermal insulation, Thermal conductivity 
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กาญจนา บุญฤทธิ5์,  วราภรณ  จันปญญา6 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ในชวงเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

ความรู เจตคติและการปฏิบัติตนในการบริโภคสมตำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) 

เพ่ือศึกษาผลไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภคสมตำ โดยมีกลุมตัวอยาง จำนวน 389 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.10  มีอายุอยู

ระหวาง 20-22 ป คิดเปนรอยละ 61.70  นิยมรับประทานสมตำปูปลารามากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.19  นักศึกษามี

ความรูเกี่ยวกับการบริโภคสมตำอยูในระดับมาก (= 7.99,  S.D. = 1.74) ดานเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคสมตำ พบวา

นักศึกษามีเจตคติเห็นดวยมากท่ีสุดคือสมตำท่ีซื้อจากผูประกอบการจะมีรสชาติอรอยกวาประกอบรับประทานเอง คิดเปน

รอยละ 54.24 และดานการปฏิบัติตนในการบริโภคสมตำ พบวานักศึกษามีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือทานลางผักทุกครั้งกอน

รับประทานกับสมตำ (= 2.59, S.D. = 0.59)   กลุมตัวอยางพบผลไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนจากการบรโิภคสมตำ คิดเปนรอย

ละ 43.19  อาการที่พบมากที่สุดคือทองเสีย คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือปวดทอง คิดเปนรอยละ 52.97 กระหาย

น้ำ คิดเปนรอยละ 44.64 

 

คำสำคัญ:  ความรู เจตคติ การปฏิบัติตน สมตำ ผลไมพึงประสงค 
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ABSTRACT 

This study was cross-sectional, descriptive study. The objectives of this study were 1) to study 

knowledge attitudes and behaviors on eating Som-Tam (Thai papaya salad) among undergraduate 

students at Rajabhat Maha Sarakham University 2) to study adverse effect from eating Som-Tam. The 

sample consisted of 389 students using accidental sampling method. Data collection by using the 

standardized questionnaire. Descriptive statistics were percentage, mean, and standard deviation for 

analyze the main outcome. The results showed that most of students were female (67.10%), aged 

between 20-22 years (61.70%). Most of them ate Som-Tam with crab and pickled fish the most 34.19 

percent. The students had knowledge about eating Som-Tam at a high level (𝑥𝑥𝑥 = 7.99, S.D. = 1.74). 

Attitudes about eating Som-Tam, it was found that the students with the most agreeable attitude were 

that Som-Tam purchased from the entrepreneurs was more delicious than cooked by themselves 

(54.24%). The practice of eating Som-Tam, it was found that the most of students were washing 

vegetables every time before eating with Som-Tam (= 2.59, S.D. = 0.59). The sample group found an 

adverse effect arising from eating Som-Tam accounted for 43.19%. The symptom found was diarrhea 

(37.02%) followed by abdominal pain (22.88 %) and thirsty (19.28%). 

 

Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Som-Tam (Thai papaya salad), Adverse effects 
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ผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุกับการนวดเตานมตอการเริ่มไหลของน้ำนม 

ในมารดาหลังคลอดครรภแรก 

Effect of Plook Fai Tat recipe and breast massage on the onset of 

milk production in primiparous woman 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยทางคลินิกน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไหลของน้ำนมในมารดาครรภแรกหลัง

คลอดระหวางกลุมท่ีไดรับยาปลูกไฟธาตุรวมกับการนวดเตานมกับกลุมท่ีไดรับการนวดเตานมเพียงอยางเดียว โดยกลุม

ตัวอยางจำนวน 40 คน แบงเปนกลุมควบคุมท่ีไดรับการนวดเตานม จำนวน 20 คน จะไดรับการนวดเตานมวันละ 30 นาที 

เปนเวลา 3 วัน และกลุมทดลองท่ีไดรับยาปลูกไฟธาตุรวมกับการนวดเตานม จำนวน 20 คน จะไดรับยาปลูกไฟธาตุ 2 

แคปซูล กอนอาหาร 30 นาที 3 เวลา เชา กลางวัน เย็น รวมกับการนวดเตานม เปนเวลา 3 วัน ประเมินคะแนนการไหล

ของน้ำนม ทุก 8 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลท่ัวไป และแบบประเมินคะแนนระดับการไหลของ

น้ำนม เครื่องมือดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคณุวุฒิ 5 ทาน โดยมคีาดัชนีความตรงดาน

เน้ือหา เทากับ 1 ขอมูลถูกวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา Chi-Square Test และ  Mann-Whitney Test  ผลการวิจัย

พบวาท่ีชวงเวลา 12-52 ช่ัวโมงหลังคลอด มารดากลุมท่ีรับยาปลูกไฟธาตุมีคะแนนระดับการไหลของน้ำนมมากกวากลุมท่ี

ไดรับการนวดเตานมเพียงอยางเดยีวอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (p=0.00) รวมท้ังมีน้ำนมมาเร็วกวากลุมควบคุม จากน้ันท่ี

ชวงเวลา 60 ช่ัวโมงหลังคลอดเปนตนไปไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (p=0.23) งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา

ยาปลูกไฟธาตุชวยกระตุนใหน้ำนมมาเร็วและมากข้ึนในชวงแรกหลงัคลอด 

 

คำสำคัญ: นวดเตานม  ยาปลูกไฟธาตุ  มารดาหลังคลอด 
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ABSTRACT 

 This clinical research aimed to compare the scores of milk production in primiparous woman 

between the group received Plook-fai-tat recipe combination with breast massage and breast massage 

group. This was studied in 40 postpartum mothers. The volunteers were divided into 2 groups. Group 1, 

the control group received breast massage 20 cases which received breast massage 30 minutes a day 

for 3 days. Group 2, the experimental group had 20 cases who received Plook-fai-tat recipe 2 capsules 

of pills, 30 minutes before meals, 3 times a day, morning, noon, and evening, together with breast 

massage for 3 days. The scores of milk production were assessed every 8 hours. The tools used in the 

research were the general data record form and the milk production rating scale form. The tool was 

examined for content validity by 5 experts and had an index of content validity equal to 1. The data 

were analyzed by descriptive statistics, Chi-Square Test and Mann-Whitney test. This study showed that 

at 12-52 hours in Postpartum period, group 2 had significant higher milk production score than group 1 

(p=0.00) and the onset of milk production faster than the control group. At 60 hours postpartum 

onwards, there were no statistically significant differences between 2 groups. This research shows that 

Plook-fai-tat recipe can stimulates faster and more lactation in the early postpartum period. 

 

Keywords:  Breast massage, Plook-fai-tat recipe, Primiparous woman 
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การสังเคราะหข้ัวของตัวเก็บประจุไฟฟาย่ิงยวดจากเปลือกเมล็ดมะคาโมงดวยกระบวน 

การคารบอไนเซชันรวมกับการกระตุนดวยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 

The Synthesis of Electrode Supercapacitors from Afzelia Xylocarpa Shells by The 

Combination of Carbonization and Potassium Hydroxide (KOH) Activation 

 

มาวิน ปูนอน*,1, กิตติศักดิ์ แสงเพ็ง2, อนุวัชช สอนสนาม3, ปลิสญา ดวงจันทร4, บุศยมาส รัตนดอน5 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาการสังเคราะหถานกัมมันตจากเปลือกเมล็ดมะคาโมง โดยการเตรียมถานกัม

มันตจากกระบวนการคารบอไนเซชัน (Carbonization) ในอุณหภูมิ 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส รวมกับการ

กระตุนทางเคมีแบบจุมแชดวยสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด (KOH) ความเขมขน 6 โมลาร เปนเวลา 6 วัน หลังการ

กระตุน พบโครงสรางพ้ืนผิวมีรูพรุนสงูท่ีอุณหภูมคิารบอไนซ 800 องศาเซลเซียส จากผลการตรวจวิเคราะหดวยเทคนิคการ

ดูดซับไนโตรเจน (N2 absorption, BET) ใหพ้ืนท่ีผิวจำเพาะสูงถึง 1,305 ตารางเมตรตอกรัม และพบการกระจายตัวของรู

พรุนขนาดเล็ก (Micropores) เปนจำนวน 0.32 ลูกบาศกเซนติเมตรตอกรัม ซึ่งการมีอยูของรูพรุนประเภทน้ี ชวยเพ่ิมการ

เคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลด สงผลใหมีแนวโนมในการนำไฟฟาไดเพิ่มขึ้นในขั้วไฟฟาของตัวเก็บประจุ

ยิ่งยวด โดยงานวิจัยนี้ใชการวัดประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟาในระบบ 3 ขั้ว พบวาคาความจุไฟฟาที่ได คือ 273, 246, 215 

และ 184 ฟารัดตอกรัม ที่ความหนาแนนกระแสไฟฟา 1, 2, 5 และ 10  แอมแปรตอกรัม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมี

ประสิทธิภาพหลังการใชงาน (Retention) เปนเวลา 5,000 รอบ ยังคงมีประสิทธิภาพสูงถึง 99 เปอรเซ็นต ที ่ความ

หนาแนนกระแสไฟฟา 5 แอมแปรตอกรัม ดังนั้น ถานกัมมันตที่ไดจากเปลือกเมล็ดมะคาโมงที่มีอยูตามธรรมชาติจึงเปน

แหลงคารบอนยั่งยืน ตนทุนในการผลิตต่ำ และใหพื้นที่ผิวสูง จึงเหมาะตอการนำไปประยุกตใชประดิษฐเปนขั้วไฟฟาของ

ตัวเก็บประจุไฟฟายิ่งยวด 

 

คำสำคัญ: เปลือกเมล็ดมะคาโมง  ถานกัมมันต การกระตุนดวย KOH   ข้ัวไฟฟา  ตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
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ABSTRACT 

 The objective of the research was to study the synthesis of activated carbon from Afzelia 

Xylocarpa shells. By doing that, the study prepared activated carbon from carbonization at the 

temperature of 700 , 800  and 9 0 0  oC and immerged with 6  M KOH solution for six days. After the 

activation, the study found high pours on surface area structure at temperature of 800  oC. From N2 

absorption (BET method), the surface area had increased to 1,305 m2/g and had 0.32 cm3/g micropores 

distribution. As these mesopores distribution existed, it helped to increase ion movement in electrolyte 

solution. As a result, there is an increased tendency for conductivity in the supercapacitor electrodes. 

The study used electrochemical performance in 3 electrode techniques and the value capacitance was 

273 , 246 , 215  and 184  F/g at the current density of 1 , 2 , 5  and 10  A/g, respectively. Moreover, this 

electrode had high performance after 5000 rounds of retention, which is considered 99% at the current 

density of 5  A/g. Consequently, activated carbon received from natural Afzelia Xylocarpa shells was a 

sustainable resource of carbon, cheap, had high surface area, and was applicable to create 

supercapacitor electrodes.       

 

Keywords:  Afzelia xylocarpa shells, Activated carbon, KOH activation, Electrode, Supercapacitors 
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ผลของการปรับปรุงพ้ืนผิวของถานกัมมันตจากเปลือกเมล็ดมะคาโมง 

โดยใชเทคนิคไมโครเวฟรีฟลักซ สำหรับประยุกตใชเปนข้ัวไฟฟาของตัวเก็บประจุย่ิงยวด 

Effects of Improving the Surface area of Activated carbon from Afzelia Xylocarpa 

shells using Microwave-assisted reflux for Application as Electrodes Supercapacitors 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาผลของการประดิษฐขั ้วไฟฟาของตัวเก็บประจุยิ ่งยวดจากเปลือกเมล็ด

มะคาโมง ดวยการกอกัมมันตในกระบวนการคารบอไนเซชัน (Carbonization) ที่อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส อัตราการให

ความรอน 5 องศาเซลเซียสตอนาที เปนเวลา 2 ชั่วโมง ภายใตความดันบรรยากาศของแกสอารกอน จากนั้นทำการ

ปรับปรุงหมูฟงกชันพ้ืนผิวของถาน   กัมมันต ดวยกรดไนตริก (HNO3) และกรดซัลฟวริก (H2SO4)  อัตราสวนโดยปริมาตร 

30:10 มิลลิลิตร ในกระบวนการไมโครเวฟรีฟลักซ (Microwave reflux) เปนเวลา 10 นาที ตรวจวิเคราะหสมบัติทาง

กายภาพและเคมีดวยเทคนิค SEM, XRD, Raman spectrometer และ FT-IR ทำการตรวจวัดปริมาณพื้นผิวดวยเทคนิค

การดูดซับดวยกาซไนโตรเจน (N2 Absorption, BET) หลังการปรับปรุงพื้นผิว ถานกัมมันตที่ไดมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระ 

ไมเปนระเบียบ และพบวามีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงถึง 1,107.25 ตารางเมตรตอกรัม อีกทั้งยังพบการกระจายตัวของรูพรุน

ขนาดเล็ก (Micropores) เปนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบหมูฟงกชันไฮดรอกซิล (-OH) มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย และ

เมื่อทำการนำคารบอนกัมมันตท่ีเตรียมไดไปประดษิฐเปนข้ัวไฟฟา และวัดประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟาในระบบ 3 ข้ัว พบวา

ถานกัมมันตมีคาความจุไฟฟาจำเพาะเพ่ิมข้ึนจาก 13.46 ฟารัดตอกรัม เปน 186.2 ฟารัดตอกรัม ท่ีความหนาแนนกระแส 

1 แอมแปรตอกรัม คุณสมบัติเหลานี้ แสดงใหเห็นวาถานกัมมันตจากเปลือกเมล็ดมะคาโมง เปนแหลงคารบอนจาก

ธรรมชาติท่ีท้ังผลิตไดงาย ตนทุนต่ำ และมีพ้ืนผิวสูง จึงเปนวัสดุท่ีนาสนใจท่ีจะนำมาเพ่ือประยุกตใชเปนข้ัวไฟฟาของตัวเก็บ

ประจุยิ่งยวด 

 

คำสำคัญ: ถานกัมมันต เปลือกเมล็ดมะคาโมง ไมโครเวฟรีฟลักซ ข้ัวไฟฟา ตัวเก็บประจุยิ่งย 
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ABSTRACT 

 The objective of the research was to study the effects of creating supercapacitor electrodes 

from Afzelia Xylocarpa shells. It was made by activated in carbonization at 800 oC and the heating rate 

was 5 oC/min for 2 h under Argon gas at atmospheric pressure. After that, the study improved the surface 

functional group of activated carbon by Nitrite acid (HNO3) and Sulfuric acid (H2SO4) at a volume ratio of 

30:10 ml in microwave reflux process for 10 minutes. The study also analyzed physical and chemical 

characteristics by SEM, XRD, Raman spectroscopy and FT-IR techniques. The surface area and pore size 

distribution of samples were studied using the Nitrogen absorb by Brunauer–Emmett–Teller (BET) 

techniques. After improved surface area, activated carbon had rough surface area, disorder structure, 

and had a high specific surface area at 1,107.25 m2/g. Moreover, it had many micropores distribution, 

and the functional hydroxyl group (-OH) was increased.  When using activated carbon to create 

electrodes and run through electrochemical performance in 3 systems, this activated carbon increased 

specific capacitance from 13.46 to 186.2 F/g at current density 1 A/g. This performance showed that 

activated carbon from Afzelia Xylocarpa shells was a natural carbon resource as it was easy to create, 

cheap, and had a high surface area. Overall, it was an interesting material to create electrodes for 

supercapacitor.   

 

Keywords:  Activated carbon, Afzelia Xylocarpa shells, Microwave reflux, Electrode, Supercapacitor 
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การพัฒนาระบบแจงเตือนและประชาสัมพันธงานดานบุคคลผานแอพพลิเคช่ันไลน 

      ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Developing a notification system and public relations for HR through the LINE 

application of the Faculty of Science and Technology 

 

กัญญาวีร  สมนึก 
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E-mail: kanyawee122@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ และพัฒนาระบบ และประเมินความพึงพอใจท่ีมี

ตอระบบแจงเตือนและประชาสัมพันธงานดานบุคคลผานแอพพลิเคชั ่นไลนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 86 คน และเก็บรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา การดำเนินการวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหปญหา การออกแบบระบบ การ

พัฒนาระบบ การทดลองใชระบบ และการประเมินและปรับปรุงระบบ โดยผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1) การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ จากกลุมรองคณบดี ผูชวยคณบดี เจาหนาท่ีงานบุคคล 

และเจาหนาที่งานระบบสารสนเทศ พบวา ควรมีระบบที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดดวยตนเองมากที่สุด กลุมท่ี      

2 กลุมผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมและแอพพลิเคชัน่ พบวาภาพรวมของระบบอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 

และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ระบบมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 กลุมที่ 3 กลุม

ผูใชงาน ความพึงพอใจตอการใชงานของระบบภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 โดยเมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานการใชงานของระบบและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.77 

 

คำสำคัญ: แจงเตอืนและประชาสมัพันธ แอพพลิเคช่ันไลน 
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ABSTRACT 

This research It aims to study the guidelines for system development and system development 

and to assess the satisfaction with the notification system and to publicize the work of personnel through 

the application line of the Faculty of Science and Technology. The study target group consisted of 8 6 

academic and support personnel. Data were collected by questionnaire. The results of the research 

revealed that the research starting from the study and analysis of the problem System design, system 

development, system trial and evaluating and improving the system The researcher conducted data 

collection with 3 groups of samples, namely group 1) a study of system development guidelines. from 

the group of Associate Dean, Assistant Dean, Human Resources Officer and information system officers 

found that there should be a system that users can access information by themselves as much as 

possible Group 2: Program and Application Specialist Group Found that the overall picture of the system 

is at the highest level. The mean was 4.67 and when considering each aspect, it was found that the 

highest level was the modern system. The mean was 4.67 in the third group of users. Satisfaction with 

the overall use of the system at the highest level with an average of 4.62. When considering each aspect, 

it was found that the use of the system and the performance of the system The overall picture is at the 

highest level. has an average of 4.77 

 

Keywords: Notification and Public Relations, LINE Application 
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E-mail: susitra45@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาสภาพและแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ

ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานฐานขอมูล โดยการศึกษาสภาพวัสดุอุปกรณดวย

การสำรวจโดยใชแบบบันทึกขอมูล ไดทำการศึกษาแนวทางการพฒันาฐานขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และศึกษาความพึง

พอใจตอการใชงานฐานขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 92 คน เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอย

ละ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีจำนวนทั้งหมด 

168 เครื่อง พบวาใชงานไดจำนวน 164 เครื่อง ชำรุดจำนวน 4 เครื่อง ในการพัฒนาฐานขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนา

โดยจัดทำขึ้นมาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยฐานขอมูลสามารถคนหา เรียกดูขอมูลวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการได 

สามารถบอกสถานะการใชงาน และสามารถยืม-คืนวัสดุอุปกรณไดผานระบบออนไลน ผลความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบฐานขอมูลวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ ดานการใชงานของระบบอยูในระดับมาก ดานการออกแบบและรูปแบบ

ของระบบอยูในระดับมาก และดานคุณคาประโยชนอยู ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงาน

ฐานขอมูลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.55, S.D.= 0.508) 

 

คำสำคัญ: ฐานขอมูล  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
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ABSTRACT 

This research The objective of this research was to study the conditions and guidelines for the 

development of laboratory materials and equipment databases in the field of home economics. and to 

study the satisfaction of using the database By studying the condition of the equipment by surveying 

using a data record. A study of the approach to database development using questionnaires was studied. 

and to study the satisfaction in using the database from a sample group of students in the Home 

Economics Department. Faculty of Science and Technology,Phibunsongkhram Rajabhat University, 92 

people. The instrument used was a statistical questionnaire used to analyze the data, i.e. percentage, 

mean ( x )  and standard deviation (S.D.). The results of the research showed that the laboratory 

equipment There are a total of 168 devices, found that 164 devices are usable, 4 of them are defective. 

The database can be searched. View laboratory material information. can tell the status of use And can 

borrow - return materials and equipment online. Satisfaction effect on using the laboratory equipment 

database system The usability of the system is at a high level. The design and layout of the system is 

at a high level. and in terms of value and benefits are at a high level The overall satisfaction with the 

database usage was at the highest average level ( =4.55, S.D.= 0.508). 

 

Keywords: Database, Laboratory equipment 
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Development of Cissampelos pareira Lin. gel in the relief for inflammation, 

itching and irritation from Aedes aegypti bites 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเจลกรุงเขมาในการบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงลาย

บานกัด การศึกษาน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการทดลองกับอาสาสมัคร 10 คน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 

เปรียบเทียบเจลสูตรไมมีสมุนไพรกบัเจล 2.5% กรุงเขมา กลุมที่ 2 เปรียบเทียบเจล 2.5% กับ 5% กรุงเขมา อาสาสมัคร

แตละคนจะถูกยุงกัดแขนขางละ 1 ตัว จากนั้นทิ้งไว 20 นาที จึงบันทึกเสนผานศูนยกลางขนาดตุม, ระดับความบวม, 

ระดับความแดง, ระดับความคัน กอนท่ีจะทาเจลท่ีตองการทดสอบ จากน้ันวัดผลและทาเจลอีกครั้งท่ีเวลา 2 และ 6 ช่ัวโมง 

หลังจากยุงกัด วิเคราะหผลโดยสถิติ Paired t-test และ Wilcoxon signed test  ผลการศึกษาพบวา เจล 2.5% กรุงเขมา 

มีแนวโนมลดขนาดตุมและความบวมไดดีกวาเจลสูตรไมมีสมุนไพรอยางไมมนีัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่เจล 5% กรุงเขมามี

แนวโนมลดขนาดตุมและความบวมไดดีกวาเจล 2.5% กรุงเขมาอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการทดสอบเจลท้ัง 3 สูตร

พบวา ระดับความแดงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และไมพบอาการคันที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง ดังน้ัน

ขอมูลน้ีมีประโยชนในการเปนขอมูลพ้ืนฐานของเจลกรุงเขมาเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป 

 

คำสำคัญ: ยุงลายบาน  การอักเสบ  เจล  กรุงเขมา 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to develop Cissampelos pareira Lin. gel to relieve inflammation, 

itching and irritation from Aedes aegypti bites. The experimental research is a quantitative research 

method. The experiment was conducted with 10 volunteers. The volunteers were divided into 2 groups; 

Group 1 , compared between non-herbal gel formula with 2 . 5% Cissampelos pareira L. gel and Group 

2 , compared between 2 . 5%  and 5%  Cissampelos pareira L. gel. Each volunteer was bitten by one 

mosquito on each arm, leave it for 2 0  minutes. Then, record diameter of lesion, edema, redness and 

pruritus before apply gel to each arm. After that, measured and apply the gel again at 2  and 6  hours 

after mosquito bites. Paired t-test and Wilcoxon-signed rank test was used to test. The resulted showed 

that 2.5% Cissampelos pareira L. gel tends to reduce diameter of lesion and edema better non-herbal 

gel formula with no significant difference and 5%  gel Cissampelos pareira L. tends to reduce diameter 

of lesion and edema better 2.5% gel Cissampelos pareira L. with no significant difference. All three-gel 

formula demonstrated to not improve the appearance of redness. Pruritus was not observed at 2  and 

6  hours. Thus, it is the basic of information in Cissampelos pareira L. gel for further product 

development. 

 

Keywords: Aedes aegypti, Anti-Inflammatory, Gel, Cissampelos pareira Lin. 
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ผลของความยาวสวนทำระเหย และสารทำงานท่ีมีตอการถายเทความรอน 

ของทอความรอนแบบส่ันวงรอบ 

Effect of Evaporation length and the Working Fluid on heat transfer  

of the Oscillating Heat Pipe 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงขีดจำกัดของทอความรอนแบบสั่นวงรอบ และศึกษาผลของความยาวสวน

ทำระเหย และสารทำงานตอการถายเทความรอน ในการศึกษานี้ใชสาร R123 เอทานอล และน้ำเปนสารทำงาน สวนชุด

ทอความรอนแบบสั่นวงรอบทำจากทอคาปลารี่ทองแดงที่มีขนาดดังตอไปนี้ เสนผานศูนยกลางภายใน 1.77 มิลลิเมตร 

ขนาดความยาวสวนทำระเหย  5,10 และ 15 เซนติเมตร อัตราการเติมสารทำงาน  50 เปอรเซ็นตของปริมาณทั้งหมด

จำนวนโคงเลี้ยว  10  โคงเลี้ยว มีการใหความรอนสวนทำระเหยของทอความรอนโดยใชแผนความรอนในสวนควบแนนใช

น้ำเปนแหลงระบายความรอน  ทำการหุมฉนวนอยางดีในสวนกันความรอนของทอความรอน เมื่อเริ่มทำการทดสอบ ทำ

การเพิ่มความรอนในสวนทำระเหย  และควบคุมอุณหภูมิสวนกันความรอนไวที่  60  องศาเซลเซียสวัดคาอัตราการไหล

และอุณหภูมิของน้ำจนกวาอุณหภูมิที่สวนทำระเหยจะกระโดดซึ่งจุดที่อุณหภูมิสวนทำระเหยเกิดการกระโดดนั้นจะถือวา

เปนสภาวะวิกฤติ จากผลการทดสอบสรุปไดวา  ความยาวสวนทำระเหยมีผลตออัตราการถายเทความรอนภายใตสภาวะ

วิกฤติ เมื่อความยาวสวนทำระเหยเพิ่มขึ้นจาก  5  เซนติเมตรเปน 10 และ 15 เซนติเมตร คาอัตราการถายเทความรอน

วิกฤติจะลดลง และสารทำงานมีผลตออัตราการถายเทความรอนท่ีสภาวะวิกฤติเมื่อเปลี่ยนสารทำงานจาก  R123 เปน เอ

ทานอล และน้ำคาอัตราการถายเทความรอนวิกฤติจะลดลง 

 

คำสำคัญ:  ทอความรอน  การถายเทความรอน ทอความรอนแบบสั่นวงรอบ 
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ABSTRACT 

The aims of this research are to improve the limited of closed-looped oscillating heat pipe 

(CLOHP) and study the effect of evaporation length and working fluid on heat transfer.  In this study, 

R123, ethanol and water were used as the working fluids. A set of CLOHP/CV was made of from copper 

capillary tubes with the dimensions as followed; 1.77 mm inner diameter, 5, 10 and 15 cm of evaporation 

lengths. 50% total volume of working addition ratio and 10 turns. Heat was provided to the evaporator 

section heating plate. The adiabatic section was properly insulated. In the test operation, heat was 

supplied to the evaporator section and the temperature at the adiabatic section was controlled at 60oC. 

Flow rate and water temperature were continually measured until critical conditions were obtained. 

From the results, it was concluded that the evaporation length had an effect on rate of heat transfer of 

closed-looped oscillating heat pipe (CLOHP) under critical state. When the evaporator lengths increased 

from 5  cm to 1 0  and 1 5  cm, the critical heat transfer was decreased. The working fluids affected on 

heat transfer rate under critical conditions. Changing the R1 2 3  to ethanol and water resulted in the 

decreasing of critical heat transfer rate. 

 

Keywords: heat pipe   heat transfer   closed-looped oscillating heat pipe 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวในปาชุมชนบานสบเปาใหม หมูที่ 14 

ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ผลการศึกษาพบสัตว

มีกระดูกสันหลัง 4 กลุม คือ นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน และ สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก พบนกท้ังสิ้น 75 ชนิด

ใน 11 อันดับ 33 วงค  จัดเปนนกประจำถ่ิน 55 ชนิด เชน เหยี่ยวขาว นกเอ้ียงสาริกา นกอพยพ 12 ชนิด เชน นกจับแมลง

คอแดง นกกระจิ๊ดเขียวปกสองแถบ นกกะเต็นนอยธรรมดา และนกประจำถิ่นที่ประชากรบางสวนมีการอพยพ  8 ชนิด 

เชน นกอีเสือหลังแดง นกนางแอนบาน นกยอดหญาหัวดำ พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งสิ้น 4 ชนิดใน 2 อันดับ 2 วงค  พบ

สัตวเลื้อยคลาน 5 ชนิด ใน 1 อันดับ 3 วงค  และพบสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก  11 ชนิด  2  อันดับ 6 วงศ  นอกจากน้ีสัตว

มีกระดูกสันหลังท่ีพบมีสถานภาพเปนสัตวปาคุมครองถึง 73 ชนิด แบงเปนนก 70 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 3 ชนิด 

 

คำสำคัญ:  ความหลากหลายของชนิด  สัตวมีกระดูกสันหลัง  ปาชุมชน  บานสบเปาใหม 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the diversity of vertebrate animals in Baan Sobpaomai Community 

Forest show that during October, 2019 to March, 2020. The results revealed that 95 species of animal 

divided between birds including 1 1  orders, 3 3  families, 75  species (resident birds were 5 5  species, 

migrant birds were 12 species and resident birds where some populations are migratory were 8 species) 

and mammals including 2  orders, 2  families, 4  species and reptiles including 1  orders, 3  families, 5 

species and amphibians including 2  orders, 6  families, 1 1  species. From the 9 5  species of vertebrate 

animals, there are 73  species of wildlife protection which are 70  species of birds and 3  species of 

amphibians. 

 

Keywords: Community Forest, Biodiversity, Community Management 
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บทคัดยอ 

สาหรายไฟเปนสาหรายขนาดใหญที่พบไดทั่วไปในแหลงน้ำตางๆ เชน ทะเลสาบน้ำตื้น บอน้ำ และนาขาว 

สาหรายไฟจัดเปนวัชพืชที่ชาวนาไมตองการ ซึ่งประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับสาหรายกลุมนี้คอนขางนอย งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของสารสกัดหยาบจากสาหรายไฟที่เก็บจากบริเวณนาขาว

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2564 โดยศึกษาฤทธิ์การยับยั ้งแบคทีเรียดวยวิธี Disk diffusion ใชตัวทำละลาย 4 ชนิด ไดแก น้ำ เอทิล อะซิเตท         

เมทานอล และเอทานอล ผลการศึกษาพบวาสารสกัดสาหรายไฟท่ีสกัดดวยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรยี

ก อโรคส ูงท ี ่ส ุดโดยสามารถย ับย ั ้ งแบคทีเร ียได ท ั ้ ง 5 ชน ิด ค ือ Staphylococcus aureus,  Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella enterica, Serovar Typhimurium โดยยับยั้งการเจรญิ

ของเชื้อ S. aureus ไดดีที่สุดมีคาวงใสของการยับยั้งเทากับ 18.7± 1.15 มิลลิเมตร ในขณะที่สารสกัดสาหรายไฟที่สกัด

ดวยเอทานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรียได 3 ชนิด โดยสามารถยับยั้ง B. cereuse ไดดีที่สุดคาวงใสของการยับยั้งเทากับ 

9.0 ± 0.00 มิลลิเมตร  สารสกัดสาหรายไฟที่สกัดดวยเอทิลอะซิเตทสามารถยับยั้งไดแค S. aureus ใหคาวงใสของการ

ยับยั้งเทากับ 12.0 ± 1.00 มิลลิเมตร และสารสกัดสาหรายไฟที่สกัดดวยน้ำไมสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได  

สรุปไดวาสารสกัดจากสาหรายไฟมีความนาสนใจที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคได โดยจัดเปนวัชพืชที่มี

ศักยภาพสามารถนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑยา และเวชสำอางได  

 

คำสำคัญ:  สาหรายไฟ  การยับยั้งแบคทีเรีย  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  นาขาว  
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ABSTRACT 

Stonewort is a macroalgae commonly found in various water bodies, such as shallow lakes, 

ponds and in rice fields. Stonewort is an invasive species, not desirable like a weed. There are a few 

study on this algae group in Thailand. This research aimed to study antimicrobial activities of crude 

extract from stoneworts collected from some rice fields, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province, 

since March to June 2021.  The inhibitory activity against pathogenic bacteria of stonewort crude extract 

was evaluated by the disk diffusion method which was carried out using four solvents, including water, 

ethyl acetate, methanol, and ethanol extract. The results showed that the methanol extract had the 

highest antibacterial activity against all five bacterial strains; Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella enterica,  Serovar Typhimurium. The highest 

inhibition coefficient was found when tested with S. aureus with an inhibition zone diameter of 18 . 7± 

1.15 mm. The ethanol extract inhibited three strains with the best effect on B. cereus, with an inhibition 

zone diameter of 9 . 0  ± 0 . 0 0  mm. The ethyl acetate extract had an effect against S. aureus with an 

inhibition zone diameter of 12.0± 1.00 mm. There were no antibacterial activity of an aqueous extract. 

In conclusion, stonewort extract had a capacity for inhibition of pathogen growth. Therefore, this 

unwanted species could be a potential for pharmaceutical application and cosmeceutical products. 

 

Keywords:  Stoneworts, Antimicrobial activities, Morphological characteristic, Rice fields 
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บทคัดยอ 

กระเทียมดำผลิตจากกระเทียมสดซึ่งนำไป บมที่อุณหภูมิสูง (60-70 องศาเซลเซียส) และความชื้น (85-95 

เปอรเซ็นต) ที่ระยะเวลาหนึ่ง และทำใหไดสารสกัดจากกระเทียมดำเปนผลพลอยไดจากกระบวนการนี้ วัตถุประสงคของ

การศึกษาครั้งน้ี คือการพัฒนาโยเกิรตท่ีเชิงหนาท่ีซึ่งมีสารสกัดจากกระเทียมดำ และเพ่ือหาคาพีเอช ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

ปริมาณเซลลแบคทีเรียที่มีชีวิต และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส โดยเตรียมโยเกิรตจากนมพาสเจอรไรส เติมสารสกัด

กระเทียมดำ 1, 2 และ 3 เปอรเซ็นต (โดยปริมาตร) และใชแบคทีเรียกรดแลคติกจากโยเกิรตทางการคาเปนหัวเช้ือ สภาวะ

ที่ใชในการหมักโยเกิรตคืออุณหภูมิหอง นาน 24 ชั ่วโมง ผลการทดลองพบวา คาพีเอชของโยเกิรตที่มีสารสกัดจาก

กระเทียมดำต่ำกวา 4.5 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของโยเกิรตที่เติมสกัดกระเทียมดำสูงกวาโยเกิรตชุดควบคุมโดยดูจาก

ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH โยเกิรตที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุดไดจากโยเกิรตที่เติมสารสกัดจาก

กระเทียมดำ 3เปอรเซ็นต (3.93 ± 0.065 ไมโครกรัมกรดแกลลิก/กรัม) ปริมาณเซลลแบคทีเรียท่ีมีชีวิตในโยเกิรตเสริมสาร

สกัดกระเทียมดำต่ำกวาในโยเกิรตชุดควบคุม อยางไรก็ตามในโยเกิรตเสริมสารสกัดกระเทียมดำมีแบคทีเรียกรดแลคติก 

10,000,000 CFU ตอกรัม ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข คะแนนทางประสาทสัมผัสโดยรวมของ

โยเกิรตท่ีเติมสกัดกระเทียมดำต่ำกวาโยเกิรตชุดควบคุม สามารถสรุปไดวาโยเกิรตท่ีเติมสารสกัดจากกระเทียมดำมีบทบาท

สำคัญในการเปนอาหารเชิงหนาท่ีเมื่อดูจากฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ โดยจะมีการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนๆ ของโยเกิรตท่ีเติม

สกัดกระเทียมดำตอไป 

 

คำสำคัญ:  กระเทียมดำ  โยเกิรต  ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
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ABSTRACT 

Black garlic was produced of fresh garlic which is incubated at a certain time at high 

temperatures (60 -70oC) and humidity (85 -95%). Black garlic extract was a by-product of this process. 

The aim of this study was to develop functional yogurt containing black garlic extract and to determine 

pH, antioxidant activity, number of viable cells, and sensory properties. Yogurt was prepared from 

commercial pasteurized milk added with 1, 2 and 3% (v/v) of black garlic extract and lactic acid bacteria 

from commercial yogurt was used as inoculum. The condition for yogurt fermentation was done at room 

temperature for 24 hours. The results showed that pH of yogurt with black garlic extract was below 4.5. 

The antioxidant activity by DPPH radical scavenging ability of black garlic extract yogurts were much 

higher than that of the control yogurt. The highest antioxidant activity was obtained by yogurt containing 

3เ% of black garlic extract (3.93±0.065 µg gallic acid equivalents/g). The number of viable cells in black 

garlic extract yogurts were lower than in control yogurt, however the finish product of black garlic extract 

yogurt contained 10,000,000 CFU of lactic acid bacteria which was in the standard of the Notification of 

Ministry of Public Health. The overall sensory score of black garlic extract yogurt was lower than of 

control yogurt. It can conclude that yogurt with added black garlic extract can be play an important role 

in functional food relative to antioxidant activity. The others biological activities of black garlic extract 

yogurts will be further studied. 

 

Keywords: black garlic, yogurt, antioxidant activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

การพัฒนาตำรับเมนูอาหารจากไขขาวสำหรับผูปวย 

Development of food recipe from egg white for patients 

 

สุจาริณี สังขวรรณะ*,1, ศกุนตาล มานะกลา2, จุฑาวรรณ นวลจันทรคง3, ปทมาภรณ เจริญนนท4 

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ1,2,3,4 

E-mail: sujarinee@vru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตำรับเมนูอาหารจากไขขาวสำหรับผูปวยในโรงพยาบาลที่ตองการเสริม

โปรตีน ผูวิจัยจัดทำเมนูอาหาร จำนวน 3 รายการ คือ ผัดซีอิ๊วไขขาว ลาบไขขาว และผัดกะเพราไขขาว กลุมตัวอยาง คือ 

นักโภชนาการและพนักงานฝายโภชนาการ จำนวน 60 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบการยอมรับทางประสาท

สัมผัส โดยใช Hedonic 9-point Test ผลการวิจัย พบวาเมนูอาหารท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุด คือ ผัดซีอ๊ิวไขขาว (7.5±1.2  

คะแนน) ลาบไขขาว (7.4±1.4 คะแนน) และผัดกะเพราไขขาว (6.8 ±1.3 คะแนน) ตามลำดับ คะแนนความชอบโดยรวม

ของเมนูอาหารจากไขขาวอยูในชวงระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (6.8-7.5 คะแนน) ดังนั้นเมนูอาหารจากไขขาวน้ี

สามารถนำไปใชในผูปวยท่ีตองการเสริมโปรตีนได 

 

คำสำคัญ:  ไขขาว ตำรับอาหาร โภชนาการ 

 

ABSTRACT 

This study aimed to develop a menu recipe from egg white for hospital patients who need 

protein supplementation. The researcher prepared 3  menus; Stir-fried egg white with soy sauce, Spicy 

minced egg white salad, and Stir-fried egg white with basil. The participants consisted of 60 nutritionists 

and nutrition staff members. The research instrument was the sensory acceptance test using the Hedonic 

9-point Test. The results showed that the menu that received the highest scores was Stir-fried egg white 

with soy sauce (7.5±1.2 points), Spicy minced egg white salad (7.4±1.4 points), and Stir-fried egg white 

with basil (6 . 8  ± 1 . 3  points), respectively. Overall liking scores for egg white menus ranged from 

moderately to very much liked (6 . 8 -7 . 5  points). Therefore, this egg white diet can be used in patients 

who need protein supplementation. 

 

Keywords: Egg white, Food recipes, Nutrition 
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การประเมินความพึงพอใจของส่ือใหความรูทางโภชนาการสำหรับโรคเบาหวาน 

แบบออนไลนสำหรับผูปวยและผูดูแล ในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

Satisfaction assessment of nutritional education materials for diabetes 

an online form for patients and caregivers in hospital outpatient departments 

 

สุจาริณี สังขวรรณะ*,1, ศกุนตาล มานะกลา2, จุฑาวรรณ นวลจันทรคง3, ปทมาภรณ เจริญนนท4 

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ1,2,34 

E-mail: sujarinee@vru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี ้เปนการศึกษาแบบเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื ่อประเมินความพึงพอใจตอสื ่อใหความรู ทาง

โภชนาการสำหรับโรคเบาหวานท่ีแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล ผูวิจัยเผยแพรสื่อใหความรูลงในระบบคิวออนไลนของ

โรงพยาบาล เปนระยะเวลา 1 เดือน ไดแก 1) การดูแลรักษาตนเองเพ่ือปองกันการเกิดโรคเบาหวาน 2) การปฏิบัติตนเมื่อ

เปนโรคเบาหวานอยางถูกวิธี 3) ปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม  4) สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน  5) ทานอยางไรใหน้ำตาล

คงท่ี  6) เมนูท่ีผูปวยเบาหวานควรระวัง และ 7) ปริมาณน้ำตาลในผลไม ประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อโดยผูปวยและ

ผูดูแลผูปวยในชวงระหวางรอพบแพทย จำนวน 60 คน ผลพบวามีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมอยูในเกณฑพึง

พอใจมากที่สุด (4.73±0.76 คะแนน); แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความนาสนใจของสื่อ 4.83±0.85 คะแนน ดาน

ความเขาใจและการนำไปใชประโยชน 4.76±0.71 คะแนน และคะแนนดานเน้ือหา 4.59±0.72 คะแนน ตามลำดับ สื่อให

ความรูแบบออนไลนท่ีมีความนาสนใจอาจชวยกระตุนการเรียนรูเรื่องโรคเบาหวานของผูปวยและผูดูแลผูปวยได 

 

คำสำคัญ:  สื่อใหความรูทางโภชนาการ โรคเบาหวาน ผูปวยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTRACT 

This research was a descriptive study. The objective of this study was to evaluate the satisfaction 

of nutritional education materials for diabetes mellitus at the hospital outpatient department. The 

researcher disseminated educational materials into the hospital's online queue system for a period of 1 

month. These include; 1 )  self-care to prevent diabetes 2 )  diabetes management guidelines 3 )  sugar 

content in beverages 4 )  diabetes warning signs 5 )  how to eat to keep sugar stable 6 )  the menu that 

patients with diabetes should be careful and 7) the amount of sugar in fruit. The media satisfaction was 

assessed by 60 patients and their caregivers during the waiting time to see a doctor. The results showed 

that the average score of overall satisfaction was the highest level (4 . 7 3± 0 . 7 6  points); divided into 3 

contents were the attractiveness of media 4.83±0.85 points, comprehension and utilization 4.76±0.71 

points, and a content score 4.59±0.72 points, respectively. Interesting online educational materials may 

help stimulate learning about diabetes for patients and their caregivers. 

 

Keywords: Nutritional education media, Diabetes mellitus, Outpatient department 
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ความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคารบอนเหนือพ้ืนดิน 

ของไมตนในพ้ืนท่ีปาชุมชนบานสบเปาใหม ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

Species Diversity and Above-ground Carbon Storage Capacity of Trees 

in Baan Sobpaomai Community Forest,Maepao Subdistrict, Phaya Mengrai District,  

Chiang Rai Province. 

 

เพ็ญศรี มลิทอง*,1, สุทธิ มลิทอง2 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยี  นวัตกรรมและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1,2 

E-mail:  pensrimalithong@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคารบอนเหนือพื้นดินของไม

ตนในพื้นที่ปาชุมชนบานสบเปาใหม  ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  ขนาดพื้นที่ศึกษา 990 ไร 

การศึกษาทำโดยการสุมวางแปลงขนาด 20x50 เมตร จำนวน 3 แปลง ทำการบันทึกช่ือพันธุไม วัดขนาดความโตท่ีเสนผาน

ศูนยกลางลำตนที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 130 เซนติเมตร ของตนไมที่มีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป 

แลวนำมาคำนวณคามวลชีวภาพเหนือพื้นดินดวยสมการแอลโลเมตรี จากนั้นคำนวณหาคาคารบอนที่กักเก็บอยูในมวล

ชีวภาพเหนือพื้นดิน ผลการวิจัย พบวา ปาชุมชนบานสบเปาใหม มีความหลากชนิดของไมตนทั้งสิ้น 26 วงศ 41 สกุล 49 

ชนิด วงศที ่พบมากที่สุด ไดแก FABACEAE พบจำนวน 5 ชนิด รองลงมาคือ วงศ DIPTEROCARPACEAE และวงศ 

PHYLLANTHACEAE พบจำนวน 4 ชนิด มีปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ย 22,919.53 กิโลกรัม/ไร ปริมาณมวลชีวภาพของพ้ืนท่ี

ปาท้ังหมดเทากับ 22,690,341.66 กิโลกรัม  และมีปริมาณการกักเก็บคารบอนเฉลี่ย 10,772.18 กิโลกรัม/ไร ปริมาณการ

กักเก็บคารบอนของพ้ืนท่ีปาท้ังหมดเทากับ 10,664,460.58 กิโลกรัม  ชนิดของไมตนท่ีมีการกักเก็บคารบอนมากท่ีสุด คือ 

เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีปริมาณการกักเก็บคารบอนไดเทากับ 2,406.32 กิโลกรัม/ไร  รองลงมา 

คือ ติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein) ประดู  

(Pterocarpus macrocarpus Kurz.)  และทะโล (Schima wallichii (DC.) Korth.) มีปริมาณการกักเก็บคารบอน เทากับ 

956.73 ,802.88 และ 800.04 กิโลกรัม/ไร ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ:  ความหลากชนิด  การกักเก็บคารบอน  ปาชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the plant species diversity and above-ground carbon storage 

capability of trees was done in the Baan Sobpaomai Community Forest, Maepao Subdistrict, Phaya 

Mengrai District, Chiang Rai Province. The area was 9 9 0  rai surveyed by the quadrat method at three 

stations (2 0  m X 5 0  m). Species identification was studied. Measurement of tree diameter at breast 

height (DBH) at 130 cm. above the ground (greater than 4.5 cm). Above-ground biomass was calculated 

using the allometric equation. Then the carbon storage was estimated. The  result  indicated  that 26 

families, 41 genus, 49 species were found from Baan Sobpaomai Community Forest.The most common 

family is FABACEAE followed by DIPTEROCARPACEAE and PHYLLANTHACEAE, found 4  species, Average 

biomass was 22,919.53 kg/rai and total biomass of forest area was   22,690,341.66 kg.  Average carbon 

storage in biomass was 10,772.18 kg/rai  and total carbon storage of forest  area  was 10,664,460.58  kg. 

The highest carbon storage in biomass of plant  was  Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ( 2,406.32 kg/rai), 

follow by Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein. 

(956.73 kg/rai),  Pterocarpus macrocarpus Kurz. (802.88 kg/rai) and Schima wallichii (DC.) Korth.  (800.04 

kg/rai) 

 

Keywords: Species Diversity, Carbon Storage, Community Forest. 
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ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟลเตรชันของสารละลายเหล็ก 

Nanofiltration Performance of Iron Solution 

 

วุฒิกร สายแกว*,1, ภิรมย สุวรรณสม2, วรรณา สายแกว3 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม1 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม2 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี3 

E-mail: ajkornrmu@hotmail.com* 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟลเตรชัน (เชน การกำจัดและการลดลงของฟลักซ) ของ

สารละลายเหล็กในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารละลายเหล็กตอกระบวนการนาโนฟลเตรชันโดยใชชุดการ

ทดลองแบบตายตัวที่อุณหภูมิหอง เยื ่อกรองอะโรมาติกโพลีเอมายดแบบ NF-90 ถูกนำมาใชทดสอบเพื่อหาผลของ

คุณลักษณะทางเคมีตอการอุดตันของกระบวนการนาโนฟลเตรชันของสารละลายเหล็ก (ไดแก FeSO4, FeCl2 และ 

Fe(NO3)2) ควบคุมความเขมขนของสารละลายที่ 20 mg/L ทดสอบกับพีเอช 4-5 ความแรงประจุ 0.01 M ในรูป NaCl 

ผลการศึกษาพบวาการลดลงของฟลักซขึ้นอยูกับคาพีเอช ฟลักซของสารละลายที่คาพีเอชสูงใหคาการลดลงของฟลักซ

มากกวาสารละลายท่ีมีคาพีเอชต่ำกวา ขณะท่ีคาการกำจัดของสารละลายเหล็กใหคาสูงข้ึน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากคาพีเอชท่ีต่ำ

ทำใหเพิ่มโปรตอนบนผิวของเยื่อกรองสงผลตอการลดชั้นความหนาภายในผิวของเยื่อกรอง ทำใหความเขมขนของเหล็ก

ผานผิวของเยื่อกรองมากขึ้น ผลการทดลองแสดงถึงการกำจัดและการลดลงของฟลักซของกระบวนการนาโนฟลเตรชัน

สารละลายเหล็กขึ้นอยูกับคุณสมบัติสารละลายพีเอช รวมทั้งความเกี่ยวของกับคุณลักษณะทั้งทางกายภาพและเคมีใน

กระบวนการกรอง   

 

คำสำคัญ: การลดลงของฟลักซ การอุดตัน เหล็ก นาโนฟลเตรชัน การกำจัด 
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ABSTRACT 

        Nanofiltration performance and capacity (i.e. rejection and flux decline) of iron solution were 

investigated using a dead-end test cell at room temperature. The objective of this study was to 

investigate the effects of solution chemistry during nanofiltration of iron solution. An aromatic polyamide 

NF-90 membrane was chosen to determine the impacts of solution chemistry on nanofiltration fouling 

of iron solution (i.e. FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2). The experiments were carried out with solution in fixed 

concentration about 20 mg/L, while varying solution pH from 4 to 5 and ionic strengths 0.01 M as NaCl. 

The experimental results revealed that solution flux decline was dependent on solution pH. At high pH, 

flux solutions showed higher flux decline than those of low solution pH, while the iron ions rejection 

presented higher rejection. Such results were related to low solution pH, suggesting an increased in fixed 

charge of proton (H+), decreasing electrical double layer thickness within the membrane, thus allowing 

increased iron concentration passing through the membrane surface. In conclusion, the rejection and 

flux decline from aqueous solution by nanofiltration for iron ions was strongly influenced by solution 

pH.  The results were also attributed to both chemical and physical aspects of solution filtration.  

 

Keywords: Flux decline Fouling Iron Nanofiltration Rejection 
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การวิเคราะหและออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับอาคารเก็บแอลกอฮอล 

Analysis and design of automatic fire suppression system for alcohol warehouse 
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บทคัดยอ   

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติในอาคารจัดเก็บวัตถุของเหลวไวไฟ

ประเภทแอลกอฮอลและเพ่ือเสนอแนวทางในการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยท่ีเหมาะสมกับอาคารจดัเก็บวัตถุของเหลว

ไวไฟประเภทแอลกอฮอล โดยมีวิธีวิจัยคือ รวบรวมขอมูลและศกึษาวิธีการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยและดำเนินการ

ออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยและสรุปผลวิจารณผลจากการออกแบบใหกับบริษัทในการทำการตรวจสอบการติดตั้งและ

ปรับปรุงของอาคารเก็บแอลกอฮอลและมีขอบเขตงานวิจัยคืองานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะอาคารเก็บสารไวไฟท่ีเปนแอลกอฮอล

เทานั้น การออกแบบระบบดับเพลิงจะออกแบบยึดหลักตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีการแบง Design 

Area เปน 2 กรณี โดยแตละกรณีมีการออกแบบ 3 สวนคือสปริงเกอร Dike protection  Surface application กรณีท่ี 

1 คิดจากพ้ืนท่ีท่ีไกลท่ีสุด และกรณีท่ี 2 คิดจากการคำนึงถึงพ้ืนท่ีท่ีอันตรายมีแอลกอฮอลมากท่ีสดุ โดยท้ัง 2 กรณี ใชระบบ

หัวกระจายน้ำผสมโฟมดับเพลิงติดตั้งที ่ฝาเพดานโดยเลือกใชสปริงเกอรแบบหัวคว่ำ (Pendent) ประเภท Standard 

Spray Sprinkler มีคา K-11.2 จากการคำนวณออกแบบ มีจำนวนทอยอย 6 เสน แตละเสนมีสปริงเกอรจำนวน 10 หัว 

น้ำยาโฟมท่ีใชคือ  AR-AFFF (Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam) ชนิด 3% โดยกรณีท่ี 1 อัตราการ

ไหลตองการ ณ ทอสงทอเมน คือ  1,562.99 gpm ใชน้ำยาโฟมปริมาณ 2,790 แกลลอน และใชน้ำ 466 ลบ.ม. และกรณี

ท่ี 2 ระบบมีอัตราการจายโฟม 1,562.99 gpm ใชน้ำยาโฟมปริมาณ 2,874.78 แกลลอน และใชน้ำ 486 ลบ.ม. 

 

คำสำคัญ:  ของเหลวไวไฟ, ระบบปองกันอัคคีภัย, ระบบดับเพลิงโฟม, พ้ืนท่ีออกแบบ  
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ABSTRACT 

If a fire occurs in an alcohol storage facility, it will have a wide impact on other areas. This study 

aims to study the design of automatic fire extinguishing systems in flammable liquids storage buildings 

and to propose guidelines for the design of fire protection systems suitable for flammable liquids storage 

buildings. The scope of this research is that this research studies only flammable alcohol storage 

buildings and has principles, concepts and theories to apply the design of fire extinguishing system using 

foam as a fire extinguishing agent. This study will find comparisons between Design Area points, divided 

into 2 cases; each case has 3 design parts: 1) Sprinkler 2) Dike protection and 3) Surface application, 

Case 1 is based on the furthest area and Case 2 is calculated from the hazardous areas with the most 

alcohol, in both cases using a foam-fire sprinkler system installed on the ceiling and using a standard 

type of pendent sprinkler with a K-11.2 value. Design calculation there are 6 branch-lines, each line has 

10 sprinklers. The foam solution used is AR-AFFF (Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam) type 

3%. Both cases were compared at the required flow rate at the main pipeline, the amount of foam 

solution and water consumption. To learn which cases will be more comprehensive, in which case 2 

that is thought from considering the areas that are the most dangerous with alcohol. The resulting value 

will cover more than just thinking in the case of 1 furthest point. 

 

Keywords: flammable liquids, fire protection systems, foam fire suppression system, Design Area 
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บทคัดยอ    

ฝนที่ไมตกตองตามฤดูกาลเปนปญหาใหญที ่สงผลตอปริมาณน้ำดิบไมเพียงพอตอความตองการใชน้ำของ

ประชาชนท้ังในแงของการอุปโภคและบริโภค จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาน้ีคิดเปนสามในสี่ของจังหวัด เขต

อำเภอเมืองประสบปญหาอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2559-2562 โดยพ้ืนท่ีตำบลสีมุมประสบปญหาขาดน้ำใชในฤดูแลงบอยครัง้

เพราะมีน้ำดิบและแหลงน้ำดิบไมเพียงพอ รวมกับแนวโนมท่ีชุมชนจะขยายตัวสูงเน่ืองจากเปนจุดเปลี่ยนถายของทางหลวง

พิเศษ ประชากรที่เพิ่มขึ้นสงผลตอความตองการใชน้ำที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห

พ้ืนท่ีศักยภาพและเพ่ือกำหนดแนวทางในการจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคเพ่ือรองรับประชากรในอนาคตในพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลสีมุม โดยศึกษาดวยการวิเคราะหสภาพปจจุบันของระบบน้ำอุปโภคบริโภค การคาดการณความตองการ

น้ำอุปโภคบริโภคในอนาคต และวิเคราะหพื้นที่ศักยภาพในการจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภคดวยหลักการการวิเคราะห

พื้นที่ศักยภาพที่บูรณาการรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผลลัพธที่ไดคือทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการเปนพื้นที่แหลง

น้ำใหม จำแนกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก ปานกลาง และนอย โดยพ้ืนท่ีทีมีศักยภาพมากท่ีเปนพ้ืนท่ีแหลงน้ำใหมจะ

อยูใกลกับบริเวณแหลงน้ำประปาเดิมของชุมชน ซึ่งเสนอแนะแนวทางการวางแผนในการจัดหาแหลงน้ำใหมและคำนวนหา

ขนาดความจุน้ำของแหลงน้ำใหมสามารถกักเก็บน้ำไดประมาณ 70,616 ลูกบาศกเมตรเพื่อรองรับความตองการพื้นฐาน

ของประชากรที่คาดการณใน 30 ปขางหนา รวมทั้งเสนอแนวทางปรับภูมิทัศนบริเวณรอบแหลงน้ำใหมเพื่อใหเปนพื้นท่ี

นันทนาการในการใชพ้ืนท่ีรวมกันของชุมชน 

 

คำสำคัญ:  การจัดหาแหลงน้ำอุปโภคบรโิภค  การวิเคราะหพ้ืนท่ีศักยภาพ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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ABSTRACT 

The problem of rainfall non-seasonal is a main problem that affects to raw water supplying, 

which is insufficient to meet the demand of population in terms of consumption and water supply. 

Nakhon Ratchasima province has an area that suffers this problem around three out of fourths of the 

total area. Mueang District has been facing this problem continuously since 2016-2019. Si Mum Sub-

District has insufficient raw water and sources for water supply that often effect to water lacks for use 

in the dry season. In additional, the tendency of the community to high expand as it is a turning point 

of the motorway. The increasing population as a result in increasing for water demand as well. The aims 

of this research are to analyze potential areas and to determine guidelines for supplying consumption 

water sources to support future populations in the Si Mum SAO. The methodology of this research is 

analyzing the current situation of the consumption water system, forecasting future demand for 

consumption water, and analyzing potential areas for supplying consumption water resources using the 

principle of Potential Surface Analysis (PSA) integrated with the Geographic Information System (GIS). 

The result is a location that has potential as a new water source area that classified as areas with high, 

medium, and low suitability. The high potential area being a new water source area is nearing the old 

water supply source of the community. It recommends planning guidelines for new water supply and 

calculating the water capacity of the new water source, the capable of holding approximately 70,616 

cubic meters of water to support the projected basic demand of the population over the next 30 years. 

In addition, to propose a way to improve the landscape around the new water source to be a recreation 

area in the community. 

Keywords: Consumption water supply, Potential Surface Analysis (PSA), Geographic Information    

     System (GIS) 
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การออกแบบและการสรางระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับการประมาณราคาในงานระบบระบาย
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล เพื่อลดระยะเวลาการประมาณราคาสำหรับการ

เสนอราคาในงานระบบระบายอากาศ จากการศึกษากระบวนการดำเนินงานพบวาบริษัทตัวอยางใหผูท่ีมีประสบการณดาน

ประมาณราคาเปนคนดำเนินการในการประมาณราคา พบวาใชระยะเวลาในการประมาณราคาเปนระยะเวลานาน จาก

ประเด็นปญหาดังกลาวจึงไดทำการศึกษาและออกแบบ กระบวนการสรางระบบจัดการฐานขอมูลสำหรับการประมาณ

ราคาในงานระบบระบายอากาศ โดยการพัฒนาซอฟทแวรโดยใชภาษา PHP CodeIgniter framework และพัฒนา

ฐานขอมูลสำหรับการประเมินราคาตนทุนดวย MariaDB (My SQL) โดยโปรแกรมนี ้จะเปนในรูปแบบ Web Base 

Application ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อชวยลดระยะเวลาในการประมาณราคาของ งานออกแบบระบบระบายอากาศ ผล

จากการทำวิทยานิพนธนี้ชวยใหผูประมาณราคาทำงานไดสะดวกยิ่งขึ้น สงผลใหสามารถเก็บประวัติการเสนอราคา ราคา

วัสดุและบริการ ประเมินตนทุนในการดำเนินโครงการ รวมถึงลดระยะเวลาการประมาณราคาโดยเฉลี่ย 73% ของ

ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม 

 

คำสำคัญ: การประมาณราคา  การจัดการฐานขอมูล  ระบบระบายอากาศ  การออกแบบแอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 

 An objective of this research is to develop database program for reducing time for estimating 

quotation of ventilation system work. From operational study found company estimate cost run 

operation by experience as a result a long time to do estimate from the aforementioned issues, a study 

and design was conducted. The process of creating a database management system for cost estimation 

in ventilation systems. System Developing the software using the PHP CodeIgniter framework and 

developing a database for cost estimation by MariaDB (My SQL). This program will be in the form of web 

base application to store the data to help reduce the estimated time of the cost of ventilation system 

work result of this thesis has made it more convenient for the estimator to work. As a result, bidding 

history can be kept. Price of materials and services Estimate the cost of running the project. Including a 

reduction of the estimated time an average of 73% of the original operating time. 

 

Keywords: Estimate, Data Management, Ventilation, Application Design 
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บทคัดยอ  

การศึกษาการใชประโยชนจากบุกเพื่อเสริมในไสอั่ว โดยมีการนำบุกไข (Amorphophallus oncophyllus) มา

แปรรูปใหเปนผงบุกดวยกระบวนการอบแหง แลวนำมาวิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพของบุกสดและผงบุก พบวา 

ผงบุกมีคาพลังงาน ใยอาหารท่ีไมละลายน้ำ ใยอาหารท่ีละลายน้ำ โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต ใยอาหารท้ังหมด คาสี L*, 

a* และ b* และคาความหนืด มีคาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับบุกสด จากน้ันนำผงบุก

ไปใสเสริมในไสอั่วที่ปริมาณรอยละ 5 และ 10 แลวนำมาวิเคราะหหาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร จากนั้นทำ

การทดสอบความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไสอ่ัวผสมผงบุกในดาน สี กลิ่น รสเผ็ด รสเค็ม 

เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบวา ไสอั่วที่เสริมผงบุกทัง้ 2 ระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไสอั่วที่ไมเสริมผงบุก มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในดานกลิ่น เน้ือสัมผัส รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม โดยผูบริโภค

ใหคะแนนความชอบอยูในเกณฑระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง ซึ่งการเสริมผงบุกดวยปริมาณรอยละ 5 ในผลิตภัณฑ

ไสอ่ัว ไดคะแนนความชอบจากผูทดสอบชิมมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

The study of utilization of konjac for supplementation in northern Thai sausage by using 

Amorphophallus oncophyllus to powder from drying process and analyze the chemical and physical 

properties of both fresh and konjac powder found that the konjac powder contains energy, insoluble 

dietary fiber, soluble dietary fiber, protein, fat, carbohydrate, total fiber, color value L*, a*, b*, and 

viscosity have been significantly increased (P≤0.05) when compared to the fresh konjac. The proximate 

analysis of quantity of main ingredients after mixed the konjac powder in the northern Thai sausage at 

5 and 10% were analyzed. The northern Thai sausages were evaluated with sensory attributes such as 

color, odor, texture, spicy, salty and overall acceptability scores for all samples. It was found that the 

sausage mixed with 5 and 10% of konjac powder compared to the control (0%) had significant (P≤0.05) 

in odor, texture, spicy, salty and overall acceptability attributes.  The panelists have a preference for 

slightly and like moderately. The highest rating from the panelists is the mixing of 5% konjac powder in 

the northern Thai sausage.     

 

Keywords: Amorphophallus oncophyllus, Northern Thai sausage, Konjac powder 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการเงิน ของครัวเรือนเกษตรกรใน

เขตพื้นที่บานแวงนาง  ตำบลแวงนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ปการเพาะปลูก  2562/63 โดยการสุมตัวอยาง

อยางงาย (Simple random sampling) จํานวน  65  ตัวอยางผลการศึกษาพบวาครัวเรือนมีรายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอ

ครัวเรือนเทากับ  234,250.98  บาทตอป  โดยรายไดสวนใหญมาจากนอกภาคการเกษตรตอครัวเรือนโดยคิดเปน  

164,498.90  บาทตอป  และรายไดจากภาคการเกษตรเฉลีย่ตอครัวเรอืนมีเพียง  69,752.08  บาทตอป  สําหรับคาใชจาย

เฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ  125,045.49  บาทตอป  สวนใหญเปนคาใชจายในครัวเรือนจํานวน  99,470.69  บาท  มี

คาใชจายในภาคการเกษตรเพยีง 25,574.80  บาทตอป  เมื่อหักคาใชจายพบวาครัวเรือนสามารถออมไดถึง  92,320.69  

บาทตอป  แตเมื ่อพิจารณาจํานวนหนี้สิน เฉลี ่ยพบวาครัวเรือนมีหนี้สินเฉลี่ยเทากับ  64,317.70  บาทตอป  ดังน้ัน

ครัวเรือนจึงเหลือเงินออมสุทธิเพียง  28,002.99  บาทตอป  ในดานการบริหารจัดการการเงินของครัวเรือนพบวา  มี

ครัวเรือนรอยละ  75.25  ท่ีไมมีการวางแผนการใชเงินและหากเงินไมพอก็จะทําการกูมีครัวเรือนบางสวนแกไขปญหาโดย

การประกอบอาชีพเสริมและปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือนและเมื่อศึกษาถึงการทําบัญชีครัวเรือนพบวามีเพยีง

รอยละ  8.75  ท่ีจดบันทึกโดยครัวเรือนท่ีไมจดบันทึกใหเหตุผลวาไมเขาใจการจดบันทึก ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี

การติดตามประเมินผลหลังจากจัดอบรมการทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือท่ีจะชวยครัวเรือนใหเขาใจระบบการจดบันทึกบัญชีมาก

ข้ึน 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate financial management of farm household in Maha 

sarakham province in crop year 2019/20. Simple random sampling was used for data collection. The 

survey of 65 households was carried out. Results showed that the average income per household was 

234,250.98 baht per year. The major source of income came from agricultural sector and it was 

164,498.90 baht per year. Income received from non-agriculture was only 69,752.08 baht per year. The 

average expenditure was 125,045.49 baht per year. More than 75 percent was spent for household 

consumption and the rest was for agricultural production. Average debt per household was about 

64,317.70 bath per year per year, which borrowed from Bank of Agriculture and Cooperative. Net saving 

of household per year can be derived from difference between total income,total expenditure and total 

debt. It was about 28,002.99 bath per year. Considering financial management of household, 75.25  

percent of total household had no plan to allocate their income for each item, e.g. for consumption 

and investment. If their expenditure were greater than income, they solved the problem by borrowing. 

Some households grown vegetable and raised livestock in order to reduce household expenditure. Only 

8.75 percent recorded household accounting, which help households to have knowledge about their 

financial status. Households who did not record accounting, because they did not indeed understanding 

how to do recording. Therefore, the agencies who have a responsibility should evaluate the household 

accounting program.  

 

Keywords: Financial management, Farm household  
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอัตราปุยและระยะเวลาการใสปุยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ลักษณะทาง

การเกษตรและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุนครสวรรค 1 ทำการทดลอง ณ แปลงทดลองภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบดวย 5 กรรมวิธี ไดแก 1) ไมใสปุย (ชุดควบคุม) 2) ใสปุยสูตร 15-

15-15 พรอมปลูก อัตรา 30 ก.ก./ไร 3) ใสปุยสูตร 15-15-15 พรอมปลูก อัตรา 30 ก.ก./ไร และ ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 

30 ก.ก./ไร เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก 4) ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 ก.ก./ไร เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใสปุยสูตร 

46-0-0 อัตรา 12.5 ก.ก./ไร เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก และ 5) ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 ก.ก./ตอไร เมื่ออายุ 15 วัน

หลังปลูก และใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 8.3 ก.ก./ไร เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก ผลการศึกษาพบวา ขาวโพดเลี้ยง

สัตวพันธุนครสวรรค 1 เมื่อไดรับปุยกรรมวิธีที่ 5 สงผลใหน้ำหนักฝกแหงรวมเปลือก น้ำหนักฝกแหง จำนวนเมล็ดตอแถว 

น้ำหนักเมล็ดตอฝก และมวลชีวภาพสูงที่สุด ดังนั้น หากแนะนำใหเกษตรกรใชปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว

พันธุนครสวรรค 1 ควรแนะนำใหเกษตรใชอัตราปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส

ปุยสตูร 46-0-0 อัตรา 8.3 กิโลกรัมตอไร เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาตนทุนและกำไรท่ี

ไดจากผลิตขาวโพด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชปุยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

คำสำคัญ: ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปุยเคมี SCMR ปริมาณคลอโรฟลล มวลชีวภาพ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study on fertilizer rates and application timing effecting on 

growth, agronomic traits and yield components of maize cv. Nakhon Sawan 1. The experiment was 

conducted at Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology, Mahararakham University 

between August 2019 to May 2020. The RCBD with 4 replications were used and 5 treatments consisting 

of 1) no fertilizer (control) 2) basal fertilizer formula 15-15-15, 30 kg/rai 3) basal fertilizer formula 15-15-

15, 30 kg/rai and 46-0-0 30 kg/rai at 15 DAP 4) 46-0-0 30 kg/rai at 15 DAP and 12.5 kg/rai at 30 DAP and 

5) 46-0-0 30 kg/rai at 15 DAP and 8.3 kg/rai at 30 and 45 DAP. The results revealed that a treatment 5 

showed the highest husked ear dry weight, unhusked ear dry weight, no. of seed/row, grain weight/ear 

and total dry matter. We should recommend using 46-0-0, 30 kg/rai at 15 DAP and 8.3 kg/rai at 30 and 

45 DAP for improving yield and yield components of maize, however, study cost production and 

profitable return should be concerned for alternative ways for farmer to using efficiency fertilizer. 

  
Keywords; Maize, Chemical fertilizer, SCMR, Chlorophyll content, Biomass yield  
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ผลการทดแทนแปงกลวยน้ำวาตอคุณลักษณะและการยอมรับของคุกกี้สิงคโปร 

Effect of substitution wheat flour with banana flour on the Properties and 
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งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการทดแทนแปงกลวยน้ำวาในผลิตภัณฑคุกกี้สิงคโปร  และศึกษาการ

ยอมรับของผูบริโภค โดยนำแปงกลวยน้ำวาไปทดแทนแปงสาลีในสูตรพื้นฐาน แปรปริมาณการทดแทนเปน 6 ระดับ คือ 

รอยละ 10 20 30 40 50 และ 60 ของน้ำหนักแปง เมื่อนำคุกกี้สิงคโปรไปประเมินทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-Point 

Hedonic Scale เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) พบวา สูตรท่ีใชแปงกลวย

น้ำวารอยละ 30 ไดรับคะแนนประเมินดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบรวมสูงสุด นอกจากน้ี

ยังไดศึกษาการยอมรับของผูบริโภคจำนวน 100 คน พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับอยูในระดับชอบมาก มีคะแนนดาน

ลักษณะที่ปรากฏ 7.63±0.90 สี 7.64±0.80 กลิ่น 7.62±0.84 รสชาติ 7.90±0.79 เนื้อสัมผัส 7.82±0.95 และความชอบ

รวม 7.95±0.85 เมื่อวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการดวยโปรแกรมสำเร็จรูป INMUCAL Nutrient V.3 พบวา สูตรทดแทน

ดวยแปงกลวยน้ำวารอยละ 30 มีพลังงาน 221.95 กิโลแคลอรี่ ประกอบดวยคารโบไฮเดรต 27.95 กรัม ไขมัน 11.66 กรัม 

โปรตีน 2.30 กรัม แคลเซียม 6.81 มิลลิกรัม วิตามินเอ 90.79 ไมโครกรัม อาร อี และวิตามินซี 3.36 มิลลิกรัม สูงกวาสูตร

พ้ืนฐาน ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑ รอยละ 97 และ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ รอยละ 88   

 

คำสำคัญ: แปงกลวยน้ำวา  คุกก้ีสงิคโปร   
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ABSTRACT 

This research had performed to study the substitution of wheat flour by banana flour in the 

base formulation for Singapore cookies (51.28 % cake flour, 25.64 % shortening, 20.51 % icing sugar, 0.51% 

salt). The substitution of wheat flour by banana flour has been studied by varying into 6 levels at 10, 

20 , 30, 40, 50, and 60% by weight of whole flour ,respectively. The produced Singapore cookies had 

tested for consumer acceptance using the sensory quality assessment test, 9-point Hedonic scale by 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT). The sensory results showed that wheat flour substituted by 

banana flour at 30% w/w had the highest overall consumer acceptability score. Furthermore, the test 

score gotten from 100 consumers showed 7.63±0.90 for appearance, 7.64±0.80 for color, 7.62±0.84 for 

flavor, 7.90±0.79 for taste, 7.82±0.95 for texture and 7.95±0.85 for overall satisfaction. When analyzing 

the nutritional value by INMUCAL Nutrient V.3, 30% banana flour formulation contains a total of 221.95 

Kcal including 27.95 g carbohydrate, 11.66 g fat, 2.30 g protein, 6.81 mg calcium. Using banana flour to 

replace some versatile flour in Singapore cookies provides 90.79 mcg. RAE Vitamin A and 3.36 mg Vitamin 

C which is higher than the control recipe. The consumer’s acceptability test revealed that 97% of 

consumers accept, and 88 % decided to buy the product.  

 

Keywords: Banana flour, Singapore Cookies 
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ศึกษาการทำบาดแผลตอการเกิดรากกิ่งตอนกระดังงาสงขลา 

A Study on Wound Making for Rooted Air Layering of Cananga odorata (Lam.) 

var. fruticosum 

 

มนทิรา  ไชยตะญากูร*,1, โสภา ชูเพ็ง2, วรากร  สวนศร3ี 

*มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ. ภูเก็ต 830001,2,3 

E-mail:  montira.c@pkru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาการทำบาดแผลตอการเกิดรากกิ่งตอนกระดังงาสงขลา วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการการทำบาดแผลก่ิง

ตอนที่เหมาะสมตอการเกิดรากกระดังงาสงขลา วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely  Randommized  

Design: CRD)  มี 4 วิธีการ คือ  การคว่ันก่ิงปกติ  การกรีดก่ิง  การปาดก่ิง  การคว่ันและกรีดก่ิง  ทำการศึกษา 8 สัปดาห  

ผลการศึกษาพบวา วิธีการทำบาดแผลก่ิงตอนกระดังงามีผลตอการเกิดรากท่ีแตกตางกันทางสถิติ  โดยวิธีการคว่ันและกรีด

ก่ิงมีเปอรเซ็นตการเกิดรากมากท่ีสุดเฉลี่ย 88.00 เปอรเซ็นต  และมีความยาวรากเฉลี่ย 3.96 เซนติเมตร  และวิธีการปาด

ก่ิงใหจำนวนรากก่ิงตอนมากท่ีสุดเฉลี่ย 6.75 ราก รากมีลักษณะสั้น  สีขาว   

 

คำสำคัญ:  บาดแผล  การเกิดรากก่ิงตอน  กระดังงาสงขลา 

 

ABSTRACT 

A study on effect of wound making for rooted air layering of Cananga odorata (Lam.)  

var. fruticosum  was done to investigate an optimum wound making for rooted air layering of Cananga 

odorata (Lam.) var. fruticosum. A Completely Randomized Design (CRD) of 4 methods performed for 8 

weeks in this study were girdling, cutting, slicing, and girdling with cutting. The results showed that 

different methods of wound making for rooted air layering of Cananga odorata (Lam.) 

var. fruticosum  had statistical significant differences. The girdling with cutting method had the highest 

root formation of 88% with an average root length of 3.96 cm. The slicing method had the highest root 

number of 6.75 roots/wound. The roots were short and white.  

 

Keywords:  Wound making, Rooted air layering, Cananga odorata (Lam.) var. fruticosum  
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การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินตอการงอกของเมล็ดถั่วพู 

Effect of salicylic acid and gibberellin on germination of winged bean 

 

ศุภสุตา การูจี*,1, พิทักษพงศ ปอมปราณ2ี, จารุพงศ บัวศร3ี 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1,2,3 

Supasuta@npru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

ถ่ัวพูเปนพืชเศรษฐกิจท่ีไดรับความนิยมในการบริโภคเน่ืองจากถ่ัวพูเปนผักท่ีมีประโยชนมากสามารถชวยปองกัน

และลดการแบงตัวของเซลลมะเร็งได ในการปลูกถั่วพูนิยมใชเมล็ด เนื่องจากเปนวิธีการที่งาย แตมักประสบปญหาเมล็ด

ถั่วพูมีการงอกที่ไมสม่ำเสมอและเปอรเซ็นตการงอกต่ำ เนื่องจากเมล็ดถั่วพูมีเปลือกหุมเมล็ดที่แข็งและหนา จึงทำให

ความสามารถในการดูดน้ำลดนอยลง ดังน้ันการทดลองในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเขมขนของกรดซาลิ

ไซลิกและสารจิบเบอเรลลินตอการกระตุนการงอกของเมล็ดถั่วพู โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely 

Randomized Design : CRD) โดยใชสาร 2 ชนิด ไดแก กรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลนิท่ีระดบัความเขมขน 5 ระดบั 

คือ ควบคุม (ไมเติมสาร) 250 500 750 และ 1,000 ppm พบวาเมล็ดถ่ัวพูท่ีแชในกรดซาลิไซลิกท่ีระดับความเขมขน 750 

ppm สงผลใหมีเปอรเซ็นตการงอก และดัชนีการงอกดีท่ีสุดคือ 60 เปอรเซ็นต และ 1.49 ตนตอวัน ตามลำดับ และพบวา

เมล็ดถ่ัวพูท่ีแชในสารจิบเบอเรลลนิท่ีระดับความเขมขน 250 ppm สงผลใหมีเปอรเซ็นตการงอกท่ีสูงคือ 46.67 เปอรเซ็นต 

และมีการเจริญเติบโตของรากและอัตราการเจริญเติบโตของรากสูงสุด คือ 3.02 เซนติเมตร และ 0.1683 กรัม ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ:  ถ่ัวพู กรดซาลิไซลิก จบิเบอเรลลิน กระตุนการงอก 

 

ABSTRACT 

Winged bean is economical plant that well-known for consuming because of its properties can 

prevent and decrease division of the cancer cell. Propagating winged bean commonly use the seeds 

but their hard seed coat can’t allow water imbibing to the seed cause ununiform and late germination. 

This study aims to know the appropriate concentration of salicylic acid and gibberellin on the 

germination of winged bean. The experiment was designed by Completely Randomized Design (CRD) 

and divided into 5 treatments of salicylic acid and gibberellin concentration at control, 250, 500, 750, 

1,000 ppm, respectively. The results showed that salicylic acid at 750 ppm provided best germination 

and germination index at 60% and 1.49 seedlings/day, respectively. For gibberellin at 250 ppm showed 

46.67% of germination and promoted root development 3.02 cm and showed 0.1683 g of root absolute 

growth rate. 
 

Keywords: Winged bean, Salicylic acid, Gibberellin, Germination 
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ผลของความเขมขนสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการขยายพันธุ 

กาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ในสภาพปลอดเช้ือ 

Effect of Medium Strength and Plant Growth Regulators on Micropropagation of 

Venus Flytrap (Dionaea muscipula) 

 

โสภา ชูเพ็ง*,1, มนทิรา ไชยตะญากูร2, สุวรรณษา ชูเชิด3 

Sopa Choopeng*,1, Montira Chaitayakoon2, Suwansa Chuchert3 

 

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพ่ือความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 830001 

สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 801102,3 

E-mail: sopa.c@pkru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

กาบหอยแครง (Dionaea muscipula) เปนพืชกินแมลงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวโดดเดน ทำใหไดรับความนิยมจาก

ผูปลูกเลี้ยง และมีสารสำคัญ plumbagin มีคุณสมบัติเปนสารตานมะเร็ง การเพาะเลี้ยงตนกาบหอยแครงดวยวิธีการ

พื้นฐานไมสามารถเพิ่มปริมาณใหเพียงพอตอความตองการของผูปลูกเลี้ยงได ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครง 

จึงนับวาเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมปริมาณตนกาบหอยแครง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปลูกเลี้ยงท้ังใน

เชิงการคาและเพื่อการอนุรักษ ดังนั้นการวิจัยนี ้จึงศึกษาความเขมขนของอาหาร และสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ี

เหมาะสมตอการเพาะเลี ้ยงกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื ้อ โดยเพาะเลี ้ยงยอดกาบหอยแครงบนอาหารสูตร 

1/2Murashige and Skoog (MS) 1/3MS และ 1/4MS รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต benzyl adenine (BA) 

ความเขมขน 0 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร Naphthalene acetic (NAA) ความเขมขน 0 และ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 

หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา กาบหอยแครง มีน้ำหนักสด ขนาดทรงพุม และความยาวใบมากที่สุด บน

อาหารสูตร 1/4MS เติม BA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่สามารถเพิ่มจำนวนยอดไดมากที่สุด บนอาหารสูตร 1/3MS  

เติม BA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร   

  

คำสำคัญ: กาบหอยแครง  สารควบคุมการเจริญเติบโต  การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ  
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ABSTRACT 

Venus flytrap (Dionaea muscipula) is a popular carnivorous plant among growers because of 

special characteristics and effective plumbagin preventing emergence and development of cancer. The 

demands for ornamental purposes are getting higher but the conventional propagation is not effective 

enough to increase the population of Venus flytrap. Therefore, micropropagation of Venus flytrap is 

considered as useful method to produce large amount of Venus flytrap population within limited 

duration to serve market demands for both conservative and commercial purposes. Effect of medium 

strength and plant growth regulators concentration on micropropagation of Venus flytrap were 

investigated to specify an optimum medium strength and plant growth regulators concentration on 

micropropagation of Venus flytrap The shoots of Venus flytrap were cultured on 1/2Murashige and Skoog 

medium (MS) 1/3MS, and 1/4MS medium supplemented with benzyl adenine (BA) at concentrations of  

0 and 0.5 mg./l including with Naphthalene acetic (NAA) at concentrations of 0 and 0.1 mg./l. After 8 

weeks culture, the results showed that the plantlets cultured on 1/4MS medium supplemented with 

0.5 benzyl adenine (BA) had the highest fresh weight, shoot size, and leaf length. However, the plantlets 

cultured on 1/3MS medium supplemented with 0.5 benzyl adenine (BA) had the highest shoot number.  

 

Keywords: Venus flytrap, Plant growth regulators, Micropropagation 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-SC 
       Oral  Presentation 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุเปอรเซีย 

Web application development for Persian cats selling 

 

ยศธร สนพรมบ*,1, จักรพงษ ขอนทอง2, ภวัต ฉิมเล็ก3, กฤติกา สังขวด4ี 

สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภฏัพิบูลสงคราม1,2,3,4 

E-mail: yodsathon.s@psru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

แมวเปนสัตวเลี้ยงยอดนิยมเน่ืองจากแมวเปนสัตวท่ีมีความคุนเคยกับคนและเลี้ยงไดงาย ปจจุปนแมวมีมากวา 30 

สายพันธุ โดยแมวพันธุเปอรเชียเปนอีกหน่ึงพันธุท่ีนิยมซื้อไปเลี้ยงตามบาน (การซื้อขายแมวยังไมมีตลาดท่ีประจำ การขาย

แมวในรูปแบบออนไลนยังใหบริการนอยและขาดความนาเช่ือถือ จึงทำใหผูท่ีตองการซื้อแมวคนหารานไดยาก ดังน้ันวิจัยน้ี

จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุเปอรเซียเพื่อสนับสนุนทั้งผูซื้อและผูขาย อีกทั้งยังชวยลดเวลา

และคาใชจายไปยังราน โดยใหผูซื้อสามารถคนหาลักษณะแมวที่สนใจกอนตัดสินใจในการซื้อ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดรวบรวม

ขอมูลแมวและความตองการของผูซื้อเพื่อนำมาวิเคราะหและออกแบบเว็บในรูปแบบ Responsive web โดยเว็บแอป

พลิเคชันประกอบดวยสวนของการสมัครสมาชิก การคนหาและรายละเอียดของแมว การซื้อขายและการชำระเงิน ซึ่งเว็บ

แอปพลิเคชันไดถูกนำไปทดลองและประเมินความพึงพอใจระบบกับผูใชจำนวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ

ระบบพบวาผูใชมีความพึงใจในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.51 ซึ่งผลการประเมินแสดงวาเว็บแอปพลิเคชันนี้เปนอีก

ทางเลือกหนึ่งในการซื้อขายแมวเปอรเซีย ซึ่งสามารถชวยใหงายตอการคนหาแมวและสามารถอำนวยความสะดวกใหแก

ผูใชระบบ ผูดูแลระบบ และเจาของกิจการ 

 

คำสำคัญ:  แมวพันธุเปอรเซีย เว็บแอปพลิเคชัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชำระเงินออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTRACT 

Cats are popular pets because cats are familiar and friendly with human easily. Currently, there 

are more than 30 species of cats which Persian cats is a popular cat for buying. Cat trading doesn't even 

have a regular market. Selling cats online also has little service and lacks credibility. For this reason, it 

makes difficult for people who want to buy cats to find a store. Therefore, this research aims to develop 

a Persian cat selling web application to support both buyers and sellers. It also reduces the time and 

cost of going to the store. Buyers can find cats that look exactly as they want before making the 

purchase. This research collects cat data and buyer's needs for analysis and web design with a responsive 

web. This web application consists of member registration, searching, cats’ detail, sales and payment. 

Web applications was tested and assessed system satisfaction with 30  users. The results of the system 

satisfaction assessment showed that users had the highest level of satisfaction with an average of 4.51. 

The evaluation results show that this web application is an alternative to trading Persian cats. It can help 

make it easier to find cats and can facilitate the users, administrators and owners. 

 

Keywords:  Persian cat, web applications, e-commerce, online payment 
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การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

โดยใชกฏความสัมพันธ 

Analysing Factors Influencing Student Dropout at Phuket Rajabhat University 

Using Association Rules 

 

สุพาณี สลีสองสม*,1, แสงธรรม ตันติธาคร2, วิภาวรรณ บัวทอง3, ณสิทธิ์ เหลาเส็น4, 

พิทา จารุพูนผล5 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1,2,3,4,5 

E-mail:  s6011423153@pkru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาจากขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ตทั้งหมด 7,904 คน ระหวางป 2559 – 2563 ขอมูลนักศึกษาถูกนำมาวิเคราะหหากฎความสัมพันธ (Association 

Rules) ดวยอัลกอริทึม Apriori โดยกำหนด minimum confidence เทากับ 0.9 เพ่ือใหไดกฎท่ีมีคาความมั่นใจสูง ซึ่งคา 

minimum support จะถูกปรับลดลงครั้งละ 0.1 ตั้งแต 0.5 ถึง 0.3 เพื่อใหไดเห็นถึงปจจัยที่มีความสำคัญลดหลั่นกันลง

มา เพื่อวิเคราะหความสัมพันธจากการกำหนดคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสมที่สุด และสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอการ

ลาออกกลางคัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูบนพ้ืนฐานของกฎความสัมพันธท่ีมีคาสนับสนุนต่ำสุด 

(Minimum Support) เทากับ 0.3 และคาความเช่ือมั่นต่ำสุด (Minimum Confidence) เทากับ 0.9 จากผลการวิเคราะห

สรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอการลาออกกลางคันของนักศึกษาเรียงตามลำดับความสำคัญไดแก รายไดของบิดามารดา อาชีพ

ของบิดามารดา และ เกรดเฉลี่ย 

 

คำสำคัญ:  กฎความสัมพันธ, การจำแนกประเภท, คาความเช่ือมั่น, เหมืองขอมูล 
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ABSTRACT 

This research analysed factors affecting student dropout from a total of 7,904 Phuket Rajabhat 

University (PKRU) students between 2016 and 2020. Student data were analyzed for Association Rules 

using the Apriori algorithm with a minimum confidence of 0 . 9  to obtain high-confidence rules. The 

minimum support was reduced by 0.1 from 0.5 to 0.3 to observe the descending importance of factors 

to analyze the correlation based on the optimal confidence determination and following the factors 

affecting the halfway dropout. The results indicated that the optimal value was based on the correlation 

rule with minimum support of 0 . 3  and minimum confidence of 0 . 9 .  The analysis concluded that the 

factors affecting the student's halfway dropout in order of importance were: parents' income, parent's 

occupation, and GPA. 

 

Keywords: Association Rules, Classification, Confidence, Data Mining 
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ระบบบริหารจัดการกลุมทอเส่ือกกตำบลแชแล 

Management system for reed mat weaving group, Chae Lae Subdistrict 

 

กาญจนไพลิน แกวมุงคุณ*,1,  วราพร  กรีเทพ2, อภิญญา  โพธิ์ระพัฒน3 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1,2,3 

E-mail: 62000427112@udru.ac.th* 

 

บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของงานวิจัยคือคือ  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาความตองการของวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกตำบลแช

แล  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมทอเสื่อกกตำบลแชแล เพื่อประเมินผลการออกแบบของระบบ โดยใชโปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2010  ใช สำหรับพัฒนาโปรแกรมและยังอำนวยความสะดวกใหแกผ ู  เข ียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการพัฒนาซอฟตแวรประเภทตาง ๆโปรแกรม Microsoft Access 2013  

งานวิจัยครั้งนี้  ใชกลุมประชากรที่เปนเปาหมายการวิจัย ไดแก สมาชิกในกลุมทอเสื่อกกตำบลแชแล 30 คน 

และนักศึกษาจำนวน 26 คน มีการใชคาเฉลี่ยประสิทธิภาพ ของการทำงานระบบระบบริหารจัดการกลุมทอเสื่อกกตำบล

แชแล ผลการศึกษาพบวา มีความตองการรูปแบบการใชงานใน  จัดการขอมูลพ้ืนฐาน : ขอมูลสมาชิก ขอมูลสินคา ขอมูล

รับเขาวัสดุอุปกรณ จัดการขอมูลสินคา  จัดการขอมูลสั่งซื้อ จัดการรับเขาวัสดุอุปกรณ  จัดการขายสินคา และจัดการ

วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบที่มุงเนน และเกิดการทำงานไดจริงในเรื่อง  1) จัดการขอมูลพ้ืนฐาน : ขอมูลสมาชิก  

ขอมูลสินคา  ขอมูลรับเขาวัสดุอุปกรณ 2) จัดการขอมูลสินคา 3) จัดการขอมูลสั่งซื้อ 4) จัดการรับเขาวัสดุอุปกรณ 5) 

จัดการขายสินคา ยังไดทำการศึกษาประสิทธิภาพระบบ พบวาระบบมีประสิทธิระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีจะเห็นไดวา ระบบ

สามารถใชสำหรับจัดเก็บและจัดการขอมูลไดอยางเปนระบบ จัดการระบบฐานขอมูล ที่สามารถจัดเก็บขอมูลนั้นจะชวย

เก็บขอมูลไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็วเปนระบบ และยังสามารถสืบคนไดงาย อีกท้ังเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูใชระบบและการทำงานดวยระบบ คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพกวาการท่ีเก็บเอกสารไว เพราะลดความ สลับซับซอนและ

ความผิดพลาดในการทำงานของกลุมเสื่อกกตำบลแชแล ในปจจุบันการทำงานสวนใหญมักใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ

ขอมูล เพ่ือจัดการในการบันทึกขอมูลใหมีประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลมากยิ่งข้ึน 

 

คำสำคัญ:  ระบบบริหารจัดการ  พัฒนาระบบ  วิเคราะหออกแบบระบบ 
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ABSTRACT 

This article aims to study the problems and needs of the reed mat community enterprise, Jae 

Lae Subdistrict, to develop a management system for the Reed Mat Weaving Group, Chae Lae Subdistrict, 

to evaluate the system design, by using Microsoft Visual Studio 2010 to develop programs and facilitate 

Computer programmers develop different types of software Microsoft Access 2013. This research The 

research target population was 30 members of the reed mats in Chalae Sub-District and 26 students. 

The mean efficiency was used. of the work of the management system for the reed mat weaving group 

in Chae Lae The results showed that There is a need for usage patterns in Basic Information Management 

: Member Information, Product Information, Equipment Material Receipt Product Information 

Management Order Information Management Equipment Material Receipt Management Product Sales 

Management and manage the analysis, design and development of focused systems and actually 

working in the matter 1) Basic Information Management : Member Information, Product Information, 

Equipment Material Receipt 2) Product Information Management 3) Order Information Management 4) 

Equipment Material Receipt Management 5) Product Sales Management also studied the efficiency of 

the system It was found that the system was effective in all aspects. It can be seen that The system 

can be used for systematic storage and management of data. database management that can store 

information that will help to collect information accurately, completely, quickly and can also be 

searched easily as well as to meet the needs of system users and system work Computers are more 

efficient than document storage because they reduce complexity and errors in the work of the Chae 

Lae reed group. In today's work, most of the computers are used to store data. To manage data recording 

more efficiently and reduce data recording errors. 

 

Keywords: Management system,  System development,  System design analysis 
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ระบบบริหารจัดการขอมูลเช้ือเห็ดฟาง กรณีศึกษาบานปากดง 

Information management system for mushroom fungi Ban Pak Dong Case Study 

 

จุฑามาศ อักษร*,1,วราพร กรีเทพ2 ,อรธิมา ศรีวิชัย3 ,เบญจวรรณ มืดนนท4 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาระบบบริหารจัดการเชื้อเห็ดฟาง  2)วิเคราะหและออกแบบระบบ

บริหารจัดการเชื้อเห็ดฟาง และ 3)ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1) กลุม

ผูเชี่ยวชาญ เปนผูเชี่ยวชาญดาน พัฒนาระบบ  คัดเลือกโดยวิธี เปนอาจารยที่ปรึกษาวิจัย และทีมนักศึกษา 2)กลุม

ผูประกอบการ  เปนผูท่ีประกอบการดาน การบริหารและใชระบบ จำนวน 13 คน คัดเลือกโดยวิธี เปนสมาชิกท่ีมีหุนสวน

ในกิจการเชื้อเห็ดฟาง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)ระบบบริหารจัดการเชื้อเห็ดฟาง2) แบบประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ  2)แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ  สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาระบบบริหารจัดการเชื้อเห็ดฟาง  พบวา เกิดปญหาในการบริหาร

จัดการกิจการเชื้อเห็ดฟาง 2) การวิเคราะหและออกแบบระบบบริหารจัดการเชื้อเห็ดฟาง พบวา ระบบสามารถทำงานได

ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ  พบวา ผูใชระบบพึงพอใจในระบบบริหารจัดการเช้ือเห็ด

ฟางท่ีพัฒนาข้ึน 

 

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ  การพัฒนาระบบ  ขอมลู 
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ABSTRACT 

 This research aims to 1) Study the management system of straw mushroom 2) Analyze and design 

the mushroom fungi management system and 3) Evaluate the efficiency of the system. The sample groups 

used in the research were 1) a group of experts. is an expert in system development, selected by method as 

a research advisor and student team 2) Entrepreneurs is an entrepreneur Management and use of the system, 

13 people were selected by method. is a member who has a partner in the straw mushroom business The 

research tools were 1) Straw Mushroom Management System 2) System Efficiency Assessment Form by 

Experts. 2) System user satisfaction assessment form The statistics used in the research were mean and 

standard deviation. The results of the research were as follows: 1) The study of the straw mushroom 

management system found that there was a problem in the management of the straw mushroom business; 

2) the analysis and design of the straw mushroom management system, it was found that the system could 

work according to the specified objectives. 3) Assessing the efficiency of the system, it was found that the 

users of the system were satisfied with the developed straw mushroom management system. 

 

Keywords: Management system, System development, Information 
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การพัฒนาระบบรานคาปลีกบานโคกโฮงพัฒนา 

Development of a retail system for Ban Khok Hong Pattana 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการรับฝากขายสินคาของระบบรานคาปลีกบานโคกโฮง

พัฒนา 2) เพ่ือวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาระบบรับฝากขายสินคาและ 3) เพ่ือประเมินผลระบบฝากขายสินคา วิธีใน

การศึกษาและพัฒนาระบบใชกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) และ

ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยตามวิธีการทำใหเปนบรรทัดฐาน โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการ

จัดการฐานขอมูลและโปรแกรม Microsoft Visual Basic ในการพัฒนา กลุมตัวอยางประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 9 คน 2) ผูประกอบการรานคาปลีกในเขตพื้นที่บานโคกโฮงพัฒนา จำนวน 3 คน และ 3) 

นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 25 คน ซึ่งคัดเลือกดวยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย คือ 1) แบบสอบถามปญหาและความตองการรูปแบบระบบ 2) คูมือการวิเคราะหและออกแบบระบบและ 3) 

แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบเนื้อหา และสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาผูใชระบบตองการรูปแบบระบบ ท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานในดานจัดการ

ขอมูลพื้นฐาน ที่สามารถจัดการขอมูลสินคา จัดการขอมูลผูฝากขายสินคา ดานรับฝากสินคา ดานการขาย ดานคาใชจาย 

ดานออกรายงาน ไดประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากผูใชระบบ พบวาระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากทุก

ดาน 

 

คำสำคัญ: ระบบบริหารการจัดการ ระบบรานคาปลีก การพัฒนาระบบ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the consignment process of the Ban Khok Hong 

Pattana retail store system, 2) to analyze and design the development of the consignment system, and 

3)  to evaluate the consignment system. Methods for studying and developing systems use the System 

Develop Life Cycle (SDLC) process and design relational databases according to the normalization 

method. using Microsoft Access 2010 to manage databases and Microsoft Visual Basic for development. 

The sample group consisted of 1) 9 information technology professionals 2) retail shop entrepreneurs 

in Ban Khok Hong Pattana area. 3  people and 3 )  25  system developers from the field of business 

computing, selected by a specific method. The research tools were 1 )  a system model problem and 

requirements questionnaire, 2 )  a system analysis and design manual, and 3 )  a system performance 

assessment form. using content analysis and the statistics used in the analysis were mean and standard 

deviation. The results of the study revealed that system users prefer the system style. that can support 

the work in basic information management that can manage product information Manage consignor 

information Product Deposit, Sales, Expense side of the report Has evaluated the performance of the 

system users. It was found that the system had a high level of efficiency in all aspects. 

 

Keywords: Management system, Retail system, System development 
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ระบบบริหารจัดการรานคาปลีก 

Management System for Retail Stores 

 

ธนาวุฒิ โคสอน*,1, วราพร กรีเทพ2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอธธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1,2 

E-mail:  62000427121@udru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศกึษาระบบบริหารจัดการรานคาปลีกในปจจุบัน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ 

และเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 7 ชั้นตอน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งน้ีประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณความตองการรูปแบบการใชงานของระบบ 2) แบบเอกสาร

การศึกษาวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใชการวิเคราะหขอมูลแบบ

เนื้อหา และใชสถิติในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาผูใชระบบตองการ

รูปแบบระบบ ท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานในดานจัดการขอมูลพนักงาน ขอมูลตัวแทนจำหนาย ขอมูลลูกคา ขอมูลดาน

สินคา ดานจัดการงานขาย ขอมูลเจาหนี้หรือลูกหนี้ ดานรายจาย ดานออกรายงาน และหลังจากพัฒนาระบบที่สอดคลอง

กับความตองการ ไดประเมินประสทิธิภาพการทํางานจากผูใชระบบ พบวาระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากทุก

ดาน 

คำสำคัญ:  วิเคราะหและออกแบบระบบ, ระบบบริหารจัดการรานคาปลีก,วงจรพัฒนาระบบ 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the current retail store management system. to design and develop 

the system and to assess system performance Methods for studying and developing systems using a 

seven-stage System Development Cycle (SDLC) were used in research. This time consisted of 1) an 

interview form for the system usage requirements, 2) a document for the study, analysis, design and 

development of the system, and 3) a form for assessing the efficiency of the system. which uses content 

analytics and use statistics for analysis such as mean and standard deviation. The results of the study 

showed that system users wanted the system style. that can support the work in managing employee 

information dealer information, customer information, product information Sales Management Creditor 

or receivable information, expenditure side, report issue and after developing a system that meets the 

needs Has evaluated the performance of the system users. It was found that the system had a high 

level of efficiency in all aspects.  

 

Keywords: System Analysis and Design, Retail Store Management System, System Development Cycle 
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การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสินคา กรีน ฟารมแพะ 

Development of Green Goat Farm Website for Product Public Relation 

 

ลักษมี ผิวมณ*ี,1,  วิภาวี แสงพุม2,  พรศิลป บัวงาม3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1,2,3 

E-mail:  6111317021@nstru.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสินคากรีน ฟารมแพะ และเพื่อประเมินความพึง

พอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสินคากรีน ฟารมแพะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเขาใชงานเว็บไซต

ทั่วไป จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตผานกู

เก้ิลฟอรม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา การพัฒนา

เว็บไซตประชาสัมพันธสินคาและจำหนายสินคาสามารถชวยใหลูกคาและผูที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะสามารถเขาถึง

ขอมูลเพื่อใชประกอบในการทำธุรกิจแพะได เพิ่มชองทางการจำหนายสินคา และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการซื้อขาย

สินคา โดยมีผลประเมินความพงึพอใจในการใชงานเว็บไซตของผูใชงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 

0.60) 

 

คำสำคัญ:  กรีน ฟารมแพะ เว็บไซตประชาสัมพันธ ชองทางการจำหนาย 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to develop of Green goat farm website for product public 

relation and evaluate visitors’ satisfaction to Green goat farm website for product public relation.  The 

sample in this research are the visitors of Green goat farm website 50.  The research instruments used 

in the study consisted of the satisfaction assessment google form for visitors of Green goat farm. The 

statistics used in the research were percent, mean and standard deviation. The results showed that 1) 

development of Green goat farm website for product public relation and sell to give customers access 

to services and information for a goat farming business, Increase distribution channels and trading is 

convenient and accessible 2) the visitors had high level (  = 4.45, S.D. = 0.60) of satisfaction to Green 

goat farm website. 

 

Keywords: Green goat farm, Product public relation website, Distribution channels 
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การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการซ้ือขายรถยนตมือสอง 

Design and development of a used car trading management system 

 

กอบชัย ภักดีพันธ*,1, วราพร กรีเทพ2, ธีระยุทธ พาจันทร3 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี1,2,3 

E-mail: 62000427122@udru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ วัตถุประสงค 1 วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการซื้อขาย

รถยนตมือสอง วัตถุประสงค 2 ประเมินผลการออกแบบและพัฒนาระบบบรหิารจดัการซื้อขายรถยนตมือสอง งานวิจัยครั้ง

นี้มีกลุมเปาหมายคือ ผูประกอบการและพนักงาน 13 คน ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ จำนวน 9 คน นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 78 คน รวม 100 คน การวิจัยครั้งนี้ดำเนินงานภายใตกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ผล

การศึกษาพบวา การวิเคราะหและออกแบบระบบในสวนระบบขอมูลพ้ืนฐาน ระบบการรับซื้อรถยนต ระบบการซอมบำรุง 

ระบบการขายรถยนต ระบบการสั่งซื้ออะไหล ระบบการรับเขาอะไหล ระบบการออกรายงาน ไดมุงเนนพัฒนาระบบใหมี

ความสามารถในดานการขายรถยนต ดานการจองรถยนต ดานการสั่งซื้ออะไหล และจากการประเมินผลการออกแบบ

ระบบ ผูใชระบบมีความพึงพอใจตอการออกแบบระบบ ดานคุณภาพการออกแบบฐานขอมูล ดานการออกแบบและการ

จัดรูปแบบระบบ 

 

คำสำคัญ:  ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are: Objective 1, analyze, design and develop a used car trading 

management system. Objective 2  evaluate the design and development of a used car trading 

management system. This research's target group are: 13  entrepreneurs and employees, 9  information 

system specialists, 78 business computer students, 100 students in total. This research was conducted 

under the System Development Cycle (SDLC) process. System analysis and design of basic information 

systems car purchase system maintenance system car sales system parts ordering system spare parts 

admission system report issuing system Has focused on developing the system to have the ability to 

sell cars. car booking parts ordering and from the evaluation of the system design System users are 

satisfied with the system design. Database design quality System design and styling 

 

Keywords: Management system, System development 
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การพัฒนาเว็บไซตเกาหนาฟารมเพ่ือจำหนายปลากัด 

Web Development of Kao Nha Farms for Betta Selling 
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บทคัดยอ 

         งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตเกาหนาฟารมสำหรับจำหนายปลากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวย

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเว็บไซตแบงสิทธิ์การใชออกเปน 2 สิทธิ์ คือ 1) สิทธิ์ของลูกคา สามารถดูขอมูลสินคา 

รายละเอียดสินคา ราคาสินคาและสั่งซื้อสินคาและแจงชำระเงินผานเว็บไซตได 2) สิทธิ์ของผูดูแลระบบหรือเจาของเกา

หนาฟารม สามารถจัดการขอมูลภายในเว็บไซตและรายงานการซือ้ขายได เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบ

ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานว็บไซตกับกลุมตัวอยางที่ไดทดทองใชงานเว็บไซต จำนวน 60 คน ผลการวิจัย พบวา 

ดานการออกแบบ อยูในระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥𝑥  = 4.64, SD = 0.57) และดานเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุดเชนกัน ( 𝑥𝑥𝑥 = 

4.52, SD = 0.61)  

 

คำสำคัญ: เกาหนาฟารม พาณิชอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตจำหนายปลากัด 

 

ABSTRACT 

         This research aims to web development Kao Nha farm for selling betta in Nakhon Si Thammarat 

with E-Commerce. The website can be used 2 parts; part 1 customer: view product data, product detail, 

price, order and payment notification on website part 2; admin or farm owner: management all of data 

and report view. Research instrument are satisfaction evaluation form of Kao Nha farm website. The 

sample size 60 people. The research result finds that the web design is satisfied at highest level ( 𝑥𝑥𝑥  = 

4.64, SD = 0.57) and the content is satisfied at highest level ( 𝑥𝑥𝑥 = 4.52, SD = 0.61). 

 

Keywords: Kao Nha Farm, Electronic Commerce, Website for selling betta 
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การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เสริมดวยเทคนิคการทำนาย สังเกต อธิบาย 

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

7E LEARNING CYCLE SUPPLEMENTED WITH PREDICT OBSERVE EXPLAIN TECHNIQUE ON 

CHEMISTRY ACHIEVEMENT IN SOLUTION 

OF GRADE 10 STUDENTS 

 

กิตปกรณ อุบลครุฑ*,1, ธรรมนูญ ผานสำแดง2, คณิสร ตนสีนนท3 

นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี1 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร โรงเรยีนทาบอ2 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี3 

E-mail:  kitpakorn1997@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เรื่อง สารละลาย กอนเรียน

และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7ขั้น เสริมดวย

เทคนิคการทำนาย สังเกต อธิบาย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนทาบอ 

อำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย จำนวน 19 คน ไดจากการสุมแบบกลุม การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7

ขั้น เสริมดวยเทคนิคการทำนาย สังเกต อธิบาย รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย จำนวน 5 แผน และ 2) แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ ทดสอบ

สมมติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เรื่อง สารละลาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยการทดสอบ t-test for 

dependent sample ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เรื่อง สารละลาย หลังเรียนไมนอยกวารอย

ละ 75 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7ข้ัน, เทคนิคการทำนาย สังเกต อธิบาย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคม ี
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study and compare chemistry achievement of solution 

before and after learning by using 7 E learning cycle supplemented with predict, observe, explain (POE) 

technique of grade 10  students in Thabo school in the second semester of academic year 2020 .  The 

sample consisted of 19 students that selected by cluster random sampling. This study design was one-

group pretest-posttest design. The instrument of this study was 1 )  5  lesson plans on solution by 7 E 

learning cycle supplemented with predict, observe, explain (POE) technique, and 2 )  chemistry 

achievement of solution test. The data were analyzed for mean, standard deviation and percentage for 

compare chemistry achievement of solution after learning higher than before learning by t-test for 

dependent sample. The results of this study showed that students’ chemistry achievement of solution 

after learning was higher than before learning in significance at the .05 level, which was no less than the 

set criterion of 75%. 

 

Keywords: 7E learning cycle, Predict, Observe, Explain technique (POE), Chemistry achievement 
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การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ 

โดยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

A STUDY AND COMPARATIVE ON BIOLIGY ACHIEVEMENT IN RESPIRATION SYSTEM BY 

USING CIPPA MODEL LEARNING MANAGEMENT OF GRADE 11st STUDENTS 

 

ธนัชพร เนื่องพันธ*,1, ธรรมศักด์ิ แกวกัลยา2, รัชชัช นัทธี3 

นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี1 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร โรงเรยีนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี2 

สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี3 

E-mail: Thanadporn.40@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา กอนเรียนและหลัง

เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โดยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ระบบหายใจ กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

จำนวน 19 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม ใชแบบแผนของการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ระบบหายใจ จำนวน 6 แผน 

และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน โดยการทดสอบ t-test for dependent sample ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาของ

นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ระบบหายใจ หลังเรียนไมนอยกวาเกณฑรอยละ 75 

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดล  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study and compare biology achievement of respirations 

system before and after learning by using the CIPPA model learning management of grade 11 students 

in Nonsoongpittayakhan school in the second semester of academic year 2020. The sample consisted 

of 19  students that selected by cluster random sampling. This study design was one-group pretest-

posttest design. The instrument of this study was 1) 6 lesson plans on respirations system by the CIPPA 

model learning management, and 2 )  biology achievement of respirations system test. The data were 

analyzed for mean, standard deviation and percentage for compare biology achievement of respirations 

system after learning higher than before learning by t-test for dependent sample. The results of this 

study showed that students’ biology achievement of respirations system after learning was higher than 

before learning in significance at the .01 level, which was no less than the set criterion of 75%. 

 

Keywords: CIPPA model, Biology achievement 
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การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่อง เคมีไฟฟา 

A STUDY AND COMPARATIVE OF CHEMISTRY ACHIEVEMENT 

OF GRADE 11 STUDENTS BY USING THE CIPPA MODEL ON ELECTROCHEMISTRY 

 

กรสรัณย สวัสดิ์ดอนวิชา*,1, รุงนภาลัย ราชภักดี2, คณิสร ตนสีนนท3 

นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี1 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร โรงเรยีนพิบูลยรักษพิทยา อำเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี2 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี3 

E-mail: Jakkapan1609@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่อง เคมีไฟฟา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา อำเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

จำนวน 1 หองเรียน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 26 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม การวิจัยครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ

กลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

การสอนแบบซิปปาโมเดล จำนวน 15 แผน มีคาความเที่ยงตรงทั้งฉบับเทากับ 1.00 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91 3) แบบวัดความพึงพอใจ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบทีแบบไมอิสระ และ

การทดสอบแบบ One Sample t-test ผลการวิจัยพบวา 1). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง 

เคมีไฟฟา ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรยีนเทากับ 8.35 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 23.96 

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2). การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน

แบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เรื่อง เคมีไฟฟา ทั้ง 3 ดาน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย

ตามลำดับไดดังน้ี 1) ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 2) ดานกิจกรรมการเรียน และ 3) ดานประโยชนท่ีไดรับ 

 

คำสำคัญ: รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study and comparative of chemistry achievement of grade 

1 1  students by using CIPPA model on electrochemistry. The research sample group consisted of 2 6 

students of grade 1 1  in the second semester of academic year 2020  at Phibunrakpittaya School, 

Phibunrak district, Udon-Thani that selected by cluster random sampling. This study design was one-

group pretest-posttest design. The instrument of this study were 1) 15 lesson plans on electrochemistry 

by using the CIPPA model that confidence value was 1 . 0 0 , 2 )  the chemistry achievement test that 

confidence value was 0.91, and 3) the questionnaire of attitude toward learning with the CIPPA model 

that confidence value was 0.82. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage and 

hypothesis test for compare chemistry achievement of electrochemistry after learning higher than before 

learning by t-test for dependent sample and One sample t-test for test of attitude toward learning by 

using the CIPPA model. The results of this research were as follows: 1). the result of compare chemistry 

achievement of electrochemistry of grade 11 students by using the CIPPA model were the pre-test score 

8.35 and the post-test score 23.96 when compare between before and after the result was after learning 

higher than before learning in significance at the 0.05 level. 2). The results of the attitude toward learning 

by using the CIPPA model of grade 1 1  students was the attitude toward learning overall rating at high 

level that sort from most to least were 1 )  phase of learning management atmosphere, 2 )  phase of 

learning activities, and 3) phase of learning benefit. 

 

Keywords: CIPPA model, Chemistry achievement 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  

วิชาวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

Development of a set of learning activity lessons to promote analytical thinking 

according to the 5-steps learning process on Human Body for 8th grade students 

 

กิตติยา  ทวีผล*,1,  ยุวดี  อินสำราญ2, เนตรชนก จันทรสวาง3 
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E-mail:  taweepolkittiyabew@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน เรื่อง 

รางกายของมนุษย ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ 75/75 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน เรื่อง รางกาย

ของมนุษย และการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรียนรู 5 

ขั้นตอน หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพญา

รามวิทยา จังหวัดสุรินทร โดยการสุมแบบกลุม โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ไดจำนวน 1 หอง คือหองช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

มีนักเรียน 23 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ชุดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรียนรู 5 

ข้ันตอน เรื่อง รางกายของมนุษย จำนวน 2 หนวย ไดแก เรื่องระบบหมุนเวยีนโลหิตและระบบหายใจ แบบทดสอบจำนวน 

2 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของมารซาโน สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ คาทีแบบกลุม

เดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน เรื่อง รางกายของมนุษย มี

คุณภาพอยูในระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.52 และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 และมีประสิทธิภาพ 79.81/76.81  2) 

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะหตามกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน เรื่อง รางกายของมนุษย มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  การคิดวิเคราะห 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research study were to develop a set of learning activity lessons on Human 

body in science subject of 8th grade student that promote analytical thinking based on the 5-steps learning 

process to meet efficiency 75/75, and to compare academic achievement on Human body and analytical 

thinking of the students that use a set of learning activity lessons on Human body based on the 5-step 

learning process between the after using and the criteria at 70 percentage.  The sample group consisted 

of 23 students of 8th grade students in Phayaram Witthaya School. The research instruments consisted 

of 2 sets of Learning Activities based on the 5-step learning process on Human body in 8th grade science 

subject with the quality of the lesson activity at the highest quality (4.52), Achievement Test and 

analytical thinking based on Marzano were employed. The research data were analyzed by using 

percentage, mean and standard deviation and one sample t-test. The results of this research study; 

firstly efficiency of the set of learning activity based on the 5-step learning process was found that the 

efficiency of the process (E1) was 79.81 and the result efficiency (E2) was 76.8. Secondly results of comparison 

between academic achievement and analytical thinking with criteria of 70 percentage threshold was statistically 

higher than those criteria significant at the .05 level.   

  

Keywords: Set of learning activities, 5-step learning process, Analytical thinking 
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กราฟไทเซชันดีกรีในถานกัมมันตจากชีวมวลโดยกระบวนการทางรังสี 

Graphitization degree in biomass-derived activated carbons by radiation processing 

 

กชพรรณ กาญจนะ*,1,  พรพิมล หนูมี2,  ธนกร ความหม่ัน3 
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E-mail:  kotchaphan.kn@mail.wu.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

ระดับของการเกิดกราฟไทเซชันในถานกัมมันตนั้นมีความสำคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากมีความเกี่ยวของโดยตรง

กับการเกิดไฮบริไดเซชันแบบ sp2 ในอะตอมของคารบอน โดยคุณสมบัติความเปนกราฟนนี้จะบงชี้ถึงการนำไฟฟาในตัว

วัสดุซึ่งจะสนับสนุนสมรรถภาพทางเคมีไฟฟาที่เอื้อตอการประยุกตใชทางเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน โดยในงานวิจัยน้ี 

ถานกัมมันตจากชีวมวลจะถูกเตรียมโดยกระบวนการทางรังสีผนวกกับการกระตุนทางเคมีและกายภาพ โดยมี ZnCl2 และ 

FeCl3 เปนตัวเรง ถานกัมมันตที่ไดจากถูกตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะโดยเทคนิค  FTIR SEM-EDS XRD และ Raman 

spectroscopy ผลของการเหนี่ยวนำดวยรังสีตอระดับการเกิดกราฟไทเซชันในถานกัมมันตตลอดจนศักยภาพในการ

ประยุกตใชในเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานจะถูกอภิปราย   

 

คำสำคัญ : กราฟไทเซชันดีกรี ถานกัมมันต กระบวนการทางรังสี   

 

ABSTRACT 

The degree of graphitization in activated carbons (ACs) is of particular importance as it is directly 

associated with sp2 hybridization of the carbon atoms. This graphitic property reveals electrical 

conductivity of the materials, which aids in promoting their electrochemical performances for energy 

storage applications. In this research, activated carbons (ACs) have been prepared from biomass through 

radiation processing in combination with chemical and physical activations. ZnCl2 and FeCl3 have been 

used as activating agents. The synthesized ACs have been characterized using FTIR, SEM-EDS, XRD and 

Raman spectroscopy. The radiation-induced effect on the graphitization degree of the materials along 

with their potentials in energy storage application will be discussed.         

 

Keywords: Graphitization degree, Activated carbon, Radiation processing 
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Study on Drying Turmeric by a Solar Dryer 
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บทคัดยอ    

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาการอบแหงสมุนไพรคือ ขมิ้นชัน โดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีขนาด 

1 x 0.8 m2 สามารถทำงานได 2 ระบบ คือ ระบบ Passive และ ระบบ Active เปรียบเทียบกับการอบแหงดวยเครื่อง

อบแหงแบบถาด ขมิ้นชันถูกเตรียมที่ความหนาเทากับ 0.02 cm โดยการทดสอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบ 

Passive และระบบ Active ในกรณีไมมีผลิตภัณฑพบวา สามารถทำอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องเทากับ 47.8±3.9°C และ 

49.0±3.5°C ตามลำดับ ซึ่งเปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสำหรบัการอบแหงขมิ้นชัน สำหรับการศึกษาระยะเวลาท่ีใชในการอบแหง

พบวา เครื ่องอบแหงทั้ง 3 ประเภท (เครื ่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทั้ง 2 ระบบ และเครื่องอบแหงแบบถาด) มี

ระยะเวลาในการอบแหงเทากันท่ี 7 hr ท่ีทำใหคาความช้ืนของผลิตภัณฑแหงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพรแหง 

โดยเปอรเซ ็นตความชื ้นมาตรฐานแหงสุดทายเทากับ 10.60, 11.43 และ 11.61 ตามลำดับ และจากการศึกษา

ประสิทธิภาพทางความรอนของเครื่องอบแหงพบวา เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบ Passive มีประสิทธิภาพการ

อบแหงสูงสุด เทากับ 8.77% ทั้งนี้รอยละของผลิตภัณฑแหงที่ไดมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนั้นจาก

การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑแหงพบวา สำหรับคา aw ของผลิตภัณฑท่ีไดจากการอบแหงดวยเครื่องอบแหงท้ัง 3 ประเภท 

มีคานอยกวา 0.60 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน และสำหรับคาสี โดยคา L* a* และ b* ของผลิตภัณฑแหงที่ไดจากเครื่อง

อบแหงพลังงานแสงอาทิตยท้ัง 2 ระบบ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ แตแตกตางจากผลิตภัณฑแหงท่ีไดจากเครื่อง

อบแหงแบบถาดและผลิตภัณฑตามทองตลาด โดยผลิตภัณฑจากเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระบบ Active ความ

แตกตางของสีโดยรวม (∆E) เทากับ 3.96 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑจากทองตลาด 

 

คำสำคัญ:  การอบแหง  ขมิ้นชัน  พลังงานแสงอาทิตย  เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   
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ABSTRACT 

This research aims to study drying herbs which is turmeric by 1×0.8 m2 of the solar dryer which 

has 2 systems were a passive system and an active system, compare with tray dryer. The turmeric was 

prepared in 0.02 cm of thickness for drying. By operation testing of passive system and active system, 

solar dryer in case no products found that an average inside air temperature in dryer were 47.8±3.9°C 

and 49.0±3.5°C, respectively. So, this temperature was suitable for turmeric drying. From the study of 

drying time found that the drying time was 7 hours in all types of dryers (2 systems solar dryer, tray 

dryer), which a moisture content of the product is according to a dried herb standard. The moisture 

content of dried product was 10.60 11.43 and 11.61 dry basis, respectively. And a thermal efficiency of 

drying system was investigated. The passive solar dryer had high efficiency at 8.77%, so that, percentage 

of drying product of all drying types were not significantly different. Moreover, a quality of drying product 

was studied. For aw parameter. The value was less than 0.60 in all drying types and was according to 

the standard. For a color value found that L* a* and b* values of the dried product from the two systems 

solar dryers were not significantly difference. However, where differentiating the dried product from the 

tray dryer and products in the market. Moreover, the dried turmeric from the active solar dryer was 

color like that available in the market and its  ∆E was 3.92.  

 

Keywords: Drying, Turmeric, Solar Energy and Solar Dryer 
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1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอรโมนแอนโดรเจน 

THE CLINICAL EFFICACY OF BOTULINUM TOXIN A WITH FRACTIONAL ERBIUM:GLASS 

1550 NM DEVICE FOR THE TREATMENT OF ANDROGENIC ALOPECIA 
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ภาวะผมบางจากฮอรโมนเพศฮอรโมนแอนโดรเจนเปนสาเหตุที่พบไดมากที่สุดของภาวะผมบาง มีการศึกษาผล

ของการใชเลเซอรชนิด แฟรกชั่นนอลเออรเบียมกลาส 1550 นาโนเมตรรายงานวาไดผลดีตอการรักษาภาวะผมบางจาก

ฮอรโมนเพศฮอรโมนแอนโดรเจน งานวิจัยกอนหนาน้ีพบวา โบทูลินัมท็อกซินเอไดผลดีและมีความปลอดภัยสูงในการรักษา

ภาวะผมบางจากฮอรโมนแอนโดรเจนได การศึกษานี้ทำเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชโบทูลินัมท็อกซิน เอ รวมกับ

เครื่องแฟรกชั่นนอลเออรเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอรโมนแอนโดรเจน ผูเขารวมวิจัย 

จำนวน 20 คน  โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการวิจัย ทำการรักษา 3 ครั้ง และติดตามหลังการศึกษาตออีก 4 สัปดาห ท่ี

สัปดาหที่ 12 โดยประเมินเสนผมจากภาพถายโดยรวม, เสนผานศูนยกลางของเสนผม คาเฉลี่ยจำนวนเสนผมที่เพิ่มข้ึน 

ความพึงพอใจและผลขางเคียง ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมวิจัยทุกคนเขารวมวิจัยจนจบการศึกษา ผลคะแนนประเมิน 

เสนผมจากภาพถายโดยรวม เริ่มมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตั้งแต 4 สัปดาหแรกของการวิจัย  นอกจากน้ี คาเฉลี่ยจำนวนเสนผมมีคา

เพ่ิมข้ึนตั้งแตเริ่มเขารวมการวิจัย และเสนผานศูนยกลางของเสนผมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) 

ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑปานกลางถึงพอใจมาก  โดยไมพบผลขางเคียงใดๆตลอดเวลาที่เขารวมการวิจัย สรุปวา 

การใช โบทูลินัมท็อกซิน เอ  รวมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออรเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ไดผลดีในการรักษาภาวะผม

บางจากฮอรโมนแอนโดรเจน มีความพึงพอใจสูง และไมมีผลขางเคียง 

 

คำสำคัญ:  เสนผม โบทูลินัมท็อกซินเอ แฟรกช่ันนอลเออรเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร 
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ABSTRACT 

Androgenetic alopecia (AGA) is the most common causes of thinning hair or alopecia. The study 

of 1,550 -nm fractional erbium-glass laser reported that the laser is effective for the treatment of AGA. 

Previous research showed the use of Botulinum toxin A in  AGA, was also effective and no adverse 

effect. In this study, we combined 1,550-nm fractional erbium-glass laser with Botulinum toxin A for the 

treatment of AGA. The aim of study is to determine the clinical efficacy of Botulinum Toxin A with 

Fractional Erbium: Glass 1550 nm device for the treatment of Androgenic Alopecia. Twenty male subjects 

were enrolled. This study was an intra-individual comparison with 3  follow-up visits. Study evaluations 

were performed every 4-week interval, determining Global Photographic Score, hair diameters and hair 

counts measured by Folliscope, photographs from VISIA®, and side effects. Volunteers’ satisfaction was 

assessed by study questionnaires at 12th week. From the result, twenty volunteers completed the study. 

This study found that there were significantly increase at 12th week visit in term of global photographic 

score, hair counts, and hair diameters by comparing with the baseline visit. Most of study volunteer 

satisfied to treatment in moderate level. This was on adverse effect reported in Botulinum Toxin A 

combined with 1 , 5 5 0 - nm fractional erbium-glass laser treatment. In conclusion, a combination of 

Botulinum Toxin with Fractional Erbium: Glass 1550  nm laser can be as an alternative treatment of 

Androgenic Alopecia with good safety report. 

 

Keywords:  Hair, Botulinum Toxin A, Fractional Erbium: Glass 1550 nm 
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เครื่องกล่ันน้ำทะเลพลังงานแสงอาทิตยจากจานรับแสงพาราโบลา 

Seawater Solar Distillation from Parabolic Dish 

 

วริศรา หม่ืนอาด1, สุภาภรณ ประทีปแกว2, สาวิตรี ชามทอง*,3, ศุภวุฒิ  เบ็ญจกุล4 

สาขาวิชาฟสิกส   คณะครศุาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1,2,3,4 

Email:  S.chamthong@hotmail.com* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดทำเครื่องกลั่นน้ำทะเลพลังงานแสงอาทิตยจากจานรับแสง

พาราโบลา พรอมทั้งทดสอบประสิทธิภาพของเครื ่องกลั่นน้ำและคุณภาพน้ำที ่กลั ่นได เครื ่องกลั่นน้ำทะเลพลังงาน

แสงอาทิตยจากจานรับแสงพาราโบลาใชจานพาราโบลาที่มี เสนผานศูนยกลาง 150 เซนติเมตร ใชกระจกเงาทำหนาท่ี

สะทอนแสงไปยังจุดโฟกัสที่ติดตั้งหมอตมน้ำทะเลความจุ 3 ลิตร ทำใหน้ำทะเลในหมอตมระเหยกลายเปนไอ เมื่อไอน้ำ

กระทบเครื่องควบแนนจะเกิดการควบแนนเปนหยดน้ำและไหลลงภาชนะเก็บน้ำท่ีกลัน่ได ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกลัน่

น้ำโดยใชน้ำทะเลปริมาณ 30% , 50% และ70% ของหมอตม  รับแสงอาทิตยเวลา 10:00 – 14:00 น. วัดอุณหภูมิของ

หมอตมน้ำ   ปริมาณน้ำกลั่นที่ได และตรวจสอบคุณภาพของน้ำกลั่นจากคาความเค็ม คา  pH และคาสารละลายเจือปน 

ผลการวิจัยพบวาอุณหภูมิของหมอตมที่จุดโฟกัสสูงกวาอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 50.15 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำทะเลท่ี 

30%, 50% และ 70% ของหมอตม กลั่นน้ำไดเฉลี่ย 206 มิลลิลติร 167  มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร ตามลำดับ คิดเปน

ประสิทธิภาพเครื่องกลั่น 22.19%, 11.13% และ 5.71% ตามลำดับ น้ำท่ีกลั่นไดมีคุณภาพอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ำเพ่ือ

การบริโภคในประเทศไทยและมาตรฐานคุณภาพน้ำเพ่ือการบริโภคโดยองคการอนามัยโลก   

 

คำสำคัญ: การกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย จานพาราโบลา คุณภาพน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTRACT 

This research aims to study the construction of a solar water distiller from a parabolic dish as 

well as to test the efficiency of the water distiller and the quality of the distilled water. A parabolic dish 

with 150 cm diameter used a mirror to reflect the light to the focus point equipped with a 3-litre 

seawater boiler, evaporating the seawater in the boiler. When the steam hits the condenser, it condenses 

into droplets and flows into the distilled water tank. The efficiency of the water desalination machine 

was tested using seawater at 30%, 50% and 70% of the boiler, which receives sunlight from 10:00 a.m. 

to 2 : 0 0  p.m. The temperature of the boiler and the volume of distilled water were measured. The 

quality of distilled water was checked from salinity, pH, impurity. The results showed that the boiler's 

temperature at the focus point was 50.15°C higher than the average outdoor temperature. The seawater 

volume at 30%, 50%, and 70% of the boiler can distil water on average 206 ml, 167 ml, and 120 ml 

that presented the efficiency of the distiller is 22.19%, 11.13% and 5.71%, respectively. The quality of 

distilled water is within the water quality standard for domestic consumption and consumption defined 

by the World Health Organization. 

 

Keywords: Solar desalination, Parabolic dish, Water quality 
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การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคารนิทีน 2% กับยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการ

ลดการผลิตซีบัมในผูท่ีมีภาวะหนามัน 

A comparison study of the effect of topical 2% L-carnitine and 0.05% isotretinoin 

on reducing facial sebum production on oily face 

 

ธนิน เมธีศิริวัฒน*,1, ถนอมกิต เพราะสุนทร2, กัมพล โซเจริญธรรม3 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง1 

สำนักวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง2,3 

E-mail:  uno_252@yahoo.com* 

 

บทคัดยอ 

 ภาวะผิวหนามันเปนปญหาที่พบบอย นอกจากจะมีความสัมพันธกับการเกิดสิวแลว ยังสรางความกังวลในแง

ความสวยงามของผิว ทำใหสูญเสียความมั่นใจและสงผลตอคุณภาพชีวิตดวย การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการผลิตซีบัมในผูท่ีมีภาวะหนา มันของสารแอลคารนิทีน 2% และสารไอโซเทรทิโนอิน 

0.05% ในอาสาสมัครหญิงไทย ทำการศึกษาแบบ prospective experimental study randomized, double-blind, 

split-face clinical trial มีผูเขารวมวิจัยจำนวน 30 คน อายุ 22-45 (33.68 ± 7.51) ป ที่มีภาวะหนามันและตองการลด

การผลิตซีบัมบริเวณใบหนา ไดรับการสุมรักษาบริเวณใบหนา 2 ขางเปรียบเทียบกัน โดยใบหนาขางหน่ึงใชสารแอลคารนิ

ทีน 2% และใบหนาอีกขางหนึ่งใชสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ผูเขารวมวิจัยตองใชสารทั้งสองชนิดทาบริเวณ ใบหนาแต

ละขางตามท่ีกำหนด วันละครั้ง กอนนอน ตอเน่ืองทุกวันจนครบ 8 สัปดาห ประเมินผล ในสัปดาหท่ี 0 และสัปดาหท่ี 1, 2, 

4, 6 และ 8 โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยซีบัมที่วัดไดจากเครื่องซีบัมมิเตอร, ผลขางเคียง และความพึงพอใจในการรักษา มี

ผูเขารวมวิจัยที่อยูจนครบการวิจัยจำนวน 28 ราย พบวาในกลุมที่รักษาดวยสารแอลคารนทิีน คาเฉลี่ยซีบัมที่ตำแหนงปก

จมูก มีระดับลดลงหลังการรักษาเปนระยะเวลา 1 สัปดาห ที่ตำแหนงคิ้วดานนอกและคิ้วดานใน มีคาเฉลี่ยซีบัมลดลงหลัง

การรักษา 2 และ 4 สัปดาห ตามลำดับ และเมื่อเทียบประสิทธิภาพการลดปริมาณซีบัมกับสารไอโซเทรทิโนอิน พบวา ท่ี

สัปดาหที่ 8 สารไอโซเทรทิโนอินสามารถลดปริมาณซีบัมท่ีตำแหนงปกจมูก และคาเฉลี่ยระดับซีบัมของทั้ง 3 ตำแหนง ได

มากกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งคาเฉลี่ย และรอยละที่เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมัน ในเรื่องความพึงพอใจในการ

รักษา พบวาอาสาสมัครทั้งสองกลุมมีแนวโนมความพึงพอใจในการรักษามากขึ้นตามระยะเวลาที่ใชยา ในกลุมที่ไดรับการ

รักษาดวยสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05%  พบผลขางเคียง คือ แดง แหง ลอก รอยละ 53.57 ในขณะท่ีกลุมท่ีไดรับการรักษา

ดวยสารแอลคารนิทีน 2% พบวามีผลขางเคียงเพียง 5 ราย (รอยละ 17.85) สารแอลคารนิทีนมีประสิทธิภาพในการรักษา

ภาวะหนามัน แมจะดอยกวาสารไอโซเทรทิโนอิน แตสารแอลคารนิทีนมีความปลอดภัยในการรักษาและผลขางเคียงนอย

กวาสารไอโซเทรทิโนอิน จึงสามารถเปนทางเลือกหน่ึงในการรักษาภาวะหนามัน 

 

คำสำคัญ: ซีบัม ภาวะหนามัน แอลคารนิทีน สารไอโซเทรทิโนอิน ซบูีมิเตอร 
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ABSTRACT 

 Oily skin is a common dermatologic concern, not only leading to acnes but also leading to 

reduced self-confidence and an impairment of individual quality of life. The purpose of this study is to 

determine the efficacy of topical 2% L-carnitine gel compare to 0.05% isotretinoin gel on reducing 

sebum production on oily face in Thai women. In this prospective experimental study randomized, 

double-blind, split-face clinical trial thirty participants ages 22-45 (33.68 ± 7.51) with oily skin were 

enrolled and randomly assigned 2% L-carnitine on one side of the face and 0.05% isotretinoin on the 

other side of the face. Participants were instructed to apply gels once daily at bedtime for 8 weeks with 

follow-up at baseline (week 0),1st, 2nd, 4th, 6th and 8th week in a control room with sebumeter. The 

primary end-point for efficacy evaluation was based on values measured by sebumeter. The 

participant’s satisfaction and side effects evaluated as the secondary end-point. Twenty-eight 

participants were able to complete study. The L-carnitine group showed that there has been a reduction 

of sebum at nasal alar region after 1 week of treatment. At outer eyebrow and inner eyebrow region, 

there has been a reduction of sebum after treatment for 2 and 4 weeks respectively.  When comparing 

effect on reducing sebum production with isotretinoin, we found that at 8th week isotretinoin can 

significantly reduce more sebum level at nasal alar region and mean sebum level of three regions and 

also had significantly more percent change of sebum level. Participants’ satisfaction seems to be 

increased every assessment in both groups.  The group treated with 0.05% isotretinoin, there is 53.57% 

of the participants who have erythema dryness exfoliation as side effects. While there are only 5 

participants (17.85%) in the group treated with 2% L-carnitine who have side effects. L-carnitine has 

efficacy in reducing facial sebum. Although the effect is lower than isotretinoin, L-carnitine is safe and 

has less side effect. It can be another method for oily skin treatment. 

 

Keywords: Sebum, Oily skin, Isotretinoin, L-carnitine, Sebumeter  
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การวิเคราะหคาบการโคจรและพารามิเตอรสัมบูรณของระบบดาวคูอุปราคา V404 Gem 

Orbital period analysis and absolute parameters of the eclipsing binary V404 Gem 

 

ทวีศักดิ์ สีหาบุญมาก1, เอกพงศ แทนสา2, ปฐมพงศ พันธพิบูลย*,3 

สาขาวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1,2 

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม3 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี ้เปนการวิเคราะหคาบการโคจรและพารามิเตอรสัมบูรณของระบบดาวคูอุปราคา V404 Gem 

สังเกตการณดวยกลองโทรทรรศนสะทอนแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7 เมตร วัดโฟโตเมตรีดวยกลองซีซีดีผานแผน

กรองแสงในชวงความยาวคลื่นแสงสีน้ำเงินและแสงสีเหลือง ณ หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด

นครราชสีมา วันที่ 9,10 และ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ปรับปรุงภาพถายสูคามาตรฐานและวัดคาโชติมาตรโดยใชเทคนิค

ดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมตรีดวยโปรแกรม SIRIL วิเคราะหคาบการโคจรของระบบดาวคูดวยแผนภาพ (O - C) สังเคราะห

กราฟแสงและทำนายพารามิเตอรสัมบูรณของระบบดาวคูดวยโปรแกรม PHOEBE ผลจากการวิเคราะหคาบการโคจรของ

ระบบเพิ่มขึ้นดวยอัตรา dP/dt = 3.45(±0.20) x10-7 วันตอป คาอุณหภูมิยังผลของดาวปฐมภูมิ อุณหภูมิยังผลของดาว

ทุติยภูมิ มุมเอียงของระนาบวงโคจร ศักยพ้ืนผิว และอัตราสวนมวลมีคา 5528 เคลวิน 5440(±15) เคลวิน 78.63(±0.37) 

องศา 7.21(±0.01) และ 3.43(±0.01) ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของคาบการโคจรทำใหทราบวาระบบดาวคูนี้อยูในชวง

วิวัฒนาการท่ีดาวสมาชิกท้ังสองกำลังเคลื่อนท่ีออกหางจากจุดศูนยกลางมวล ผลเฉลยของพารามิเตอรสัมบูรณแสดงใหเห็น

วาระบบดาวคูอุปราคา V404 Gem จัดอยูในประเภท W Ursae Majoris ชนิด W-type 

 

คำสำคัญ: ดาวคูอุปราคา การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจร แบบจำลองกราฟแสง วิวัฒนาการของดาวฤกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTRACT 

In this research, we analyze the orbital period and absolute parameters of the eclipsing binary 

V404 Gem. This work used the 0.7-meter reflecting telescope with CCD photometric system in blue and 

visual bands. The photometric data were obtained in 9 , 10  and 12  January 2019  at the Thai National 

Observatory, Nakhon Ratchasima (Chalermprakhiat Astronomical Observatory Commemorating King 

Bhumibhol's 7th Birthday Anniversary). The data reduction and measuring the magnitude were processed 

by differential photometric technique with SIRIL program. The orbital period was analyzed by Observed-

minus-Calculated (O-C) diagram. The synthesizing light curves were predicted for absolute parameters 

with PHOEBE program. The results show that the orbital period changes increased to dP/dt = 3.45(±0.20) 

x10-7 day per year. The effective temperature of the primary and secondary star, the inclination, surface 

potential and the mass ratio were 5528 K, 5440(±15) K, 78.63(±0.37) degree, 7.21(±0.01)  and 3.43, 

respectively. The increasing of orbital period reveals an evolutionary status of the eclipsing binary V404 

Gem, which both components moving away from the center of mass. The solutions of absolute 

parameters show that the classification of this system is a W-subtype of W Ursae Majoris binary star 

system. 

 

Keywords: Eclipsing binary, Orbital period changes, Light curve modeling, Stellar evolution 
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดในมะหวด 

Antioxidant Activity and Total Phenolic Compounds of Ma-huad 

(Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh) 

 

อรุณรัตน  อุทัยคู 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภฏัมหาสารคาม 

E-mail: chem.aroonrat@gmail.com. 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบ

มะหวด โดยเลือกผลมะหวดท่ีมีสีมวงแดงเฉือนเอาสวนท่ีเปนเน้ือ นำมาอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนไดน้ำหนักคงท่ี 

จากน้ันนำมาสกัดดวยเอทานอลความเขมขน 80 เปอรเซ็นต  ใชเวลาในการสกัดท่ี 3  6 และ 12 ช่ัวโมง นำสารสกัดหยาบ

ท่ีไดไปหารอยละผลผลิต ผลการศึกษาพบวา รอยละผลผลิตเทากับ 4.752, 5.652 และ 5.654 ตามลำดับ ศึกษาฤทธ์ิตาน

อนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH มีคา เทากับ 41.470, 44.877 และ 45.451 เปอรเซ็นต ตามลำดับ มีคาIC50 เทากับ 1093.39 

มิลลิกรัมตอลิตร วิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมดดวยวิธี Folin-Ciocalteu 688.4, 743.3 และ 560.0  มิลลิกรัมกรด

แกลิกตอลิตร ตามลำดับ จากการศึกษาชี้ใหเห็นวา มะหวดมีศักยภาพในการนำมาใชประโยชนทางอาหารและยาตอไปใน

อนาคตได 

 

คำสำคัญ: มะหวด อนุมูลอิสระ สารประกอบฟนอลิก 

 

ABSTRACT 

The present study was performed to evaluate the antioxidant activity and total Phenolic of Ma-

huad extracts. The reddish Ma-huad was cut off the pulp and baked at 60  °C until the weight stable. 

Then, it was extracted with 80  percent ethanol with extraction time of 3 , 6  and 1 2  hours. The yield 

percentage of the crude extract are 4 .752 , 5 .652  and 5 .654  respectively. The antioxidant activity by 

DPPH method was 41.470, 44.877 and 45.451 percent, respectively, with a IC50 equal to 1093.39 mg/l. 

Total phenolic content was analyzed by method Folin-Ciocalteu method with the value of 688.4, 743.3 

and 560.0 mgGAE/L for 3, 6 and 12 hours, respectively. The results demonstrated the potential of Ma-

huad in using as food or supplementary or medicine in the future.  

 

Keywords: Ma-huad, Free radical, Phenolic compounds 
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ผลของอนุภาคนาโนตอคากำลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง 

Effect of Nanoparticles on Compressive Strength of Laterite Brick 

 

ธนพัฒน ถิระวุฒิ*,1, สมยศ ศรีคงรักษ2 

ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี1,2 

E-mail: e-mail physics@rbru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด อนุภาคนาโนซิงคออก

ไซดและอนุภาคนาโนคารบอนแบล็คตอคากำลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรังขนาด 4.0×16.0× 4.0  เซนติเมตร ซึ่งอิฐดิน

ลูกรังผสมอนุภาคนาโนมีความหนาแนนใกลเคียงกันโดยมีคา 1.68, 1.70 และ 1.72 กิโลกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

ตามลำดับ ผลการศึกษาพบวา อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนซิงคออก

ไซดและอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนคารบอนแบล็คมีคากำลังรับแรงอัดเทากับ 36.11  44.08  และ 54.7 กิโลกรัมตอ

ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ทั ้งนี ้จะเห็นไดวาอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนมีคากำลังรับแรงอัดสูงกวาคามาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 602/2547)  

 

คำสำคัญ: อิฐดินลูกรัง อนุภาคนาโน กำลังรับแรงอัด 

 

ABSTRACT 

This research aimed to comparative study the effect of titanium dioxide, zinc oxide and carbon black 

nanoparticles on the compressive strength of a laterite brick size 4 . 0×16 . 0×4 . 0  cm. All laterite bricks 

mixed with nanoparticles had a close density value, which had a 1.68, 1.70 and 1.72 kg/cm3, respectively. 

The experimental results reveal that the laterite brick mixed with titanium dioxide nanoparticles, the 

laterite bricks mixed with zinc oxide nanoparticles and the laterite bricks mixed with carbon black 

nanoparticles had compressive strengths of 36.11, 44.08 and 54.7 kg/cm2, respectively. So, It can be 

seen that the lightweight brick mixed with nanoparticles has a higher compressive strength than the Thai 

community product standard (602/2547). 

 

Keywords:  Laterite Brick, Nanoparticles, Compressive Strength 
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หัววัดแกสอะซีโตนความเขมขนต่ำสำหรับคัดกรองโรคจากลมหายใจประดิษฐจาก 

ซิงคออกไซดท่ีมีโครงสรางแบบเตตระพอตเจือดวยดีบุก 

Low level acetone gas detection for exhaled breath medical diagnosis based on  

Sn doped ZnO tetrapods structure 

 

ธีระพงษ แสนทวีสุข*,1,  สุภาพ ชูพันธ2 

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1 

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม2 

E-mail:  theerapong.sa@snru.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

ซิงคออกไซดสังเคราะหจากวิธีออกซิเดชันดวยความรอนที่อุณหภูมิสูงโดยใชซิงคเปนสารตั้งตนและเจือดีบุก

ตางกัน (0 0.1 mol.% และ0.2 mol.%) ซิงคออกไซดท่ีสังเคราะหไดมีโครงสรางแบบเตตระพอตขนาดเล็กปริมาณมากมีสี่

ขาท่ีจัดเรียงตัวอยางสมมาตร ดีบุกสงผลตอขนาดของ ขนาดของผลึก พ้ืนท่ีผิว และขนาดรูพรุน ซิงออกไซดเตตระพอตทุก

เงื่อนไขเปนผลึกเชิงเดี่ยว มีสภาพความเปนผลึกสูง ไมพบสารอื่นเจือปน มีความบกพรองในผลึกต่ำ ซิงคออกไซดเตตระ

พอตถูกประดิษฐเปนหัววัดแกสและทดสอบกับอะซีโตน (0.5, 2, 10 และ 50 ppm) ที่ 250, 300, 350 และ450oC 

ปริมาณดีบุกมีอิทธิพลตอคาสภาพไว คาเวลาการตอบสนองและคาเวลาในการคืนตัว หัววัดแกสซิงคออกไซดเตตระพอต

เจือดีบุก 0.1 mol.% มีคาสภาพไวสูงที่สุดและเงื่อนไขที่ไมเจือดีบุกใหคาสภาพไวต่ำที่สุด คาสภาพไวของหัววัดแกสจะ

เพิ่มขึ้นตามคาอุณหภูมิและความเขมขนของแกส ผลจากขนาดผลึกที่เล็กชวยใหการสงผานของประจุพาหะในบรรยากาศ

ของแกสอะซีโตนไดดีข้ึนและโลหะดีบุกท่ีเจือจะชวยปรับปรุงสมบัติทางไฟฟาของหัววัดแกสโดยการลดปริมาณประจุพาหะ

เมื่ออยูในอากาศปกติ ทั้งสองปจจัยสงผลใหหัววัดมีความตานทานไฟฟา ที่สูงในอากาศปกติและมีคาความตานทานไฟฟา

ต่ำในบรรยากาศของแกสอะซีโตนทำใหคาสภาพไวที่คำนวณจากอัตราสวนของคาทั้งสองนี้มีคาสูง นอกจากนี้ยังพบวา

สารเจือดีบุกชวยลดคาเวลาในการตอบสนองและคาเวลาในการคืนตัวของหัววัดแกสดวย หัววัดที่เจือดีบุกสามารถวดัแกส

ความเขมขนต่ำกวา ppm ไดซึ่งเหมาะสำหรับใชเปนอุปกรณทางการแพทยเพ่ือคัดกรองโรคจากลมหายใจ 

 

คำสำคัญ:  หัววัดแกส  การคัดกรองโรคจากลมหายใจ  อะซีโตน  ซิงคออกไซด  โครงสรางเตตระพอต  
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ABSTRACT 

ZnO were synthesized using a simple thermal oxidation reaction method at high temperature 

in air; using Zn with Sn dopant (0 0.1 mol.% and 0.2 mol.%) as the raw materials. The synthesized 

products showed tetrapods structure with four symmetry legs. The Sn dopant affected on the size, 

crystalline size, surface area and pore size. All samples exhibited the good single crystal with a high 

crystalline degree; without other impurity and low crystal defect. ZnO tetrapods were fabricated as gas 

sensor and were tested with acetone concentration (0.5, 2, 10 and 50 ppm) at 250, 300, 350 and 450oC. 

It was carried out that the Sn dopant affected on sensitivity response time and recovery time of the 

sensors. ZnO tetrapods with 0.1 mol.% sensor showed the highest sensitivity; while undoped sensor 

exhibited a lowest value. The sensitivity increased with the gas concentration and temperature. Smaller 

crystallize size improved the transfer rate of charge carried in acetone atmosphere; while the Sn dopant 

reduced the charge carried of sensor in normal air. Therefore, the sensor showed high resistance in air 

and low resistance in acetone atmosphere. As a result, the gas sensitivity which calculated from the 

ratio of those resistance was improved. Moreover, the Sn dopant also reduced the response time and 

recovery time of the sensors. Sn-doped sensors can detect acetone gas down to sub-ppm level, which 

is suitable for exhaled breath medical diagnosis device. 

  

Keywords: Gas sensor, Exhaled breath detection, Acetone,  ZnO, Tetrapods 

 

 
Fig. 1 SEM image of the tetrapods (a) and high-resolution TEM image of one leg of the tetrapods (b), 

while (c) showed the resistance signal of the sensors under 2 ppm and (d) demonstrated the 

sensitivity under 0.5 ppm with various operating temperature. 
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ทัศนคติตอส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารของครัวเรือน 

Environmental Attitude and food waste separation of household level 

 

ชวินธร ทองเพงพิศ*,1, อภิชญา ลีลาวณิชกุล2 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1,2 

E-mail:  chawinthorn.ton@ku.th; apichaya.l@ku.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารในครัวเรือน โดย

การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากครัวเรือนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จำนวน 216 ครัวเรือน และวิเคราะหดวย

วิธ ีการทางสถิต ิพรรณนาและสถิต ิทดสอบความแตกตางของคาเฉลี ่ย (Independent Samples t-test) โดยการ

เปรียบเทียบทัศนคติตอสิ่งแวดลอมระหวางกลุมแยกขยะอาหารและกลุมไมแยกขยะอาหาร ผลการศึกษาพบวา โดยสวน

ใหญครัวเรือนมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหาร 10% ของอาหารทั้งหมด คิดเปนรอยละ 38.9  โดยมีวิธีหลักใน

การจัดการกับอาหารเหลือ ไดแก การเก็บไวทานในมื้ออ่ืน รอยละ 46.3 และท้ิงลงถังขยะรอยละ 30.8 ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีทัศนคติตอสิ ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลางถึงมาก เมื ่อทำการเปรียบเทียบทัศนคติตอสิ ่งแวดลอมตาม

พฤติกรรมการแยกขยะออกเปน 2 กลุม พบวา กลุมแยกขยะอาหารและกลุมไมแยกขยะอาหารมีทัศนคติตอสิ่งแวดลอมท่ี

คลายคลึงกัน กลุมแยกขยะอาหารจะมีทัศนคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับท่ีสูงกวากลุมไมแยกขยะอาหาร โดยมี 3 ปจจัยมี

ความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะชุมชน การเลือกใชพลาสติกยอยสลายไดสำหรับผลิตภัณฑใชแลวทิ้ง และการสนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรมีการรณรงคใหเกิดการตระหนักรับรูถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะชวยสงเสริม

ใหเกิดพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรือนมากข้ึน  

 

คำสำคัญ: ขยะอาหาร ทัศนคติ สิ่งแวดลอม 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is to investigate attitudes toward the environment and food waste 

separation behavior at household level. Data of 2 1 6  households located in Bangkok were conducted 

by questionnaire survey. Descriptive statistical method and comparative statistic of the mean difference 

(Independent Samples t-test) were used to compare environmental attitude between separating food 

waste group and not separating food waste group. Findings showed that most households create food 

surplus from eating 1 0 %  of total food meal, accounted for 3 8 . 9 % .  Main ways on food surplus 

management are keeping food surplus for next meals (4 6 . 3% )  and throwing food surplus out in the 

garbage (30.8%). Most respondents agree with environmental attitude at moderate to high level. When 

comparing environmental attitudes by waste separation behavior that are divided into two groups. 

Results revealed that separating food waste group and not separating food waste group had similar 

environmental attitudes. The group with food waste separation had a higher level of environmental 

attitude than the group without food waste separation. Three factors are significant difference between 

means at significance level of 0.05 including supporting projects or activities related to community waste 

separation, choosing biodegradable plastics for disposable products, and supporting business with 

environmentally friendly policies. Thus, the government should build awareness of environmental 

impacts which will encourage food waste separation behavior at household level. 

 

Keywords: Food waste, Attitude, Environment 
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ประสิทธิภาพของตัวกลางในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนดวยระบบถังกรองไรอากาศ 

Efficiency of the Media in Domestic Wastewater Treatment by  

Anaerobic Filter System 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางตางชนิดในการบำบัดน้ำเสีย

ชุมชนดวยระบบถังกรองไรอากาศ โดยระบบถังกรองไรอากาศที่ใชทดลองเปนถังพลาสติกสีดำ ความจุ 50 ลิตร เสนผาน

ศูนยกลาง 46 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จำนวน 2 ถัง ภายในถังท่ี 1 บรรจุตัวกลางเปลือกหอยแครงและถังท่ี 2 บรรจุ

ตัวกลางฝาพลาสติก ทำการเลี้ยงเชื้อจุลินทรียโดยใชมูลสุกรแหง เปนระยะเวลา 19 วัน เดินระบบตอเนื่อง 31 วัน น้ำเสีย

เขาระบบ 30 ลิตร/วัน ปรับอัตราการไหล 21 มิลลิลิตร/นาที ใชระยะเวลากักเก็บน้ำ 24 ชั่วโมง เก็บตัวอยางน้ำเขาและ

ออกมาวิเคราะหคาของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ คาเฉลี ่ย และ

เปรียบเทียบความแตกตางประสิทธิภาพการบำบัดดวยสถิติ t-test ที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบวาตัวกลางเปลือก

หอยแครงมีประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี เฉลี่ยรอยละ 47.35, 25.21 และ 28.79 ตามลำดบั 

สวนตัวกลางฝาพลาสติกมีประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี เฉลี่ยรอยละ 41.48, 13.29 และ 

19.77 ตามลำดับ เมื ่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลาง พบวาตัวกลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก มี

ประสิทธิภาพการบำบัด ซีโอดีและบีโอดี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประสิทธิภาพการบำบัด

ของแข็งแขวนลอย ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพของตัวกลาง น้ำเสียชุมชน ระบบถังกรองไรอากาศ  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to study and compare the efficiency of different types of two 

media in the treatment of domestic wastewater using Anaerobic filter system. Airless filter system used 

in the experiment was a circular water tank with a black lid made of HDPE plastic, capacity 5 0  liters, 

diameter 46 cm, height 50  cm, for 2 tanks. Inside the tank, the first tank contained cockle shell media 

and the second tank contained plastic lid media. Researchers conducted microbial culture using dry pig 

feces for 19  days and continued for 3 1  days with 30  liters of water intake/day. The flow rate was 

adjusted to 21 ml/min and the water was retained for 24-hour. There was a collection of water samples 

in and out of the system. Then the researchers analyzed the suspended solids, COD and BOD. The 

Anaerobic filter system with cockle shell media has the efficiency in the treatment of suspended solids, 

COD and BOD averaging 47.35 , 25.21 and 28.79 , respectively. The airless filter system with plastic lid 

media has the efficiency of the treatment of suspended solids, COD, and BOD averaging at 41.48, 13.29 

and 19.77 percent, respectively. Comparing the treatment efficiency of the two media showed that the 

cockle shell media had the efficiency of the treatment of suspended solids, COD, and BOD higher than 

the plastic lid media. 

 

Keywords: Efficiency of Intermediary, Domestic Wastewater, Anaerobic Filter System 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาผลการฝกพลัยโอเมตรกิท่ีมีตอความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถ

ในการกระโดดเขาลอยของนักศึกษาชาย สาขามวยไทยศึกษาและ  พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จำนวน 15 คน ใชวิธีการสุมอยางงายเครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก แบบทดสอบการกระโดดเขาลอยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 

1.00 ทุกประเด็น แบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือขาของการกีฬาแหงประเทศไทย และแบบทดสอบความเร็วของ

การเคลื่อนไหวของกรมพลศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

ความแตกตางโดยใชสถิติที ผลการวิจัยพบวา 1). ผลการฝกพลัยโอเมตริกของกลุมทดลองพบวา ดานความแข็งแรงของ

กลามเนื้อขา กอนและหลังการฝก มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.53, 3.04 และ 0.35, 0.28 ตามลำดับ 

ดานความเร็วของการเคลื่อนไหว กอนและหลังการฝก มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.59, 7.21 และ 

0.57, 0.48 ตามลำดับ และดานความสามารถในการกระโดดเขาลอย กอนการฝกและหลัง มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 41.53, 54.93 และ 9.53, 13.06 ตามลำดับ 2). ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการฝกพลัยโอเมตริกท้ัง 

3 ดาน กอนและหลังการฝก พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การฝกพลัยโอเมตริก ความสามารถในการกระโดดเขาลอย กีฬามวยไทย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to: to studied the effect of plyometric training on the 

strength, speed and knee strike jumping ability of muaythai study and physical education program 

muban chom rajabhat university. The samples used in the research were 15 students in Muaythai Study 

and Physical Education Program by using a simple random sampling method. The instruments used 

were plyometric training program created, the test of the knee strike jumping created with the 

consistency index at 1.00 for all issues and the leg muscle strength test from Sports Authority of Thailand 

and speed test from Physical Education. The statistics used for data analysis were mean, standard 

deviation and t-test. The research findings were found as follow: 1) The results of the plyometric training 

of the experimental group showed that leg muscle strength before and after training the mean and 

standard deviation were 2.53, 3.04 and 0.35, 0.28, respectively. before and after training the mean and 

standard deviation were 8.59, 7.21 and 0.57, 0.48, respectively, and the ability of knee strike jumping 

before training were 41.53, 54.93 and 9.53, 13.06, respectively. 2) The three rear plyometric training of 

the experimental group were found, before and after the training, which differed statistically at the .05 

level. 

 

Keywords: Plyometric training, Knee strike jumping ability, Muaythai 
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การศึกษาความสามารถในการทำงานและความพรอมดานความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะขนสง

สินคาอันตราย : กรณีศึกษาคลังน้ำมันในภาคเหนือของประเทศไทย 

A study of working ability and readiness for safety driving for dangerous goods 

transport vehicles: A case study at a petroleum terminal in northern Thailand 
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บทคัดยอ 

การขนสงวัตถุอันตรายทางถนนเปนเรื่องท่ีควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแลวเกิดการ

รั่วไหลของวัตถุอันตราย อาจสงผลรายแรงทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความสามารถในการทำงานและความพรอมดานความปลอดภัยของผูขับขี่รถขนสงวัตถุอันตราย โดยเปนการศึกษาเชิง

พรรณนาแบบตัดขวาง ใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูล กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก คนขับรถขนสงวัตถุ

อันตราย ณ คลังปโตรเลียมแหงหนึ่ง ภาคเหนือของประเทศไทย จำนวน 30 คน ผลการศึกษาดานพฤติกรรมพบวา 

พฤติกรรมกอนรถออกจากจุดรับและการตรวจสภาพรถ ไดคะแนนระดับดี ในขณะท่ีพฤติกรรมการดูแลรถระหวางขนสงใน

กรณีท่ีตองมีการจอดรถขณะท่ียังมีวัตถุอันตรายอยูในรถ ไดระดับคะแนนอยูในเกณฑท่ีควรปรับปรุง และพฤติกรรมการทำ

ความสะอาดรถหลังจากการขนถายวัตถุอันตราย ไดระดับคะแนนอยูในเกณฑพอใช ทางดานความรูดานการขับรถขนสง

วัตถุอันตรายพบวามีระดับความรูดี ระดับความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณสำหรับรถขนสงวัสดุอันตรายพบวาอยูใน

เกณฑดี ยกเวนเครื่องมือซอมรถกรณีฉุกเฉินมีระดับคะแนนอยูในเกณฑพอใช ดังนั้นจากผลการศึกษาสรุปไดวาควรมีการ

สงเสริมความสามารถของผูขับขี่รถขนสงวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการดูแลรถระหวางขนสงในกรณีที่ตองมีการ

จอดรถขณะท่ียังมีวัตถุอันตรายอยู รวมท้ังการจัดเตรียมความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณสำหรบัรถขนสงวัสดอัุนตราย

ในกรณีฉุกเฉินใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

 

คำสำคัญ:  ความสามารถในการทำงาน ความพรอมดานความปลอดภัย ขนสงสินคาอันตราย 
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ABSTRACT 

  Road-based dangerous goods transportation requires special caution. In the case of an accident, 

the leakage of hazardous material can have serious consequences for life, property, and the 

environment. The purposes of this study were to study the working ability and safety readiness of drivers 

of dangerous goods transport vehicles. This study was a cross-sectional descriptive study conducted at 

a petroleum terminal in northern Thailand. A questionnaire was used to collect data. The sample 

consisted of 30  dangerous goods transport drivers who were selected for specific reasons. The results 

found that the behavior before leaving the pickup point and checking the condition of the vehicle got 

a good score while vehicle care behavior during transportation especially in the event that it is necessary 

to park the vehicle while there are dangerous goods still in the vehicle achieved a score that should be 

improved. Meanwhile, the vehicle cleaning behavior after loading and unloading dangerous goods 

achieved a sufficient score. In term of knowledge aspect, it was found that there was a good level of 

knowledge of driving for transporting dangerous goods among the drivers. The level of readiness of the 

equipment and equipment for the hazardous material transport vehicles was found to be good, with 

the exception of emergency vehicles repair tools. In conclusion, to develop ability of drivers of 

dangerous goods transport vehicles should be improved their behaviors during transportation especially 

in the event that it is necessary to park the vehicle while there are dangerous goods still in the vehicle. 

The preparedness of tools and safety equipment for emergency case also be prepared with ready-to-

use.  

 

Keywords: working ability, readiness for safety, dangerous goods transport 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเชิงวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและความสัมพันธ

ระหวางความเครียดจากการทำงาน บรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมกอสรางแหงหนึ่ง จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย 

จำนวน  76 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) 

ขอมูลการทำงาน 3) ความเครียดจากการทำงาน 4) บรรยากาศความปลอดภัยและ5) พฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทำงาน เก็บขอมูลระหวางกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี ่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบไควสแควร (Chi-square Test) เพื ่อทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร     

ผลการศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.32 มีอายุเฉลี ่ย 37.80 ป จบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา รอยละ 34.22 มีสถานภาพสมรส รอยละ 60.53 และมีชั่วโมงการนอนหลับเฉลี่ย 7.93 ชั่วโมง ดานปจจัย

การทำงาน กลุมตัวอยางมีอายุการทำงาน เฉลี ่ย 11.28 ป โดยสวนใหญมีการทำงานลวงเวลา รอยละ 67.11 ดาน

ความเครียดจากการทำงานของกลุมตัวอยาง สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 38.15 บรรยากาศความปลอดภัย 

สวนใหญอยูในระดับคอนขางต่ำ รอยละ 44.74 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานสวนใหญ อยูในระดับไมดี  รอยละ 

77.63 และพบวาความเครียดจากการทำงาน (p-value = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภัย (p-value = 0.005) มี

ความสัมพันธพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสถานประกอบการ

สงเสริมการสื่อสารในดานการทำงานอยางปลอดภัยมากข้ึนและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือความเครียดในพนักงานท่ีปฏิบัติงาน

กับเครื่องจักร 

 

คำสำคัญ: ความเครียดจากการทำงาน บรรยากาศความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน  
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ABSTRACT 

 This analytic study aimed to study safety behavior and the association between job stress, 

safety climate and safety behavior among machinery workers in a Construction Industry, Saraburi 

Province. The sample were 76 Machinery Workers, selected by simple random sampling. The research 

instruments were questionnaires including of 5 parts 1) personal information 2) work information 3) job 

stress 4) safety climate and 5) safety behavior. Data collection was conducted during September to 

November 2020. Descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation 

and Chi-square test were used to analyze the relationship between study factors and safety behavior 

among machinery workers. The results showed that most of samples were male (76.32%) with average      

age was 37.80 years old. Most of them graduated from primary school (34.22 %). More than half of them 

were married (60.53 %). For work information, the samples had average work experience was 11.28 years 

and most of them (67.11%) worked overtime. According to job stress, most of them (38.15%) had job 

stress at moderate level. With regards to safety climate, more than half of them (44.74 %) indicated that 

it was in slightly low level. For safety behavior, it revealed that most of them (77.63%) were at low level. 

In addition, it was found that job stress (p-value = 0.020) and safety behavior (p-value = 0.005) were 

significantly associated with safety behavior at α = 0.05. Regarding to the result, the industry should 

support to the safety communication among machinery workers and provide activities to reduce the 

level of job stress of machinery workers.  

 

Keywords: Work Stress, Safety Climate, Safety Behavior 
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บทคัดยอ 

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน(PM10) และ  ฝุนละอองรวม(TSP) 

ในบรรยากาศในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 13 สถานี   โดยทำการเก็บตัวอยางปริมาณฝุนละออง

แบบตอเน่ือง 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 2 วัน ดวยเครื่อง High Volume Air Sampler รวมท้ังศึกษาผลกระทบจากฝุนละอองท่ี

มีตอประชาชน โดยใชแบบสอบถามจำนวน 384 ชุด  ผลการศึกษาพบวา ฝุน PM10 มีปริมาณเฉลี่ย 20.83-91.54 มคก./

ลบ.ม. และฝุน TSP มีปริมาณเฉลี่ย 34.91-156.19 มคก./ลบ.ม. ซึ่งปริมาณฝุน PM10และ TSP ท้ัง 13 สถานี มีคาไมเกิน

คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย และ ผลการวิเคราะหแบบสอบถามพบวา โดย

ภาพรวมประชาชนไดรับผลกระทบจากฝุนละอองอยูในระดับปานกลาง ( = 3.11)    

 

คำสำคัญ:  ฝุนละออง  ผลกระทบ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to measure the amount of suspended particulate matter<10 

µm (PM10), and the total suspended particulate matter (TSP) in the atmosphere in community of Maha 

Sarakham Municipality. There were 13 stations for collecting dust samples continuously for 24 hours; 2 

days with High Volume Air Sampler. Including studying the dust impact on people, total of 3 8 4 

questionnaires were used. The results showed that PM10 quantity had an average 20.83 - 91.54 µg/m3, 

and TSP quantity had an average 34.91-156.19 µg/m3; of which the particulate matter content of PM10 

and TSP in all 1 3  stations did not exceed the general atmospheric air quality standard of Thailand. 

Overall, people affected by dust were at a moderate level ( = 3.11).   

 

Keywords: Particulate Matter, Impact   
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ไดแก คาพีเอช (pH) 

การนำไฟฟา (EC) ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 

(exchangeable K) และศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชนจากตะกอนประปารวมกับวัสดุธรรมชาติสำหรับเปนวัสดุ

ปลูกตนดาวเรือง สายพันธุ วีนัส (Tagetes erecta L.) โดยทำการวัดการเจริญเติบโต (ความสูง และจำนวนกานใบท่ี

เพิ่มขึ้น) ทุก 5 วัน ตลอดระยะเวลา 20 วัน หลังลงตนกลาในวัสดุปลูก จำนวน 4 สูตร ไดแก ตะกอนอยางเดียว ตะกอน

รวมกับแกลบเผา ตะกอนรวมกับมูลวัว และตะกอนรวมกับปอเทือง ในอัตราสวน 1:1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองดวย One-way ANOVA และ 

LSD ท่ีระดับ P › 0.05 ผลการศึกษาพบวาตะกอนประปามีคาเฉลี่ย  pH 6.56 คา EC 2.17 uscm-1 ปริมาณ TN  0.18 % 

ปริมาณ available P 1.25 mgkg-1 และปริมาณ exchangeable K  134 mgkg-1 และผลการศึกษาความเปนไปไดในการ

ใชประโยชนตะกอนประปารวมกับวัสดุธรรมชาติในการปลูกตนดาวเรือง พบวา วัสดุปลูกแตละสูตรสงผลตอการ

เจริญเติบโตของตนดาวเรืองที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ›0.05) โดยตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา ตน

ดาวเรืองเจริญเติบโตไดดีท่ีสุดในวัสดุปลูกจากตะกอนรวมกับแกลบเผา โดยทำใหตนดาวเรืองมีความสูง และจำนวนกานใบ

เพิ่มขึ้น เทากับ16.0 cm. และ9.0 กาน ตามลำดับ ซึ่งไมแตกตางทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกดวยตะกอนอยาง

เดียว (มีความสูงเพิ่มขึ้น 14.6 cm. และมีจำนวนกานใบเพิ่มขึ้น 7.3 กาน) แสดงใหเห็นวาตะกอนอยางเดียวก็สามารถ

สงเสรมิการเจริญเติบโตของตนดาวเรอืงได 

 

คำสำคัญ:  ตะกอนประปา คุณสมบัติตะกอนประปา วัสดุปลูก วัสดุการเกษตร ตนดาวเรือง  
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ABSTRACT 

 This research aimed to study chemical properties of sludge from water treatment plant 

consisting of pH, EC, TN, available P, and exchangeable K, and to investigate feasibility of sludge 

utilization from a water treatment plant as planting material for planting Venus marigold (Tagetes erecta 

L.). There were four treatments of plantingmaterials at 1:1 ratio including only sludge, sludge mixed with 

rice husk charcoal, sludge with cow dung, and sludge with sunhemp. The increases of height and number 

of leaf stalks were indicators of marigold growth influenced by the different treatments measuring every 

5 days for 20 days after the sprout of marigold was planted. Data were analyzed by using mean, standard 

deviation, and mean comparisons of the marigold growth by One-way ANOVA and Least Significant 

Difference (LSD) at p ›0 . 0 5 . The results showed that the values of sludge properties of pH, EC, TN, 

available P, and exchangeable K were 6.65 , 2.17  uscm-1, 0.18 % , 1.25  mgkg-1 P, and 134 mgkg-1  K, 

respectively. As for the feasibility study of sludge utilization from a water treatment plant for planting 

Venus marigold, there was a statistically significant difference of the marigold growth during 0 -20  days 

in all treatments (p ›0.05). The best planting material exhibiting increasing of height and stalk number 

after sprout was showed in sludge with rice husk charcoal treatment with 16.0 cm. height and 9.0 stalks 

which was not significantly different (p ›0.05) when compared to only sludge treatment (14.6 cm. height 

and 7 . 3  stalks). This result indicated that sludge only from a water treatment plant could be used as 

plant material for planting Marigold.   

 

 Keywords:  Water Treatment Plant Sludge, Sludge Property, Planting materials, Agricultural Materials,  

                  Marigold   
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ประสิทธิภาพของหญาแฝกท่ีปลูกดวยเทคนิคแทนลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิต 

ปูเทียมแชเยือกแข็ง 

Efficiency of  Vetiver Grass Cultivated with Floating Platform Technique in 

Wastewater Treatment from Imitation Crab Stick Industrial Factory 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของหญาแฝกที่ปลูกดวยเทคนิคแทนลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตปู

เทียมแชเยือกแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชหญาแฝกสายพันธุสุราษฎรธานี อายุประมาณ 3 สัปดาห ทำการทดลองเปน 

2 ชวง คือ ชวงที่ 1 ทดลองเริ่มตน เปนเวลา 1 เดือน ท่ีขนาดบอทดลอง ฐานกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.70 สูง 0.30 

เมตร ประกอบดวยชุดควบคุมและชุดที่ปลูกดวยหญาแฝก จำนวน 3 บอ พบวา หญาแฝกสามารถเจริญเติบโตและบำบัด

น้ำเสียได ชวงที่ 2 ทดลองในบอบำบัดน้ำเสียของโรงงาน เปนระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้บอ 1 และบอ 2 มีขนาด 12x28x3 

เมตร บอ 3 มีขนาด 21.5x28x2.1 เมตร ใชแทนลอยน้ำ ขนาด 1.08x4.12 เมตร  ท่ีปลูกดวยหญาแฝกจำนวน 12,600 ตน 

และ บอ 3 จำนวน 16,695 ตน  ซึ่งคาอัตราการไหลเฉลี่ยของน้ำเขาเทากับ 60 ลูกบาศกเมตรตอวัน คาบีโอดี 833 ซีโอดี 

995 ของแข็งแขวนลอย 338 ของแข็งละลายน้ำ 1,985 (หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร) และคาพีเอช 10.1 ผลการทดลอง

พบวาหญาแฝกมีประสิทธิภาพในการลดคาพารามิเตอร ไดรอยละ 81.67  95.32  94.53  44.32  และ 26.73 ตามลำดับ 

เมื่อศึกษาการเจริญเติบโตของหญาแฝกพบวา หญาแฝกมีความยาวรากเพิ่มขึ้นจาก 1.5 เซนติเมตร เปน 93 เซนติเมตร 

และหญาแฝกสามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีอยูในน้ำเสียที่มาจากการยอยสลายสารอินทรียเพื่อนำไปใชในการเจริญเตบิโต

ของพืช ดังนั้นหญาแฝกสายพันธุสุราษฎรธานีสามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตปูเทียมแชเยือกแข็งไดตามมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน  

 

คำสำคัญ: หญาแฝกสายพันธุสุราษฏรธานี การบำบัดน้ำเสียดวยวิธีธรรมชาติ เทคนิคแทนลอยน้ำ  

             โรงงานผลิตปูเทียมแชเยือกแข็ง  
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ABSTRACT 

 This research aimed to study the efficiency of vetiver grass cultivated with floating platform 

technique in wastewater treatment from imitation crab stick industrial factory, Samut Sakhon province. 

The Surat Thani vetiver grass was, about 3  weeks old.  The experiment was conducted in 2  phases : 

phase1, the initial experiment for 1 month at the experimental pond size with diameter 0.70 and height 

0.30 meter consisted of a control unit and 3 ponds planted with vetiver grass. It was found that vetiver 

grass could grow and treat wastewater. Phase 2 was an experiment in the factory's wastewater treatment 

pond for a period of 3  months. Pond 1  and Pond 2  have dimensions of 1 2 x28 x3  meter, pond 3  has 

dimensions of 21.5x28x2.1 meter, using floating platforms of 1.08x4.12 meter, planted with 12,600 

vetiver grasses, and Pond 3, 16,695 trees. The influent wastewater has an average flow rate of 60 cubic 

meters per day with a BOD of 833 mg/l, COD 995 mg/l, suspended solids 338 mg/l Soluble solids were 

found at 1 , 9 8 5  mg/l and pH as 1 0 . 1 .  The results showed that the vetiver grass was 81 . 6 7  percent 

effective in reducing parameters by 81.67, 95.32, 94.53, 44.32, and 26.73, respectively. Vetiver grass 

length increased from 1.5 to 93 centimeter, and vetiver grass was able to absorb nutrients in wastewater 

by decomposing organic matter for their growth. Therefore, Surat Thani vetiver grass species can treat 

wastewater from imitation crab stick industrial factory according to the standard for control of 

wastewater from the factory.  

 

Keywords: Surat Thani vetiver grass, wastewater treatment by natural, Floating Platform Technique,  

Imitation Crab Stick Industrial Factor 
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การพัฒนาเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ เพ่ือสงเสริมการจำพยัญชนะของภาษาไทดำ  

รายวิชาวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

The Developing Tai Dam typing Skill Game  to Encourage the Recognition of Tai 

Dam Characters in Local Culture Courses. 

 

พามิลา  เพชรมณ*ี,1, จิรพันธุ ศรีสมพันธุ2 

สาขา/ภาควิชา คอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ1,2 

E-mail: s6202042846101@email.kmutnb.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ เพื่อสงเสริมการจำพยัญชนะ

ของภาษาไทดำ รายวิชาวัฒนธรรมพื้นบาน 2) เพื่อหาคุณภาพของเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ เพื่อสงเสริมการจำ

พยัญชนะของภาษาไทดำ รายวิชาวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีพัฒนาข้ึน 3) เพ่ือทดสอบทักษะการพิมพภาษาไทดำของผูเรียนจาก

การเลนเกมที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนจากการเลนเกมท่ี

พัฒนาข้ึน 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชเกมท่ีพัฒนาข้ึน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

บทเรียนออนไลน เกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ แบบประเมินคุณภาพของเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการจดจำพยัญชนะ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยเกมฝก

ทักษะการพิมพภาษาไทดำ กลุมตัวอยางไดแก คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ) ที่เรียนรายวิชาวัฒนธรรมพื้นบาน คัดเลือกแบบเจาะจง 1 หองเรียน จำนวน 12 คน 

ผลการวิจัยพบวา 1) เกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำ เพื่อสงเสริมการจำพยัญชนะของภาษาไทดำ รายวิชาวัฒนธรรม

พ้ืนบานท่ีพัฒนาข้ึนมีคาคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝒙𝒙𝑥 = 4.56, S.D. = 0.47) สูงกวาเกณฑมากท่ีกำหนดไว 2) ผล

การทดสอบทักษะการพิมพของผูเรียนมีระดับทักษะระดับปานกลางขึ้นไป มีจำนวนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 3) 

ผลสัมฤทธ์ิดานการจดจำพยัญชนะ ของนักเรียนหลังเรียนดวยเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำท่ีพัฒนาข้ึน สูงข้ึนกวากอน

เรียนอยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมฝกทักษะการพิมพภาษาไทดำท่ี

พัฒนาข้ึนอยูท่ีระดับ มากท่ีสุด (𝒙𝒙𝑥 =4.70 , S.D. = 0.43) 

 

คำสำคัญ: เกมฝกทักษะการพิมพ ภาษาไทดำ 
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ABSTRACT 

This research aims to: 1) develop Tai Dam typing skills games to promote memorization of Tai 

Dam characters in local culture courses. 2 )  To evaluate the quality of Tai Dam typing skill game 

developed to encourage the recognition of Tai Dam characters in local culture course 3 )  To evaluate 

the quality of the Tai Dam typing skill game. 4 )  To compare the achievement of learners' consonant 

memorization before and after learning from the developed games. 5) To study the learners' satisfaction 

with the use of the developed game. The tools employed in this study included websites and 

applications for teaching, Tai Dam typing skill game, Tai Dam typing skill game evaluation form, learning 

result testing form, and learners’ satisfaction evaluation form toward applying the developed game in 

local culture course. The sample is the specific group of 1 classroom consisted of 12 grade 8th students, 

who took a local culture course, in the second semester of the academic year 2020 , Watnongprong 

School. The results of the study were as follows: 1 )  games for Tai Dam typing skill promote learners' 

consonant memorization in local culture courses with overall at excellent level (𝒙𝒙𝑥 = 4.56, S.D. = 0.47), 

higher than the standard criteria. 2) 100% of all learners’ typing skill test result was in the medium level 

or above 3) The achievement of learners' consonant memorization after studying with Thai Dum Typing 

games has increased with statistical significance at the 0.05  level. 4 )  The learners' satisfaction with Tai 

Dam typing skill game was at the highest level (𝒙𝒙𝑥 = 4.70, S.D. =0.43). 

 

Keywords:  Typing skill game, Tai Dam characters 
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การพัฒนาบทเรียนบนคลาวดคอมพิวติงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค LT เพ่ือสงเสริม

ทักษะการทำงานรวมกัน เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

The Development of Lessons on Cloud Computing using with Cooperative model 

Learning Together Technics on Engineering design process for enhancing 

Collaboration skills for grade 8 students. 

 

สุเมศ ชาแทน*,1, กฤช สินธนะกุล2 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ1,2 

E-mail:  s6202042846063@email.kmutnb.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนบนคลาวด

คอมพิวติงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค LT เพื่อสงเสริมทักษะการทำงานรวมกัน เรื่องกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 2) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบน

คลาวดคอมพิวติงที่พัฒนาขึ้น  3) ประเมินทักษะการทำงานรวมกันของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนคลาวดคอมพิวติงท่ี

พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  จำนวน  44 คน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบ

ไปดวยบทเรียนบนคลาวดคอมพิวติงที่ประกอบดวยสื่อวิดีโอแบบสาธิต แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค LT 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการทำงานรวมกัน ดำเนินการ

ตามขั้นตอนการวิจัยตามรูปแบบของ ADDIE Model ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบนคลาวดคอมพิวติงที่พัฒนาขึ้น มีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 81.33/81.70 2) ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test เทากับ 21.86) 3) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนท่ี

พัฒนาข้ึน มีทักษะการทำงานรวมกันโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก (ทักษะรวมท้ัง 4 องคประกอบ คิดเปนรอยละ 90.54) 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียนบนคลาวดคอมพิวติง  การจัดการเรียนรูรวมกัน เทคนิค LT  ทักษะการทำงานรวมกัน 

             กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were as follows: 1) to find the efficiency of the Lessons on Cloud 

Computing, 2) to compare the students learning achievement before and after learning with Lessons on 

Cloud Computing, and 3) to evaluate the cooperative skills of students after learning Lessons on Cloud 

Computing with Cooperative model Learning Together Technics (LT model). The participants of this 

study were 4 4  students in grade 8  from Rajavinit Mathayom school selected using Simple Random 

Sampling methods, studying engineering design in the 2nd semester of academic year 2020. The research 

instruments consisted of the Lessons on Cloud Computing, Cooperative learning Teacher plan LT 

technique, lesson quality evaluation form, pre-test/post-test, and cooperative skills evaluation form. 

The research methodology using the ADDIE model. The results were as follows: 1) The finding indicated 

that the efficiency of the Lessons on Cloud Computing was 81.33/81.70 2) The study also revealed that 

after studying with the LT model, the students had more learning achievement than before. The finding 

was statistical significant at the level of .05 (t-test = 21.86) 3) The students cooperative skills appeared 

after studying with the LT model were found that at Very good level. (90.54%) 

 

Keywords: Lessons on Cloud Computing, Cooperative model, Learning Together Technics,  

    Cooperative skills, Engineering design process 
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การเปรียบเทียบตัวแบบสำหรับการพยากรณราคายางแผนดิบในประเทศไทย 

A Model Comparison for Rubber Price Forecasting in Thailand. 

 

นิวัตร สุวรรณะ 

สาขาวิชาสถิติศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

E-mail: niwat_su@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสมสำหรับพยากรณราคา

ยางพารายางแผนดิบ โดยนำเสนอ 4 ตัวแบบ ไดแก วิธีของโฮลท วิธีการทำใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลสองชั้น วิธี

คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองช้ัน และวิธีของบอกซ-เจนกินส ขอมูลท่ีนำมาใชในการศึกษาเปนราคายางพารายางแผนดิบในประเทศ

ไทยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 125 เดือน เพ่ือคัดเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก

ตัวแบบทั้ง 4 วิธีโดยเกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบพิจารณาจากรอยละของคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย จากการศึกษา

พบวาตัวแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับพยากรณราคายางพารายางแผนดิบในประเทศไทยคือตัวแบบวิธีของบอกซ-เจนกินส 

ARIMA(1,1,1) ใหคารอยละของคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ยต่ำท่ีสุดเทากับ 6.6328 

 

คำสำคัญ: ราคายางพาราในประเทศไทย  วิธีของโฮลท  วิธีการทำใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลสองช้ัน,  

    วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีสองช้ัน  วิธีของบอกซ-เจนกินส 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study and compare appropriate model of rubber price 

forecasting. By offering 4 models including Holt’s method, Double exponential smoothing method, 

Double moving average method and Box-Jenkins method. In this study, we use rubber price data in 

Thailand, we use data collected from January 2011 to May 2 0 2 1 , totally 125 months for selection 

suitable model forecasting rubber price. Is employed and compare the forecasting efficiency 4 models 

use mean absolute percentage error. Therefore, appropriate model for rubber price forecasting in 

Thailand is ARIMA(1,1,1) for Box-Jenkins method of mean absolute percentage error lowest as 6.6328 

 

Keywords: Rubber Price in Thailand, Holt’s method, Double exponential smoothing method,  

    Double moving average method, Box-Jenkins method  
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บนปฏิสลับท่ี AG*–กรุปพอยด 

On  Anti-Commutative AG*–groupoids 

 

อัฐชัย ชฎา*,1,  ชูศักดิ์ มาณะ2, นันทพร  ย่ิงรัตนสุข3 

สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม1,2,3 

E-mail: atthchaichada@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

AG-กรุปพอยดเปนโครงสรางทางพีชคณิตที่นาสนใจและไมมีสมบัติเปลี่ยนกลุม เปนโครงสรางที่อยูกึ่งกลาง

ระหวางกรุปพอยดและกึ่งกรุปสลับที่  ในบทความนี้เราจะศึกษาความสัมพันธของปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด(Anti-

commutative AG*-groupoid) กับ คลาสยอยอ่ืน ๆของAG-กรุปพอยด 

 

คำสำคัญ:  AG–กรุปพอยด,  AG*–กรุปพอยด,  ปฏิสลับ, เสมือนการตัดออก,  AG**–กรุปพอยด. 

 

ABSTRACT 

 An AG-groupoid is the most interesting non-associative algebraic structure lying midway 

between a groupoid and a commutative semigroup. In this paper,we investigate relationship of an anti-

commutative AG*-groupoid with any subclass of AG-groupoids. 

 

Keywords:  AG – groupoid, AG*–groupoid, Anti-commutative, Quasi cancellative, AG**–groupoid. 
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การแปลง qf บนพีชคณิต G  เทียม 

qf -Derivation on pseudo G -algebra 

 

บรรชา นันจรัส*,1, สุภาวดี ประโรม2, วีรพงษ วงศพินิจ3 

สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม1,2,3 

E-mail: bancha464@gmail.com* 

 

บทคัดยอ    

ในบทความน้ี เราแนะนำแนวคดิของพีชคณิต G  เทียมซึ่งเปนสวนขยายของพีชคณิต G  และแนะนำแนวคดิ

ของการแปลง qf  บนพีชคณิต G  เทียม นอกจากน้ีเราตรวจสอบคุณสมบัติบางประการของการแปลง qf  บนพีชคณิต 

G  เทียม 

 

คำสำคัญ:  พีชคณิต G  เทียม การแปลง qf  

 

ABSTRACT 

 In this paper, we introduce the notion of pseudo G -algebras as an extension of G -algebras, 

and  the notion of qf -derivation on pseudo G -algebras. Moreover, we investigate some properties of 

qf -derivation on pseudo G -algebra. 

 

Keywords: Pseudo G -algebra, qf -derivation 
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สมบัติบางประการของกึ่งกลุม - KS 

Some Properties of KS-Semigroup 

 

เชาวนวัฒน ม่ันยืน*,1,  สุจิตรา เลิศพุดซา2 

สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม1,2 

E-mail:  chaowat.ma@rmu.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

ในบทความวิจัยน้ีจะศึกษาสมบัติบางประการของก่ึงกลุม – KS 

 

คำสำคัญ:  ก่ึงกลุม พีชคณิต - BCK 

 

ABSTRACT 

In this project, we study some properties of KS-semigroup. 

 

Keywords: Semigroup, BCK – algebra 
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การพัฒนาระบบจองหองพักออนไลน กรณีศึกษาหอพักกุลศรี 

Online Booking Dormitory System Development Case Study of Kulsri 

 

ธนกฤต สุขราษฎร*,1, ธีรเมธ จำนงคจิตร2, พรศิลป บัวงาม3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1,2,3 

E-mail: 6111317013@nstru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองหองพักออนไลน กรณีศึกษาหอพักกุลศรี โดยใช

โปรแกรม WordPress เพื ่อออกแบบ พัฒนา และจัดการการจองออนไลน หอพักกุลศรีใหบริการแกนักศึกษาใกล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบุลคลทั่วไป โดยระบบนี้แบงออกเปน 2 สวน 1) ผูดูแลระบบ สามารถจัดการ

ขอมูลในการจองหองพักออนไลน ขอมูลผูเชา รวมไปถึงการอนุมัติ แกไขและยกเลิกการจองหองพักออนไลน ซึ่งทำใหเกิด

ความสะดวกในการทำงานของเว็บไซตการจองหองพักออนไลน การจัดเก็บขอมูล ทำใหระบบเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

2) ผูใชบริการ สามารถจองหองพักออนไลน ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลหองพัก สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล คือ คา

รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูเขาใชงานเว็บไซต จำนวน 

50 คน การประเมินคุณภาพระบบภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.65, S.D. = 0.61)  

 

คำสำคัญ:  โปรแกรมเวิรดเพลส เว็บไซต จองหองพักออนไลน หอพักกุลศรี 

 

ABSTRACT 

 The study's objective was to design and develop an online booking system in the Kulsri 

dormitory using the WordPress program to design, develop, and manage online booking. The Kulsri 

dormitory, which is near Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, service to students and people. This 

system to divide into two parts: 1 )  admin; management to online booking, management to renter, 

submit, edit and cancel to booking, which increases work efficiency by data storage, convenience, and 

information are correct 2 )  user; online booking and check to room detail. The statistics used in the 

research were percent, mean and standard deviation. The result of the research found that the online 

booking quality by data user 50 people was a high level 

(  = 4.65, S.D. = 0.61)      

 

Keywords:  WordPress program, Website, Online booking, Kulsri dormitory 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เพ่ือสงเสริม

ผลงานสรางสรรค รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

The development of online computer lessons with Project-based model to the 

creative product with technology three courses in Application development 

 

ธัญญธร ฉลวยศรีเมือง*,1, กฤช สินธนะกุล2 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ1,2 

E-mail: s6202042846039@email.kmutnb.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 2) เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เพื่อสงเสริมผลงาน

สรางสรรค 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ออนไลน 4) เพื่อประเมินผลงานสรางสรรคของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนรวมกับรูปแบบการ

เรียนรู แบบโครงงานเปนฐาน เพื่อสงเสริมผลงานสรางสรรค กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน  39 คน โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 

โดยการจับฉลากเปนหองเรียน จํานวน 1 หองเรียน เครื ่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี ้ ประกอบไปดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรออนไลน แบบประเมินคุณภาพบทเรยีน แบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินผลงานสรางสรรค 

ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตามรูปแบบของ ADDIE Model ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนท่ี

พัฒนาขึ้น มีคาประสิทธิภาพเทากับ 84.25/88.07 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และคุณภาพของผลงานสรางสรรค โดยรวมอยูในระดับดี (𝒙𝒙𝑥 = 3.95, S.D. = 0.69)      

สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน สามารนไปใชในวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันได 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาบทเรียนบนคอมพิวเตอรออนไลน,  โครงงานเปนฐาน , ผลงานสรางสรรค 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were as follows: 1) to development of online computer lesson 

with Project-based model to creative product, 2) to find the efficiency of the Online Computer lesson, 

3 )  to compare the students learning achievement before and after learning with Online Computer 

lesson, and 4 )  to evaluate the creative products of students after learning with Project-based model. 

The Sample group, selected using Simple Random Sampling by drawing out one classroom, was 3 9 

students of Rajavinit Mathayom school, studying Technology three in the second semester of academic 

year 2020 .  The research instruments consisted of Online Computer lesson, lesson quality evaluation 

form, pre-test/post-test, creative products of students evaluation form, The research methodology using 

the ADDIE model. The results were as follows : the finding indicated that the efficiency of the online 

computer lesson was 84 . 2 5 / 8 8 . 0 7 , the study also revealed that the students had more learning 

achievement after studying with the PjBL model than before. The finding was statistically significant at 

the level of .05 , and the quality of students’ creative products produced after studying with the PjBL 

model was at the good level (𝒙𝒙𝑥 = 3 . 95 , S.D. = 0 . 69 ) .  In conclusion, the Online computer lesson can 

used in Technology 3 course in Application development.  

 

Keywords: Online Computer lesson, Project-Based Learning, Creative product 
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การศึกษาความเปนฉนวนกันความรอนของอิฐบล็อกและปูนฉาบ 

โดยการผสมอีพีเอสโฟมท่ีใชแลว 

The Study for The Thermal Insulation of Block Concrete and Cement Plaster  

by Mixing of Recycled EPS Foam 

 

จรัล รัตนโชตินันท*,1,  กฤช คำณูนธรรม2,   ไชยนันท รัตนโชตินันท3, มนพัทธ สาสิงห4, 

เสาวรส หะสิตะ5, ขวัญจิรา สอนระวัตร6 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานกอสราง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม1,2,3,4,5,6 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนฉนวนกันความรอนของอิฐบล็อกและปูนฉาบท่ีผสมอีพีเอสโฟมท่ี

ใชแลวโดยเปนความสามารถการกันความรอนของอิฐบล็อกและปูนฉาบผนังท่ีถายเทเขาสูภายอาคาร ความนิยมการใชอีพี

เอสโฟมสำหรับบรรจุภัณฑในปจจุบันสงผลตอขยะท่ีมาจากโฟมและโฟมยังมีอายุในการยอยสลายท่ีใชเวลานาน ดังน้ันการ

วิจัยนี้จึงไดนำอีพีเอสโฟมมาทดลองผสมในอิฐบล็อกและปูนฉาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันความรอนที่ถายเทเขาสู

อาคาร การทดลองในงานวิจัยน้ีไดแบงตัวอยางการทดสอบออกเปน 3 ตัวอยาง คือ ตัวอยางอิฐบล็อกธรรมดา ตัวอยางอิฐ

บล็อกท่ีใสอีพีเอสโฟมในชองวางของอิฐบล็อกและตัวอยางปูนฉาบท่ีผสมอีพีเอสโฟม การเก็บขอมูลอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนในหอง

ตัวอยางจำลองทั้ง 3 ตัวอยางโดยใชเครื่องเก็บขอมูลอัตโนมตัิ ผลการทดลองพบวา ปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมสามารถลด

อุณหภูมิภายในหองทดสอบจำลองไดสูงสุดประมาณ 9.6 องศาเซลเซียส อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมในชองวางตรงกลาง

สามารถลดอุณหภูมิภายในหองทดสอบจำลองไดสูงสุดประมาณ 8.3 องศาเซลเซียส และอิฐบล็อกแบบปกติท่ัวไปสามารถ

ลดอุณหภูมิภายในหองทดสอบจำลองไดสูงสุดประมาณ 6.7 องศาเซลเซียส การนำอีพีเอสโฟมผสมในปูนฉาบมี

ประสิทธิภาพในการเปนฉนวนกันความรอนท่ีดีท่ีสุดและอิฐบล็อกท่ีใสอีพีเอสโฟมในชองวางตรงกลางยังมีประสิทธิภาพกัน

ความรอนท่ีดีกวาอิฐบล็อกแบบปกติท่ัวไป การผสมอีพีเอสโฟมในอิฐบล็อกและปูนฉาบสำหรับกอสรางอาคารท่ัวไปจะชวย

ลดความรอนที่ถายเทเขาสูภายในอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน   การชวยกำจัดขยะอีพีเอสโฟมที่ใชแลวโดยชวย

ลดปญหาโลกรอนจากข้ันตอนการกำจัดขยะอีพีเอสโฟม 

 

คำสำคัญ : อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมท่ีใชแลว ปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟมท่ีใชแลว อีพีเอสโฟมท่ีใชแลว 
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ABSTRACT 

 This research is to study the insulation of block concrete and plaster by mixed with used EPS 

foam which has the ability of heat transfer protection to indoor of building. The famous of EPS foam for 

packaging affect to foam waste and its degradation which has a long time. This research is the ESP foam 

mixed with block concrete and cement plaster which increase performance of heat transfer protection. 

The experiments in this research were divided into 3 samples as follows: A sample of a typical block 

concrete, samples of block concrete with EPS foam added to the gaps of block concrete and samples 

of cement plaster mixed with EPS foam. Temperature data was collected in the simulated chamber for 

all three samples using an automated data collector or data logger. The results showed that the cement 

plaster mixed with EPS foam can reduce the temperature inside the simulated test chamber by a 

maximum of about 9.6 degrees Celsius. EPS foam block concrete in the middle gap can reduce the 

temperature inside the simulated test chamber by a maximum of about 8.3 degrees Celsius. and typical 

block concrete can reduce the temperature inside the simulated test chamber by a maximum of about 

6.7 degrees Celsius. The use of EPS foam mixed in mortar has the best thermal insulation performance, 

and the EPS foam block concrete in the middle gap also has better thermal insulation performance 

than typical block concrete.  The mixing EPS foam in block concrete and mortar for general building 

construction effectively reduces heat transfer into the building and helps to eliminate used EPS foam 

waste while reducing problems for global warming from EPS foam waste disposal process. 

 

Keywords:  Block concrete by mixing of recycled EPS foam, Cement plaster by mixing of recycled EPS  

     foam, Mixing of recycled EPS foam 
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การศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ำวาเหลือท้ิง 

Study of Biogas Production from Waste Banana Peel 

 

นเรศ ใหญวงศ*,1,  จรัญ คนแรง2,  วิลาสินี ศรีสุวรรณ3, ปรานต เมฆอากาศ4 

 สาขาวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยไีฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย1,2,3,4 

E-mail:  naret.yai@crru.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

 งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ำวาเหลือทิ้ง โดยกระบวนการหมักแบบไรอากาศ 

ในถังหมัก ขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง และศึกษาอัตราสวนผสมระหวางเปลือกกลวยน้ำวาและมูลวัวที่ 1:1 2:1 และ 

3:1 จะใชเวลาในการหมักระยะเวลา 15 วัน โดยทำการกวนหลังจากเก็บผลการทดลองทุกวันใชเวลา 2 นาที จาก

การศึกษาพบวา อัตราสวนผสมระหวางเปลือกกลวยน้ำวาและมูลวัวเหมาะสมในการหมักกาซชีวภาพ และไดปริมาณกาซ

ชีวภาพสูงสุด คือ อัตราสวนที่ 3:1 ไดปริมาณกาซชีวภาพ เทากับ 89.78 ลิตร มีปริมาณกาซ มีเทน เทากับ 15 (Lower 

Explosive limit, LEL) รองลงมาอัตราสวนที่ 2:1 ไดปริมาณกาซชีวภาพ เทากับ 62.80 ลิตร มีปริมาณกาซมีเทน เทากับ 

12 LEL และอัตราสวนที่ไดกาซชีวภาพนอยสุดคืออัตราสวนที่ 1:1 ไดปริมาณกาซชีวภาพ เทากับ 49.55 ลิตร มีปริมาณ

กาซมีเทน เทากับ 8 LEL ตามลำดับ ปริมาตรกาซชีวภาพสามารถเกิดขึ้นไดสูงสุดในชวง 5 วันแรกของการหมกั หลังจาก

น้ันจะลดลงตามระยะเวลา เมื่อทำการทดสอบจุดไฟ จะเห็นเปลวไฟสีฟา ทำใหสามารถพัฒนาตอยอดโดยนำกาซชีวภาพไป

ใชเปนเช้ือเพลิงในการปงกลวย ทำใหลดตนทุนคาเช้ือเพลิงได 

 

คำสำคัญ:  กาซชีวภาพ  เปลือกกลวยน้ำวาเหลือท้ิง 

 

ABSTRACT 

This research studied the biogas production from cultivated banana by anaerobic digestion 

process with 2 tanks of 100 litres size, and mass ratio 1:1, 2:1 and 3:1 of cultivated banana: cattle dung. 

Fermentation condition time of this process are 15 days and 2 mins stirring every day. The experimental 

results found that maximum volume of biogas and methane were 89.78 liter and 15 ( Lower Explosive 

limit, LEL) , respectively at ratio of 3:1. Secondly, 62.80 litres of biogas and 12 LEL of methane were 

obtained at mass ratio 2:1. Finally, 49.55 litres of biogas and 8 LEL of methane were obtained at mass 

ratio 1:1. The maximum volume of biogas was obtained on the 5 day and it was decreased on the 6 

day. In addition, the color of biogas flame was blue, therefore it can apply to use as gas fuel for grilling 

banana which can reduce cost of gas fuel.    

 

Keywords: Biogas, Cultivated Banana Waste 
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การจำลองการอพยพหนีไฟดวยโปรแกรม Pathfinder : กรณีศึกษาอาคาร 

ผลิตช้ินสวนยานยนต 

Fire Evacuation Simulation Using Pathfinder Program: Case Study the Automotive 

Manufacturing Building. 

 

ปุญชรัสม์ิ ไกรเทพ*,1,  สุภัทร พัฒนวิชัยโชต2ิ 

สาขา วิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิ่งแวดลอม1 

ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรศรรีาชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร2 

199 หมูท่ี 6 ถนน สุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

E-mail:  puncharad.k@ku.th* 

 

บทคัดยอ    

งานวิจัยนี้เปนการจำลองการอพยพหนีไฟในอาคารผลิตชิ้นสวนยานยนต ดวยโปรแกรม Pathfinder มีจำนวน

ผูใชอาคารท้ังหมดจำนวน 1,304 คน แบงเปนเพศชายคิดเปนคารอยละ 84.74 เปอรเซ็นต และเพศหญิงคิดเปนคารอยละ 

15.26 เปอรเซ็นต มีประตูทางออกหลักทั้งหมดจำนวน 12 ประตู การตั้งคาโปรแกรม Pathfinder จะใชพารามิเตอรของ

พฤติกรรมเปนแบบโหมด Steering ในทุกกรณีศึกษา จากน้ันไดกำหนดใหผูใชอาคารอพยพไปยังจุดรวมพลของบริษัท ซึ่งมี

อยู 1 จุด โดยการจำลองสถานการณมีท้ังหมด 3 กรณี ดังน้ี กรณีศึกษาท่ี 1 จำลองใหเกิดเพลิงไหมเครื่องจักรบริเวณ Line 

Spot yaris/camry ผูใชอาคารอพยพออกจากอาคารพรอมกัน และประตูทางออกภายในอาคารสามารถใชงานไดปกติ 

กรณีศึกษาที่ 2 จำลองใหเกิดเพลิงไหมสารเคมีในหอง Chemical room ผูใชอาคารอพยพออกจากอาคารพรอมกัน และ

ประตูทางออกภายในอาคารประตูท่ี 12 ไมสามารถใชงานได และกรณีศึกษาท่ี 3 จำลองใหเกิดเพลิงไหมเกิดไฟฟาลัดวงจร

ภายในหอง MDB 2 และประตูทางออกภายในอาคารประตูที่ 10 ไมสามารถใชงานได ผลการจำลองพบวา กรณีที่ 1 ใช

เวลา 289.7 วินาที กรณีที่ 2 ใชเวลา 327.7 วินาที และกรณีที่ 3 ใชเวลา 301.3 วินาที ในกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ใช

ระยะเวลาเกิน 300 วินาที ไมสอดคลองตามที่กฎหมายกำหนด จึงไดมีการปรับปรุงแกไขปญหาที่พบ กำหนดจุดรวมพล

เพ่ิมอีก 1 จุด บริเวณลานถนนพ้ืนท่ีดานขางอาคารกระบวนการผลิต ผลการจำลองพบวาการปรับปรุงดังกลาวสามารถลด

ระยะเวลาที่ใชในการอพยพได ผูใชอาคารอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพลอยูในเกณฑที่กฎหมาย

กำหนด (นอยกวา 300 วินาที) ท้ัง 3 กรณี 

 

คำสำคัญ:  การจำลองอพยพหนีไฟ จุดรวมพล โปรแกรม Pathfinder  
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ABSTRACT 

This research was established to simulate the fire evacuation in the building of automotive 

manufacturing by using Pathfinder program. There are 1,304 occupants in the building, 84.74 percent 

male and 15.26 percent female. All 12 main exit doors. Pathfinder program settings use steering-mode 

behavior parameters in all case studies. Then, the occupants of the building were evacuated to the 

company's assembly point, which has 1 point by simulating a total of 3 cases as follows: Case 1 simulates 

a machine fire in the Line Spot yaris/camry area where the building occupants are evacuated from the 

building at the same time. and exit doors inside the building can be used normally. Case 2 simulates a 

chemical fire in the chemical room. Building occupants evacuated from the building at the same time. 

and the exit door inside No.12 building cannot be used. And Case Study 3 simulates a fire that caused 

a short circuit in MDB 2 room that resulted in a fire in MDB 2 room near Line RG01. There are many 

employees working in the building and the exit door inside No. 10 building cannot be used. The 

simulation results showed that in Case 1 by making time 289.7 seconds, Case 2 by making time 327.7 

seconds, and Case 3 by making time 301.3 seconds. In Case 2 and Case 3 takes more than 300 seconds, 

over specified by law. Therefore, improvements have been made to fix the problems found. An 

additional assembly point 1 point at the road yard, the area beside the production process building. 

The simulation results showed that such improvements could reduce the time it takes to evacuate, the 

evacuation times were within the law’s regulation time (less than 300 seconds). In all 3 cases. 

 

Keywords:  Fire Evacuation, Assembly point, Pathfinder program 
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การพัฒนารูปแบบการทดสอบแมพิมพโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจำลองการฉีดในกระบวนการ

ฉีดพลาสติก 

The Development of Mold Testing Patterns by Using Simulation Software of Plastic 

Injection Process. 

 

วณัฐพงษ มากทองดี1, สิทธิชัย แกวเกื้อกูล2 

ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี1,2 

E-mail:  vanatapong.mak@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

กระบวนการฉีดขึ้นรูปดวยพลาสติก เปนกระบวนการผลิตชิ้นสวนโดยการฉีดพลาสติกเหลวลงไปในแมพิมพ ใน

การผลิตชิ้นงานใหมจำเปนตองมีขั้นตอนการทดสอบแมพิมพ ดังนั้นผูผลิตจำเปนตองตั้งคาเครื่องฉีดแมพิมพใหเหมาะสม 

เพื่อใหไดชิ้นงานที่มีคุณภาพและสามารถผลิตชิ้นงานไดจำนวนมาก ตรงตามความตองการของผูผลิต งานวิจัยฉบับนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการทดสอบแมพิมพฉีดพลาสติก ที่ใชเวลาในการทดสอบลดลงและลดความสูญเปลาใน

กระบวนการทดสอบแมพิมพ โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการจำลองการฉีดพลาสติก (Moldex3D) เขามา

ประยุกตใชในการวิเคราะหการจำลองรูปแบบการฉีดพลาสติก เพ่ือชวยสนับสนุนใหผูผลิตสามารถตั้งคาการฉีดท่ีเหมาะสม

ในกระบวนการทดสอบแมพิมพ และลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทดสอบแมพิมพ ผลของการวิจัยพบวา กอน

การปรับปรุงเวลาที่ใชในการทดสอบแมพิมพเทากับ 7 ชั่วโมง หลังการปรับปรุง ใชเวลาในการทดสอบแมพิมพ 2 ชั่วโมง 

15 นาที กลาวคือสามารถลดเวลาในการทดสอบแมพิมพลง 4 ชั่วโมง 45 นาที หรือคิดเปนรอยละ 67.86 และกอนการ

ดำเนินการปรับปรุงมีจำนวนของเสยีที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก 190 ชิ้น และหลังการปรับปรุงเกิดของเสีย

ท้ังสิ้น 40 ช้ิน ซึ่งแสดงใหทราบวาหลังการดำเนินการปรับปรุงสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการฉีดข้ึนรูปพลาสติก

ไดท้ังสิ้น 150 ช้ิน หรือคิดเปนรอยละ 78.95 

 

คำสำคัญ:  กระบวนการฉีดพลาสติก  โปรแกรมจำลองการทำงานแมพิมพฉีดพลาสติก ทดสอบแมพิมพฉีดพลาสติก 
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ABSTRACT 

Plastic Injection molding is the manufacturing process by inject molten plastic into a mold. 

Before a new production process be necessary to have a mold testing process, a manufacturer must set 

the molding for a workpiece quality and the accuracy of the workpiece. The objective of this thesis are 

decreased a mold testing process time and reducing any waste of a mold testing process. By applied a 

computer program was named Moldex3 D for analyze the plastic injection model for support a 

manufacturer to set the molding appropriately for mold testing process and reducing any waste of a 

mold testing process. The result of a mold testing process time before the improvement was 7  hours 

and after the improvement was 2 hours 15 minutes, therefore a mold testing process time was decrease 

4 hours 45 minutes or decrease 67.86 %. The amount of waste after the improvement was reduced 

from 190 pieces to 40 pieces that decrease 150 pieces or 78.95 % 

 

Keywords: Plastic Injection Process, Simulation Software, Mold Testing 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร 

Business Process Improvement of The Herbal Beverage Factory 
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บทคัดยอ 

การศึกษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของโรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร โดย

ปรับปรุงการบวนการผลิตและการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับภาระงานและลดรายจายของ

โรงงาน รวมถึงการเพิ่มผลกำไรดวยการสรางชองทางการทำธุรกิจออนไลนผาน Application เพื่อเพิ่มรายไดของโรงงาน

อีกทางหนึ่งดวย ผลการศึกษาการจัดระบบการขนสงของโรงงานใหม เนื่องจากปจจุบันทางโรงงานมีรถกระบะ สำหรับใช

งานท่ัวไปอยูแลว ซึ่งรถกระบะดังกลาวหากมีการติดตั้งตูทึบเพ่ิมเติมสามารถนำมาว่ิงสงของและรับวัตถุดิบกลับโรงงานดวย 

หากเราวิ่งรถเองเราจะสามารถลดคาใชจายได 36,222 บาทตอเดือน โดยมีคาใชจายตอรอบในกรณีวิ่งรถเองคิดเปนเงิน 

3,623.95 บาท การจัดระบบการทำงานใหมและการเขาทำงานแบบเหลื่อมชวงเวลาชวยลดชั่วโมงทำงานลงได 180 นาที 

(3 ชั่วโมง) ทำใหไมเกิดการ รอคอย การปรับจำนวนคนใหสอดคลองกับเนื้องาน การลดกระบวนการซ้ำซอนรวมถึงการ

ปรับวิธีการทำงานใหทำงานไปพรอมกันได จัดหาอุปกรณชวยทำงาน จึงทำใหสามารถปรับจำนวนพนักงานจากท้ังหมด 10 

คน ลดจำนวนพนักงานได 2 คน เหลือ 8 คน คิดเปนคาจางวันละ 400 บาท/คน/วัน จะประหยัดได 800 บาท  ตอวัน และ

การทำตลาดออนไลนผาน Application Shopee ทำใหมีรายไดจากการขาย 1 ลัง (12 ขวด)  = 7,410 บาท จากเดิมขาย

สงปกติลังละ 3,600 บาท เราสามารถทำกำไรเพ่ิมมากกวาการขายสง 3,810 บาทตอลัง 

 

คำสำคัญ: การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ  เครื่องดืม่สมุนไพร  แนวคิดแบบลีน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to increase the profitability of the herbal beverage factory 

by improving production and distribution processes and human resource management in order to adjust 

the workload and reduce the expenditure of the factory. In addition, this research also explore the 

opportunity to increase profits by creating an online business channel to increase the factory's income. 

The results of this study show that the factory can reduce the cost by improving their transportation 

system. By adding the additional solid cabinets, the factory’s pickup truck can be utilized to deliver 

goods and receive raw materials back to the factory instead of renting the trucks from outsourcing 

company. Based on this improvement, the factory will be able to reduce the cost of 36,222 baht per 

month. In addition, by applying the ECRS techniques, the current production processes are rearranged 

and the redundant processes are eliminated so that the factory can reduce the number of employee 

from 10 to 8 persons, which result in 800 baht savings per day. Also, to increase the revenue, the 

feasibility of selling the product direct to customers through online platform also provided in this study. 

By selling the product online directly to customer, this factory can make more profit than selling product 

to wholesale customer approximately 3,810 baht per box. 

 

Keywords: Business Process Improvement, Herbal Beverage,  Lean Thinking 
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Design and Development of Super Sour Tamarind Processing Machinery for 

Community Business 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามจี๊ดจาดในธุรกิจระดับชุมชนโดยการแกปญหา

กระบวนการผลิตแบบเดิม และเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยการดำเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 คือการ

ทดสอบการทำงานเบื้องตน และระยะที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยวิธีการควบคุมกระบวนการทาง

สถิติ จากผลที่ไดรับจากงานวิจัยพบวาในการผลิตมะขามจี๊ดจาดประมาณ 1 กิโลกรัมเครื่องจักรใชเวลาประมาณ 1 นาที 

ซึ่งรวดเร็วกวาใชแรงงานคนในการผลิตถึง 6,000 เทา แตขอเสียคือปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบจากการใชเครื่องจักรจะอยูท่ี

ประมาณรอยละ 13 รวมถึงชิ้นงานที่ไดจะไมสวยงาม และสม่ำเสมอเทากับการใชแรงงานคน ซึ่งจากวิธีการควบคุม

กระบวนการทางสถิติจะพบวาความสามารถของกระบวนการผลิตจะอยูท่ีระดับ 1-2 ซิกมาเทาน้ัน 

 

คำสำคัญ:  การแปรรูปสินคาเกษตร กลุมวิสาหกิจชุมชน เครื่องจักรกล 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop the manufacturing processes of super sour tamarind in a 

community-level business by solving traditional production process problems and increasing 

productivity by conducting research in 2 phases including the first phase of basic manufacturing process 

testing and the second phase of machinery efficiency testing through the method of Statistical Process 

Control (SPC). The results showed that the production of 1 - kilogram tamarind took approximately 1 

minute, which is 6,000 times faster than manual labor, but the disadvantage is that there is about 13% 

of raw materials loss from the machine during the manufacturing process. At the same time, workpieces 

are not as beautiful and consistent as those made by human workers. Based on the Statistical Process 

Control (SPC) method, it was found that the tamarind manufacturing capability is at the level of only 1-

2 sigma. 

Keywords: Agricultural Product Processing, Communal Venture, Machine 
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The Development of Semi-Automated Chicken Fried Machine  

with Oil Recirculation System 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาเครื่องทอดไกกึ่งอัตโนมัติดวยระบบน้ำมันทอดหมุนเวียน ถูกออกแบบใหมีการทำงาน 2 สวน ไดแก 

เครื่องทอดไกก่ึงอัตโนมัติ ทำหนาท่ีบรรจุน้ำมันทอดและควบคุมอุณหภูมิน้ำมันทอดใหไดตามท่ีตองการผานตัวเทอรโมสตัส 

(Thermostats) และระบบน้ำมันทอดหมุนเวียนดวยเครื่องกรองน้ำมัน ซึ่งแตกตางจากการทอดไกแบบเดิมที่ใชกระทะ

ทอดขนาดเล็กจำนวน 2 ใบ ทำงานพรอมกัน การควบคุมอุณหภูมิน้ำมันทอดจึงตองอาศัยความชำนาญของแรงงาน ระบบ

ควบคุมคุณภาพน้ำมันทอดหมุนเวียนโดยการกรองเศษเจือปนผานเครือ่งกรองน้ำมันท่ีใชกระดาษกรองซึ่งสามารถกรองเศษ

เจือปนไดละเอียดกวา ขนาดความจุอางสามารถกักเก็บสิ่งเจือปนที่กรองแลวไดปริมาณมาก ปริมาณการทอดไกแบบ

กระทะเดิมสามารถทอดไกไดครั้งละ 2 กิโลกรัม และทอดทีละ 2 กระทะ ใชเวลาเฉลี่ย 7.2 นาทีตอรอบ จึงตักขึ้นได ใช

น้ำมันทั้งสิ้น 7 ลิตร ตอกระทะ ที่การทอดไก 40 กิโลกรัมตอวัน ดังนั้น กำลังการผลิตเฉลี่ยของการทอดแบบเดิมอยูท่ี 

0.556 กิโลกรัมตอนาที ขณะท่ีการทอดดวยเครื่องทอดซึ่งมีปริมาณความจุมากกวา คือ สามารถใสน้ำมันทอดไดครั้งละ 26 

ลิตร สามารถทำอุณหภูมิน้ำมันไดถึง 200 – 220 องศาเซลเซียส ในแตละรอบการทอดไกที่ 2 กิโลกรัม จะใชเวลาเฉลี่ย 

2.21 นาที หรือมีกำลังการผลิตเฉลี่ยอยู ที ่ 1.12 กิโลกรัมตอนาที เครื ่องทอดที่พัฒนาจึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิต

กระบวนการทอดไกของสถานประกอบการไดจริง 

 

คำสำคัญ:  เครื่องทอดไก  น้ำมันทอด  การกรองน้ำมัน 
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ABSTRACT 

The development of semi-automated chicken fried machine with oil recirculation system, is 

designed to work in two parts: a semi-automatic chicken fried machine, it serves to pack the frying oil 

and control the frying oil temperature as needed through the thermostat. (Thermostats) and frying oil 

recirculation system with the oil filter. There is different to the traditional chicken frying that uses two 

small frying pans to work simultaneously. Controlling the temperature of the frying oil requires the 

expertise of workers. The frying oil quality control system circulates by filtering the impurities through 

an oil filter paper which can filter the impurities more finely. The tank capacity can hold many filtered 

contaminants. The amount of chicken frying in the same pan can fry 2 kilograms of chicken at a time 

and fry 2 pans at a time, taking an average of 7.2 minutes per round, so it can be scooped up. Total oil 

consumption is 7 liters per pan for frying 40 kilograms of chicken per day. Therefore, the average 

production capacity of conventional frying is 0.556 kilogram/minute. while frying with a fryer which has 

a larger capacity, which can add 26 liters of oil at a time, can make oil temperatures up to 200 - 220 

degrees Celsius, in each cycle of frying 2 kilogram of chicken takes an average of 2.21 minutes or it has 

an average production capacity of 1.12 kilogram/minute. The developed semi-automated chicken fried 

machine can increase the production capacity of the chicken frying process of the establishment. 

 

Keywords:  Chicken fried machine, frying oil, oil filtration 
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การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมของถังใหความช้ืนดานแคโทดสำหรับรีดอกซโฟลวแบตเตอรี่ โดยใชกรด

ไฮโดรคลอริกเปนสารตั้งตน  

Study of optimum temperature of the humidification tank Cathode side for redox 

flow batteries using hydrochloric acid as a substrate. 
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 บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีเปนการพัฒนารีดอกซโฟลวแบตเตอรี่ เพ่ือทดแทนแบตเตอรี่ชนิดอ่ืนๆ ซึ่งมีการทำงานเปนแบบระบบ

ปด สารทำงานสามารถทำงานไดตลอดอายุการใชงานและสารทำงานวนอยูภายในเซลล ดวยความสามารถในการเพ่ิม

กำลังไฟฟาและประสิทธิภาพของความตางศักย โดยรีดอกซโฟลวแบตเตอรี่ ที่เลือกในการดำเนินงานวิจัยเปนชนิดที่มีสาร

ทำงานเปนกรดไฮโดรคลอริก (HCL) เนื่องจาก กรดไฮโดรคลอริก มีสถานะอยูในรูปของสารละลายของเหลว ซึ่งสามารถ

ขนยายไดงาย หาไดงาย และมีราคาถูก วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังใหความชื้นดานแคโทด

ตอสมรรถนะของรีดอกซโฟลวแบตเตอรี่ โดยใชกรดไฮโดรคลอริกเปนสารตั้งตนสำหรับทำการทดสอบอุณหภูมิถังให

ความช้ืนท่ีมีอุณหภูมิ 55,65 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิหอง ทำการสรางกราฟโพลาไรเซชันและหาคาสมรรถนะรีดอกซ

โฟลวแบตเตอรี่ ภายใตอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมของถังใหความชื้น ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิของ

อุณหภูมิถังใหความชื้นเทากับ 65 องศาเซลเซียสจะมีสมรรถนะการทำงานของเซลลรีดอกซโฟลวแบตเตอรี่ดีที ่สุด มี

กำลังไฟฟาเทากับ 0.86 วัตต และกระแสไฟฟาสูงสุดเทากับ 1.35 แอมแปร ที่ประสิทธิภาพของศักยไฟฟาเทากับ 47.06 

% และที่คาความตางศักยมาตรฐานใชงานที่ 0.6 โวลตพบวา ที่อุณหภมูิของถังใหความชื้นเทากับ 65  องศาเซลเซียส ให

คากำลังไฟฟาและกระแสไฟฟามากกวา ที่อุณหภูมิของถังใหความชื้นเทากับ 55 และ อุณหภูมิหองดังนี้ 0.48, 0.46 วัตต 

และ 0.75, 0.7 แอมแปร ตามลำดับ     

 

คำสำคัญ: รีดอกซโฟลวแบตเตอรี่ กรดไฮโดรคลอรกิ ประสิทธิภาพของศักยไฟฟา สรรถนะ 
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ABSTRACT 

This research is the development of redox flow batteries to replace other types of batteries 

which works as a close system, The active substance is able to work for a lifetime and the active 

substance is circulated inside the cell. Due to our ability to increase the power and performance of the 

potential difference, liquid substance, removable, easy to find, and low price, hydrochloric acid (HCL) 

was selected to use as a reactant for the redox floe batteries in this study.  The objective of this study 

was to study the effect of the optimum temperature of the cathode humidification tank on the 

performance of the redox flow battery. Hydrochloric acid was used as a substrate for testing the 

temperature of the humidification tank at 55,65 °C and room temperature. The polarization curve was 

created and the battery redox flow capacity was determined under optimum operating temperature of 

the humidification tank. The results showed that temperature of the humidified tank temperature was 

at 65°C, the performance of the redox flow battery cells was highest when It has an electric power of 

0.86 watts and a maximum current of 1.35 amperes at voltage efficiency of 47.06%. When standard 

voltage was at 0.6 volts, it was found that at the temperature of the humidification tank to 65 °C, 

provided more power and current at The humidification of the tank was 55 and the room temperature 

were as follows: 0.48, 0.46 watts and 0.75, 0.7 amperes, respectively. 

 

Keywords: Redox flow batteries, Hydrochloric acid, Efficiency, Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

สมการคาความรอนสูงจากการวิเคราะหข้ันตน 

High heating value equation by proximate analysis 

 

อนุพนธ พิมพชวย*,1,  รัชนี ศรีพวงมาลัย2, อัจจิมา อุดมศักดิ3์, กิตติคุณ แสงเรือง4 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา1,2,3,4 

E-mail:  anuphon@eng.buu.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะใชหลักการ Multiple Linear Regression รวมกับการใชโปรแกรมชวยวิเคราะห

ทางสถิติศาสตร มาชวยในการสรางสมการคำนวณคาความรอนสูงของเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งหากทราบผลการวิเคราะห

เบื้องตน (Proximate analysis) ของเชื้อเพลิงก็สามารถนำมาแทนคาในสมการเพื่อหาคาความรอนไดทันที สำหรับการ

สรางสมการเริ่มจากการนำเชื้อเพลิงชีวมวลประกอบดวย แกลบ ขี้เลื่อย เปลือกถั่ว ชานออย ฯลฯ มาหาองคประกอบ

พ้ืนฐาน ประกอบดวย ความช้ืน สารระเหย เถาและคารบอนคงตัว รวมถึงใช Bomb Calorimeter หาคาความรอนของชีว

มวล จากนั ้นใชหลักการ Multiple Linear Regression มาวิเคราะหจนไดสมการคาความรอน พบวา คาคงตัว, 

สัมประสิทธิ์การถดถอยของรอยละความชื้น, สารระเหย,  เถาและคารบอนคงตัวเทากับ 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 

และ 0.156 ตามลำดับ สมการท่ีไดจะตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยนำมาหาคาความรอนสูงของกะลามะพราว ฟางขาว ไม

ยูคาฯ และซังขาวโพด โดยเปรียบเทียบกับผลของ Bomb Calorimeter พรอมท้ังเปรียบเทียบผลการคำนวณคาความรอน

ของสมการที่ไดกับสมการของงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาพบวา สมการที่ไดมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเปน 0.925 

และรอยละของความคลาดเคลื่อนเมื่อคำนวณคาความรอนของกะลามะพราว, ฟางขาว, ไมยูคาฯ และซังขาวโพด มีคา 

4.15, 10.19, 2.78 และ 4.47 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบวาสมการที่ไดใหคาความคลาดเคลื่อนนอยกวาสมการของ

งานวิจัยกอนหนา 

 

คำสำคัญ:  ชีวมวล, การวิเคราะหเบ้ืองตน, คาความรอนของชีวมวล 
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ABSTRACT 

The research wishes to apply the principle of Multiple Linear Regression and statistics analysis 

program for creating a biomass high heating value equation. Above equation will result the heating value 

when Proximate analysis data have substituting. Creating an equation starting from collect the Proximate 

analysis data of rice husk, sawdust, bean husks, bagasse, etc. including Moisture (M), Volatile Matter (VM), 

Ash (A) and Fixed Carbon (Fc). In addition, Bomb Calorimeter will be used to collect the heating value 

of such fuels. Both data lead to analyze biomass high heating value equation based on Multiple Linear 

Regression theory, it was found that the constant, regression coefficient of Moisture, Volatile Matter, Ash 

and Fixed Carbon were 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 and 0.156, respectively. An equation credibility will 

be tested to determining the heating value of coconut shells, rice straw, eucalyptus wood and corncobs 

compared with Bomb Calorimeter result. In addition, the comparison between obtained equation and 

other research equations found that the coefficient of determination of obtained equation is 0.925 and 

error percentage of heating value for coconut shell, rice straw, eucalyptus wood and corncob were 4.15, 

10.19, 2.78 and 4.47, respectively. Moreover, it was found that obtained equation yielded less error than 

previous research equation. 

 

Keywords: Biomass, High heating value, Roximate analysis 
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ระบบแจงเตือนการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีหามสูบผาน LINE Notify 

Smoking Alert System in Smoking Prohibited Area via LINE Notify 

 

รัชพล แซเลา*,1, เจนภพ ดำเนินผล2, ธนกฤษ จันทรแสง3, ณสิทธิ์ เหลาเส็น4,  

พิทา จารุพูนผล5 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต1,2,3,4,5 

E-mail: s6011423128@pkru.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบแจงเตือนการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีหามสูบของสถานศึกษา เพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการดูแลและจัดระเบียบสถานศึกษาใหปลอดบุหรี ่ตามนโยบายของรัฐบาล องคประกอบหลักของระบบ

ประกอบดวย เซ็นเซอร MQ2 Smoke Gas และกลองวงจรปด (IP Camera) เพื่อใชในการตรวจจับและสงขอมูลไปยัง 

LINE Notify เพ่ือสงขอความการแจงเตือนการสูบบุหรี่ รูปภาพ และช่ือสถานท่ี โดยระบบจะทำการบันทึกขอมูลภาพและ

คาควันบุหรี่ท่ีกำหนดไว ซึ่งขอมูลท่ีถูกบันทึกสามารถนำมาใชเปนหลักฐานเพ่ือดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย ระบบไดถูก

ทดสอบกับควันบุหรี่ในระยะหาง 3 ระดับ คือ 20 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร ผลสรุปพบวาระบบ

สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัย แตประสิทธิภาพในการทำงานของระบบจะขึ้นอยูกับระยะหางของตัว

ระบบและควันบุหรี ่ โดยระบบไมสามารถสงภาพและขอความมาที่แอปพลิเคชันไลนในการทดลองที่ระยะหาง 100 

เซนติเมตร 

 

คําสําคัญ: ระบบแจงเตือนการสูบบุหรี่ MQ2 Smoke Gas Sensor, IP Camera 
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ABSTRACT 

This research aims to develop a smoking alert system in a non-smoking area of an academic 

institution to facilitate the supervision of smoke-free educational institutions in accordance with related 

policies enforced by government. The main components of the system include the MQ2  Smoke Gas 

Sensor and an IP Camera that can be used to detect the smoking incident and transmit the information 

via LINE Notify, including smoke alert text, picture and place name. The system will record the image 

data and the specified smoke values. The recorded information can be used as an evidence for the 

execution of penalties in accordance with the law. The system was tested against tobacco smoke at 

three distances, including 20 cm, 50 cm, and 100 cm. The results indicated that the system could be 

used in accordance with the research purposes, but the performance was still dependent upon the 

distance and smoke. The system was unable to send images and messages to the LINE application in 

the experiment at 100 centimeters. 

 

Keywords: MQ2 Smoke Gas Sensor, Smoking Alert System, IP Camera 
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ราวตากผาอัตโนมัติเพ่ือการดำรงชีวิตอัจฉริยะ 

Automatic Clothes Drying Rack for Smart Living 

 

อนุกูล ดุมลักษณ*,1,  จีรพล คุมสมบัติ2, วิภาวรรณ บัวทอง3, ธนกฤษ จันทรแสง4,  

พิทา จารุพูนผล5 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต1,2,3,4,5 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาราวตากผาอัตโนมัติที่มีการประยุกตการใชงานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อลดปญหาที่เกิดจากมนุษย เชน การลืมเก็บผาที่ตากในชวงฝนตก โดยราวตากผา

อัตโนมัติถูกออกแบบเพื่อชวยใหการตากผาในชวงฝนตกไมเปยกฝนและประหยัดเวลาในการดูแลผาที่ตาก การพัฒนา

ระบบ อุปกรณตาง ๆ เชน เซ็นเซอรตรวจจับน้ำฝน เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิความชื้น แผงโซลาเซลล บอรด NodeMcu V2 

ESP8266 และ L298N โมดูลขับมอเตอร ถูกนำมาประยุกตใชกับราวตากผา ที่มีมานราวเลื่อนเปด-ปด ดังน้ัน เมื่อมีการ

ตรวจจับน้ำฝน คาน้ำฝนที่ตรวจจับไดจากเซ็นเซอรจะสงไปที่ราวตากผาโดยมานบนราวเลื่อนจะปด โดยทันทีเพื่อปองกัน

ไมใหผาเปยกฝน หลังจากนั้นจะสงคาจากการตรวจจับน้ำฝนไปจัดเก็บขอมูลที่ Firebase ซึ่งผลจากการทดลองพบวาราว

ตากผาอัตโนมัติสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพรอยละ 60 % ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคในทางพัฒนา 

 

คำสำคัญ: เซ็นเซอรตรวจจับน้ำฝน ราวตากผา อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การดำรงชีวิตอัจฉริยะ 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop automatic clothes drying rack with application of Internet of 

Things technology to reduce issues caused by human factors such as forgetting to store clothes that 

were dried during the rain. The automatic clothes drying rack is designed to help dry clothes in the rain, 

not get wet in the rain and save time to look after the drying clothes. In the development phase, various 

devices such as rain sensors, temperature humidity sensor, solar panel, NodeMcu V2 Board ESP8266, 

and L298N Motor Driver Module were applied to the clothes drying rack with sliding curtains. When the 

rain is detected by the sensor, the data is transmitted to the clothes drying rack and the curtain on the 

sliding rail immediately shuts to prevent the clothes from getting wet. After that, the rain detection 

values will be stored in Firebase. The experimental results showed that the automatic clothes drying 

rack could reach 60% efficiency according to the intended purpose. 

 

Keywords: Rain Sensor, Clothes Drying Rack, Internet of Things, Smart Living 
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ระบบใหออกซิเจนในตูปลาแบบอัตโนมัติเพ่ือการดำรงชีวิตอัจฉริยะ 

Automatic Aquarium Oxygenation System for Smart Living 

 

เอกชัย วิมลเมือง*,1, พรเทพ อนันตภูมิ2, ณสิทธิ์ เหลาเส็น3, ธนกฤษ จันทรแสง4,  

พิทา จารุพูนผล5 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต1,2,3,4,5 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาระบบตรวจวัดคาออกซิเจนและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแบบอัตโนมัติดวย

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ระบบนี้สามารถชวยลดปญหาน้ำในตูปลาเสื่อมสภาพและลด

การใชไฟฟาที่เครือ่งปมอากาศตูปลา และอำนวยความสะดวกแกผูใชในการตรวจสอบคาออกซิเจนในน้ำ โดยตัวระบบจะ

ใชไมโครคอนโทรลเลอร (NodeMCU) เพ่ือควบคุมการทำงานของอุปกรณไฟฟาท่ีเช่ือมตอเขากับตัวเซนเซอรวัดออกซิเจน

ละลายน้ำแบบแอนะล็อก (Analog Dissolved Oxygen Sensor) ซึ่งระบบจะทำการวัดปริมาณออกซิเจนแบบอัตโนมัติ

และใชเครื่องปมอากาศ เพ่ือทำการปมออกซิเจนในตูปลา หลังจากน้ันจะทำการสงขอมูลไปยัง Blynk Server โดยระบบจะ

สั่งการและแสดงผลผาน Blynk Application ท่ีผูใชงานสามารถตั้งคาระดับการทำงานและตรวจสอบรายงานคาปริมาณ

ออกซิเจนยอนหลังได จากผลการทดลองพบวา ระบบสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำมีปริมาณ

ออกซิเจนมากข้ึนอยางเห็นไดชัด 

 

คําสําคัญ: การใหออกซิเจน การดำรงชีวิตอัจฉริยะ ออกซิเจนละลายน้ำ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop a system for measuring oxygen and adding oxygen in water 

automatically with Internet of Things technology. This system can help reduce the problem of 

deterioration of the water in the aquarium and reduce the electricity. The system also facilitates users 

to check the oxygen in water. The system uses a microcontroller (NodeMCU) to control the operation 

of electrical devices connected to an analog dissolved oxygen. The oxygen in the aquarium will be 

automatically measured and increased using an air pump. After that, the detected data will be sent to 

Blynk Server that can be requested and display the results through Blynk Application. The user can 

configure and trace the history of measured oxygen values. The experimental results showed that the 

system was able to operate efficiently, and the water quality was significantly more oxygenated. 

 

Keywords: Oxygenation, Smart Living, Dissolved Oxygen, Internet of Things 
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การพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสำหรับ

สาขากอสราง ระดับ ปวช. 

Development an Active Learning Activity Set on STEM for TVET Principle Integration 

for Vocational Construction Branch 

 

อินทรธิรา  คำภีระ*,1, ณัฐกมล  โสภากันต2, อินทิรา  อ่ิมสวาง3 

ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี1,2,3 

E-mail: inthira.kam@kmutt.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการ

รายวิชาสำหรับสาขากอสราง ระดบั ปวช. 2) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 3) วัดผลการเรียนรูของผูเรยีนหลังการเรียนรู

ผานชุดกิจกรรม 4) ประเมินความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรยีนอาชีวศึกษา ระดับ 

ปวช. ท่ีมีการเรยีนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการบูรณาการหลักการ STEM for TVET จำนวน 25 คน และเครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) ชุดกิจกรรม 2) แบบประเมินประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม 3)แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

หลังทำกิจกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม สถิติในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาความถ่ี รอยละ คา

ประสิทธิภาพ E1/E2 คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการกับ 4 รายวิชาตาม

หลักการ STEM for TVET ไดแกรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม(S),วัสดุและวิธีการกอสรางงาน

โครงสราง(T), กลศาสตรโครงสราง 1(E), ประมาณราคาโครงสราง(M) 2) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศึกษาจากกลุม

ทดลอง ตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 42.67/51.51  ซึ่งต่ำกวาเกณฑประสิทธิภาพท่ีตั้งไว 70/70 3) กลุมประชากรท่ีใชศึกษา

มีผลการเรียนรูหลังการเรียนผานชุดกิจกรรม ผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 56.4) กลุมประชากรท่ีใชศึกษามีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.25 , S.D. = 0.67) 

 

คำสำคัญ:  STEM for TVET  การเรียนรูเชิงรุก  ผลลัพธการเรียนรู 
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ABSTRACT 

The objective research is to study of 1) developed active learning activity set on STEM for TVET 

course integration for vocational construction branch 2) found out the efficiency of the activity set 3) 

measurement of learning outcomes after learning from activity set 4) assessed satisfaction with the 

activity set. The target group was 25 vocation students that has been taught in courses involves the 

integration of STEM for TVET and instruments used in the study were 1) activity set 2) efficiency 

assessment of activity set  3) assessment after learning test 4) satisfaction questionnaire of activity set. 

Static for data analysis were frequency, percentage, E1/E2 efficiency, mean and standard deviation. The 

result were showed that 1) integration activity set with 4 courses according to STEM for TVET principle 

such as science for industry (s), materials and construction(T), structural mechanics 1 (E) and structure 

cost estimate (M) 2) the efficiency of the activity set from the experimental group based on E1/E2 criteria 

was 42.67/51.51 which is lower than the specified efficiency of 70/70 3) the target group has a learning 

outcomes after learning from the activity set, passing the criteria of 56% 4) the target group has overall 

satisfaction with the activity were 4.25 of x̅ and 0.67 of S.D. at a high level 

 

Keywords: STEM for TVET, Active learning, Learning outcomes  
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สมรรถนะเรือเก็บขยะบนผิวน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบควบคุมดวยสมารทโฟน 

Performance of Solar-powered Surface Waste Cleaning Boat controlled 

via Smartphone 

 

พีรพงศ แสงคุณที1, ธนากร อ่ิมคุม2, รัชชานนท ทองโชติ3, กฤช ตราชู4, ณรงค บุญเสนอ5, 

ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ*์,6 

เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแกน1,2,3,4,5,6 

E-mail:  shutchon.pr@rmuti.ac.th* 

 

บทคัดยอ    

ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่ปลอยขยะลงสูทะเลมากที่สุดและมากถึง 1 ลานตันตอป สวนใหญเปน 

ขวดน้ำพลาสติก ขวดแกว โฟม ซึ่งเกิดจากผลการทองเที่ยวและจากกิจกรรมตางๆ จากบุคคล ครัวเรือน อุตสาหกรรม ซึ่ง

ขยะเหลานี้ สวนหนึ่งถูกปลอยลงสูแหลงน้ำ ลำคลอง แมน้ำ และอีกสวนหนึ่งถูกปลอยลงสูทะเลดังนั้น โครงการนี้ไดให

ความสำคัญกับปญหาดังกลาว จึงทำการออกแบบเรือเก็บขยะสำหรับเก็บขยะท่ีลอยบนผวิน้ำ ท่ีใชวิธีการควบคุมการใชงาน

ดวยสมารทโฟนผานระบบ WI-FI ความถี่ 2.4 GHz ในการควบคุมการเคลื่อนที่ และใชระบบการขับเคลื่อนดวยแรงดันน้ำ

แบบปมน้ำในการสงกำลังโดยพลังงานที่ใชสวนใหญเปนพลังงานไฟฟาที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยตอผานแบตเตอรี่เปน

พลังงานหลัก จากผลการทดลองเพื่อหาสมรรถนะเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตยแบบบังคับดวยสมารทโฟน ในการเก็บ

ขยะ 3 ประเภทพบวาสามารถเก็บขยะที่มีน้ำหนักเบาและลอยน้ำไดดีกวา ที่ปริมาณความเขมแสงมากกวา 60000 LUX 

(474 W/m2) ที่ใชในการประจุไฟฟา สงผลตอระยะเวลาการทำงานในการเก็บขยะโดยตรง และเมื่อทำการทดลองหา

ความสามารถในการลากขยะพบวา ความเร็วในการขับเคลื่อนมีแนวโนมลดลงตามน้ำหนักของขยะ โดยผลจากการควบคุม

เรือดวยสมารทโฟนผานระบบ WI-FI ใหประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับการเคลื่อนท่ีระยะ 0-60 m   

 

คำสำคัญ:  เรือเก็บขยะ  การทำความสะอาดผิวน้ำ  พลังงานแสงอาทิตย  ESP32  หุนยนต 
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ABSTRACT 

Thailand ranks sixth in the list of countries that release the most waste into the sea and up to 

1 million tons per year. Mostly plastic water bottles, glass bottles, foam are resulting from tourism and 

activities from individuals, households, and industries. Some are released into water resources such as 

canals, rivers, and some are released into the sea. Therefore, this project has focused on this issue.  The 

surface waste-collecting boat was designed to collect trash that floats on the water surface. The control 

method is done via smartphones through WI-FI frequency 2.4 GHz to control the movement and use a 

water pressure drive system with a water pump to transmit power. Most of the used energy is electrical 

energy from solar cells connected through batteries as the main power. Results of the experiment 

determine the performance of a smartphone-controlled solar garbage collector to collect 3 types of 

garbage. It was found that it was better able to collect lighter and floatable garbage. The light intensity 

greater than 60000 LUX (474 W/m2) is the optimal intensity to use to charge electricity which affects 

the duration of work in garbage collection directly. Another point is when the experiment was done, the 

ability to drag garbage depends on the weight of the garbage which dragging speed is decreased when 

dragging more weight. Finally, the control range of the boat via a WI-FI system provides maximum 

efficiency in maneuvering at 0-60 m. 

 

Keyword:  Garbage collecting boat, Water surface cleaning, Solar energy, ESP32, Robot 
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การพัฒนาเสารับสงสัญญาณแบบไรสายจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น 

Development of wireless transmission towers from local waste materials 

 

นิรัตน ยอดดำเนิน*,1, จตุรงค ธงชัย2, พรนรินทร สายกล่ิน3 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีนำเสนอวิธีการพัฒนาเสารับสงสัญญาณแบบไรสายจากวัสดุเหลือใชในทองถ่ิน จากวัสดุตางชนิดกัน ท่ี

มีลักษณะเปนทรงโคงพาราโบลา ที่สามารถหาไดงาย ตนทุนต่ำ มีใชสอยในบานเรือน ที่ผลิตจากวัสดุ 5 ชนิดนี้ คือ 

อะลูมิเนียม สังกะสี สแตนเลส เหล็ก และกระดาษฟอยล จากการกำหนดวัสดุจึงคัดเลือกวัสดุเหลือใชใหมีลักษณะเปน

รูปทรงพาลาโบลา เสนผานศูนยกลางประมาณ 29 เซนติเมตร ไดแก กะละมังอะลูมิเนียม กะละมังสังกะสี กระชอนสแตน

เลส กระทะเหล็ก และโครงลวดหอฟอยล แลวทำการหาจุดตกกระทบรวมสัญญาณทดสอบเพิ่มความเขมของสัญญาณ

เครือขายคอมพิวเตอรไวเวสแลนและทดสอบเพิ่มความเขมของสัญญาณโทรศัพทมือถือ ผลปรากฏวาวัสดุที่เพิ่มความเขม

ของสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรไวเวสแลนดีที่สุดที่ระยะทาง 140 เมตร  คือ กะละมังอะลูมิเนียม  มีคาอัพโหลด 

945.84 Kbps และมีคาดาวนโหลด 184.69 Mbps สวนวัสดุที ่เพิ่มความเขมของสัญญาณโทรศัพทมือถือดีท่ีสุด คือ 

กะละมังอะลูมิเนียม มีคาสัญญาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด 16 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ กระทะเหล็ก มีคาสัญญาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด 14 

เปอรเซ็นต และ กระชอนสแตนเลส มีคาสัญญาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด 12 เปอรเซ็นต ตามลำดับ 

 

คําสําคัญ: เพ่ิมความเขมสัญญาณไรสาย  สะทอนสัญญาณ  ทรงพาลาโบลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTRACT 

This research presents a method for developing a wireless transceiver from local waste 

materials. Different materials have a parabolic curve shape. Materials can be found easily at home and 

low cost. The transceiver made from 5 types of materials are aluminium, zinc, stainless steel, steel and 

foil. From the material was selected to have diameter of parabolic curve shape about 29 cm. The 

wireless transceiver mad form aluminum basins, zinc basin, stainless colander, iron pan and foil wrapped 

wire frame. Then find the point of signal impact and combine the signal. Test the signal strength of 

wireless lan network by computer and test increase of mobile phone signal. The results showed that 

the best material to increase the signal strength of the wireless lan network by computer at a 140 meters 

of distance was an aluminum basin with an upload at 945.84 Kbps and a download at 184.69 Mbps. The 

best material that increase of mobile phone signal is an aluminum basin have a highest signal increase 

up to 16%, followed by a steel pan have a highest signal increase up to 14% and a stainless colander 

have a highest signal increase of up to 12% respectively. 

 

Keywords: Increase the wireless signal intensity, Signal reflection, Parabola 
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การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะในระบบปรับอากาศแบบแยกสวนท่ีใชรวมกับตัวเก็บพลังงาน

แสงอาทิตย 

A comparative study of performance in a split-type air conditioning system with 

the solar collector.  
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เขตทุงครุ กรุงเทพฯ1,2 

E-mail: nuttapon.khotpm@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้เปนการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศแบบแยกสวนรวมกับพลังงาน

แสงอาทิตย ระบบประกอบดวยเครื ่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดอัดไอระบายความรอนดวยอากาศแบบควบคุม

ความเร็วรอบของคอมเพรสเชอรดวยระบบอินเวอรเตอรโดยใชสารทำความเย็น R32 มีขนาดพิกัดทำความเย็น 5.42 

kW(18,500 Btu/hr.)  การทดลองเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศรวมกับเครื่องเก็บความรอน

จากรังสีแสงอาทิตย  2 ชนิด คือ 1. ตัวเก็บรังสีความรอนจากแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ   2. ตัวเก็บพลังงานรังสีจาก

แสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ มีความยาวทอทองแดง 5 เมตรภายในตัวรับรังสีความรอนจากแสงอาทิตย การ

ทดลองนี้ไดทำการควบคุมภาระการทำความเย็นที่สำหรับปรับอากาศ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 kw ที่อุณหภูมิปรับ

อากาศคงที่ 25 องศาเซลเซียสภายในหองปรับอากาศที่มีพื้นที่ 25 ตารางเมตร ชวงเวลา 10.00-17.00น. ผลการทดลอง

พบวาตัวเก็บรังสีความรอนแสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศใหสมรรถนะสูงกวาแบบแผนเรียบโดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

ของสมรรถนะการทำความเย็น (COP) เฉลี่ยเทากับ 7.24 และ 7.15 ตามลำดับ มีอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 

เทากับ 24.72  Btu/h/W และ 24.39 Btu/h/W ตามลำดับมีคาพลังงานไฟฟาเฉลีย่ 1.08 kW  และ 1.14  kW และการใช

พลังงานไฟฟาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 8.8 kWh/day และ 9.16 kWh/day   (10.00-17.00 น.) คิดคาใชจายดานพลังงาน

ไฟฟาเทากับ 37.15 บาท/วัน และ 38.67 บาท/วัน 

 

คำสำคัญ: การประหยัดพลังงาน  ระบบปรับอากาศพลังแสงอาทิตย  สัมประสิทธ์ิของสมรรถนะ 
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ABSTRACT 

 This research was a comparative study of performance on a split-type air conditioning system 

with the solar collector. The system consisted of a vapor compression with an inverter system, air-cool 

type condenser, R32 type of refrigerant, and 5.42 kW (18,500 Btu/h) of cooling capacity. To determine 

the system performance and the potential of energy saving between solar collector, two experiments 

were conducted as, 1) testing an air conditioner combined flat plate solar collector, 2) testing an air 

conditioner combined vacuum tube solar collector. In which the copper tube is 5 meters long, installed 

inside the solar collector. The cooling load for air conditioning was controlled at 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 

5.0 kW, in a room area 25 m2 , at a constant room temperature of 25 0C, the time of testing                              

10.00 am – 05.00 pm. The result show that the air conditioner combined with vacuum tube solar 

collector was best effective combination system more than flat plate solar collector, the coefficient of 

performant (COP) was equaled to 7.24 and 7.15, energy efficiency ratio (EER) was equaled to 24.72 and 

24.39 Btu/h/W, the average maximum electric power was at 1.08 and 1.14 kW, and the electrical energy 

was consumed at 8.8 and 9.16 kWh/day (10.00 am - 05.00 pm) which will cost equaled to 32.17 and 

38.67 baht/day. 

 

Keywords: Energy Saving, Air Conditioning System, Solar Energy, Coefficient of performant 
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ระบบระบุรถยนต 4 ลอดวยการเรียนรูเชิงลึกบนคลัสเตอรคอมพิวเตอรแบบสมองกลฝงตัว 

4-Wheel Vehicle Identification System with Deep Learning on Embedded Cluster 
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บทคัดยอ 

บทความฉบับน้ีนำเสนอระบบคลัสเตอรคอมพิวเตอรแบบสมองกลฝงตัวประยุกตใชงานรวมกับการเรียนรูเชิงลึก

ในการระบุรถยนต 4 ลอ จากภาพถาย ในปจจุบันเทคโนโลยีในดานการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบขอมูลมี

ความจำเปนตอชีวิตและทรัพยสินในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ดวยการนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาใชงานรวมกับ

การเรียนรู เชิงลึก เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและความแมนยำในการตรวจสอบขอมูลสงผลใหจำเปนตองใชระบบที ่มี

ประสิทธิภาพสูงและมีปริมาณการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

การใชพลังงานดวยบอรดสมองกลฝงตัวที่มีตัวประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผล จำนวน 18 แกน และใชพลังงาน

ต่ำ จำนวน 5 บอรด เช่ือมตอกันเปนคลัสเตอรคอมพิวเตอร รองรับการประมวลจากระยะทางไกลผานอินเทอรเน็ต และใน

ดานความปลอดภัยและการตรวจสอบขอมูล ตัวระบบไดมีการพัฒนาอัลกอริธึมจัดสรรงานและประมวลผลดวยเรียนรูเชิง

ลึกที่มีความสามารถในการระบุประเภทของรถยนต 4 ลอ ยี่หอของรถยนต และสีของรถยนตจากการตรวจสอบภาพถาย

ของรถยนต ผลการทดลองบรรลุตามวัตถุประสงค ไดแก สามารถลดการใชพลังงานลง 44 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ

คอมพิวเตอรสวนบุคคล และสามารถระบุประเภทของรถยนตได มีความแมนยำไมต่ำกวา 75 เปอรเซ็นต ในอนาคตระบบ

ตนแบบของงานวิจัยน้ี สามารถรองรับการเพ่ิมจำนวนบอรดสมองกลฝงตัวในระบบคลสัเตอรคอมพิวเตอรเพ่ือใหรองรับการ

ทำงานท่ีมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน หรือสามารถนำไปประยุกตใชงานกับงานท่ีเก่ียวของได 

 

คำสำคัญ:  ระบบระบุรถยนต 4 ลอ  การเรียนรูเชิงลึก  คลัสเตอรคอมพิวเตอรแบบสมองกลฝงตัว  การประมวลผลภาพ 
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ABSTRACT 

This paper presents embedded cluster computer system that applied in conjunction with deep 

learning to identify 4-wheel vehicles from image, because now technology in the field of security and 

data verification is becoming more and more essential to everyday life and property. By combining 

image processing technology with deep learning to increase efficiency and accuracy in data validation, 

a high-performance system with increased power consumption is required. Therefore the objectives of 

this research are to increase efficiency and reduce energy consumption by using embedded boards with 

multiple processors that have 18 processor cores and low power consumption of 5 boards connected 

to form a computer cluster with the system that supports processing from long distances over the 

internet, and in terms of security and data verification the system has developed a deep learning 

allocation and processing algorithm that is capable of identifying the type of 4-wheel vehicle type, the 

brand of the vehicle, and the color of the vehicle from the vehicle photo. This experiment achieved its 

objectives of a 44 percent reduction in power consumption compared to a personal computer, and this 

system can identify the type of vehicle more than 75 percent accuracy. In the future, the prototype of 

a 4-wheel vehicle identification system with deep learning on embedded clusters in this research is 

support for an increase of embedded boards into the cluster system that will support more complex 

tasks or for applied other related work. 

 

Keywords: 4-wheel vehicle identification system, Deep learning, Embedded computer cluster,  

   Image processing 
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การพัฒนาหุนยนตตัวแทนทางไกล 

Development of a Telepresence Robot  
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บทคัดยอ    

งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบและสรางหุนยนตตัวแทนทางไกล โดยหุนยนตถูกออกแบบมาเพ่ือควบคุมและสื่อสาร

ดวยภาพและเสียงจากระยะไกลผานเครือขายการสื่อสารแบบ 4G โดยไดพัฒนาโปรแกรมควบคุมหลักซึ่งทำงานดวยเว็บ

เบราวเซอรซึ่งโดยใช Flask framework รวมกับระบบ WebRTC เพื่อใชเปนโมดูลถายทอดสัญญาณภาพและเสียงในการ

ควบคุมหุนยนต ในการประเมินประสิทธิภาพของหุนยนตไดมีการทดสอบการเคลื่อนที่และสัญญาณเครือขายแบบ 4G ใน

การทดสอบการเคลื่อนที่ โดยผลการทดสอบพบวาคาความคลาดเคลื่อนการเคลื่อนที่แปรผันตรงกับความเร็วและระยะ

ทางการเคลื่อนท่ี จากการทดสอบควบคุมจากระยะไกล ผานเครือขายแบบ 4G ผลการทดสอบพบวามีความลาชาเล็กนอย

ในการตอบสนองตอคำสั่งควบคุม 

 

คำสำคัญ:  หุนยนต Telepresence, ระบบ WebRTC,การควบคมุผานเครือขาย 

 

ABSTRACT 

This research is to develop a telepresence robot. The robot was designed to control and to 

communicate with video and voice from a long distance via 4G communication network.  The main 

control program was web browser based which was written using flask framework and WebRTC system 

was used as video conference module in the control program. The robot has been tested to evaluate 

the accuracy of movement and delay time for 4G network signal. In motion tests the robot was moved 

in forwards, backwards, turn left and right direction. The experimental results revealed that the error of 

movement was directly varied to the speed and distance of movement and when controlled from 

various far distances via 4G network, there was slightly delay in response of the robot.  

 

Keywords: Telepresence robot, WebRTC system, Network control 
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การประยุกตใชแบบจำลองอางอิงการดำเนินงานในโซอุปทานของบริษัทตัวอยาง 

An Application of Supply Chain Operations Reference Model for A Sample Company 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในโซอุปทานของบริษัทตัวอยาง 

โดยการประยุกตใชมาตรวัดของแบบจำลองอางอิงการดำเนินงานในโซอุปทาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัท

ตัวอยาง ผลที่ไดคือ ประสิทธิภาพดานความนาเชื่อถือ 96.77 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพดานการตอบสนอง 1.95 วัน 

ประสิทธิภาพดานความยืดหยุน 100 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพดานตนทุน มาตรวัดตนทุนรวมท้ังหมดในโซอุปทาน 75.33 

เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพดานทรัพยสิน  มาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเปนเงินสด 8.49 วัน มาตรวัดอัตราผลตอบแทน

จากทรัพยสินถาวรของโซอุปทาน 53.87 เปอรเซ็นตและมาตรวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน 100 เปอรเซ็นต 

ผู วิจัยไดเลือกการปฏิบัติงานตามแบบจำลองอางอิงการดำเนินงานในโซอุปทาน คือ BP.183 Integrated Business 

Planning (IBP) มาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหวงโซอุปทานมีดังนี้   1.วางแผนการดำเนินงานในโซอุปทาน 2.

จัดลำดับความสำคัญของความตองการในโซอุปทานโดยรวม 3.จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรในโซอุปทาน  4.จัดการ

ความตองการสินคาและทรัพยากรที่มีใหสอดคลองกัน 5.สรางระบบการสื่อสารในโซอุปทานที่ดี จากการประเมิน

ประสิทธิภาพหลังปรับปรุง พบวา ประสิทธิภาพดานความนาเชื่อถือ 100 เปอรเซ็นต  ประสิทธิภาพดานการตอบสนอง 

1.41 วัน ประสิทธิภาพดานความยืดหยุน 100 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพดานตนทุน มาตรวัดตนทุนรวมทั้งหมดในโซ

อุปทาน 69.99 เปอรเซ็นต  ประสิทธิภาพดานทรัพยสิน   มาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเปนเงินสด 6.24 วัน    มาตรวัด

อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินถาวรของโซอุปทาน 86.81 เปอรเซ็นต  มาตรวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน 

177.98 เปอรเซ็นต การปฏิบัติงานตามแบบจำลองอางอิงการดำเนินงานในโซอุปทาน ทำใหคุณลักษณะทั้ง 5 ดานของ

บริษัทตัวอยาง มีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

คำสำคัญ: แบบจำลองอางอิงการดำเนินงานในโซอุปทาน  ประสิทธิภาพในโซอุปทาน 
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ABSTRACT 

 This research aims to study for evaluate the performance and increase the performance of the 

company supply chain.  The method is applying the gauge of the Supply Chain Operations Reference 

Model to the operations in the company supply chain. The result is an interpretation of reliable result 

had been 96.77 percent, the responsiveness result had been 1.95 days.  Therefore, the agility 

performance result had been 100 percent, the performance of cost and the total supply chain 

management costs result had been 75.33 percent. However, the asset cash to cash cycle time result 

had been 8.49 days. The return on supply chain fixed assets had been 53.87 percent. The return on 

working capital had been 100 percent. Thus, the researcher decides to the operating better performance 

there is BP. 183 Integrated Business Planning (IBP) to make practical use for increasing supply chain 

efficiency are as follows: 1. Plan Supply Chain. 2. Identify, Prioritize and Aggregate Supply Chain 

Requirements. 3. Identify, Prioritize and Aggregate Supply Chain Resources. 4. Balance Supply Chain 

Requirements with Supply Chain Resources. 5. Establish and Communicate Supply Chains.   After 

considering operations found the reliable performance result had been 100 percent. The performance 

of responsiveness result had been 1.41 days, the agility performance result had been 100 percent. To 

continue, the cost and the total supply chain management costs performance result had been 69.99 

percentage. The asset cash to cash cycle time result had been 6.24 days. The return on supply chain 

fixed assets was 86.81 percentage and the return on working capital had been 177.98 percent. Following 

the working operations of Supply Chain Operations Reference Model, the company's supply chain of 

these five manners of reference company increased efficiency. 

 

Keywords: Supply Chain Operations Reference Model, The performance of supply chain 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ไดนำเสนอกรณีศึกษาเกีย่วกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงสาธารณะและลดตนทุนของการเกิด

อุบัติเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุที่แทจริงของการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสรางความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในระบบขนสงสาธารณะ โดยการใชผังกางปลา (Fish 

Bone Diagram) วิเคราะหปญหาและสาเหตุ (Casue & Effect Diagram) ที่สงผลตอปญหาหนึ่งปญหา และระบุสาเหตุ

ยอยที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาหลักของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนพนักงานขับรถโดยสาร

สาธารณะของเขตการเดินรถที่ 2 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และใชในการศึกษา คือ ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของ

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ของเขตการเดินรถที่ 2 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

จำนวน 10 เดือน จากผลการวิจัย การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงสาธารณะและลดตนทุนของการเกิด

อุบัติเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงสาธารณะและลดตนทุนการเกิดอุบัติเหตุ ผูวิจัย

พบวาสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได จากป พ.ศ.2563 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 331 ครั้ง ในระยะเวลา 10 เดือน  เฉลี่ย 

33 ครั้งตอเดือน และป พ.ศ.2564 (ลดลง)จำนวนการเกิดอุบัติเหต ุ41 ครั้ง ระยะเวลา 2 เดือนเทาน้ันหรือ เฉลี่ย 20.5 ครั้ง

ตอเดือน หรือลดลง คิดเปน 37.88 % และพบวา อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจาก“ความประมาท”ของ“คน”ท่ีอยูใน“ระดับ C”

ความรุนแรงเล็กนอยของจำนวน(ครั้ง) ของการเกิดอุบัติเหตุ  
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ABSTRACT 

This paper presents a case study on how to optimize public transport and reduce the cost of 

accidents Case study in the 2nd traffic zone with the objective to find out the real cause of the accident. 

How to prevent accidents To ensure safety in public transport By using Fish Bone Diagram, Analysis of 

problems and causes (Casue & Effect Diagram) that affect one problem. and identify the sub-causes that 

affect the main problem of the cause of the accident The population used in the research was public 

bus drivers in the 2 nd bus area, Bangkok Mass Transit Authority. And used in the study is the statistics 

of accidents of public bus drivers. of the 2nd driving area from January 2020 to October 2020 for 10 

months from research results A Study of Optimization of Public Transport System and Reduce Cost of 

Accidents Case Study of the 2nd Operation Area for Optimizing Public Transport and Reducing Accident 

Costs The researcher found that it can reduce the number of accidents. From 2020 , there were 3 3 1 

accidents in a 10 -month period, an average of 33  accidents per month and in 2021 .  (Decrease) the 

number of accidents 41 times for a period of only 2 months, or an average of 20.5 times per month, or 

a decrease of 37.88% and found that most accidents were caused by the “negligence” of “people” in 

the “level C "minor severity of the number (incidents) of accidents.  

 

Keywords: Organization, Traffic area, Driver, Public bus, Public transport 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอการพัฒนากลยุทธในการบริหารจัดการชำระคาโดยสารแบบไรเงินสดขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อศึกษาปญหา-อุปสรรคของการใชระบบและสรางกลยุทธ สำหรับการบริหารจัดการ ให

ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น สงผลตอตนทุนคาบริหารจัดการตั๋วมวนลดลง โดยศึกษาตามกรอบ

แนวคิด 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1)เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกถึงพฤติกรรมการมีสวน

รวมและการใชบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย (2)วิเคราะห ปญหา-อุปสรรค และนำมาวิเคราะห  SWOT, Model Canvas, 

PESTEL,7P และTOWS Matrix เพื ่อพัฒนากลยุทธ(3)สรางกลยุทธในการบริหารจัดการทุกระดับเพื ่อใหมีจำนวน

ผูใชบริการเพิ่มขึ้นและลดตนทุนในการบริหารจัดการตั๋วมวน ผลการศึกษาพบวา  จากการวิเคราะหปญหา-อุปสรรค 

สอดคลองกับผลประเมินจากขอมูลทุติยภูมิ  โดยกลุมตัวอยางทั้งผูใชบริการและพนักงานผูปฏิบัติ  มีความพึงพอใจกับ

ระบบ  อยูในเกณฑ  นอย-นอยที่สุด  ผูศึกษาจึงไดนำผลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อพัฒนากลยุทธ  โดยไดกลยุทธ  3 ระดับ 

(1) กลยุทธระดับองคกร คือ จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบใหมีประสิทธิภาพ  (2) กลยุทธ

ระดับธุรกิจ คือ จัดทำแผนสงเสริมการใชงานและแผนประชาสมัพันธ (3) กลยุทธระดับหนาท่ี  คือ จัดผลประโยนตอบแทน

ใหกับพนักงานผูเก่ียวของกับระบบ  ซึ่งประโยชนท่ี  ขสมก. จะไดรับหลังจากการดำเนินการการพัฒนากลยุทธดังกลาวโดย

มีผูใชบริการระบบเพิ่ม 10%  ตนทุนในการบริหารจัดการตั๋วมวนลดลง 5 ลานบาท/ป และลดตนทุนดานพนักงานเก็บคา

โดยสารลดลง  24 ลานบาท/ป ท้ังน้ีคาดวาจะมีตนทุนการจัดการลดลงรวม 29 ลานบาท/ป  

 

คําสำคัญ:  การชำระคาโดยสารแบบไรเงินสด  การบริหารจัดการตัว๋มวน 

 

 

 

 

mailto:wichan2513@gmail.com


 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ABSTARCT 

 This paper presents the development of strategy for managing cashless payments of the 

Bangkok Mass Transit Authority (BMTA), which is study the problem obstacle of the system using and 

then creating strategies for customer satisfied service resulting to passenger increase and cost of ticket 

management decrease the according to conceptual framework consist of 3step as follows (1) Information 

frame and interview behavior in depth participate and customer service equity. (2 )  Analysis problem-

obstacles and bring to analysis SWOT, Model Canvas, PESTEL, 7Ps and TOWS Matrix for development of 

strategy. (3 )  Create strategy in all level. Study results found analysis problem-obstacles accord with to 

assessment, question by example group including customer and performance employee The satisfaction 

result is in low level This result bring to analysis and development of strategy in 3 steps (1) Strategy of 

organization degree is to improve and develop to efficacy system. (2 )  Strategy of business degree to 

market promotion planning (3) Strategy of duty degree is manage profit sharing for employee and benefit 

of BMTA will receive after performance develop strategy, as a mention with customer was an increase 

of 10% The cost of managing conventional tickets was reduced around 5 million baht / year and reduce 

labor cost about 24 million bath / year, totally will have cost managing reduce about 29 million / year.   

 

Keywords: Cashless payments, Management ticket. 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีไดนำเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกับกลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพชองทางการจำหนายตั๋วโครงการครอบครัวสุข

สันตไหวพระ 9 วัดกับ ขสมก. ดวยระบบจองตั๋วออนไลน โดยวิเคราะหปญหา  SWOT  Analysis  วิเคราะหผังกางปลา 

(Fish Bone Diagram) ปญหาโครงการครอบครัวสุขสันตไหวพระ 9 วัด ขสมก. การรวบรวมขอมูลสถิติรายไดมาวิเคราะห 

นำขอมูลรายไดผลการดำเนินงานในชวงป 2562 มาเปรียบเทียบกับในป 2563 เพ่ือวิเคราะหผลตางในการลดลงของรายได

คาบริการ การรวบรวมขอมูลสถิติจำนวนผูใชบริการนำมาวิเคราะห จำนวนผูใชบริการผลการดำเนินงานในชวงป 2562 มา

เปรียบเทียบกับในป 2563 รายไดป 2562 มีรายได 15,847,677.00 ลานบาท รายไดป 2563 • 4,274,504.00 ลานบาท  

สวนตางท่ีลดลง  11,573,173 ลานบาท เพ่ือวิเคราะหผลตางในการลดลงของจำนวนผูใชบริการ พบวาผูใชบริการมีจำนวน

ลดลง โดยมีปจจัยภายนอกที่สงกระทบและมิอาจควบคุมได มาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 

จากนั้นไดวิเคราะหปญหาความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอจำนวนผูโดยสารที่ลดลงแลว  จะเห็นไดวาชองทางการจำหนายตั๋ว

รูปแบบเดิมเสี่ยงที่ผูโดยสารจะไมใชบริการ หรือจำนวนผูใชบริการลดลง ดังนั้นกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพชองทางการ

จำหนายตั๋วโครงการครอบครัวสุขสันตไหวพระ 9 วัดกับ ขสมก. ดวยระบบจองตั๋วออนไลน นำแพลตฟอรมของ Google 

Form มาใชในการวิจัย ไมมีคาใชจายทำใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพลดคาตนทุนในการวางระบบจองตั๋วออนไลน 

ประชาชน ผูใชบริการไดรับความสะดวก  เพิ่มทางเลือกในการเขาใชบริการมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยง ลดเวลาการเดินทาง

มาซื้อตั๋วโดยสารท่ี อูบางเขน และสามารถเพ่ิมกระแสเงินสดจากชำระคาโดยสารลวงหนา 
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ABSTRACT 

This article presents the study case about the strategy to increase efficiency of the channel of 

ticket selling in the project of a happy family trip of visiting 9 temples of Bangkok Mass Transit Authority 

by using online channel. The SWOT Analysis and Fish Bone Diagram of the problem of this project are 

analyzed in this study case. The gathered statistic of revenue is analyzed by using revenue report of 

2019 to compare to revenue report of 2020. This is to analyze difference of difference of reduction of 

service income. The gathered statistic of numbers of passengers is analyzed. The numbers of passengers 

in 2019 is compared to the numbers of passengers in 2020. The revenue of 2019 was 15,847,677.00 baht 

and it was 4,274,504.00 in 2020. The amount of decreased revenue was 11,573,173 baht. The analysis 

of difference of reduction of numbers of passenger is done. It was found that the numbers of passengers 

reduced. There is external factor that has impact and is unable to control. It is from the spread of COVID-

19. From analyzing the problem of risk that affects the decreased numbers of passengers, it shows that 

the old channel of ticket selling is risky that the passenger will not use the service, or the numbers of 

passengers will reduce. Therefore, the project of a happy family trip of visiting 9 temples of Bangkok 

Mass Transit Authority needs to bring the strategy to increase efficiency of ticket selling channel by using 

online channel to reduce risk and take the data to manage with ticket selling process in current time.  

Therefore, the strategy that increases efficiency of ticket selling channel in happy family trip of visiting 

9 temples project of Bangkok Mass Transit Authority is using online channel of google form to use in the 

research. It does not have cost for using this platform; therefore, it helps Bangkok Mass Transit Authority 

to reduce cost of setting online ticket system. The passengers receive the convenience, and it provides 

more options to access into services, reduces risks, reduces time to travel to buy ticket at Bangkhen bus 

depot and increases cash flow from advance payment. 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีไดนำเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการเติมกาซ และลดคาลวงเวลาจาก

การเติมกาซ ฝายการเดินรถขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 1 อูรังสิต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา

คาลวงเวลาการเติมกาซ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ   เติมกาซ โดยใชผังกางปลา (Fish Bone Diagram) มุงเนน

การวิเคราะหปญหาและสาเหตุ (causes and effect) แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุทั ้งหมดท่ี

กอใหเกิดปญหา และระบุสาเหตุยอยที่สงผลตอปญหาหลัก พรอมทั้งปรับปรุงและแกไขปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ประบวนการเติมกาซและลดคาลวงเวลาของพนักงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เอกสารผลการดำเนินงานของฝาย

ตางๆ และแบบสอบถามของผูใชบริการ ในเขตการเดินรถที่ 1 ดังนั้น ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

เติมกาซ และลดคาลวงเวลาจากการเติมกาซ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมกาซ จากเดือนมกราคม พ.ศ. 

2564 จำนวนรถโดยสารสาธารณะเขามาใชบริการจำนวน 5,983 คัน เฉลี่ย วันละ 193 คัน และ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 

2564 (ลดลง)จำนวนรถโดยสารสาธารณะเขามาใชบริการจำนวน 5,227 คัน เฉลี่ย วันละ 187 คัน และสามารถลดคา

ลวงเวลาระหวางเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ลดลง 360,609 บาท และสวนใหญพบวาคาลวงเวลาสวนใหญ เกิดจาก 

การรอคอยการเติมกาซในสถานี ท่ีไมมีการกำหนดรอบและเวลาในการเติม สงผลตอคาลวงเวลาของพนักงานขับรถในการ

เติมกาซหลังจากเวลาเลิกงาน 

 

คำสำคัญ: กระบวนการเติมกาซ  คาลวงเวลา  เขตการเดินรถ  พนักงานขับรถ  รถโดยสารสาธารณะ  
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ABSTRACT 

This article presents a case study on improving the gas filling process and reducing the over-

time cost spent in the process of Traffic Operation Department of Bangkok Mass Transit Authority, Area 

of Traffic 1. The purpose of the research is to study about the issues on overtime cost spent on the gas 

filling and improving the gas filling process by using the Fish Bone Diagram to analyze causes and effects. 

The diagram showed the connection between all causes and effects and indicated minor factors which 

lead to the occurrence of the main problems. At the same time, it improved and solved the problems 

to enhance the efficiency of the gas filling process and lessen the employees’ overtime payment. The 

tool used to study were overall operation documents of each department and a survey from customers 

in the area of traffic 1. As a result, having studied about improving the efficiency of the gas filling process 

and reducing the overtime cost in the process, I succeeded in enhancing the efficiency of the gas filling 

process. In January 2021, 5,983 public buses came for the service, 193 buses a day on average. In 

February 2021, (the number decreased) 5,227 public buses came to receive the service, 187 buses a 

day. Moreover, the overtime cost between January and February was reduced at 360,609 baht. I found 

that the overtime cost was mostly caused by buses queuing up for the gas filling in the station which 

has no scheduled round and time to receive the gas filling service. Consequently, that leads to the 

overtime payment for the bus drivers who have to have the buses’ tank filled up after work time. 

 

Keywords: gas filling process, overtime pay, driving area, drivers, public transport bus 
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บทคัดยอ 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนองคกรที ่ใหบริการรถโดยสารประจำทางวิ ่งรับ- สงผู โดยสารในเขต

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม จำนวน 

117 เสนทาง มีรถโดยสารใหบริการ 3,005 คัน จำนวนผูใชบริการ เฉลี่ยตอวัน 894,008 คน รายไดคาโดยสารเฉลี่ยตอวัน 

11,043,226.47 บาท โดยใชพัสดุต ั ๋วโดยสาร เฉลี ่ยตอวัน 1,105 มวน หรือประมาณ 404,108 มวนตอป และใน

ปงบประมาณ 2564 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดทำสัญญาจางสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูพิมพพัสดุตั๋ว

โดยสารสงมอบ จำนวน 627,800 มวน มูลคาพิมพ จำนวน 7,315,162.00 บาท  ซึ่งจะเห็น  ไดวา 3 ปที่ผานมา ปริมาณ

การสั่งซื้อไมสอดคลองกับปริมาณการใช จำนวน 223,692 มวน งานวิจัยนี้ไดศึกษาการบริหารจัดการตนทุนพัสดุตั๋วรถ

โดยสารประจำทาง เน่ืองจากปริมาณการสั่งซื้อและปริมาณการใชพัสดุตั๋วไมสอดคลองกัน ทำใหมีพัสดุตั๋วคงเหลือเปนจำนวน

มาก คิดเปนตนทุนคาพิมพ จำนวน 3,521,464.60 บาท ในการแกปญหาดังกลาว งานวิจัยนี้ไดใชขอมูลการสั่งซื้อตั๋วและ

ปริมาณการใชตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ของเขตการเดินรถที่ 5 พัสดุตั๋ว จำนวน 21 ประเภท

ราคา ในการบริหารจัดการพัสดุตั๋วรถโดยสารใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมโดยวิเคราะหระดับความสำคัญของพัสดุตั๋วแตละ

ราคาโดยใชทฤษฎี ABC Classification จัดลำดับความสำคัญตามมูลคาปริมาณการใชพัสดุตั ๋ว จากนั้นการพยากรณ 

(Forecasting) ดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average) หาปริมาณการใชเฉลี่ยตอเดือน เพื่อมากำหนด

นโยบายในการสั่งซื้อพัสดุตั๋วในแตละกลุมราคา และเมื่อเปรียบเทียบการสั่งซื้อแบบเดมิกับหลังการปรับปรุงการสัง่ซื้อทำให

มีตนทุนคาพิมพตั๋วลดลงเปนจำนวนเงิน 662,700.00 บาทตอป คิดเปนรอยละ 62.04  

 

คำสำคัญ: ตั๋วโดยสาร การพยากรณ ทฤษฎี ABC    
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ABSTRACT 

 Bangkok Mass Transit Authority is the service organization public bus Pick-up and drop-off 

passengers in Bangkok and nearby 5 provinces is Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon, 

and Nakhon Pathom amount of 117 paths. By had service public bus 3,005 cars, in the number of 

passengers average 894,008 per a day, therefore revenue average 11,043,226.47 Bath, with used ticket 

public bus average daily 1,105 rolls or approximately 404,108 rolls per year, and in the fiscal year 2021 

the organization Bangkok Mass Transit  Authority made a contract. Hire the government lottery office to 

print ticket public bus deliver buying not in line with quantity of using 223,692 rolls. The research studied 

the cost management of bus tickets. Due to the inconsistency between the order quantity and the use of 

tickets. The cost of printing is 3,521,464.60 baht to solve this problem, this research used information on 

ticket purchase and consumption from January 2020 to December 2020 of the 5th bus terminal number  

21price categories in management public bus ticket in an appropriate amount by analyzing the importance 

of ticket. Each price using ABC Classification Theory priority, according to the value of quantity in used 

ticket and then forecasting by Weighted Average method find the average monthly for determine the 

policy for ordering tickets in each price group price and when comparing the original order with after the 

order update as a result, the cost of ticket printing was reduced by the amount of 662,700.00 baht per 

year, equivalent to 62.04%. 

 

Keywords: Bus ticket, Forecasting, ABC Classification 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอการพัฒนากลยุทธในการบริหารจัดการชำระคาโดยสารแบบไรเงินสดขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อศึกษาปญหา-อุปสรรคของการใชระบบและสรางกลยุทธ สำหรับการบริหารจัดการ ให

ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น สงผลตอตนทุนคาบริหารจัดการตั๋วมวนลดลง โดยศึกษาตามกรอบ

แนวคิด 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1)เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกถึงพฤติกรรมการมีสวน

รวมและการใชบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย (2)วิเคราะห ปญหา-อุปสรรค และนำมาวิเคราะห  SWOT, Model Canvas, 

PESTEL,7P และTOWS Matrix เพื ่อพัฒนากลยุทธ(3)สรางกลยุทธในการบริหารจัดการทุกระดับเพื ่อใหมีจำนวน

ผูใชบริการเพิ่มขึ้นและลดตนทุนในการบริหารจัดการตั๋วมวน ผลการศึกษาพบวา  จากการวิเคราะหปญหา-อุปสรรค 

สอดคลองกับผลประเมินจากขอมูลทุติยภูมิ  โดยกลุมตัวอยางทั้งผูใชบริการและพนักงานผูปฏิบัติ  มีความพึงพอใจกับ

ระบบ  อยูในเกณฑ  นอย-นอยที่สุด  ผูศึกษาจึงไดนำผลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อพัฒนากลยุทธ  โดยไดกลยุทธ  3 ระดับ 

(1) กลยุทธระดับองคกร คือ จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบใหมีประสิทธิภาพ  (2) กลยุทธ

ระดับธุรกิจ คือ จัดทำแผนสงเสริมการใชงานและแผนประชาสมัพันธ (3) กลยุทธระดับหนาท่ี  คือ จัดผลประโยนตอบแทน

ใหกับพนักงานผูเก่ียวของกับระบบ  ซึ่งประโยชนท่ี  ขสมก. จะไดรับหลังจากการดำเนินการการพัฒนากลยุทธดังกลาวโดย

มีผูใชบริการระบบเพ่ิม 10%  ตนทุนในการบริหารจัดการตั๋วมวนลดลง 5 ลานบาท/ป และลดตนทุนดานพนักงานเก็บคา

โดยสารลดลง  24 ลานบาท/ป ท้ังน้ีคาดวาจะมีตนทุนการจัดการลดลงรวม 29 ลานบาท/ป  

 

คําสำคัญ: การชำระคาโดยสารแบบไรเงินสด  การบริหารจัดการตั๋วมวน 
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ABSTRACT 

 This paper presents the development of strategy for managing cashless payments of the 

Bangkok Mass Transit Authority (BMTA), which is study the problem obstacle of the system using and 

then creating strategies for customer satisfied service resulting to passenger increase and cost of ticket 

management decrease the according to conceptual framework consist of 3step as follows (1) Information 

frame and interview behavior in depth participate and customer service equity. (2 )  Analysis problem-

obstacles and bring to analysis SWOT, Model Canvas, PESTEL, 7Ps and TOWS Matrix for development of 

strategy. (3) Create strategy in all level. Study results found analysis problem-obstacles accord with to 

assessment, question by example group including customer and performance employee The satisfaction 

result is in low level This result bring to analysis and development of strategy in 3 steps (1) Strategy of 

organization degree is to improve and develop to efficacy system. (2 )  Strategy of business degree to 

market promotion planning (3) Strategy of duty degree is manage profit sharing for employee and benefit 

of BMTA will receive after performance develop strategy, as a mention with customer was an increase 

of 10% The cost of managing conventional tickets was reduced around 5 million baht / year and reduce 

labor cost about 24 million bath / year, totally will have cost managing reduce about 29 million / year. 

   

Keywords: Cashless payments, Management ticket. 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการงานสารบรรณ 

และการไหลของขอมูลในองคกรดวยแนวคิดแบบลีน 

Improvement of Correspondence Management  

and the flow of information in the organization with a lean concept 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาในการจัดการงานสารบรรณที่เปนอุปสรรคในการ

ดำเนินงานและหาแนวทางเพื่อลดความสิ้นเปลืองในกระบวนการสงและจัดเก็บเอกสารของ องคกรการเดินรถ องคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพฯ โดยใชแนวคิดของลีน (Lean) รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม เพิ่มคุณภาพการ

ใหบริการของแผนกธุรการ กลุมงานสื่อสาร สำนักบริหารการเดินรถ สำนักงานใหญ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีวัดผลจาก

ความสอดคลองกับแนวคิดของลีน รวมกับผลเปรียบเทียบกอน-หลังการใชแนวทางดังกลาว มีกระบวนการทำงานใหมท่ี

สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงาน ผลการศึกษาพบวา ปญหาที่พบในการดำเนินงานสารบรรณของฝายธุรการ 

คือ การผลิตและรับเขาเอกสารเปนจำนวนมากเฉลี่ย 52 แผนตอวัน ไมมีการจัดหมวดเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการ

กำหนดระยะเวลาทำลายเอกสารที่แนนอนทำใหใชพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก ใชเวลาในการสืบคนโดยเฉลี่ย 30 นาที/ฉบับ 

การสืบคนเอกสารเฉลี่ย 10-15 ฉบับ/วัน จากการทดลองประยุกตใช E-mail และแอปพลิเคชัน LINE กับระบบจัดเก็บและ

สงเอกสารเปนระยะเวลา 7 วัน สรุปไดวา จำนวนการรับเขาเอกสารที่เปนกระดาษคือ 19 แผน มีการใชพื้นที่จัดเกบ็ตอป 

20 ลบ.ม. ลดลงจากเดิม รอยละ 84.13 และระยะเวลาการสืบคนเอกสาร 7 นาที/ฉบับ ลดลงจากเดิม 23 นาที สรุปไดวา 

การประยุกตใช E-mail และแอปพลิเคชัน LINE  สามารถเพิ ่มประสิทธิภาพ  ในการจัดการงานสารบรรณและลด

กระบวนการไหลของขอมูลภายในองคกร ลดการใชทรัพยากรกระดาษ ทรัพยากรบุคคล ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

และลดเวลาในการสืบคนเอกสารได 

 

คำสำคัญ: องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ  การจัดการงานสารบรรณ  E-mail  ลีน  Line   
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to look into the fundamental causes of document management 

difficulties that were impeding operations and to find ways to minimize waste in the traffic organization's 

document submission and storage procedure. Bangkok Mass Transport Authority Using the Lean concept 

entails improving new work procedures. Improve the service quality of the administrative department. 

group interaction The Office of Transportation Management, Headquarters is a qualitative study that 

evaluates the consistency as well as the comparative results produced before and after using the E-

mail and Line Application. The findings indicated that difficulties encountered in Office management 

include the generation and receiving of documents, with an average of 52 sheets each day, without 

efficient document classification. There is no predetermined shredding time, therefore a large quantity 

of storage space is required. The trial of utilizing tools to store and distribute documents yielded an 

average search time of 30 minutes per document and an average search time of 10-15 documents per 

day. It is possible to reach a conclusion. that the number of paper documents allowed was 19 sheets, 

the yearly storage space consumption was 20 cubic meters, a reduction of 84.13%, and the document 

retrieval time was 7 minutes per copy, that the use a tool can improve efficiency. To manage the 

document and decrease information flow throughout the company. Reduce the usage of paper and 

human resources. Reduce the amount of document storage space you have and the amount of time 

you spend looking for papers. 

 

Keywords: Bangkok Mass Transport, Document Management, E-mail, Lean, LINE application 
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แนวทางในการตัดสินใจเพ่ือลดตนทุนโครงการไหวพระ  9  วัด อูบางเขน 

The guideline for making decision to reduce cost of 1-day trip of visiting 9 temples 

project of Bangkhen bus depot 
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บทคัดยอ 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ไดจัดโครงการไหวพระ 9 วัด อูบางเขนไดมีการดำเนินการจัดไหวพระมาเปน

ระยะเวลา 14 ป ตอมาไดมีการขยายไปในเสนทางจังหวัดตางๆมากข้ึน ซึ่งการจัดเดินรถไหวพระ 9 วัดมีผลการดำเนินงาน

ดานกำไรในปที่ผานมาลดลง ทำใหการเดินรถในชวงเสาร อาทิตย และนักขัตฤกษเกิดการขาดทุนและทางองคการไมมไีม

เคยมีการวิเคราะหตนทุนการเดินรถโครงการไหวพระ 9 วัด วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะห

ตนทุนการเดินรถในแตละเดือน การพยากรณยอดผูใชบริการในแตละเสนทาง เพื่อนำมาปรับปรุงเสนทางการเดินรถให

สอดคลองกับผู ใชบริการ ผลการศึกษา จากปญหาเรื ่องตนทุนพนักงานประจำรถที่มีฐานเงินเดือนสูง พบวามีการ

ปรับเปลี่ยนเปนการใชพนักงานใหมท่ีฐานเงินเดือนต่ำลง จะสามารถลดคาลวงเวลาลงได 289,188  บาท หรือ 35 % ตอป 

สวนวิเคราะหจุดคุมทุน ทำใหทราบวาแตละเสนทางควรมีผูโดยสารขั้นต่ำจำนวนเทาไหรถึงควรเปดเสนทาง จากการ

คํานวณจุดคุมทุนทั้ง 5 เสนทาง และ จากการศึกษาขอมูลไวพระ 9 วัดครั้งนี้ พบวาสาเหตุที่ทําใหมีตนทุนการดำเนินการ

ลดลงนั้นผูศึกษาเสนทางทั้ง 5 เสนทางที่มีผูใชบริการนอย และใชเทคนิคการพยากรณ 2 วิธี คือ วิธีหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี

แบบถวง น้ําหนัก (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) พบวามี 3 เสนทาง 

ไดแก เสนทางนครนายก เสนทางสมุทรปราการ และเสนทางฉะเชิงเทรา มีแนวโนมที่ผูโดยสารจะลดต่ำลงกวาจุดคุมทุน 

ควรปดเสนทางเหลานี้ สวนอีก 2 เสนทาง ไดแก เสนทางอางทองและกรุงเทพ ที่ยังมีผูใชบริการอยู แตนอยลงเรื่อยๆ ซึ่ง

จะตองมีการทำการตลาด หรือหาสถานท่ีใหมๆ ท่ีเปนจุดทองเท่ียว หรือวัดท่ีเปนท่ีนิยม จะชวยกระตุนใหผูใชบริการหันมา

สนใจมากยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 

Bangkok Mass Transit Authority arranged 1 day trip of visiting 9 temples project. Bangkhen bus 

depot has been arranged 1-day trip of visiting 9 temples project for 14 years.  Then there was expansion 

of routes to more provinces. The Profit of 1-day trip of visiting 9 temples project had reduced the past 

year; therefore, the operation on weekend and public holidays lost money. The objective of this research 

aimed to analyze cost of operation and break even point of each route. The forecast of the numbers 

of passengers in each route was done to improve bus routing to be relevant to passengers. From the 

study,it was found that a full-time employee cost was  too high. If they change the drive and the bus 

taken to be new employees who have lower salary, it will help to reduce over time cost for 289,188 

baht or 35% per year. For the analysis of breakeven point, it resulted in deciding of 9 temple project 

route efficiently by calculating the mininun number of passenger  in each route. From the analysis of 5 

routes trip of visiting 9 temples helped to find the reason that caused the reducing of cost.  The 5 route 

that have lowest passengers were chosen to forecast by 2 techniques  which  were weighted moving 

averages and exponential smoothing. It found that there were 3 routes which were Nakhonnayok route, 

Samutprakarn route and Chachoengchao route;the numbers of passengers tended to reduce to be lower 

than breakeven point. Therefore, those routes should be closed. For another 2 routes which were 

Angthong route and Bangkok route still had passengers, but it tended to reduce continuously. If they 

focus on new marketing strategy or find new places which can attact the passengers, it will help to 

encourage more passengers to be interested in the project. 

 

Keywords: Cost, Forecast, Breakeven point 
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การปรับปรุงกระบวนการจายสินคาดวยหลักการลดความสูญเปลา ECRS 
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Improving the process of dispensing with the ECRS waste reduction principle 

Case Study : Warehouse Department Mahasarakham Beverage CO.,LTD. 
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บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน และลดความสูญเปลาในกระบวนการจายสินคา

แผนกคลังสินคา บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1.แผนภาพการเขียนผังงาน (Flow 

Chart) 2.เวลาเฉลี่ย (Average Time)และ เวลามาตรฐาน (Standard Time) 3.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process 

Chart) 4.แผนผังกางปลา(Fishbone Diagram) 5.ประชุมระดมสมอง (Brain Storming) 6.หลักการลดความสูญเปลา 

(ECRS) ผลการวิจัยพบวาทางบริษัทเปนบริษัทผลิตและจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคทำใหมีการสั่งซื้อสินคาอยูตลอดเวลา 

ปจจุบันทางแผนกคลังสินคาประสบปญหาในเรื่องการปฏิบัติงานลาชา ทำใหลูกคาไมพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากมีข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานที่ซ้ำซอน ผูวิจัยไดทำการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจายสินคา กอนปรับปรุงมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานทั้งหมด 25 ข้ันตอน หลังการปรับปรุงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 17 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 32 เวลาของการ

ปฏิบัติงานกอนปรับปรุงใชเวลา 94.2 นาที หลังการปรับปรุงใชเวลาการปฏิบัติงาน 91.2 นาที ลดลงรอยละ 3.2 และ

สามารถลดระยะทางในการปฏิบัติงาน กอนการปรับปรุงมีระยะทาง 1,098 เมตร หลังการปรับปรุงมีระยะทาง 1,068 

เมตร ลดลงรอยละ 2.7 จากงานวิจัยนี ้สามารถลดความสูญเปลาในขั ้นตอนการปฏิบัติงาน สงผลใหทางบริษัทมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทำใหลูกคามีความพึงพอใจและเพิ่มความ

นาเช่ือถือใหกับบริษัทได 

 

คำสำคัญ: กระบวนการจายสินคา หลักการลดความสูญเปลา (ECRS) คลังสินคา 
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ABSTRACT 

           The objectives of this research were to study the operational process and to reduce wastes in 

the process of dispensing products in the warehouse department of Mahasarakham Beverage Company 

Limited. Research instruments were 1. Flow Chart 2. Average Time and Standard Time 3. Flow Process 

Chart 4. Fishbone Diagram 5.  Brain Storming 6. ECRS principles. The results of the research showed that 

as the consumer product producing and distributing company, it is necessary to place purchase orders 

all the time. At present, the warehouse department has faced a problem with delayed operations, 

causing customers’ unsatisfaction because of redundant steps in the operation. The researcher therefore 

has improved the operating procedures of the dispensing process. Before the improvement, there were 

25 operational steps. After the improvement, there were 17 operational steps, representing 32 percent. 

Before the improvement, it took 94.2 minutes to work. After the improvement, the operation took 91.2 

minutes, accounted for 3.2%. Before the improvement, the distance in the operation process was 1,098 

meters. After the improvement, the distance was 1,068 meters, representing 2.7%. From this research, 

after the improvement, the company could reduce wastes in the operational process. As a result, the 

company could be more efficient in responding to the needs of customers quickly, increasing customer 

satisfaction and the company’s credibility.  

 

Keywords: Dispensing process, ECRS, Warehouse 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความตองการพ้ืนฐานของสถานประกอบการ ในการรับสมัครพนักงาน

เขาทำงานดานคลังสินคา ซึ่งสถานประกอบการตองการพนักงานที่มีความรู ทักษะ ผลลัพธของการประยุกตใช จริยธรรม 

และความรับผิดชอบ อยูในระดับใด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ สถาน

ประกอบการในจังหวัดเชียงราย จำนวน 87 สถานประกอบการ จากวิธีการสุมอยางงาย โดยประกอบไปดวย หางหุนสวน

จำกัด จำนวน 5 สถานประการ บริษัทจำกัด จำนวน 77 สถานประกอบการ และบริษัทจำกัดมหาชน จำนวน 4 สถาน

ประกอบการ โดยรวบรวมขอมูลจากสำนักงานพาณิชย จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจาก สถาน

ประกอบการ คือ แบบสอบถามออนไลน จากนั้นประยุกตใชคาทางสถิติเพื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาความตองการพ้ืนฐานในการรับสมัครพนักงานเขาทำงานดานคลังสินคาตามมาตรฐาน 

กรมพัฒนาฝมือแรงงานพบวา จากปจจัยดานความรูพื้นฐาน ปจจัยทางดานทักษะและปจจัยทางดานผลลัพธ ของการ

ประยุกตใช และปจจัยดานจริยธรรมและความรับผิดชอบ อยูในระดับที่ 1 ซึ่งพนักงานตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ การยกสินคาข้ึนลงจากระวางบรรทุก การจัดเรียงสินคา การตรวจนับสินคา และการบรรจุ

สินคา มีการปรับใชความรูใหเขากับงาน ใชอุปกรณใหเหมาะสม มีความรับผิดชอบ อีกท้ังระเบียบวินัย รวมถึงรักษาความ

สะอาดในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เปนระดับความตองการพ้ืนฐานซึ่งสถานประกอบการมีความตองการ ตามมาตรฐานกรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

 

คำสำคัญ: กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  คลังสินคา  สถานประกอบการ  ความตองการพ้ืนฐาน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the basic needs of Entrepreneurs in Warehouse 

Section Application that workers always have knowledge skills applied with ethics and responsible in 

any levels based on the standard by the Department of Skill Development. The goal was 87 

entrepreneurs in Chiangrai Province by simple random sampling as follow as 5 Corporation Limited 

Entrepreneurs, 77 Company Limited Entrepreneurs, and 4 Public Company Limited Entrepreneurs. 

Collected by Chiangrai Provincial Commercial Office. The tool was online questionnaire and applied in 

statistic value, analyzed in average and standard deviation. The result were that the factor of basic 

knowledge, factor of skills and factor of result applied showed in Level 1, the workers must have the 

knowledge and understanding about the rules in working, cargo handling, products arrangement, 

products checking, and products packaging that suitable with working knowledge, materials, responsible, 

discipline and working areas cleaning, to be the entrepreneurs basic needs underneath Department of 

Skill Development. 

 

Keywords: Department of Skill Development, Warehouse, Entrepreneur, Basic needs 
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การพัฒนาระบบจัดเก็บสินคาคงคลังแบบอัตโนมัติ  

Development an automated storage system 
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บทคัดยอ    

 กระบวนการจัดเก็บและการลำเลียงสินคาเขาไปในคลังสินคา หรือกระบวนการจัดสงตอไปยังลูกคาไดอยาง

ถูกตอง แมนยำ และทันเวลา มักประสบปญหาในเรื่องพื้นที่จัดเก็บที่ไมเพียงพอ การขาดแคลนแรงงานคน แรงงานที่ไมมี

ทักษะตรงตามท่ีตองการ รวมท้ังความผิดพลาดของแรงงานคน จนเกิดปญหาการสงสินคาไมครบ หรือจัดสงลาชา โครงการ

น้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบจัดเก็บสินคาคงคลังแบบอัตโนมัติอยางงาย และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเก็บสินคา

ในคลังแบบราคาถูก โดยทำการศึกษาดวยการสรางโมเดลระบบจัดเก็บสินคาคงคลังแบบอัตโนมัติจำลอง ซึ ่งไดจาก

การศึกษาจากรูปแบบวางแผนผังและกระบวนการทำงานจัดเก็บ-เบิก สินคารูปแบบเดิม เพ่ือทำการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานและออกแบบระบบจัดเก็บสินคาคงคลังแบบอัตโนมัต ิผลการทดลองศึกษาขอมูลการจัดเก็บรูปแบบเดิมและแบบ

ปรับปรุงพบวา การจัดเก็บสินคาโดยคนสามารถทำงานไดเวลารวม 132.62 นาที และเมื่อทำการเปรียบเทียบจากโมเดล

ระบบจัดเก็บสินคาคงคลังอัตโนมัติพบวา กระบวนการจัดเก็บที่ไดปรับปรุงใหมสามารถลดระยะเวลาเหลือ 105.67 นาที 

ซึ่งระบบท่ีไดระบการพัฒนาสามารถนําไปสรางเปนระบบจัดเก็บสิน คาคงคลังไดจริง 

 

คำสำคัญ:  จัดเก็บสินคา  ระบบอัตโนมัติ  เวลาการทำงาน 
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ABSTRACT 

The process of storing and transporting goods into the warehouse or the customer delivery 

process to the customer, often face with problems of insufficient storage space, labor shortage; including 

workers who do not have the skills. These caused the delivery problems such as incomplete or delayed 

delivery. This project provides the idea to develop a simple automated inventory storage system to use 

as a guideline for the development of low-cost warehouse storage. The study was done by modeling 

an automated inventory storage system which was obtained from the study of the schematic layout 

and the traditional collecting-picking process. The researcher used the aforementioned knowledge to 

improve the work processes and design an automated inventory storage system. The results of the study 

showed that manual storage (traditional labor working) took 132.62 minutes for a total operating time. 

The improved storage process took 105.67 minutes which reducing the operating time of manual storage. 

Last, the developed system can be built into the practical inventory system. 

 

Keywords:  Warehouse storage, Automation, Working time 
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การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจำทางสาย 82  

เขตการเดินรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

Customer Satisfaction Survey for Bus Route 82, Bus service Region 5, 

Bangkok Mass Transportation Authority 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจำทางสาย 82 เขตการเดิน

รถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานตางๆ โดยการใชแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ท่ี

ผูศึกษาไดจัดทำขึน้ มีระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยจากการศึกษาพบวา  ผูใชบริการสวนใหญมีการศึกษาในระดับ

การศึกษาปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 5,001 -10,000 บาท โดย

สาเหตุที่เลือกใชบริการเพราะความประหยัด และความสะอาด  โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด ในสวนของ

เครื่องทำความเย็น (ปรับอากาศ) รองลงมาคือ การแตงกายของพนักงาน การใหบริการของผูตรวจตั๋ว ความสะดวกของ

การใชบริการ ระยะหางของปายรถเมล และ สภาพรถที่ใหบริการ ตามลำดับ และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

คือ ระยะเวลาในการปลอยรถโดยสาร โดยกลุมตัวอยางตองการใหเพิ่มจำนวนรถที่ใหบริการมากขึ้นในเขตการเดินรถที่ 1 

ซึ่งเปนเขตการเดินรถท่ี กลุมตัวอยางใชเปนจำนวนมาก 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  การบริการ   
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ABSTRACT 

The objective of this research is to study the satisfaction of Bus Route 82 Commuters, Bus 

service Region 5, Bangkok Mass Transportation Authority by using the questionnaire in in various aspects 

by using a 5-level rating scale questionnaire developed by the study authors. Have a confidence level 

of 95 percent. The research results revealed that the satisfaction of Bus Route 82 Commuters is highest 

for the air condition in the bus, followed by the service of bus driver and the fare collector, the 

convenience of the service, and the bus condition. On the other hand, the satisfaction of Bus Route 82 

Commuters is lowest for the service frequency due to the inappropriateness of the bus release at the 

starting station. This leads to the suggestion for the Bangkok Mass Transportation Authority to increase 

the frequency of the bus by adjusting the bus release schedule as well as adding some supplementary 

bus to go only the busy part of the route 

 

Keywords: Satisfaction, Service 
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การลดระยะทางและตนทุนการขนสงนมโรงเรียนของสหกรณโคนม 

Distance and cost reduction of school milk transportation of dairy cooperatives  
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บทคัดยอ    

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการลดระยะทางและตนทุนการขนสงนมโรงเรียนของสหกรณโคนมกรณีศึกษา ใน

ปจจุบันการจัดการเสนทางการขนสงใชการตัดสินใจและประสบการณของหัวหนางานในการดำเนินการ จึงทำใหการจัด

เสนทางขาดประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดระยะทางและตนทุนการขนสงที่สูงเกินไป งานวิจัยนี้จึงไดเสนอวิธีการจัดการการ

ขนสงในรูปแบบใหมเพื่อลดระยะทางและตนทุนในการขนสงลง โดยการลดจำนวนรถบรรทุกและวางแผนเสนทางการ

ขนสงโดยใชรูปแบบทางคณิตศาสตรและโปรแกรม LINGO จากนั้นทำการเปรียบเทียบระยะทางและตนทนุของการขนสง

รูปแบบปจจุบันกับรูปแบบที่นำเสนอ ผลการวิจัยพบวา การจัดเสนทางการขนสงรูปแบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษามี

ระยะทางรวม 4,802.20 กิโลเมตรตอเดือน และตนทุนการขนสงรวม 56,891.14 บาทตอเดือน เมื่อใชวิธีการจัดการขนสง

รูปแบบใหมที่นำเสนอมีระยะทางรวม 3,029.00 กิโลเมตรตอเดือน และตนทุนรวม 30,849.20 บาทตอเดือน จึงสามารถ

สรุปไดวา การขนสงรูปแบบใหมที่นำเสนอ สามารถลดระยะทางได 1,773.20 กิโลเมตรตอเดือน (รอยละ 36.92) และลด

ตนทุนการขนสงลง 26,041.94 บาทตอเดือน (รอยละ 45.57) ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ:  ตนทุนการขนสง การจัดเสนทาง สหกรณโคนม ลิงคโก 
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ABSTRACT 

 This research aimed to reduce the distance and transportation cost of school milk dairy cooperative 

transportation.  Recently, routing management managed by using decision and the experience of a 

supervisor. Thus, routings are inefficient and provide over transportation cost. This research presents a 

new routing model intended to reduce distance and cost of transportation. Reducing of truck number 

and mathematical model and LINGO are applied to solve this problem. Then, total distance and total 

cost transportation of exist and present routing model are compared.  Results shown that total distance 

and total transportation cost of exist model are 4,802 . 20km/month and 5,891 . 1  baht/month. While 

total distance and total transportation cost of present model are 3,029.00 km/month and 30,849.20 

baht/month. It can be concluded that present model reduces total distance and total transportation 

cost of 1,773.20 km/month (36.92 %) and 26,041.94 baht/month (45.57 %) respectively.  

 

Keywords: Transportation cost, Routing, Dairy cooperative LINGO 
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แนวทางการพัฒนาองคกรใหเปนหนวยรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐาน                   

ISO/IEC 17024: 2012 ดานโลจิสติกส สาขาผูปฏิบัติงานขับเคล่ือนรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ : 

กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ 

Guidelines for Organization Development Enhancing Individual Competency 

Certification Institute Standardized ISO/IEC 17024: 2012 in Logistics for Truck Drivers                                   

: Case Study of International Institute for Skill Development 
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บทคัดยอ 

 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เปนหนวยงานในสังกัด กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจ

หลักคือการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อสรางขีดความสามารถ และรองรับการแขงขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเปนหนวยงานท่ี

รองรับการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกำลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ตามโครงการพัฒนาความรวมมอืทางเศรษฐกิจ

ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ซึ่งปจจุบันสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ มีการออกใบรับรองฝมือแรงงานตามกฎหมาย

ของประเทศไทย ซึ่งขอบเขตการรับรองมีอำนาจรับรองไดเฉพาะภายในประเทศไทยเทาน้ัน ไมสามารถรับรองใหครอบคลมุ

ตามโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong SubRegion : GMS) จึงเปน

ที่มาของการพัฒนามาตรฐานใหสามารถรับรองในระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ซึ่งเปนที่ยอมรับใน

หลาย ๆ ประเทศ คณะผูวิจัยจึงไดลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลเพ่ือการเตรียมความพรอม พบวามาตรฐานเดิมควรไดรับการพัฒนา

ดานรูปแบบการรับรองเปนอันดับแรกเนื่องดวยมีความพรอมมากที่สุด โดยใชทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิรท เพื่อใหคะแนน

ความพรอมกอนการพัฒนา คิดเปน รอยละ 31.16 ภายหลังการพัฒนาการเตรียมความพรอม เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 72.79 

แตยังไมเสร็จสมบูรณ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหเสร็จสมบูรณ ทางคณะผูวิจัยไดนำทฤษฎีการบริหารโครงการมาใช

ในการกำหนดเสนทางการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายในทายท่ีสุด 

 

คำสำคัญ:  มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012   โลจิสติกส   สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ 
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ABSTRACT 

 The International Institute for Skill Development is an office in Department of Skill 

Development, Ministry of Labor. The mission is to develop skills and potential of labors in each area to 

have the knowledge, skills, and capacity that suitable for labor market’s needs. To make the 

competence and economics competition and to support the Labors Skills Development to foreign labors 

of Mekong River Region underneath the Economics Cooperation of the Greater Mekong Sub-region 

Project. The International Institute for Skill Development will give the Labor Skill Certificate based on 

Thailand’s Law only in Thailand, it is unable to cover foreign labor groups underneath this project. It is 

the cause that GMS will develop the international standard of ISO/IEC 17024:2012 that acceptable in 

many countries in the world. The researchers studied all data , the result showed that the previous 

standard should be develop in accreditation type by using the Theory of Likert for checking the scores 

before development of 31.16 in 100 percentage, and the scoring after development is increased 72.79 

in 100 percentage. It is not finished in doing this project. For guidance in development, the researchers 

used the Theory of Structure Management to make the goal finally.   

 

Keywords: Standard Quality of ISO/IEC 17024 : 2012 , Logistics, International Institute  

     for Skill Development 
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การปรับปรุงเสนทางขนขยะท่ัวไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม 

Routing Improvement of General Waste Transportation of Maha Sarakham Hospital 

 

ดาริกา ธรรมประชา1,  เพชรรัตน วังหอม2, สุชาดา ไกรจันทร3, ศิวดล กัญญาคำ*,4 

สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1,2,3,4 

E-mail: siwadolkanyakam@gmail.com* 

 

บทคัดยอ    

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการจัดเสนทางขนขยะท่ัวไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม และนำเสนอการ

จัดเสนทางรถขนขยะ 3 กรณี คือ กรณีการใชรถขนขยะ 2, 3, และ 4 คัน โดยแกปญหาการจัดเสนทางการเดินรถดังกลาว

ดวยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver จากนั้นทำการเปรียบเทียบระยะทางแตละกรณีกับการจัดเสนทางแบบเดิมซึ่ง

มีระยะทางรวม 4,160 เมตรตอวัน และเลือกวิธีที่ไดระยะทางรวมที่สั้นที่สุด ผลการวิจัยพบวา กรณีใชรถขนขยะ 2 คัน มี

ระยะทางรวมเทากับ 1,681 เมตรตอวัน ลดลงจากเดิม 2,479 เมตรตอวัน หรือรอยละ 59.59 กรณีใชรถขนขยะ 3 คัน มี

ระยะทางรวมเทากับ 1,648 เมตรตอวัน ลดลงจากเดิม 2,512 เมตรตอวัน หรือรอยละ 60.38 กรณีใชรถขนขยะ 4 คัน มี

ระยะทางรวม เทากับ 2,460 เมตรตอวัน ลดลงจากเดิม 1,700 เมตรตอวัน หรือรอยละ 40.86 ดังนั้น จึงสรุปไดวากรณีท่ี 

3 เปนวิธีการท่ีใหระยะทางรวมสั้นท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: ขยะท่ัวไป ปญหาการจดัเสนทางรถ 

 

ABSTRACT 

This research was proposed to improve the general waste routing of Maha Sarakham Hospital 

and presented 3 cases of routing management. Three cases were using of 2, 3, and 4 vehicles. These 

vehicle routing problems were solved by the VRP Spreadsheet Solver program. Then, total distances 

between those cases and existed distance that provides total distance of 4,160 meter/day were 

compared. Then, the case that generate shortest total distance was selected. Results showed that a 

case of 2 vehicles was revealed total distance of 1,681 meter/day and reduce of 2,479 meter/day or 

59.59 %. A case of 3 vehicles shown total distance of 1,648 meter/day and reduce of 2,512 meter/day 

or 60.38 %.  While a case of 4 vehicles presented total distance of 2,460 meter/day and reduce of 1,700 

meter/day or 40.86%. Consequently, it can be said that the case of 3 vehicles was generated shortest 

total distance.  

 

Keywords: General waste, Vehicle routing problem 
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ผลของการใชปุยน้ำหมักมูลหนอนไหมตอการเจริญเติบโตในผักแพว 

Effect of Silkworm Droppings Compost Water on Growth in Vietnamese Coriander 

 

จีรเดชน จีรเหมือนใจ1, กษิดิ์เดช ออนศร*ี,2, อรพรรณ หัสรังค3 

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสติ1,2,3 
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บทคัดยอ 

ผักแพวเปนพืชลมลุก นิยมปลูกเปนพืชผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบาน การปลูกผักแพวโดยใชปุยอินทรียจะ

ชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินและชวยลดตนทุนการใชปุยเคมีได จากกระบวนการเลี้ยงไหมตัวหนอนไหมจะถายมูล

ไหมเปนจำนวนมากทิ้งไปโดยเปลาประโยชน การทดลองนี้จึงไดศึกษาการใชปุยน้ำหมักจากมูลหนอนไหมเพื่อหาความ

เหมาะสมของปริมาณปุยน้ำหมักท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตในผักแพว ประกอบดวย 5 ทรีทเมนต ไดแก การไมใสปุยน้ำหมกั

มูลหนอนไหม (Silkworm Droppings Compost Water; SDCW0) เปนปจจัยควบคุม และการใสปุยน้ำหมักมูลหนอน

ไหมที่มีการเจือจางความเขมขน 10, 20, 30 และ 40 เทา (SDCW10, SDCW20, SDCW30, SDCW40) จำนวน 10 ซ้ำๆ 

ละ 1 กระถาง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design; CRD) ผลการทดลองพบวาใน

สัปดาหที่ 6 การให SDCW20 และ SDCW30 มีการเจริญเติบโตของผักแพวมากที่สุด โดยมีคาความสูงตนเทากับ 28.30 

และ 27.04 ซม. ตามลำดับ มีคาความกวางทรงพุมเทากับ 38.38 และ 35.88 ซม. ตามลำดับ มีคาความยาวใบเทากับ 

6.12 และ 5.96 ซม. ตามลำดับ มีคาความกวางใบเทากับ 2.24 และ 2.22 ซม. ตามลำดับ มีคาความเขียวใบเทากับ 51.38 

และ 47.46 ตามลำดับ มีคาน้ำหนักสดท้ังตนและรากเทากับ 36.80 และ 30.92 กรัม ตามลำดับ มีคาน้ำหนักสดตนเทากับ 

29.62 และ 24.46 กรัม ตามลำดับ และมีคาน้ำหนักสดรากเทากับ 7.18 และ 6.47 กรัม ตามลำดับ ดังน้ันสามารถใชเปน

แนวทางการผลิตผักแพวอินทรียโดยใชปุยน้ำหมักจากมูลหนอนไหมตอไปได 

 

คำสำคัญ: การเจรญิเติบโต  ผักแพว  มูลหนอนไหม  ความเขียวใบ  ปุยน้ำหมัก 
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ABSTRACT 

Vietnamese coriander is an herbaceous plant that popular to grow for backyard vegetable 

garden and local Thai herb. Using organic fertilizer to grow the vietnamese coriander can help to increase 

organic matter in the soil as well as decrease cost from using inorganic fertilizer. Since the silkworm 

rearing process had a lot of silkworm dropping as waste utilization, this experiment was interested in 

studying the effect of silkworm dropping compost water on growth in vietnamese coriander. The 

experiment was designed by complete randomized design (CRD) for 5 treatments in different silkworm 

dropping compost water concentration such as no applying silkworm dropping compost water, 10, 20, 

30 and 40 times (SDCW0, SDCW10, SDCW20, SDCW30 and SDCW40 respectively). It had 10 repetitions 

and 1 plant in each. The result showed that SDCW20 and SDCW30 had the highest growth in the 6th 

week. The height had 28.30 and 27.04 cm. respectively. The width had 38.38 and 35.88 cm. respectively. 

The leaf length had 6.12 and 5.96 cm. respectively. The leaf width had 2.24 and 2.2 cm. respectively. 

The SPAD value had 51.38 and 47.46 respectively. The shoot and root fresh weight had 36.80 and 30.92 

gram respectively. The shoot fresh weight had 29.62 and 24.46 gram respectively. The root fresh weight 

had 7.18 and 6.47 gram respectively. Therefore, this is possible for using the silkworm dropping compost 

water to produce organic vietnamese coriander. 

 

Keywords: Growth, Vietnamese Coriander, Silkworm Droppings, SPAD Value, Compost Water 
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ผลของการใชปุยน้ำหมักมูลหนอนไหมตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณคลอโรฟลล 

และสารประกอบฟนอลิกรวมในหญาหวาน 

Effect of Silkworm Droppings Compost Water on Antioxidant Activity  

Chlorophyll Content and Total Phenolic Compounds in Stevia 
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บทคัดยอ 

หญาหวานมีการนำไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ยาสมุนไพร และการแพทยกันอยางกวางขวาง เนื่องจาก

สามารถชวยในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานและลดระดับน้ำตาลในเลอืดได การปลูกหญาหวานโดยใชปุยอินทรียจะชวยให

ดินมีความอุดมสมบูรณและชวยลดตนทุนการใชปุยเคมีได จากกระบวนการเลี้ยงไหมตัวหนอนไหมจะถายมูลไหมเปน

จำนวนมากทิ้งไปโดยเปลาประโยชน การทดลองนี้จึงไดศึกษาการใชปุยน้ำหมักจากมูลหนอนไหมเพื่อหาความเหมาะสม

ของปริมาณปุยน้ำหมักที่มีผลตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณคลอโรฟลล และสารประกอบฟนอลิกรวมในหญาหวาน 

ประกอบดวย 5 ทรีทเมนต ไดแก การไมใสปุยน้ำหมักมูลหนอนไหม (Silkworm Droppings Compost Water; SDCW0) 

เปนปจจัยควบคุม และการใสปุยน้ำหมักมูลหนอนไหมที่มีการเจือจางความเขมขน 10, 20, 30 และ 40 เทา (SDCW10, 

SDCW20, SDCW30, SDCW40) จำนวน 10 ซ้ำๆ ละ 1 กระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ มสมบูรณ (Complete 

Randomized Design; CRD) บันทึกผลเมื่อหญาหวานพรอมเก็บเกี่ยวที่อายุครบ 6 สัปดาหหลังยายปลูก ผลการทดลอง

พบวา การให SDCW20 มีปริมาณคลอโรฟลลเอและคลอโรฟลลรวมสงูท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 8.36 และ 11.00 กรัมตอลิตร 

ตามลำดับ การให SDCW20 และ SDCW30 มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยมีคา EC50 เทากับ 19.19 และ 20.01 กรัม

น้ำหนักสดตอลิตร ตามลำดับ สวนปริมาณคลอโรฟลลบี แคโรทีนอยด และสารประกอบฟนอลิกรวมไมมีความแตกตางทาง

สถิติ ดังนั้นสามารถใชเปนแนวทางการผลิตหญาหวานอินทรียโดยใชปุยน้ำหมักจากมูลหนอนไหมในเชิงอุตสาหกรรม

ทางดานตัวยาตอไปได 

 

คำสำคัญ: หญาหวาน  มูลหนอนไหม  ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ  คลอโรฟลล  สารประกอบฟนอลิกรวม 
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ABSTRACT 

Stevia is normal to use in beverage, herb and medical use because it can help to recover 

diabetes patients by decreasing blood glucose level. Stevia cultivation by using organic fertilizer will 

help to maintain soil fertility as well as decrease cost from using inorganic fertilizer. Since the silkworm 

rearing process had a lot of silkworm dropping as waste utilization, this experiment aimed to study the 

effect of silkworm dropping compost water in antioxidant activity, chlorophyll content and total 

phenolic compounds in stevia. The experiment worked on 5 treatments which were no applying 

silkworm dropping compost water (SDCW0) and different silkworm dropping compost water 

concentration such as 10, 20, 30 and 40 times (SDCW10, SDCW20, SDCW30 and SDCW40 respectively). 

It had 10 repetitions and 1 pot in each. The experiment was designed in complete randomized design 

(CRD). It had started collect the data on 6th week after moving the seedling to the new pot. The result 

showed that SDCW20 had the most chlorophyll and total chlorophyll (8.36 and 11.00 g/L respectively). 

SDCW20 and SDCW30 had the highest antioxidant activity (EC50) (19.19 and 20.01 gFW/L respectively). 

Chlorophyll b, carotenoid and total phenolic compounds had no statically significance. Therefore, this 

could be a guideline for using silkworm dropping compost water to grow the organic stevia for medicinal 

use. 

 

Keywords: Stevia, Silkworm Droppings, Antioxidant Activity, Chlorophyll, Total Phenolic Compounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

                                                                               เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1    

 

ผลของการใชสารกลุมไซโตไคนินตอการเกิดยอดและใบของกัญชาในสภาพปลอดเช้ือ 

Effect of Cytokinins on Shoots and Leaves of Cannabis in vitro 

 

จุฑาภัทร พรหมชา1, กษิดิ์เดช ออนศร*ี,2, อรพรรณ หัสรังค3 

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสติ1,2,3 

E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

กัญชาเปนพืชลมลุกท่ีไดรับการยอมรับในการใชประโยชนทางการแพทยอยางมาก เน่ืองจากชวยในการรักษาโรค

ตางๆ ได จึงทำใหกัญชาเปนพืชที่มีแนวโนมทางความตองการเพิ่มมากขึ้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปนวิธีการขยายพนัธุ

พืชที่มีประสิทธิภาพแตความเหมาะสมของฮอรโมนที่สงเสริมการเจริญเติบโตของชิ้นสวนพืชนั้นมีการตอบสนองแตกตาง

กันไป โดยเฉพาะฮอรโมนกลุมไซโตไคนินที่มีความสำคัญตอการชักนำใหเกิดชิ้นสวนใหม การทดลองนี้จึงไดศึกษาการใช

ฮอรโมนกลุมไซโตไคนิน คือ เบนซิลอะดีนีนและไคเนตินในอัตราสวนที่แตกตางกันบนอาหารแข็งสตูร MS เพื่อศึกษาการ

เกิดยอดและใบของกัญชาในสภาพปลอดเชื้อ ประกอบดวย 6 ทรีทเมนต ไดแก อาหารแข็งสูตร MS (MS control) เปน

ปจจัยควบคุม อาหารแข็งสูตร MS ท่ีเติมไคเนติน 1.5 กรัม (MS+kinetin 1.5 g) อาหารแข็งสูตร MS ท่ีเติมเบนซิลอะดีนีน 

0.25 กรัม (MS+BA 0.25 g) และอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมเบนซิลอะดีนีน 0.25 กรัมผสมกับไคเนติน 0.5, 1 และ 1.5 g 

(MS+BA 0.25 g+ kinetin 0.5 g, MS+BA 0.25 g+ kinetin 1 g, MS+BA 0.25 g+ kinetin 1.5 g)จำนวน 50 ซ้ำ วาง

แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design; CRD) บันทึกผลเมื่อกัญชามีอายุครบ 8 สัปดาห ผล

การทดลองพบวา MS+BA 0.25 g+ kinetin 0.5 g มีการเกิดยอดใหมเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 7.56 ยอดตอตน และมีการ

เกิดใบใหมเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 12.63 ใบตอตน ดังนั้นสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางการผลิตกัญชาในสภาพ

ปลอดเช้ือตอไปได 

 

คำสำคัญ: ไซโตไคนิน  เบนซลิอะดีนีน  ไคเนติน  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  กัญชา 
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ABSTRACT 

Cannabis is an herbaceous plant that is accepted for medical use because it can recover in 

various conditions. This makes the cannabis to be trend for higher demand. Tissue culture is an efficient 

cultivation, but the appropriate hormone to promote the growth of explant is different response in each 

plant. Cytokinins is a plant hormone which is important to induct the new shoot. This experiment aimed 

to study the effect of cytokinins that was BA and Kinetin in different ratio on MS media to induct the 

shoot and leaves in vitro. This experiment worked for 6 treatments such as only MS (control), MS + 1.5 

g Kinetin, MS + 0.25 g BA + 0.5 g Kinetin, MS + 0.25 g BA + 1 g Kintein, and MS + 0.25 g. + 1.5 g Kinetin. 

These had total 50 repetitions. The experiment was designed in complete randomized design (CRD). 

The data was collected on 8th week of seedling. The result showed that MS + 0.25 g BA + 0.5 g Kinetin 

had the highest shoot and leaves induction (7.56 shoots/plant and 12.63 leaves/plant respectively). 

Therefore, this information can be used for a basic and a guideline for cannabis production in vitro 

forwardly. 

 

Keywords: Cytokinins, Benzyladenine, Kinetin, Tissue culture, Cannabis 
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อิทธิพลของปุยไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสตอการเจริญเติบโตของกัญชา 

Effects of Nitrogen Potassium and Phosphorus Fertilizers on Growth of Cannabis 

 

อุนวัฒน อันมี1, กษิดิ์เดช ออนศร*ี,2, บัญญัติ เศรษฐฐิต3ิ, อรพรรณ หัสรังค4 

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสติ1,2,3,4 

E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

 กัญชา (Cannabis sativa L.) เปนสวนประกอบในตำรับยาแผนไทยจำนวนมากแตเนื่องจากถูกกำหนดใหเปน

พืชเสพติด ประเภทที่ 5 ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 จึงขาดการนำมาใชเปนยามาเปนเวลานาน ซึ่ง

ตั้งแตวันที่ 19 ก.พ. 2562 เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการอนุญาตใหนำกัญชามาใชประโยชนทางการแพทยโดยกรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงมีการปลูกกัญชาเพื่อนำมาใชประโยชนทางการแพทย ซึ่งธาตุอาหารพืชเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่สำคัญตอการเจริญเติบโตของพืชทั่วไปจึงเปนที่มาของการศึกษาอิทธิพลของปุยไนโตรเจน โพแทสเซียม และ 

ฟอสฟอรัส ตอการเจริญเติบโตของกัญชา โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : 

CRD) แบงออกเปน จำนวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซ้ำ โดยในแตละกรรมวิธีทำการใหสูตรปุยเคมีที่แตกตางกัน 5 สูตร 

ไดแก T1 (16-16-32)  , T2 (16-32-16) ,  T3 (32-16-32) ,  T4 (16-16-16)  และ T5 (32-16-16) ทำการใหสัปดาหละ 

1 ครั้ง โดยใหปริมาณเทากันทุกสูตร สัปดาหแรกใหปริมาณ 2 กรัม และเพิ่มปริมาณการใหปุยสัปดาหละ 2 กรัม กระท่ัง

เก็บเกี่ยว จากการติดตามการเจริญเติบโตพบวา T1 (16-16-32) มีคาการเจริญเติบโตที่ดีกวาสูตรอื่น โดยมีคาความสูง 

ขนาดลำตน และความกวางใบที่ดี คือ 147.50 , 1.194 และ 11.82 เซนติเมตร ตามลำดับ ในขณะที่ความยาวใบ และ

ความเขียวของใบท่ีดีท่ีสุดเปนผลจากการใหปุยเคมีสูตร T4 และ T5 จากผลการทดลองจึงแสดงใหเห็นวาสูตรปุยท่ีแตกตาง

กันมีผลตอการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนำมาใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการเลือกใชสูตรปุย

เพ่ือความเหมาะสมตอการปลูกเลี้ยงตนกัญชาตอไป 

 

คำสำคัญ: กัญชา  สูตรปุย  การเจริญเติบโต 
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ABSTRACT 

Cannabis (Cannabis sativa L.) is an ingredient in many Thai traditional medicines. Because it was 

designated as a Category 5 narcotic plant in the Narcotic Drugs Act of 1979, it had not been used as a 

medicine for a long time. Since February 19, 2019, Thailand had allowed the use of cannabis for medical 

purposes. The Department of Thai Traditional and Alternative Medicine had grown cannabis for 

medicinal purposes. Plant nutrition is an important factor in cannabis growth. Therefore, this experiment 

was interested in studying the effect of nitrogen, potassium and phosphorus fertilizers on the growth of 

cannabis. The experiment was designed in completely randomly (Completely Randomized Design: CRD) 

for 5 factors and 4 replications in each. The 5 factors consisted T1 (16-16-32), T2 (16-32-16), T3 (32-16-

32), T4 (16-16-16) and T5 (32-16-16) Every factor was treated in equal amount every week. The first week 

applied for 2 grams. It increased amount for 2 gram every week until harvesting. Growth monitoring 

showed that T1 (16-16-32) had better growth than other factors. The height, stem size and leaf width 

were 147.50cm,1.194cm and 11.82cm, respectively. The best leaf length and greenness were T4 and T5. 

The results showed that different fertilizers had different effects on growth. This information can be 

used as a basis for selecting fertilizer formulas to be appropriate for growing cannabis plants. 82) 

respectively, while the leaf length the best leaf greenness resulted from T4 and T5 fertilization. The 

results showed that different fertilizer formulations had different effects on growth. This information can 

be used as a basis for selecting fertilizer formulas to be suitable for growing cannabis. 

 

Keywords: Cannabis, Fertilizer formula, Growth 
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บทคัดยอ 

 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาและความตองการของเจาของวิสาหกิจในการพัฒนาระบบ 

2) เพ่ือวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบท่ีสอดคลองกับความตองการ3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ิมสุข กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ิมสุข ผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ และ นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รวมจำนวนท้ังสิ้น 43 คน เครื่องมือท่ีใช 

คือ แบบสอบถามปญหาและความตองการรูปแบบระบบบริหารจัดการวิสาหกิจฯ คูมือการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

และแบบประเมินประสิทธิภาพของผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทำการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการมี

ความตองการระบบที่สามารถจัดการดานสินคา ดานลูกหนี้ ดานบัญชีรายรับ-รายจาย ทั้งนี้ไดพัฒนาระบบที่มุงเนน

ความสามารถของระบบตามความตองการในเรื่อง การผลิตสินคา การขายสินคา การรับคืนสินคา จัดการรายรับ-รายจาย 

และการจัดการลูกหนี้ และผูใชระบบไดประเมินประสิทธิภาพดานการออกแบบระบบ ในสวนนำเขาขอมูล และสวน

นำเสนอขอมูล โดยมีประสิทธิภาพในระดับมาก (X ̅= 4.43, S.D. = 0.43)   

 

คำสำคัญ: ระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ิมสุข , วิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ิมสุข 
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ABSTARCK 

 The objectives of this research paper were 1) to study the problems and needs of enterprise 

owners in system development, 2) to analyze, design and develop a system that conforms to the needs, 

3) to assess the efficiency of the management system for community enterprises in happy districts The 

sample group was members of the Moo Satsuk Community Enterprise. Information technology 

specialists from the field of business computers and system developers from the field of business 

computers A total of 43 people were used. The tool used was a questionnaire on problems and needs 

of the enterprise management system. System Analysis and Design Guide and an evaluation form for 

the results of system analysis and design. perform data analysis by analyzing the content The statistics 

used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results showed that 

entrepreneurs need a system that can manage products, accounts receivable, income-expense 

accounts. The system has been developed that focuses on the ability of the system according to the 

needs Product manufacturing, merchandising, return of goods Manage income-expenses and debtor 

management And users of the system evaluated the efficiency of the system design. in the data import 

section and information presentation with a high level of efficiency (X ̅= 4.43, S.D. = 0.43). 

 

Keywords: Management System for Happy Moo Kham Community Enterprise,  

      Happy Moo Kham Community Enterprise 
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ระบบบริหารจัดการบานฟารมเห็ดเตาหู & ฟา ออนไลน 

Ban Farm Mushroom Tofu & Fa Online Management System 

 

วราพร กรีเทพ1, เจนจิรา สีแสด2, ปรีญาพรรณ ปดแสง3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1,2,3 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบบริหารจัดการบานฟารมเห็ดเตาหู&ฟา 

ออนไลน เพื่อพัฒนาระบบจัดการขายสินคาใหมีหลากหลายชองทาง และเพื่อประเมินความสอดคลองของระบบบริหาร

จัดการบานฟารมเห็ดเตาหู&ฟา ออนไลน ประชากรและกลุมตัวอยางคือ กลุมบานฟารมเห็ดเตาหู&ฟา 28 คน ผูเช่ียวชาญ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งน้ีประกอบดวย 1) ลง

พ้ืนท่ีทำการศึกษาปญหาการของระบบเดิม 2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ 3)แบบประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใชการวิเคราะหขอมูลแบบเน้ือหา และใชสถิติในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาผูใชระบบตองการรูปแบบระบบ ท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานใน ดานจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

ดานจัดการงานขาย ดานออกรายงาน และหลังจากพัฒนาระบบท่ีสอดคลองกับความตองการ ไดประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานจากผูใชระบบ พบวาระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากทุกดาน 

 

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ABSTACT 

 The objectives of this research are to analyze and design a management system for Tofu & Fah 

Mushroom Farm House online to develop a sales management system to have a variety of channels. 

And to assess the consistency of the Tofu & Fah Mushroom Farm House Management System online, 

the population and sample groups were: Tofu & Fa Mushroom Farm House Group, 2 8  people, 9 

information technology experts, using a specific selection method. research tools This time consisted of 

1 )  Go to the site to study the problems of the old system 2 )  Document study, analysis, design and 

development of the system 3)  System performance evaluation form which uses content analytics and 

use statistics for analysis such as mean and standard deviation. The results of the study revealed that 

system users prefer the system style. can support the work in basic information management Sales 

Management side of the report and after developing a system that meets the needs Has evaluated the 

performance of the system users. Found that the system has a high level of efficiency in all aspects. 

 

Keywords: Management system, system development, information technology 
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การศึกษาปริมาณปุยอินทรียตอการเจริญเติบโตทางลำตน ปริมาณคลอโรฟลล  

และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของใบกัญชา (Cannabis sativa L.) 

Study Amount of Organic Fertilizer on Growth, Chlorophyll Content and Antioxidant 

Activity of Cannabis leaves (Cannabis sativa L.) 

 

ศิวกร จันทบาล1, กษิดิ์เดช ออนศร*ี,2, บัญญัติ เศรษฐฐิต3ิ, อรพรรณ หัสรังค4 

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสติ1,2,3,4 

E-mail: big12744@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

กัญชาเปนพืชสมุนไพรหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับทางการรักษาท้ังจากตางประเทศและประเทศไทย เน่ืองจากกัญชา

มีสารสำคัญที่มีประโยชนตอการรักษา และหนึ่งความสำคัญของกัญชาคือการมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระนั้นมีความผันแปรไปตามปริมาณธาตุอาหารที่พืชไดรบั การศึกษาครั้งนี้จึงทำการศึกษาถึงปริมาณปุยอินทรียตอการ

เจริญเติบโตทางลำตน ปริมาณคลอโรฟลล และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในใบของกัญชา โดยวางแผนการทดลองแบบสุม

สมบูรณ (Completely randomized design; CRD) ทำการเปรียบเทียบ 5 ปจจัย ไดแกปุ ยเคมีปริมาณ 16 กรัม

ไนโตรเจนตอตน (Control) และปุยอินทรียทีปริมาณตางกัน ไดแก 8 16 24 และ 32 กรัมไนโตรเจนตอตน จากผลการ

ทดลองพบวาการเจริญเติบโตทางลำตนของกัญชามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใหปุยอินทรีย

ปริมาณ 32 กรัมไนโตรเจนตอตนมีความสูง ความกวาง และขนาดลำตนที่ดีที่สุด คือ 56.18, 51.78 และ 0.5 เซนติเมตร 

ตามลำดับ แตกลับไมพบวาปริมาณคลอโรฟลลในใบกัญชามคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการมีฤทธ์ิ

ตานอนุมูลอิสระพบวาความสามารถในการกวาดลางอนุมูลอิสระไดลดลงเมื่อปุยมีปริมาณลกลง โดยปจจัยที่มีการให 8 

กรัมไนโตรเจนตอตน มีความสามารถในการกวาดลางอนุมูลอิสระที่ไมดีเทากับปริมาณการให 16 24 และ 32 กรัม

ไนโตรเจนตอตน ผลการทดลองท่ีไดน้ีสามารถนำไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการใชปริมาณปุยอินทรียท่ีเหมาะสมตอการปลูก

เพ่ือคุณภาพท่ีดีของกัญชา 

 

คำสำคัญ : กัญชา  ปุยอินทรีย  การเจรญิเติบโต  คลอโรฟลล  ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
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ABSTRACT 

Cannabis is an herb that is accepted medical use in many countries and Thailand, because of 

its active ingredient. One benefit of cannabis is antioxidant activity. The antioxidant activity is varied by 

plant nutrition that cannabis is absorbed. This experiment aimed to study the amount of organic fertilizer 

on growth, chlorophyll content and antioxidant activity of cannabis leaves. It was designed by 

Completely Randomized Design (CRD) in 5 treatments such as 16 g.N/plant of inorganic fertilizer and 

different of organic fertilizer (8, 16, 24 and 32 g.N/plant). The experiment showed that it had a statistically 

significant difference in cannabis growth. Cannabis treated with 32 g.N/plant had the best height, width and 

stem size of 56.18, 51.78 and 0.5 cm, respectively. On the other hand, there was not statistically significant 

difference in chlorophyll contents. For antioxidant activity, it was 8 g.N./plant did not have antioxidant activity 

better as 16 24 and 32 g.N/plant. This result can use to guideline for appropriate organic fertilizer amount in 

order to practice for good quality cannabis yield. 

 

Keywords: Cannabis, Organic fertilizer, Growth, Chlorophyll, Antioxidant activity 
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การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชในครัวเรือนชุมชนบานบาก ตำบลบงเหนือ 

อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

Technology Transferring For High Quality Rice Seed Production For Using Of Ban 

bak, Bong Nuea, Sawang Daen Din, Sakon Nakhon, Thailand 

 

สุภาภรณ จันทะนุด*,1, ผานิตย นาขยัน2, รัชชานนท สมบูรณชัย3, ปรมินทร นาระทะ4 

สาขาวิชาการพัฒนาภมูิสังคมอยางยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 502901,2,3,4 

E-mail: hironrom@hotmail.com*,1 

 

บทคัดยอ 

เมล็ดพันธุ ดีเปนปจจัยที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิตขาว การใชเมล็ดพันธุ ขาวที่ไมได

มาตรฐานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหคุณภาพและผลผลิตขาวของประเทศไทยลดลง การถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาการ

เมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมใหกับเกษตรกรเปนแนวทางหน่ึงในการแกปญหา คุณภาพของเมล็ดพันธุขาวท่ีไดข้ึนอยูกับการนำองค

ความรูไปปฏิบัติ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชในครัวเรือนใหกับ

เกษตรกรชุมชนบานบาก ตำบลบงเหนือ อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดเทคโนโลยกีาร

ผลิตเมล็ดพันธุขาวและประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยี โดยการนำเกษตรกรท่ีสมัครใจ จำนวน 17 คน เขาศึกษาดูงาน

การผลิตเมล็ดพันธุขาว จัดฝกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี และใหเกษตรกรจัดทำแปลงตามกระบวนการผลิต

เมล็ดพันธุ จากการทดลองนี้พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมหลังจากศึกษาดูงานในระดับมากที่สุด การถายทอด

องคความรูการผลิตเมล็ดพันธุดวยวิธีฝกอบรมมีผลตอการพัฒนาความรูของเกษตรกรอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ระดับ

คะแนนเฉลี่ยกอนฝกอบรม 14.5 คะแนน เมื ่อเขาอบรมแลวมีระดับคะแนนเฉลี่ย 21.6 คะแนน กอนการถายทอด

เทคโนโลยีมีตัวอยางขาวผานมาตรฐานรอยละ 17.7 เมื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีแลวมีเมล็ดพันธุขาวผานมาตรฐานรอย

ละ 99.7 องคความรูและเทคโนโลยีที่ไดรับ เกษตรกรสามารถนำไปปรับใชในการผลิตขาวไดอยางมีคุณภาพ และพึ่งพา

ตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป  

 

คำสำคัญ: เมล็ดพันธุ  การถายทอดเทคโนโลยี  มาตรฐาน 
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ABSTRACT 

Good rice seed is one of the important factors that can increase yield and decrease production 

cost. Using bad quality rice seed is one of causes of decreasing rice yield and quality. Technology transfer 

of rice seed production is an alternative to solve the problem. As the rice seed quality depends on 

practices of farmers, the researcher has conducted a study with farmers at Ban Bak, Bong Nuea, Sa wang 

Dan Din in Sakon Nakhon province with the objective to transfer technology of good rice seed and assess 

the technology transfer process. 17 voluntary farmers participated in the study by taking a course and 

excursion concerning rice seed production. The farmers applied knowledge into practice by making 

production fields for rice seed production according to the instruction. According to the results, the 

overall satisfaction of farmers after the excursion was at high level. Technology transfer of rice seed 

production by training had a significant effect on knowledge of farmers. The average pre-test score was 

14.5 and the average post-test score was 21.6. Regarding the rice seed quality, the percentage of rice 

seed from farmers that passed the standard before and after training was 17.7 and 99.7, respectively. In 

conclusion, farmers could apply knowledge from this study for good rice seed production and 

sustainable rice production. 

 

Keywords: Seed, Technology Transfer, Standard 
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ศักยภาพของแหลงธาตุอาหารจากปุยคอกแตละชนิดตอการผลิตเมลอนอินทรีย 

The potential of using nutrient sources, manure for organic melon production 

 

เอกวุฒิ ภักภูมินทร1, ปริญดา แข็งขัน2, เอกรินทร สารีพัว*,3  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 460001,2,3 

E-mail: eakrin.sa@ksu.ac.th* 

 

บทคัดยอ 

ในการผลิตเมลอนคุณภาพผลผลิตมีความสำคัญอยางมาก โดยเฉพาะเมลอนอินทรีย เนื่องจากแหลงธาตุอาหาร

ปุยอินทรียที่ใชมีความหลากหลาย โดยเฉพาะปุยคอกที่เปนองคประกอบหลักในวัสดุปลูกที่ยังมีขอมูลการศึกษาไมมากนัก

ถึงชนิดของปุยคอกที่เหมาะสมในการผลิตเมลอนอินทรียท่ีมีศักยภาพใหผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงทำการศึกษาศักยภาพของ

แหลงธาตุอาหารจากปุยคอกแตละชนิดในการผลิตเมลอนอินทรีย โดยวางแผนการทดดลองแบบ 2 x 6 factorial in CRD 

จำนวน 4 ซ้ำ ปจจัยที่ศึกษา ไดแก ปจจัย A (ชนิดพันธุเมลอน จำนวน 2 พันธุ) และ ปจจัย B (วัสดุปลูกที่มีแหลงของธาตุ

อาหารแตกตางกัน จำนวน 6 ชนิด) จากผลการทดลอง พบวา พันธุของเมลอนมีการเจริญเติบทางลำตนและใบแตกตางกัน

ในทุกชวงการเจริญเติบโต โดยเมลอนพันธุ A1 มีลักษณะการเจริญเติบโตสูงกวาเมลอนพันธุ A2 สวนวัสดุปลูก พบวา วัสดุ

ปลูกจากปุยหมักมูลวัวมีศักยภาพดีที่สุดในลักษณะการเจริญเติบโตทางลำตนและใบ แตในลักษณะปริมาณคลอโรฟลล 

พบวา วัสดุปลูกจากปุยหมักมูลคางคาวและมูลไสเดือนมีปริมาณสูงท่ีสุด และเมลอนพันธุ A1 ท่ีปลูกในวัสดุปลูกจากมูลวัว 

มูลคางคาว และมูลไสเดือน มีลักษณะการเจริญเติบดีที่สุด ลักษณะผลผลิตและองคประกอบผลผลิต พบวา เมลอนพันธุ 

A1 มีน้ำหนักเฉลี่ยตอผล ขนาดผล และความหนาของเนื้อผลมากกวาเมลอนพันธุ A2 และวัสดุปลูกจากปุยหมักมูลวัวให

ลักษณะผลผลิตและองคประกอบผลผลิตดีที่สุด รองลงมา คือ วัสดุปลูกจากปุยหมักมูลคางคาว และมูลไสเดือน สวน

ลักษณะคุณภาพของผลผลิต พบวา เมลอนพันธุ A1 มีเปอรเซ็นตความหวานสูงกวาเมลอนพันธุ A2 และวัสดุปลูกจากปุย

หมักมูลคางคาวและมูลไสเดือนมีเปอรเซ็นตความหวานสูงที่สุด จากการศึกษาในครั้งนี้ สรุปได เมลอนพันธุ A1 และวัสดุ

ปลูกจากปุยหมักจากมูลวัว มูลคางคาว และมูลไสเดือน เหมาะสมจะนำมาใชในการผลิตเมลอนอินทรีย และวัสดุปลูกจาก

ปุยหมักมูลสุกรไมคอยเหมาะสมท่ีจะนำมาใชปลูกเมลอนอินทรีย 

 

คำสำคัญ: พืชผักอินทรีย  โรงเรือนปลูกพืช  การปลูกเมลอน  ปุยอินทรีย 
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ABSTRACT 

  In the production of melon Productivity quality is very important. Especially organic melon due 

to various nutrients sources, organic fertilizer used manure, which is the main component in planting 

materials, which still doesn't have much study data about the type of manure suitable for producing 

organic melon which has the potential to produce quality products. Therefore, the potential of nutrients 

from each type of manure for the production of organic melon has been studied. The 4 x 2 factorial in 

CRD experiment planned for 4 replications. The factors studied were factor A (2 melon varieties) and 

factor B (planting materials with 6 different nutrients sources). From the experiment, it was found that 

the varieties of Melon had different growth in stem and leaf in every growth phase. The Melon varieties 

A1 had higher growth characteristics than the A2 Melon varieties. Plant material from cow manure 

compost has the best potential for growth through trunk and leaves. But in the amount of chlorophyll, 

it was found that the plant material from compost, bat manure and earthworm were the highest 

amount. And Melon varieties A1 grown on planting materials from cow dung, bat manure and earthworm 

manure Have the best growth characteristics. Yield and Yield Components It was found that Melon strain 

A1 had higher weight per fruit, fruit size and fruit thickness than A2 melon and planting material from 

cow manure compost gave the best yield characteristics and yield components, followed by the 

material. Planted from compost, bat manure and earthworms. As for the quality characteristics of the 

produce, it was found that Melon strain A1 had higher percentage of sweetness than Melon strain A2 

and the planting material from compost, bat manure and earthworm manure had the highest percentage 

of sweetness. In this study, the A1 melon and plant material were obtained from compost from cow 

manure, bat manure and earthworm manure. Suitable to be used in the production of organic melon 

and planting material from pig manure compost is not suitable for organic melon cultivation. 

 

Keywords: Organic vegetable, Greenhouse, Melon planting, Organic fertilizer 
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ผลของความเขมขนของนำ้มันกานพลูและความหนาแนนของการบรรจ ุ

ตออัตราการรอดตายของปลานิลแดง 

Effects of Clove Oil Concentration and Containing Density 

on Survival Ratesof Red Tilapia (Oreochromis spp.) 

 

สาธิต คำผง*,1, ภวัต เจียมจิณณวัตร2, วรินธร มณีรัตน3 
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มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2,3 

E-mail: khamphong_13s@hotmail.com* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของความเขมขนของน้ำมันกานพลูและความหนาแนนของการบรรจุตออัตราการ

รอดตายของปลานิลแดง ขนาด 30.03±1.05 กรัม และเปอรเซ็นตการรั่วซมึของถุงบรรจุปลานิลแดง เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 

4x4 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในกลุม  (4x4 factorial in completely randomized design) ทดลอง 

2 ปจจัยรวมกันท่ีระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ปจจัยท่ี 1 (A) คือความเขมขนของน้ำมันกานพลู 4 ระดับ ท่ี 10 (ชุดควบคุม), 15, 20 และ 

25 มิลลิกรัมตอลิตร ปจจัยที่ 2 (B) คือความหนาแนนของปลานิลแดง 4 ระดับ ที่ 2, 3, 4  และ 6 ตัวตอลิตร ผลการวิจัย พบวา 

การใชน้ำมันกานพลูท่ี 20 และ 25  มิลลิกรัมตอลิตร  อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม การใชน้ำมันกานพลูที่ 25 มิลลิกรัมตอลิตร ปลานิลแดงมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สุด 

ความหนาแนนในการบรรจุท่ี 2 และ 3 ตัวตอลิตร อัตราการรอดตายเฉลีย่ของปลานิลแดงมีความแตกตางอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ 

(P<0.05) เมื่อเทียบกับความหนาแนนในการบรรจุท่ี 6 ตัวตอลิตร  ความหนาแนนในการบรรจุท่ี 2 และ 3 ตัวตอลิตร ปลานิลแดงมี

อัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อวิเคราะหอิทธิพลรวมของทั้ง 2 ปจจัย พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(P>0.05) การใชน้ำมันกานพลูท่ี 25 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับความหนาแนนในการบรรจุปลานิลแดง 2, 3, 4 และ 6 ตัวตอลิตร ไม

พบเปอรเซ็นตการรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง สำหรับคาคุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวาความ

เขมขนของน้ำมันกานพลูและความหนาแนนของการบรรจุมีผลตออัตราการรอดตายของปลานิลแดง 

 

คำสำคัญ: ปลานิลแดง น้ำมันกานพลู ความหนาแนนในการบรรจุ อัตราการรอดตาย  
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ABSTRACT 

The research aimed to study the effects of clove oil concentration and containing density on survival 

rates of red tilapia (Oreochromis spp.) size 30.03±1.05 g and percentage of leakage in the red tilapia packaging 

bags. This experiment was the experimental research using 4x4 factorial in completely randomized design, 

there were 2  factors at 12 hours. The experiment two common factor at 12 hours. Factor 1 (A) was 

concentration of clove oil 4 levels at 10 (control), 15 , 20 and 25 milligram/liter and factor 2 (B) was the 

stocked densities of red tilapia 4 levels at 2, 3, 4 and 6 individual/liter. Research findings were using clove oil 

at 20 and 25 milligram/liter the average survival rate there was statistically significant difference (P<0.05) when 

compared with control unit. Using clove oil at 25 milligram/liter the average survival rate of red tilapia highest. 

Containing density at 2 and 3 individual/liter the average survival rate there was statistically significant 

difference (P<0.05) when compared with containing density at 6 individual/liter. Containing density at 2 and 

3 individual/liter the average survival rate of red tilapia highest. When analyzing the combined influence of 

the two factors were not significantly different (P>0 .05 ) .  Using clove oil at 25 milligram/liter together with 

containing density at 2 ,  3 ,  4  and 6 individual/liter no percentage of leakage was found in the red tilapia 

packaging bags.  At the end of the experiment, water quality parameters were set in standard level. The 

results showed that concentration of clove oil and containing density there were affects the survival 

rate survival rates of red tilapia. 

 

Keywords: Red Tilapia, Clove Oil, Containing Density, Survival Rates, Transportation Costs 
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ผลของไคโตซานท่ีมีตอการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 

ของมะมวงพันธุน้ำดอกไมสีทอง 

Effects of Chitosan on Prolonging Storage Life and Postharvest Qualities 

of Mango cv. Namdokmai Srithong 

 

เลิศชัย จิตรอาร*ี,1,  มงคล ถิรบุญยานนท2,   ยุวลี อันพาพรม3, Rameshprabu Ramaraj4 
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School of Renewable Energy, Maejo University4 
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บทคัดยอ 

 มะมวงน้ำดอกไมสีทองมีการปลูกและผลผลิตเปนจำนวนมากในประเทศไทย แตยังประสบปญหาดานการยืดอายุ

การเก็บรักษาผลผลิตและมีการใชสารเคมีซึ่งมีสารตกคาง โดยงานวิจัยนี้มุงศึกษาไคโตซานซึ่งเปนสารอินทรียเพื่อการยืด

อายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมะมวงน้ำดอกไมสีทองหลังการเก็บเกี่ยว โดยชุบผลมะมวงแกระยะ 105 วันหลังดอก

บาน ในน้ำกลั่น กรดอะซิติก และสารละลายไคโตซาน ความเขมขนตางๆ (0.25, 0.50, 0.75 และ 1 เปอรเซ็นต) เปน

ระยะเวลา 11 วัน บันทึกขอมูลการเกิดโรค การสูญเสียน้ำหนัก คาส ีL a b ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได ปริมาณกรดท่ี

ไทเทรตได และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี hedonic scale เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา 11 วันพบวา ผล

มะมวงท่ีชุบดวยไคโตซาน ความเขมขน 0.5, 0.75 และ 1 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตการเกิดโรค ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ำ

ได การเปลี่ยนแปลงของสี a และ b เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ำหนักนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆ นอกจากนีผ้ล

การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบคุณลักษณะดานสี รสชาติ และลักษณะปรากฏของผล

มะมวงท่ีชุบดวยไคโตซาน ความเขมขน 0.5, 0.75 และ 1 เปอรเซ็นตนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองอ่ืนๆ แสดงใหเห็น

วา การชุบไคโตซาน ความเขมขน 0.5, 0.75 และ 1 เปอรเซ็นต สามารถชะลอการเกิดโรคและชวยยืดอายุการเก็บรักษา

มะมวงน้ำดอกไมสีทองไดนานถึง 11 วัน 

 

คำสำคัญ:  มะมวง  ไคโตซาน  การเก็บรักษา  คณุภาพ  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
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ABSTRACT 

Mango cv. Namdokmai Srithong were huge cultivated areas and high production in Thailand. 

However, the shelf life extension and chemical residues still be a problem for this plant. Therefore, the 

objective of this experiment was to study the effects of chitosan organic solution) on prolonging storage 

life and postharvest qualities of mango cv. Namdokmai Srithong. Mature mango fruits (105 days after 

flowering) were coated with water, acetic acid, 0.25%, 0.50%, 0.75% and 1% chitosan, respectively and 

stored for 11 days. The data of disease incidence, weight loss, color (L, a and b value), total soluble 

solids, titratable acidity and a sensory evaluation by hedonic scale was recorded. The results showed 

that the disease incidence, total soluble solids, color (a and b) change, weight loss of mango fruits 

coated with 0.5%, 0.75% and 1% chitosan were lower than that of the other treatments after storage 

for 11 days. In addition, the results of sensory evaluation found that the preference score of color, flavor 

and appearance was low compared to the other treatments. The results indicated that the coating with 

0.5%, 0.75% and 1% chitosan could delay postharvest disease incidence and extend the shelf life of 

mango cv. Namdokmai Srithong for 11 days of storage. 

 

Keywords: Mango, Chitosan, Storage life, Quality, Postharvest technology 
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวแซมมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 

Growth and Yield of Mung Bean Intercrop with Cassava under Drip Irrigation System 

 

ประทีป อูปแกว  

สาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
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บทคัดยอ    

การปลูกมันสำปะหลังรวมกับพืชตระกูลถั่วเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกมันปะหลัง การศึกษานี้จึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเจริญเตบิโต และผลผลติ และศัตรูพืชในการปลูกมันสำปะหลงัหลังแซมดวยถ่ัว โดยทดสอบ 3 

ทรีทเมนทคือ มันสำปะหลัง มันสำปะหลังแซมถั่วเขียว และถั่วเขียว ถั่ ดวยแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ ผล

การศึกษาพบวาน้ำหนักสดน้ำหนักแหง และผลผลิตของถั่วเขียวที่ปลูกอยางเดียวมากกวาถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมัน

สำปะหลัง แตน้ำหนักสดตน น้ำหนักสดใบ น้ำหนักสดเหงา น้ำหนักแหงตน น้ำหนักแหงใบ น้ำหนักหนักหัวมันสด น้ำหนัก

หัวมันแหงและเปอรเซ็นตแปงของมันสำปะหลังไมมีความแตกตางกันระหวางมันสำปะหลังแซมถั่วเขียว และปลูกมัน

สำปะหลังอยางเดียว ดังน้ันการปลูกมันสำปะหลังแซมถ่ัวเขียว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ี  

 

คำสำคัญ:  มันสำปะหลัง  พืชแซม  ถ่ัวเขียว 

 

ABSTRACT 

Cassava-legume intercropping system were increasing an income of farmer’s cassava 

production.  These objective of this study was to evaluate the plant growth and yield in cassava-legume 

intercropping system.  The experiment was tested in 3  treatments: cassava, cassava-mung bean and 

meug bean with Randomized Complete Block Design (RCBD).  The results showed that the fresh weight, 

dry weight and yield of mung bean of monoculture had more than the legumes in intercropping system.  

However, the stem fresh weight, leaf fresh weight, rhizome leaf fresh weight, stem dry weight, rhizome 

dry fresh, tuber fresh weight, tuber dry weight and starch percentage of cassva weren’t differed among 

the intercropping culture in cassava-mung bean and cassava monoculture.  So, the intercrop culture of 

cassava with mung bean can be increase the land equivalent. 

 

Keywords: Cassava,  Intercrop, Peanut 
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ผลการเสริมเพคตินจากเปลือกกลวยหอมทองตอการเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพร 1  

The Effect of supplemented with Pectin from Hom Thong Banana (MUSA AAA 

Group) Peel for growth of Climbing Perch Chumphon 1 (Anabas testudineus) 
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บทคัดยอ 

การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพร 1 ที่เสริมเพคตินจากเปลือกกลวยหอมทอง มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาผลของการเสริมเพคตินสกัดจากเปลือกกลวยหอมทองในอาหารตอการเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพร 1 ในการ

ทดลองครั ้งนี ้ใชปลาน้ำหนักและความยาวตัวเฉลี ่ยเริ ่มตน เทากับ 3.29±0.70 ก. และ 5.43±0.39 ซม. ตามลำดับ 

(คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ปลอยปลาท่ีความหนาแนน 50 ตัวตอถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร เปนเวลา 91 วัน แบง

การทดลองออกเปน 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ประกอบดวย ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 2 และ 3 โดยการเลี้ยง

ปลาหมอชุมพร 1 ดวยการเสริมเพคติน 0, 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. โดยอาหารเม็ดสำเร็จรูปมีระดับโปรตีน 25.32 % 

ตามลำดับ ผลการศึกษาพบวา การเสริมเพคตินจากเปลือกกลวยหอมทอง 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. จะสงผลตอ น้ำหนัก

ตัวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโต สูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปลาที่มีการเสริมเพคติน 1 

ก./อาหาร 1 กก. มีความแตกตางกันดานความยาวกับชุดควบคุม และพบวาทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันของ

อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และ ผลผลิตสทุธิ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ปจจัยของคุณภาพน้ำ

ที ่ตรวจวัดในการทดลองในครั ้งนี ้ ประกอบไปดวย อุณหภูมิ (25.7±0.2, 25.8±0.1 และ 25.8±0.2 oC ตามลำดับ) 

ออกซิเจนละลายในน้ำ (4.30±0.21, 4.25±0.23 และ 4.42±0.05 mg/L ตามลำดับ) ความเปนกรดเปนดาง (7.82±0.01, 

7.79±0.05 และ 7.79±0.01 ตามลำดับ) ความเปนดาง (164.8±8.3, 158.7±13.5 และ 162.3±18.6 mg/L as CaCO3 

ตามลำดับ) ปริมาณแอมโมเนีย (0.18±0.01, 0.21±0.08 และ 0.27±0.08 mg/L ตามลำดับ) ไนไตรท (0.32±0.03, 

0.38±0.01 และ 0.33±0.05 mg/L ตามลำดับ) คุณภาพน้ำมีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาหมอชุมพร 1 สรุปการเสริม

เพคตินจากเปลือกกลวยหอมทอง 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตใหกับปลาหมอชุมพร 1 ได  

 

คำสำคัญ:  ปลาหมอชุมพร 1  เพคติน  เปลือกกลวยหอมทอง  การเจริญเติบโต 
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ABSTRACT 

The study on growth performance climbing perch Chumphon 1 (Anabas testudineus) by of 

pectin extraction from banana peel “HOM THONG BANANA” (MUSA AAA Group) as a feed additive. This 

study aims to be investigated the effect of dietary pectin supplementation on growth of the climbing 

perch Chumphon 1. The experiment was carried out in a plastic aquarium (500 L) for 91 days with 50 

fingerlings (3.29±0.70 g, 5.43±0.39 cm). There were three different pectin additive treatments (0, 1, and 

3 g/kg) in triplicate, whereas instant fish feed contained 25.32% protein content. The results showed 

that addition of 1 and 3 g pectin/kg produced the significantly higher final average weight and average 

daily gain than the control group (P<0.05). However, the addition of 1 g pectin/kg produced the 

significantly higher final average length than the control group. And survival rate, feed conversion ratio 

and net yield were not differed among treatments (P>0.05). The water quality parameters observed 

during the experiment trials were including water temperature (25.7±0.2, 25.8±0.1 and 25.0±0.2 °C, 

respectively), dissolved oxygen (4.30±0.21, 4.25±0.23 and 4.42±0.05 mg/L, respectively), pH (7.82±0.01, 

7.79±0.05 and 7.79±0.01, respectively), alkalinity (164.8±8.3, 158.7±13.5 and 162.3±18.6 mg/L as CaCO3, 

respectively), ammonia content (0.18±0.01, 0.21±0.08 and 0.27±0.08 mg/L, respectively) and nitrite 

content (0.32±0.03, 0.38±0.01 and 0.33±0.05mg/L, respectively). Suggest that water quality is suitable 

for climbing perch Chumphon 1 culture. In conclusion, the additional pectin extraction from banana 

peel at 1 and 3 g/kg promotes growth of climbing perch Chumphon 1. 

 

Keywords: Climbing Perch Chumphon 1, Pectin, Hom Thong Banana Peel, Growth 
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คาโลหิตวิทยาและดัชนีตับของปลาทับทิมท่ีเล้ียงในระบบไบโอฟลอครวมกับระบบอควาโปนิกส 

(Aquaponics) 

Hematology and hepatosomatic index of red tilapia (Oreochromis spp.) culture in 

biofloc and aquaponic system 
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กมลวรรณ  ศุภวิญู*,5 
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บทคัดยอ 

ผลการศึกษาการเลี้ยงปลาทับทิมตางกัน 2 แบบ ๆ 3 ซ้ำ คือ แบบปกติที่มีการเปลี่ยนถายน้ำ (ชุดควบคุม) และ

แบบระบบไบโอฟลอคโดยระบบอควาโปนิกสภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคาโลหิต

วิทยาและดัชนีตับของปลาทับทิม เปนเวลา 119 วัน พบวา ปลาทับทิมที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอครวมกับระบบอควาโป

นิกส มีคาโลหิตวิทยาดังนี้ ปริมาณเม็ดเลือดแดงทั้งหมด ปริมาณฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน และดัชนีตับ ใหผลไม

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญกับปลาทับทิมท่ีเลี้ยงแบบปกติท่ีมีการเปลี่ยนถายน้ำ (ชุดควบคุม) (p>0.05) โดยพบวามี

คาตาง ๆ ดังน้ี ปริมาณเม็ดเลือดแดงท้ังหมด 1.81±0.16 และ1.69±0.18 x106 cell/µl, ปริมาณฮีมาโตคริต 32.66±2.24 

และ 31.42±1.91 เปอรเซ็นต, ปริมาณฮีโมโกลบิน 8.71±0.68 และ 7.51±0.56 g% และ ดัชนีตับ 2.40±0.22 และ 

1.80±0.50 เปอรเซ็นต  ตามลำดับ สรุปวา การเลี้ยงปลาทับทิมสามารถเลี้ยงในระบบไบโอฟลอครวมกับระบบอควาโป

นิกสได โดยไมสงผลกระทบตอคาโลหิตวิทยาและดัชนีตับของปลาทับทิม 

 

คำสำคัญ: การลดของเสยี   การเลี้ยง   ปลาทับทิม   ระบบไบโอฟลอค  ระบบอควาโปนิกส  
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ABSTRACT 

The experimental comparison of two different cultural methods for red tilapia (Oreochromis 

spp.) in greenhouse for 119 days; 1) the red tilapia culture using normal model transference of water 

(control group) and 2) the biofloc cultural with aquaponic system (BFSAS). The objective of study was 

to compare hematology and hepatosomatic index of red tilapia was not differ from control (P>0.05), 

including the red blood cell count, the haematocrit, the hemoglobin blood and hepatosomatic index. 

Found that the red blood cell count was 1.81±0.16 and 1.69±0.18 x106 cell/µl, the haematocrit was 

32.66±2.24 and 31.42±1.91%, the hemoglobin blood was 8.71±0.68 and 7.51±0.56 g% and 

hepatosomatic index was 2.40±0.22 and 1.80±0.50 %, respecively. Suggested that the red tilapia can 

cultured in BFSAS without negative effects on the haematocrit, hemoglobin blood and hepatosomatic 

index of red tilapia. 

 

Keywords: Waste reduction, Red tilapia, Oreochromis spp., Biofloc, Aquaponic 
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ผลของโปรไบโอติกตอการเจริญเติบโต อัตรารอด และความตานทานโรคตอ                                       

แอโรโมแนส ไฮโดรฟลลา (Aeromonas hydrophila) ของปลานิลในน้ำกรอย 

Effects of Probiotics on Growth Performance, Survival Rate and Disease Resistance 

against Aeromonas hydrophila of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

in Brackish Water 

 

จันทรทิพย ทองจนัทร *,1, ศรัณยา รักเสร ี2 

สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก1,2 

E-mail: junthip1111@gmail.com* 

 

บทคัดยอ 

 แบคทีเรีย Bacillus licheniformis และ Bacillus amyloliquefaciens ถูกคัดแยกไดจากน้ำกรอยและดินปา

ชายเลนพบวามีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila 3237ดวยเทคนิค cross streak method และ 

double-layer agar method การทดสอบการเจริญรวม กันในอาหารเหลวพบวาการใชบาซิลลัสท้ังสองสายพันธุสามารถ

ลดจำนวน A. hydrophila 3237 ไดที ่ชั ่วโมงที่ 72 ในการศึกษาไดเตรียมบาซิลลัสทั ้งสองสายพันธุ ที ่จำนวนเซลล 

3.0x108CFU/ml ในอัตราสวน 1:1 ผสมอาหารที่ความเขมขน 4 ระดับ คือ 0, 2.5, 5 และ 10% เลี้ยงปลานิลที่ความเค็ม 

15 ppt นาน 56 วัน พบวาอาหารผสมโปรไบโอติกท่ีความเขมขน 10% ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) 

เทากับ 2.26±0.01 g/ตัว/วัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) เทากับ 2.23±0.01%/วัน (P<0.05) อัตราการ

เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) เทากับ 0.96±0.00 (P<0.05) ปลานิลในทุกชุดการทดลองมีอัตรารอด 100% และที่ระดับ

ความเขมขน 10% พบวาปลานิลมีความตานทานโรคตอแบคทีเรีย A. hydrophila 3237 (3.0x107 CFU/ตัว) ได 100%  

 

คำสำคัญ: บาซิลลสั  โปรไบโอติก  แอโรโมแนส ไฮโดรฟลลา  ปลานิล  น้ำกรอย 
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ABSTRACT 

 Bacillus licheniformis and Bacillus amyloliquefaciens were isolated from brackish water and 

mangrove soil showed effective inhibition of Aeromonas hydrophila 3237 by cross streak method and 

double-layer agar method. Broth co-culture assay showed that two Bacillus strains could decrease the 

number of A. hydrophila 3237 after 72 hours of co-culture. In this study, two Bacillus strains 

(3.0x108CFU/ml) were prepared at a ratio of 1:1 contained in diets with 4 levels of 0, 2.5, 5, and 10% for 

Nile tilapia culture in brackish water at 15 ppt of salinity for 56 days. The results showed that at 10% of 

diet containing probiotics, Nile tilapia had the growth rate per day (ADG) at 2.26±0.01 g/fish/day and 

specific growth rate (SGR) at 2.23±0.01% per day (P<0.05). The feed conversion rate (FCR) at 0.96±0.00 

(P<0.05). Nile tilapia in all experiments had a 100% survival rate and diet containing probiotics at 10% 

showed that Nile tilapia had a disease resistance against A. hydrophila 3237 (3.0x107CFU/fish) at 100%. 

 

Keywords: Bacillus, probiotic, Aeromonas hydrophila, Nile tilapia, brackish water  
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การพัฒนาผลิตภัณฑสปนจเคกเนื้อตาลสุก 

Development of Palmyra palm sponge cake 
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บทคัดยอ    

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑสปนจเคกเน้ือตาลสกุ โดยคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานของสปนจ

เคก พบวาสูตรพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสจาก 3 สูตร ประกอบดวย ไขไก 100 กรัม แปงเคก 55 กรัม 

น้ำตาลทราย 45 กรัม เนยสดจืด 40 กรัม นมสด 30 กรัม น้ำ 25 กรัม เอสพี 7.5 กรัม กลิ่นวนิลา 5 กรัม และผงฟู 4 กรัม 

จากน้ันศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของการเสริมเน้ือตาลสุกในสปนจเคก โดยศึกษาปริมาณการเสริมเน้ือตาลสุกในการผลิตส

ปนจเคกเปน 5 ระดับ คือ 0 กรัม 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัมและ 40 กรัม ตามลำดับ พบวาการเสริมเน้ือตาลสุกท่ีปริมาณ 

30 กรัม กลุมตัวอยางใหการยอมรับในดานส ีรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สุด (p≤0.05) จากน้ัน

นำสปนจเคกที่เสริมเนื้อตาลสกุ 30 กรัม ไปทดสอบกับผูบริโภค 50 คน พบวาผูบรโิภคสวนใหญใหการยอมรับรอยละ 98 

และผูบริโภครอยละ 52 คาดวาจะซื้อผลิตภัณฑสปนจเคกท่ีมีการเสริมดวยเน้ือตาลสุกท่ีปริมาณ 30 กรัม 

 

คำสำคัญ:  สปนจเคก, เน้ือตาลสกุ, การวิจัยและพัฒนา 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to develop Palmyra palm sponge cake. Three basic formulas of 

sponge cake was prepared and evaluated in sensory screening test in order to select the formula. The 

basic formula consisted of eggs 100 g, cake flour 55 g, sugar 45 g, unsalted butter 40 g, fresh milk 30 g, 

water 25 g, SP 7.5 g, vanilla flavor 5 g, and baking powder 4 g. The supplementation of Palmyra palm 

paste at 0 g, 10 g, 20 g, 30 g and 40 g on sponge cake production was carried out. The result show that 

sponge cake containing Palmyra palm paste at 30 g had the highest of color, taste, flavor, texture and 

overall liking score (p≤0.05). Consumer test was conducted with 50 consumers and majority of 

consumers (98%) accepted sponge cake product supplemented with 30 g of Palmyra palm paste, 52 

percent of the tested consumers would buy this product. 

 

Keywords:  Sponge Cake, Palmyra Palm, Research and Development 
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Effect of Ecological Factors on Abundance of Long-jawed Spiders (Tetragnathidae)  

in an Organic Paddy Field 
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บทคัดยอ 

เเมงมุมเขี้ยวยาว (Tetragnathidae) เปนเเมงมุมที่พบมากที่สุดในนาขาว เเตการศึกษา ดานนิเวศวิทยาของเเม

งมุมเข้ียวยาวในนาขาวยังมีไมมากนัก การศึกษาครั้งน้ีจึงศึกษาปจจัยทางนิเวศวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอจำนวนประชากรแมงมุม

เขี้ยวยาวในนาขาวอินทรีย ซึ่งเปนระบบ นิเวศเกษตรกรรมที่ไมไดรับอิทธิพลจากสารเคมีสังเคราะห โดยสำรวจชนิดและ

จำนวนแมงมุมเขี ้ยว- ยาวดวยวิธีแปลงสุม วิธีสวิงโฉบ และเดินสำรวจแบบเห็นตัว ในนาขาว รวมทั้งเก็บปจจัยทาง

นิเวศวิทยาในนาขาว ไดแก ความสูงตนขาว ความสูงน้ำในนาขาว และเเมลงท่ีเปนเหยื่อของแมงมุมในนาขาว ผลการสำรวจ

พบ แมงมุมเข ี ้ยวยาว 9 ชนิด โดยพบ Tetragnatha madibulata, Dyshyognatha dentate, T. javana และ T. 

maxillosa เปนจำนวนมากที่สุด 4 ชนิดตามลำดับจากการวิเคราะหทางสถิติ พบจำนวนแมงมุมเขี้ยวยาวมากที่สุดในนา

ขาวระยะ Reproductive โดยพบวาระดับความสูงของน้ำในนาขาวและจำนวนแมลงท่ีเปนเหยื่อ เปนปจจัยทางนิเวศวิทยา

ท่ีมีผลเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแมงมุมเข้ียวยาวในนาขาวอินทรีย 

 

คำสำคัญ: นาขาวอินทรีย เเมงมุมเข้ียวยาว ความหลากหลาย 
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ABSTRACT 

Long-jawed Spiders (Tetragnathidae) are the most abundant spider in a paddy 

field. However, the knowledge about ecological factors of the spider in a paddy field is poorly 

understood. This study focused on some ecological factors that affect the spider population in an 

organic paddy field, the agricultural ecosystem that is not influenced by synthesized chemicals. 

Number of the spiders and species abundance were observed, using sampling-quadrat, sweep net 

and direct survey procedures. Several ecological factors, including height of rice plant, water level in the 

field and number of preys were also recorded. The results revealed nine Tetragnathid species. 

The top four species with the largest number were observed in Tetragnatha mandibulata,  

Dyshyriognatha dentata, T. javana and T. maxillosa, repectively. Statistical analysis indicated that the 

number of all Tetragnathids was highest during the reproductive stage. Water level and the number 

of prey were observed as ecological factors that positivly affect on a number of the long-jawed spiders. 

 

Keywords: Organic Paddy Field, Tetragnathidae, Diversity 
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การหาภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอก 

OPTIMIZATION OF CELLULOSE EXTRACTION FROM CYANOBACTERIA Nostoc sp.  
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บทคัดยอ    

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอก ในการสกัด

เซลลูโลสนำเซลลแหงนอสตอก จำนวน 1 กรัม ทำตามข้ันตอนดังน้ี 1) กำจัดคลอโรฟลลโดยใชเอทานอล 2) กำจัดลิพิดโดย

ใชเฮกเซน 3) กำจัดโปรตีนโดยใชโซเดียมไฮดรอกไซด และ 4) ฟอกขาวโดยใชไฮโดรเจนเพอรออกไซด พบวา ภาวะท่ี

เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากนอสตอก คือ ใชเอทานอล เฮกเซน และ โซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนรอยละ 100 

โดยปริมาตรตอปริมาตร รอยละ 100 โดยปริมาตรตอปริมาตร และ รอยละ 10 โดยน้ำหนักตอปริมาตร ตามลำดับ และ 

ฟอกขาวดวยไฮโดรเจนเพอรออกไซด ความเขมขนรอยละ 30 โดยปริมาตรตอปริมาตร ใหรอยละผลผลิตเซลลูโลส เทากับ 

รอยละ 78.92 ลักษณะของเสนใยเซลลโูลสมีความยาวสัน้กวาเสนใยเซลลูโลสของกระดาษกรอง เมื่อทำการเปรียบเทียบคา

สีในระบบ RGB ของเซลลูโลสจากนอสตอกกับกระดาษกรอง พบวา มีคา R/G/B เทากับ 143.2/146.4/147.3 และ 

173.5/176.2/178.1 ตามลำดับ เมื่อนำเซลลูโลสจากนอสตอกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสใหผลิตภัณฑเปนน้ำตาลรีดิวซ 

จากการศึกษานี้อธิบายไดวาเซลลูโลสจากนอสตอกสามารถนำไปใชเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซนำไปใชเปนสารตั้งตนในผลิต

พลังงานทดแทนมากกวาการนำไปใชประโยชนในการทำกระดาษ 

 

คำสำคัญ:  ไซยาโนแบคทีเรีย  เซลลูโลส  ผลผลติ 
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ABSTRACT 

In the present study, we determined the optimal conditions for cellulose extraction of 

cyanobacterial Nostoc sp. biomass. Cellulose from dried Nostoc sp biomass (1 gram) was extracted 

through 4 steps sequentially chemical treatments: 1) chlorophyll removal using ethanol, 2) lipid removal 

using hexane, 3) protein removal using sodium hydroxide, and 4) bleaching process using hydrogen 

peroxide. The optimum conditions of each chemical treatment for Nostoc sp. were identified as 

100%(v/v) Ethanol, 100%(v/v) hexane, 10%(w/v) sodium hydroxide, and 30%(v/v) hydrogen peroxide 

with an average yield of 78.92%. Cyanobacteria Nostoc sp. cellulose is shorter than filter paper cellulose. 

The RGB color of Nostoc sp. cellulose were measured compared with filter paper cellulose. The results 

showed that the R/G/B value of Nostoc sp. cellulose and filter paper cellulose are 143.2/146.4/147.3 

and 173.5/176.2/178.1, respectively. After Nostoc sp. cellulose was incubated with cellulase The by-

products are reducing sugars. This finding suggested that cyanobacteria Nostoc sp. cellulose is suitable 

for used as a renewable energy source more than pulp and paper production. 

 

Keywords: Cyanobacteria, Cellulose, Yield 
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ตอการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห 

EFFECTS OF CYANOBACTERIA OSCILLATORIA CONTENTS IN IMMOBILIZED CELLS ON 

SYNTHETIC WASTEWATER TREATMENT  
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บทคัดยอ    

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณเซลลไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรียในเซลลตรึงตอการเพ่ิม

ปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียสังเคราะห ทำการแปรผันความเขมขนของเซลลไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรีย รอยละ 

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 โดยน้ำหนักตอปริมาตร ผสมกับเซลลตรึงที่ผสมกันระหวางสารละลายโซเดียมอัลจิเนต 

((C6H8O6)n) ความเขมขนรอยละ 2.0 โดยน้ำหนักตอปริมาตร และ สารละลายแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) ความเขมขน

รอยละ 1.0 โดยน้ำหนักตอปริมาตร นำเซลลตรึงออสซิลลาทอเรียศึกษาตวามสามารถในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ

เสียสังเคราะห ตั้งทิ้งไวในที่มีแสงสีขาว อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 120 นาที ติดตามปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวย

เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำ พบวา เซลลตรึงออสซิลลาทอเรีย รอยละ 2.0 โดยน้ำหนักตอปริมาตร มีความสามารถใน

การเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในน้ำเสียสังเคราะหสูงสุด เทากับ 7.25 มิลลิกรัมตอลิตร และมีประสิทธิภาพในการ

เพ่ิมปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสูงกวาเซลลอิสระประมาณ 1.31 เทา จากการศึกษาครั้งน้ีอธิบายไดวาเซลลตรึงไซยาโน

แบคทีเรียออสซิลลาทอเรียสามารถนำไปใชในการบำบัดน้ำเสียได  

 

คำสำคัญ: เซลลตรึง  ไซยาโนแบคทีเรีย  ออกซิเจนละลายน้ำ 
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ABSTRACT 

This research aimed to investigate the cyanobacteria Oscillatoria cell contents in immobilized 

cells to increase dissolved oxygen (DO) contents in synthetic wastewater. The cyanobacteria Oscillatoria 

cell was studied using various concentration of fresh cell at 0. 5 , 1 . 0 , 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 %(w/v) in 

2.0%(w/v) sodium alginate solution ( ( C6H8O6) n)  and 1.0 %(w/v) calcium chloride solution ( CaCl2) . The 

oxygen increasing ability of Oscillatoria immobilized cells in synthetic wastewater was investigated. The 

Oscillatoria immobilized cell was incubated in synthetic wastewater under white light and room 

temperature for 120 minutes. The DO contents were measured using DO meter. The result showed that 

the immobilized cell containing 2.0%(w/v) Oscillatoria cell was the highest DO contents (7 . 25 mg/L). 

The Oscillatoria immobilized cells have a higher potential of increasing DO contents than free cells for 

1. 3 1  folds. This finding suggested that the immobilized cyanobacteria could be used for wastewater 

treatment. 

 

Keywords: Immobilized cells, Cyanobacteria, Dissolved oxygen 
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