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-Abstract- 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ คุณหญิงไขศร ีศรีอรุณ 
 

 
 

 พันธกิจหลักส ำคัญประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลัยคือ พันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

อันเนื่องมำจำกมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมผู้มีองค์ควำมรู้ มหำวิทยำลัยจึงสำมำรถใช้องค์ควำมรู้ 

เพื่อกำรวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยศึกษำและแสวงหำ

ควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำงำน และเป็นที่พึ่งพำทำงวิชำกำรของหน่วยงำน

ภำยนอก ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งส่งผลรวมถึงกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ มหำวิทยำลัย  

ต้องมีระบบและกลไกที่จะท ำให้สำมำรถด ำเนินงำน ผลิตผลงำนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพืน้ที่และเชงิพำณิชย์ และมุ่งยกระดับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกลต่อไป 
 

 จะเห็นได้ว่ำกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติพะเยำวิจัย ครั้งที่ 10 ภำยใต้หัวข้อ “University 

Impact Rankings” นี้ จะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนงำนวิจัยและนวัตกรรม ที่สำมำรถน ำไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ และมุ่งยกระดับกำรพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมสู่ควำมเป็น

สำกล สำมำรถสร้ำงผลกระทบและควำมยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะน ำไปสู่

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้ำหมำย ของสหประชำชำติตอ่ไป 
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-Abstract- 

 ขอขอบคุณคณะท ำงำนจัดกำรประชุมของมหำวิทยำลัยพะเยำทุกคน ขอบคุณนักวิจัย 

ทุกท่ำนที่ให้ควำมสนใจมำร่วมเสนอผลงำนวิจัยในกำรจัดประชุมวิชำกำร “พะเยำวิจัย” ในครั้งนี้ 

และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเวทีทำงวิชำกำรนี้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้ข้ำร่วม และภำคีเครอืข่ำยทุกภำคส่วน

อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
  

 

        
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศร ีศรอีรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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-Abstract- 

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 

และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในการ

พัฒนาประเทศและตอบโจทย์ท้าทายของสังคม รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมุ่งสู่การท าวิจัยมากขึ้น 

และเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการโดยการจัดให้มี  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักวิจัย 

บุคลากร นิสิตและนักศึกษา ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัย รวมถึงได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ระหว่างสถาบัน  

และระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยร่วมผลิตผลงานวิจัย  

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 

  การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 

ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ซึ่งจะเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุน 

การเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย 

ซึ่งจะเป็นการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยไปสู่การจัดอันดับใน THE Impact Rankings อันจะเป็น

เวทีที่แสดงศักยภาพสถาบันอุดมศกึษาของไทยในระดับสากลต่อไป 
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-Abstract- 

 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์  

ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัย พัฒนา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร สังคมและ

ประเทศชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ใหค้วามส าคัญและสนับสนุนการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ด้วยดีตลอดมา 

 

            
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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-Abstract- 

ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 

ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นของโรค 

COVID-19 ท าให้การจัดงานในปีนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัย ให้เป็นลักษณะ Online Conference ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564  

ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทคัดย่อของผลงานวิจัยที่ได้มีการน าเสนอในการประชุม

วิชาการ ฯ จ านวนทั้งสิ้น 461 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ 

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยและ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้  

 

ประเภท Poster Presentation    จ ำนวน  227  ผลงำน  

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน   58  ผลงาน  

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน   126  ผลงาน  

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน   43  ผลงาน  

ประเภท Oral Presentation     จ ำนวน  234  ผลงำน  

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน   59  ผลงาน  

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน   87  ผลงาน  

กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน   88  ผลงาน  

 

คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ 

อ านวยการ ฯ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติ

และ สละเวลาในการพิจารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้น าเสนอทุก

ท่าน รวมไปถึง ผู้น าเสนอทุกท่าน ที่มีส่วนท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์

ความรู้จากการประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติตอ่ไป  

 

 

        

คณะกรรมการด าเนินงาน  

                  มกราคม 2564 
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-Abstract- 

สารบัญ 
 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Poster Presentation) 
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โดย เกวลี สีหรำช, อรรจน์มน ธรรมไชย, ชัชฎำภรณ์ ใจเย็น และ มณฑนิ ี วัฒนสุวกุล..................................1 
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โดย วทิวัส สัจจำพงศ์, พัชรินทร์ ใจข้อ, นริศรำ พันธุรัตน์,  ณัฐพล ทัศนสุวรรณ, พเิชษฐ์ ศักดิ์สูง,   

สุรสิทธ์ิ ป้อมภำ, กำญจนำ ธุระเสร็จ, ศริิพร สูงศักดิ ์ และ เนติ เงินแพทย์ .................................................... 7 
 

 

(HS-P05)  ปัจจัยท่ีมีควำมสมัพนัธ์กับกำรเข้ำรับบริกำรกำรแพทยแ์ผนไทยของประชำชนในสถำนอีนำมัยเฉลิมพระเกยีรต ิ60 
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โดย  ปรำโมทย ์เย็นบุญธรรม และ ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ ............................................................................ 11 
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ไมไ่ด้ โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกค ำใต ้ต ำบลแมต่บี อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง  
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-Abstract- 

ผลของดนตรีบ าบัดต่อคณุภาพการนอนหลับและภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายุอ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา 

Effects of music therapy on sleep quality and depression in older adults 

in maejai district, Phayao province 
 

เกวลี  สีหรำช1*, อรรจน์มน  ธรรมไชย1, ชัชฎำภรณ์  ใจเย็น1 และ มณฑินี  วัฒนสุวกุล1 

Kewalee Seeharach1*, Ajchamon Thammachai1, Chatchadaporn Jaiyen1 and Monthinee Watthanasuwakul1 
 

บทคัดย่อ 
 ในผู้สูงอำยุจะพบควำมเปลี่ยนแปลงท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจ ภำวะซึมเศร้ำเป็นอีกหนึ่งปัญหำท่ีพบได้บ่อยใน

ผู้สูงอำยุและมักจะน ำไปสู่คุณภำพกำรนอนหลับท่ีแย่ลง ในขณะเดียวกันปัญหำกำรนอนหลับก็ส่งผลต่อควำมบกพร่องใน

กำรท ำกิจวัตรประจ ำวันอีกด้วย กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของดนตรีบ ำบัดต่อคุณภำพกำรนอนหลับและ

ภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ โดยท ำกำรศึกษำผู้สูงอำยุในชุมชนท่ีมีอำยุระหว่ำง 60-80 ปี จ ำนวน 24 คน อำสำสมัคร

ผู้สูงอำยุจะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมจ ำนวน 12 คน และกลุ่มทดลองจ ำนวน 12 คน โดยในกลุ่มทดลอง

จะต้องฟังเพลงบรรเลงจำกเคร่ืองเล่นเพลงเป็นเวลำ 40 นำที ทุกคืนก่อนนอน เป็นเวลำ 2 สัปดำห์ และกลุ่มควบคุมให้ท ำ

กิจวัตรประจ ำวันตำมปกติและไมไ่ด้ฟังเพลง อำสำสมัครจะได้รับกำรประเมินแบบสอบถำม แบบถำมตอบจำกผู้วิจัยก่อน

และหลังจบโปรแกรมดนตรีบ ำบัด โดยใช้แบบสอบถำม Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ส ำหรับประเมินคุณภำพ

กำรนอนหลับ และใช้แบบสอบถำม Thai Geriatrics Depression Scale (TGDS-30) ส ำหรับประเมินภำวะซึมเศร้ำใน

ผู้สูงอำยุ ผลกำรศึกษำพบว่ำคุณภำพกำรนอนหลับในกลุ่มท่ีได้รับดนตรีบ ำบัดมีค่ำต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุม (p=.05) แสดงถึง

คุณภำพกำรนอนหลับในกลุ่มท่ีได้รับดนตรีบ ำบัดดีกว่ำกลุ่มควบคุม คะแนนแบบสอบถำมภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุไทยไม่มี

ควำมแตกตำ่งกันระหวำ่ง 2 กลุ่ม กล่ำวได้วำ่ดนตรีบ ำบัดมผีลตอ่คุณภำพกำรนอนหลับของผู้สูงอำยุในชุมชน 
 

ค าส าคัญ: ดนตรีบ ำบัด, คุณภำพกำรนอนหลับ, ภำวะซึมเศร้ำ, ผู้สูงอำยุ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Older adults have physical and mental changes.  Depression is a common problem among older adults that 

leads to poor sleep quality.  Meanwhile, sleep dysfunction can lead to serious impairment in daytime performance.  

Therefore, this study aimed to investigate the effects of music therapy on sleep quality and depression in older 

adults.  Twenty-four community dwelling older adults at the age of 60-80 years were included.  The participants 

were divided into 2 groups of 12 participants each using stratified random sampling. The experimental group listened 

to the music on MP3 for 40 minutes every night for 2 weeks while the control group did not listen to the music. 

Sleep quality and depression scale of all participants were assessed by Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and 

Thai Geriatrics Depression Scale (TGDS-30), respectively.  The verbal assessment of questionnaires was evaluated 

before and after the trial.  The study presented that PSQI score of the experimental group was lower than the 

control group. This means that the experimental group had higher sleep quality.  Score of TGDS-30 was not 

significantly different between 2 groups.  Two weeks of the music therapy did not effect on depression but the music 

changed the sleep quality of older adults in community dwelling. 
 

Keywords: Music therapy, Sleep quality, Depression, Older adults 
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-Abstract- 

การศึกษาประสิทธิภาพบรรเทาอาการนอนไม่หลับของต ารับยาเบญจเกสร  ในกลุ่มปัจฉิมวัย 

ท่ีมีปัญหาด้านการนอนหลับ 

The study of sedative efficacy of benyagasorn capsule on insomnia elderly patient 
 

กนกนันท์ หล้ำสองเมอืง1*, ณัฎฐณิชำ ศิริแสนชัย1 และ สงกรำนต์ ชัยลักษณำกุล1     

Kanoknan Lasongmuang1*, Nattanicha Sirisaenchai1 and Songkran Chailuksanakul1 
 

บทคัดย่อ 
อำกำรนอนไม่หลับ เป็นอีกปัญหำหนึ่งท่ีพบได้บ่อยในสังคมยุคปัจจุบันท่ีต้องดิ้นรนต่อสู้และแข่งขันกันมำกมำย 

ส่งผลให้ เกิดควำมเครียดควำมวิตกกังวลจนเกิดอำกำรนอนไม่หลับ โดยมียำรักษำจ ำนวนมำก เช่น ยำกลุ่ม 

Benzodiazepines แต่มีผลข้ำงเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ จึงมีกำรหันมำใช้ยำสมุนไพรมำกขึ้น กำรศึกษำในคร้ังนี้เป็นกำรวิจัย

แบบกำรทดลองทำงคลินิก รูปแบบ Randomized Controlled Clinical Trial โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประสิทธิภำพ 

กำรบรรเทำอำกำรนอนไม่หลับของต ำรับยำเบญจเกสรรูปแบบแคปซูลในผู้ป่วยกลุ่มปัจฉิมวัย โดยมีกำรศึกษำเป็น

ระยะเวลำ 4 สัปดำห์ อำสำสมัครในกำรศึกษำคร้ังนี้มีอำยุ 32 ปีขึ้นไป ท่ีมีอำกำรนอนไม่หลับ จ ำนวน 54 คน โดยสุ่ม

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 27 คน ดังนี้ กลุ่ม A ให้ยำเบญจเกสรและกลุ่ม B ให้ตัวยำหลอก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับยำขนำด 

500 mg ต่อน้ ำหนักตัว (10 mg/1kg/Dose/วัน) โดยขนำดรับประทำน 2 แคปซูล ก่อนนอน 30 นำที ติดตำมผลกำรรักษำใน

สัปดำห์ท่ี 2 และสัปดำห์ท่ี 4  จำกผลกำรวิจัยพบว่ำกลุ่ม A ได้รับยำเบญจเกสรมีคุณภำพกำรนอนหลับท่ีดีกว่ำกลุ่ม B 

ได้รับยำหลอก ที่ค่ำควำมต่ำงเท่ำกับ 1.81±0.61 มีควำมแตกต่ำงกันอยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิติท่ี (p-value<0.05)  กลุ่ม A 

ได้รับยำเบญจเกสรมดีัชนคีวำมรุนแรงของโรคนอนไม่หลับลดลงมำกกว่ำกลุ่ม B ท่ีได้รับยำหลอก มคีวำมแตกตำ่งกันอย่ำง

มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี (p-value<0.05) กลุ่ม A ซึ่งได้รับยำเบญจเกสรมีระยะเวลำในกำรเข้ำนอนสั้นกว่ำกลุ่ม B ท่ีได้รับ 

ยำหลอก มีควำมแตกตำ่งกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตท่ีิ (p-value<0.05)  อำกำรขำ้งเคียงในกำรใช้ยำแคปซูลเบญจเกสร 

หลังกำรรับประทำนยำเป็นเวลำ  4 สัปดำห์ ของอำสำสมัครท้ัง 2 กลุ่ม พบวำ่มีอำสำสมัครกลุม่ท่ี 1 ซึ่งได้รับยำเบญจเกสร 

มอีำกำรระคำยเคืองท่ีผิวหนัง มีผื่นขึ้นบริเวณแขน มีอำกำรคัน จ ำนวน 1 คน  

สรุปได้ว่ำกลุ่มท่ีได้รับยำเบญจเกสรมคีุณภำพกำรนอนหลับท่ีดขีึ้นมำกกวำ่กลุ่มท่ีได้ตัวยำหลอก มคีวำมแตกตำ่งกัน

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี (p-value<0.05) ดังนั้นต ำรับยำเบญจเกสรรูปแบบแคปซูลมีประสิทธิภำพในกำรบรรเทำ

อำกำรนอนไม่หลับในผู้ป่วยกลุ่มปัจฉิมวัยได้ดี โดยท่ีพบอำกำรข้ำงเคียงจำกยำ เบญจเกสร คือ มีอำกำรระคำยเคือง

ผิวหนัง (บริเวณแขน) และมีอำกำรคัน จ ำนวน 1 คน 
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-Abstract- 

Abstract 
Insomnia is the common problem that is usually found in present society affecting people to be struggle and 

competition for improving life quality. It affect people to be stress, anxiety, and sleepless. Now a day, many 

medications for insomnia treatment has been used such as Benzodiazepine drugs but they are often omitted due to 

their adverse effects. Therefore herbal product has inspired for replacing the current therapy. This study was the 

randomized controlled trail that was to study the sedative efficacy of Benyagasorn capsule on insomnia elderly 

patient. The study was carried out for 4 weeks. Fifty-four subjects with age more than 32 years possessing with 

insomnia were recruited and randomly allocated into 2 groups, 27 persons per group as follows: Group A gave 

Benyagasorn capsule and Group B gave placebo. Both groups received the drugs with 500 mg per body weight; 

(10mg / 1kg / Dose / day) by taking 2 capsules 15-30 minutes before bedtime. The subjects were made 

appointment for following up the treatment at week 2 and week 4. The results showed that group A was given a 

better sleep quality than group B who received a placebo with a difference of 1.81 ± 0.61. There was a statistically 

significant difference at (p-value <0.05) Group A, receiving Benyagasorn capsule, had a lower index of severity of 

insomnia than group B who received placebo. There were statistically significant differences in the (p-value <0.05), 

group A, who were given Benyagasorn capsule , had shorter sleep duration than group B who received placebo. 

There were statistically significant differences in the (p-value <0.05). After 4 weeks of taking the drug, it was found 

that the first group of volunteers was administered Benyagasorn capsule. There is a skin irritation. There was a rash 

on the arm itching, 1  person receiving Benyagasorn presented significantly better quality of sleep than those who 

received the placebo (p-value <0.05). According to the result of sleep quality, Benyagasorn capsule could be 

effective for insomnia treatment in the elderly patient.Only 1 subject showed side effects of Benyagasorn capsule by 

skin irritation and itching. 
 

Keywords:  Quality of sleep, Insomnia, Benyagasorn, Elderly 
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-Abstract- 

การศึกษาผลเบื้องต้นของต ารับยาหอมเทพจิตและสมาธิบ าบัดต่อคุณภาพ การนอน

หลับในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะนอนไม่หลับ 

A study of the preliminary effects of Ya-hom Thepachit and Meditation healing 

remedy on the quality of sleep disorder in elder 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยคลินิกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประสิทธิผลเบื้องต้นของยำหอมเทพจิตและกำรท ำสมำธิบ ำบัดต่อ

คุณภำพของโรคกำรนอนหลับในผู้สูงอำยุ กลุ่มอำสำสมัครจ ำนวน 40 รำยท่ีเข้ำตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกและมีเจตนำ

ยนิยอมเข้ำรว่มกำรศกึษำ สุ่มอย่ำงง่ำยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ได้รับยำหอมเทพจิตและกลุ่มท่ี 2 ได้รับกำรท ำสมำธิ ท่ำ SKT 

7 กำรวัดผลท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยดัชนีควำมรุนแรงของกำรนอนไม่หลับ ดัชนีคุณภำพกำรนอนหลับของพิตต์

สเบิร์ก (PSQI) มำตรวัดควำมง่วงนอนของ Epworth และ Electroencephalogram (EEG) ผลของท้ังสองกลุ่มแสดงให้เห็นว่ำ

หลังกำรรักษำมีระดับควำมรุนแรงของกำรนอนไม่หลับ ระดับควำมง่วงนอนขณะท ำกิจกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อคะแนน

คุณภำพกำรนอนหลับลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p ≤ 0.05) และหลังกำรรักษำของท้ังสองกลุ่มแสดงลักษณะ

พลังงำนคลื่นสมองควำมถี่ต่ ำแบบ slow wave ในภำวะพักช่วง 15-35 นำที สูงกว่ำภำวะก่อนพัก จึงสรุปได้ว่ำท้ัง 2 วิธี

สำมำรถชว่ยปรับปรุงและส่งเสริมคุณภำพกำรนอนหลับได้ 
 

ค าส าคัญ:  ยำหอมเทพจิต, สมำธิบ ำบัด, ภำวะนอนไม่หลับ, ผู้สูงอำยุ 
 

                                                           
1 คณะกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดสงขลำ  90110 
2 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดสงขลำ 90110 
3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จังหวัดสงขลำ 90110 
1 Faculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla Province 90110 
2 Faculty of Sciences, Prince of Songkla University, Songkhla Province 90110 
3 Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla Province 90000  

*Corresponding author e-mail: thanaporn.is@skru.ac.th 



6 

-Abstract- 

Abstract  

 The purpose of this clinical research was to study of the preliminary effects of Ya-hom Thepachit and 

Meditation healing remedy on the quality of sleep disorder in elder. A sample of 40 volunteer participants were 

selected by using the inclusion criteria and informed consent to join the study. The Samples were equally separated 

into two groups by randomization. The first group received Ya-hom Thepachit and another group received 

Meditation (SKT 7th). The measurements used in collecting consisted of the Insomnia severity index, Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI), The Epworth Sleepiness Scale and Electroencephalogram (EEG). The after treatment results of 

the two groups showed that the severity of insomnia, sleepiness scale during activity and factors affecting sleep 

quality score decreased significantly (p ≤ 0.05) and power electroencephalogram of both groups after treatment 

showed that low frequency brainwave (slow wave) during rest  in 15-35 minutes state higher than before rest. So 

concluded that the two methods could improve and promote sleep quality. 
 

Keywords:  Ya-hom Thepachit, Meditation, Sleep disorder, Elder 
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โรงเรียนผู้สูงอาย:ุ จากแหล่งเรียนรู้สู่การปรับต ารับอาหารเพื่อสุขภาพ 

School for the elderly: From learning resources to healthy food recipe 
 

วิทวัส สัจจำพงศ์1, พัชรนิทร์ ใจข้อ2, นริศรำ พันธุรัตน์1, ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1, พิเชษฐ์ ศักดิ์สูง3,  

สุรสิทธิ์ ป้อมภำ3, กำญจนำ ธุระเสร็จ3, ศิริพร สูงศักดิ์3 และ เนต ิเงินแพทย์4* 

Wittawas Sajjapong1, Patcharin Jaikhor2, Naritsara Phanthurat1, Natthaphon Thatsanasuwan1, Phichet 

Saksung3, Surasit Pompha3, Kanchana Thurased3, Siriporn Sungsak3 and Neti Ngearnpat4*     
  

บทคัดย่อ  
 โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลดอกค ำใต้ (ดอนไชยพุทธศำสตร์) เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชนท่ีเปิด

มำแล้วมำกกว่ำ 3 ปี ผู้สูงอำยุมีควำมตื่นตัวค่อนข้ำงสูงท้ังกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของตนเอง เหมำะอย่ำง

ยิ่งท่ีจะเป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้ในเชิงอำหำรและโภชนำกำรซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต โครงกำร 1 คณะ  

1 โมเดล คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์จึงมีจุดมุ่งหมำยในกำรปรับสูตรอำหำรพื้นบ้ำนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้มี  

คุณค่ำทำงโภชนำกำรและมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรำยได้แก่ชุมชน โดยทำงโครงกำรได้เร่ิมต้นด้วยกำรให้บริกำรวิชำกำร  

โดยให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรและวิทยำศำสตร์สุขภำพอย่ำงต่อเนื่องทุกสัปดำห์ในโรงเรียนผู้สูงอำยุเป็นเวลำ 3 เดือน  

จนเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชน จำกนั้นได้กระตุ้นให้ผู้สูงอำยุได้ถ่ำยทอดภูมิควำมรู้ประสบกำรณ

เพื่อสบืสำนภูมิปัญญำให้คงคุณค่ำคู่กับชุมชนโดยเนน้ไปท่ีต ำรับอำหำรพื้นบ้ำน  

 ต ำรับอำหำรพื้นบ้ำนในต ำบลดอกค ำใต้ท่ีผู้สูงอำยุเห็นว่ำควรได้รับกำรสืบทอดให้กับบุคคลรุ่นใหม่นั้นมี

หลำกหลำยต ำรับ ทำงโครงกำร 1 คณะ 1 โมเดล ได้ท ำกำรคัดเลอืกต ำรับท่ีนำ่สนใจและน ำต ำรับเหล่ำนั้นมำปรับสูตรเพื่อ

เพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของชุมชน คือ ข้ำวตม้ตองเตย ขนมเบ่ืยง ไส้อ่ัว และข้ำวแคบ โดยแต่ละ

ต ำรับยังมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรท่ีไม่สมบูรณ์ ท้ังยังมีโปรตีนต่ ำ ไขมันสูง หรือน้ ำตำลมำกเกินไป ทำงผู้วิจัยได้เลือกต ำรับ

อำหำร “ข้ำวตม้ตองเตย” เป็นตัวแทนของต ำรับอำหำรท่ีสำมำรถตอบจุดประสงค์ของโครงกำรได้ท้ังในด้ำนบริกำรวชิำกำร

คือส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุเป็นผู้ผลิตและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำรับอำหำรไปด้วยกัน ด้ำนวิจัยคือ  

กำรปรับสูตรอำหำรโดยใช้ควำมรู้ทำงโภชนำกำรเพื่อปรับสูตรให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรท่ีดีขึ้น และด้ำนท ำนุบ ำรุง

                                                           
1 หลักสูตรโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จังหวัดพะเยำ 56000 
2 ห้องปฏิบัติกำรวิจัยกลำง คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จังหวัดพะเยำ 56000 
3 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 56120 
4 หลักสูตรจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จังหวัดพะเยำ 56000 
1 Department of Nutrition and Dietetics, Phayao province 56000 
2 Central Research Laboratory Faculty of Medical Sciences, Phayao province 56000 
3 Dok Kham Tai Subdistrict Administrative Organization, Phayao province 56000 
4 Department of Microbiology, Phayao province 56000  

*Corresponding author e-mail: neti.up1797@gmail.com 
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ศลิปวัฒนธรรมคอือนุรักษ์ต ำรับอำหำรพื้นบ้ำนให้บุคคลรุ่นหลังได้รู้จักเพรำะข้ำวตม้ตองเตยนอกจำกเป็นขนมท่ีเก่ำแก่แล้ว

ยังมีกระบวนกำรหอ่ดว้ยใบตองซึ่งตอ้งอำศัยทักษะของผู้หอ่เป็นอยำ่งมำก  
 

ค าส าคัญ:   โรงเรียนผู้สูงอำยุ, ต ำรับอำหำร, ต ำบลดอกค ำใต้ 
 

Abstract 
Elderly School, Dok Khamtai Subdistrict (Donchai Buddhasart) is another learning center for the elderly in the 

community that has been open for more than three years. It is very suitable to be a source of food and nutrition, a 

fundamental factor in life. Project One Faculty one Model Faculty of Medical Sciences aims to adapt to local recipes 

unique to the community. Nutritional value and added value to increase income for the community. The project 

began with academic service providing nutrition and health science knowledge regularly basis every week in the 

senior school for three months until it became well known and accepted for the elderly in the community. After that, 

the elderly were encouraged to pass on their knowledge and experience to pass on the wisdom to maintain values 

and the community by focusing on local recipes. 

The young generation should inherit traditional food recipes in Dok Kham Tai Subdistrict that the elderly 

believe in the new generation. There are many recipes in the project. One group one model selected interesting 

recipes and applied those recipes to add the nutrition and economic value of the community: rice porridge, buns, 

sausages, and Ricepaper, each of which had incomplete nutritional values. They are also low in protein, high fat, or 

too much sugar. The researcher has chosen food recipes. “Khao Tom Tong Toei” is a representative of recipes that 

can serve the purpose of the project in terms of academic service, namely encouraging the elderly in the elderly 

school to produce and participate in the development of recipes together. The research aspect is to adjust food 

recipes using nutritional knowledge to change the formula to have better nutritional value. And to preserve the arts 

and culture is to maintain local recipes for future generations to know because of the Tong Toei porridge. Besides 

being an old dessert, there is also a process of wrapping in banana leaves, which requires a lot of skill of the packer. 
 

Keywords:  Elderly school, Food recipes, Dok Kham Tai sub-district 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในสถานี

อนามัยเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชินีบ้านไตรตรึงษ์จังหวัดก าแพงเพชร 

Factors associated with thai-traditional medicine services among people at 

queen sirikit’s health center ban-trituang, Kamphaengphet province 

 

อรอุษำ อนิทพงษ์1* และ ภัทรพล มำกมี1 

Onusa Intapong1* and Phataraphon Markmee1 
 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยเชิงส ำรวจคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรเข้ำรับบริกำร

กำรแพทย์แผนไทยของประชำชนในสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำนวมินทรำชินีบ้ำนไตรตรึงษ์ จังหวัด

ก ำแพงเพชร ประชำกรเป็นประชำชนอำยุระหว่ำง 15-59 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษำนวมินทรำชินีบ้ำนไตรตรึงษ์ จ ำนวน 3,684 คน กลุ่มตัวอย่ำงค ำนวณตัวอย่ำงจำกสูตรขนำดตัวอย่ำงส ำหรับกำร

ประมำณค่ำสัดส่วนกรณีทรำบประชำกร จ ำนวน 396 คน โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่ำง

เดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถำมจ ำนวน 5 ส่วนประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ควำมรู้ 

ทัศนคติ กำรรับรู้ประโยชน์ และแรงสนับสนุนทำงสังคมเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพตนเองด้วยกำรแพทย์แผนไทย วิเครำะห์ 

โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนำและทดสอบควำมสัมพันธ์โดยใชส้ถิต ิChi-square test 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.40 มีอำยุเฉลี่ย 41 ปี มีควำมรู้เกี่ยวกับ

บริกำรแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับปำนกลำง (ร้อยละ 53.30) ทัศคติระดับปำนกลำง (ร้อยละ 66.2) กำรรับรู้ประโยชน์

ระดับปำนกลำง (ร้อยละ 74.20) มีแรงสนับสนุนทำงสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง (ร้อยละ 49.00)และ ส่วนใหญ่เคยมำรับ

บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 56.6)  ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรมำรับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 

ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล คือระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้ำนควำมรู้ ทัศนคติ กำรรับรู้ประโยชน ์

และแรงสนับสนุนทำงสังคมเกี่ยวกับบริกำรแพทยแ์ผนไทยอยำ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ ทัศนคติและกำรรับรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผน

ไทย และระดับนโยบำยควรออกแบบระบบบริกำรท่ีสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรท่ีเพิ่มขึ้น กำรศึกษำคร้ังต่อไป

ควรศกึษำปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลดำ้นสิทธิกำรรักษำ 
 

ค าส าคัญ:   กำรบริกำร, แพทยแ์ผนไทย, ควำมรู้, ทัศนคต,ิ แรงสนับสนุนทำงสังคม 
 

                                                           
1 สำขำสำธำรณสุขศำสตร์มหำบัณฑติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Master of Public Health, Faculty of Public Health, Naresuan University, Phitsanulok province 65000 

*Corresponding author e-mail: phataraphonm@nu.ac.th  
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Abstract  
 This survey research purpose to study the factors that relate to the behavior of receiving Thai traditional medicine 

services of the people among People at Queen Sirikit’s Health Center Ban-Trituang, Kamphaengphet Province 

Kamphaengphet Province.  The population was people aged between 15-59 years old in the areas of responsibility of  

the Chalermprakiat 60th Anniversary Health Center Nawamin Rachana Ban Tri-Trueng, totaling 3,684 people. The 

samples were calculated by the sample size formula for estimating proportionality in the case of a known population of 

396 selected using a multi-stage sampling method. Data collection between May to July 2018. Measurement tools consist 

of 5 sections: general information, knowledge and services, perceived benefits, and support in relation to Thai traditional 

medicine service. The analysis was presented a descriptive statistic and the chi-square test was to examine the 

relationship between independent and dependent variables. The result found that most of the samples were female 

(65.40%), average age 41-year-old, level of knowledge about Thai traditional medicine services at a moderate level 

(53.30%), moderate attitude (66.2%), perceived benefits at a moderate level (% 74.20) have moderate social support 

(49.00%) and most of them had the experience to service for Thai traditional medicine (56.6%). Factors related to 

receiving Thai traditional medicine services consist of personal factors: educational level, average monthly income, 

knowledge, attitudes, perceptions, benefits, and social support in relation to traditional Thai medicine services by statistic 

significant level at 0.05. 

 Those involved should promote the knowledge, attitude and perception related to receiving Thai traditional 

medical services and policy level of the service system should be designed in line with the increasing problems and 

requirements. The next study should study other factors influencing in the service such as the right of individual health 

security. 
 

Keywords:  Thai Traditional Medicine, Service, Knowledge, Attitude, Social Support  
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การศึกษาสารปนเปื้อนอาหารท่ีจ าหน่ายในตลาดนัด จังหวัดพษิณุโลก 

The study food contaminants sold in the flea markets phitsanulok province. 
 

ปรำโมทย์ เย็นบุญธรรม1* และ ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์1  

Pramote Yenboontham1* and Thawatchai Sattayasomboon1  
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยเร่ือง กำรศึกษำสำรปนเป้ือนอำหำรท่ีจ ำหน่ำยในตลำดนัด จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์สำรปนเป้ือนในอำหำร ที่จ ำหน่ำยในตลำดนัด ศึกษำระดับควำมรู้ ทัศนคติ ของผู้ประกอบกำรแผง

ลอยจ ำหน่ำยอำหำร ในตลำดนัด และศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล กับควำมรู้ และทัศนคติ  ของ

ผู้ประกอบกำรท่ีมีต่อสำรปนเป้ือน ในอำหำรเขตจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 342 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ได้แก่แบบสอบถำมวัดควำมรู้ และทัศนคติ ของผู้ประกอบกำร และชุดทดสอบสำรปนเป้ือนในอำหำรท้ัง 5 ชนิด สถิติท่ีใช้

ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนำ ได้แก่จ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  สถิติวิเครำะห์ค่ำ

สัมประสิทธ์ิสถติสิหสัมพันธ์ Chi-square  ผลกำรศึกษำควำมรูเ้กี่ยวกับสำรปนเป้ือนในอำหำรของผู้ประกอบกำรท่ีจ ำหนำ่ย

อำหำร ในตลำดนัดเขตจังหวัดพิษณุโลก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.09 คะแนน (S.D. =1.81) คิดเป็นร้อยละ 46.5 อยู่ในระดับปำน

กลำง ทัศนคติท่ีมีต่อสำรปนเป้ือนในอำหำรของผู้ประกอบกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 26.91 คะแนน (S.D. = 3.88 ) อยู่ใน

ระดับสูง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรส่วนบุคคล พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมรู้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร

ส่วนบุคคล พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กับระดับทัศนคติ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรส่วนบุคคล รำยได้ตนเองต่อเดือน มี

ควำมสัมพันธ์กับทัศนคติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.031) ผลกำรตรวจสอบอำหำรโดยกำรใช้ชุด

ทดสอบเบือ้งต้นสำรปนเป้ือน 5 ชนดิ พบวำ่อำหำรท่ีได้มำตรฐำนไม่มสีำรปนเป้ือนค่ำเฉลี่ยร้อยละ 97.96  
 

ค าส าคัญ:  สำรปนเป้ือนอำหำร, ตลำดนัด, ควำมรู้, ทัศนคติ  

                                                           
1 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 65130 
1 Sirindhorn College of public health, Phitsanuloke province 65130 

*Corresponding author e-mail: pamote.y@scphpl.ac.th 

mailto:pamote.y@scphpl.ac.th
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-Abstract- 

Abstract  
Research on the studies food contaminants in the market Phitsanulok Province With a purpose to study the 

situation of contaminants in food Sold at the flea market Study the knowledge level and attitude of food stall 

operators at flea markets and study the relationship between personal factors and the knowledge and attitude of 

entrepreneurs towards contaminants. In food in Phitsanulok Province The sample consisted of 342 people. Research 

tools. the questionnaire to measure knowledge and attitudes of entrepreneurs and the test kit for all 5 types of food 

contaminants. Statistics used in the analysis Descriptive data Including number, percentage, mean and standard 

deviation. Statistical analysis of the coefficient, Chi-square correlation statistics. Results of the study of knowledge of 

food contaminants. Of entrepreneurs selling food in the market in Phitsanulok Province The average was 7.09 points 

(S.D. = 1.81), representing 46.5 percent. Entrepreneurs' attitude towards food contaminants the mean is 26.91 

points (S.D. = 3.88), is high. Relationship between individual variables Found no relationship with knowledge level 

Relationship between individual variables It was found that there was no relationship with the attitude level. 

Relationship between individual variables Self income per month Correlate with attitude at the level of 0.05 (p = 

0.031), the results of the food inspection by using the preliminary test kit for five contaminants showed that the 

standardized food was not contaminated with an average of 97.96%. 
 

Keywords:  Contaminants in food, Flea Market, Knowledge, Attitude 
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-Abstract- 

ผลของโปรแกรมการจดัการตนเองในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน                       

ท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอกค าใต้ 

ต าบลแม่ตบี อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

The effect of self-management program in behavior modification for those who 

can not control sugar levels diabetes mellitus at Bandokkhamtai Tambon health 

promoting hospital in maeteep subdistrict, Ngao district, Lampang province 
 

อ ำพรทิพย์ อุดทำโท1* 

Amporntip Audtato1* 

 

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในกำรดูแลตนเองและระดับน้ ำตำลในเลือดสะสมของ

ผู้ป่วยเบำหวำนท่ีควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดไมไ่ด้ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอกค ำใต ้ต ำบลแม่ตีบ อ ำเภอ

งำว จังหวัดล ำปำง ก่อนและหลังด ำเนินโปรแกรมกำรจัดกำรตนเอง เป็นกำรศึกษำเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 

Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อน–หลัง (One–Group Before–After Design) กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยเบำหวำนท่ีควบคุม

ระดับน้ ำตำลในเลือดไม่ได้ จ ำนวน 35 รำย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมกำรจัดกำรตนเอง และ

แบบสอบถำมเร่ืองพฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง โดยสถิติท่ีน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนำ สถิติเชิง

อนุมำน paired t-test จำกผลกำรศึกษำ พบวำ่ ภำยหลังด ำเนนิโปรแกรมกำรจัดกำรตนเอง พฤตกิรรมในกำรดูแลตนเอง 5 

ด้ำน อยู่ระดับสูงท้ังหมด ประกอบด้วย พฤติกรรมด้ำนอำหำร ( x̄ = 3.56) พฤติกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย (x̄ = 3.62) 

พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ (x̄ = 2.65) พฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนยำ (x̄ = 3.82) และพฤตกิรรมกำรปฏิบัติตัวด้ำนกำรสูบ

บุหร่ีและดื่มสุรำ (x̄ = 2.75) และพบว่ำคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในกำรดูแลตนเอง ประกอบด้วย พฤติกรรมด้ำนอำหำร 

พฤติกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย และพฤติกรรมด้ำนอำรมณ์เพิ่มสูงขึ้น อยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิตท่ีิระดับนัยส ำคัญ 0.05 

(P-value < 0.001) ในส่วนระดับน้ ำตำลสะสมในเลือด  ก่อนและหลังด ำเนินโปรแกรมกำรจัดกำรตนเอง มีค่ำเฉลี่ยลดลง 

จำก 8.45 เป็น 7.68 อย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05  (t = 3.687) 
 

ค าส าคัญ: โปรแกรมกำรจัดกำรตนเอง, พฤตกิรรมกำรดูแลตนเอง, ผู้ป่วยเบำหวำนท่ีควบคุมระดับน้ ำตำลในเลอืดไม่ได้  

                                                           
1 โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล บำ้นดอกค ำใต ้ต ำบลแมต่ีบ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง 52110 
1 Bandokkhamtai Subdistrict Health Promoting Hospital, Maeteep Subdistrict, Ngao District, Lampang Province. 52110. 

*Corresponding author e-mail: kik_chuntarian@hotmail.com  
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-Abstract- 

Abstract  
 This aimed at investigating the self-care behavior, comparing the changes, and Hemoglobin A1c in self-

care behavior after treated and quasi-experimental study using one–group before–after design by the self-

management program of the 35 diabetic patients with uncontrolled Diabetes Mellitus who were getting health 

services at Bandokkhamtai Subdistrict Health Promoting Hospital in Maeteep Subdistrict, Ngao District, Lampang 

Province. The self-management program and questionnaire were used as an instrument of this study and its data 

were analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics; paired t-test. The results of this study were 

that those five aspects concerning self-caring behavior were greater after the self-management program had been 

implemented; diet self-management (x̄ = 3.99), exercise (x̄ = 3.67), emotion (x̄ = 2.71), drugs (x̄ = 3.82), Smoking 

and drinking (x̄ = 2.88) and the results showed that samples had significantly higher score of self-caring behavior 

after participation than before the self-management program was used at .05 of the statistical significance level. 

The mean score of self-caring behavior; diet self-management, exercise,  emotion, drugs and Hemoglobin A1c 

changed from scores.  
 

Keywords: Self-management program, Caring behavior, Diabetic patient with not control sugar levels diabetes mellitus  
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระต่อตับของสารสกัดร าข้าวสแีดงท่ีมีฟีนอลิกสูงในสัตว์ทดลอง 

Hepatic antioxidant activities of phenolic-rich red rice bran extract in vivo   
 

นำฏนดิำ จันทรำช1, จุฑำภรณ์ พรหมจร1, ชนิษฐำ ท ำด1ี, ภำนุสรณ์ ใยมุง1, ปิยะวรรณ นันตำบุญ2  และ 

ณรงคศ์ักดิ ์มั่นคง3* 

Nattanida Jantarach1, Chuthaphon Phromchon1, Chanittha Thamdee1, Phanusorn Yaimoong1,  

Piyawan Nuntaboon 2 and  Narongsuk Munkong3* 
 

บทคัดย่อ 
 ภำวะเครียดออกซิเดชัน/ไนโตรเซชันส่งผลกระทบต่อร่ำงกำยจำก reactive oxygen species และ reactive nitrogen 

species (ROS/RNS) ท ำให้เกิดโรค เช่น กลุ่มอำกำรเมแทบอลิกและโรคตับ อนุมูลอิสระเหล่ำนี้ถูกขจัดได้จำกสำรต้ำนอนุมูล

อิสระกลุ่มฟีนอลิกในอำหำร กำรศึกษำก่อนหน้ำในหลอดทดลอง พบว่ำ สำรสกัดร ำข้ำวสีแดงมีปริมำณสำรและฤทธ์ิ 

ต้ำนอนุมูลอิสระมำกกว่ำสำรสกัดร ำข้ำวอื่น ๆ คณะผู้วิจัยจึงศึกษำผลของสำรสกัดร ำข้ำวสีแดงต่อภำวะเครียดออกซิเดชัน/

ภำวะเครียดไนโตรเซชันจำกกำรได้รับอำหำรไขมันสูง ป้อนสำรสกัดร ำข้ำวสีแดงขนำด 0.5 ก./กก. ในหนูท่ีกินอำหำรไขมันสูง  

6 สัปดำห์ จำกนั้นตรวจวัดพำรำมิเตอร์ท่ีเกี่ยวกับภำวะเครียดออกซิเดชัน/ไนโตรเซชันในตับของหนู ตรวจวัดปริมำณฟีนอลิก

ท้ังหมดและฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วย Folin–Ciocalteu และ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical-

scavenging method ตำมล ำดับ เพื่อยนืยันกำรมีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระของสำรสกัด ผลกำรทดลองหลัก พบว่ำ สำรสกัดร ำข้ำว

สีแดงลดระดับ ROS/RNS ในตับได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีกินเพียงอำหำรไขมันสูง สำรสกัดมีปริมำณ 

ฟีนอลิกท้ังหมด 285.98 มก. สมมูลของกรดแกลลิก/ก. มีค่ำควำมเข้มข้นของสำรสกัดในกำรยับยัง้อนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 

50 (IC50) เท่ำกับ 31.33 มคก./มล. กำรศึกษำนี้สรุปได้ว่ำ สำรสกัดร ำข้ำวสีแดงมีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระท้ังในหลอดทดลองและ

สัตวท์ดลอง สำมำรถน ำไปประยุกตใ์นกำรรักษำโรคท่ีเกี่ยวกับภำวะเครียดออกซิเดชัน/ไนโตรเซชัน เชน่ โรคตับ ตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  ภำวะเครยีดออกซิเดชัน/ไนโตรเซชัน, สำรต้ำนอนุมูลอสิระ, ฟีนอลกิ, สำรสกัดร ำขำ้วสีแดง 

                                                           
1 หลักสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศำสตร ์มหำวิยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
2 สำขำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
3 หลกัสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 

1 Applied Thai Traditional Medicine Programme School of Medicine University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Division of Biochemistry School of Medical Sciences University of Phayao, Phayao province 56000 
3 Doctor of Medicine Programme School of Medicine University of Phayao Phayao, Phayao province 56000 

*Corrsponding author e-mail: jittmunkong@gmail.com  
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-Abstract- 

Abstract  
 Oxidative/nitrosative stress is a harmful effect caused by reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in 

living organisms, which plays a major role in several diseases such as metabolic syndrome and liver diseases. 

However, these free radicals can detoxified by food-derived phenolic antioxidants. Previous in vitro study has shown 

that red rice bran extract (RRBE) reveals significantly higher concentrations of antioxidants and the antioxidant 

activity in comparison to other rice bran extracts. We aimed to evaluate the effect of red rice bran extract (RRBE) on 

oxidative/nitrosative stress caused by the administration of high-fat diet (HFD). HFD-fed mice received RRBE (0.5 

g/kg, orally) for 6 weeks. Oxidative/nitrosative stress-related parameters were evaluated in the liver of mice. In 

order to confirm the antioxidant potentials of the RRBE, the total phenolic content (TPC) and in vitro antioxidant 

activity of this extract were determined by the Folin–Ciocalteu and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical-

scavenging methods, respectively. The major finding of this study showed that consumption of RRBE significantly 

reduced the hepatic ROS/RNS levels in comparison with the group fed the HFD alone. The TPC of the extract were 

found to be 285.98 mg gallic acid equivalent/g. In DPPH radical-scavenging assay, the half-maximal inhibitory 

concentration (IC50) value of this extract was 31.33 μg/mL. This study suggests that RRBE has potential antioxidant 

activities in vitro and in vivo, and therefore, can be applied for treating oxidative/nitrosative stress-associated 

diseases such as liver diseases. 
 

Keywords: Oxidative/nitrosative stress, Antioxidants, Phenolics, Red rice bran extract   
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันเป็นพิษของเนเฟอรีนในหนูโรคตับคั่งไขมันท่ีไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ 

Antilipotoxic activities of neferine in high-fat diet-induced nonalcoholic fatty 

liver disease in mice 
 

ณรงคศ์ักดิ ์มั่นคง1*, กนกทิพย์ เพชรรัตน์2, อ ำนำจ ออ่นสอำด2, จิรำภรณ ์โตจรัส3 และ ชัยณรงค์ โตจรัส4  

Narongsuk Munkong1*, Kanoktip Petcharat2, Amnart Onsa-ard2, Jiraporn Tocharus3 and 

Chainarong Tocharus4  
 

บทคัดย่อ 
 มีหลักฐำนงำนวิจัย พบว่ำ เนเฟอรีนท่ีเป็นสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพกลุ่มแอลคำลอยด์จำกดีบัว (Nelumbo 

nucifera) มีฤทธ์ิต้ำนกำรเกิดกลุ่มอำกำรเมแทบอลิกและต้ำนอนุมูลอิสระ แต่ฤทธ์ิต้ำนภำวะไขมันพอกตับยังไม่ได้รับ

กำรศกึษำอย่ำงแน่ชัด ภำวะไขมันพอกตับเป็นระยะเร่ิมต้นของโรคตับคั่งไขมันท่ีไมไ่ด้เกิดจำกแอลกอฮอล์ กำรสะสมไขมัน

มำกเกินในเซลล์ตับน ำไปสู่ภำวะแทรกซ้อน ได้แก่ ภำวะเครียดออกซิเดชัน เป็นผลท ำให้เกิดภำวะไขมันเป็นพิษต่อตับ

ตำมมำ กำรศึกษำปัจจุบันจึงท ำกำรประเมินฤทธ์ิต้ำนภำวะไขมันเป็นพิษของเนเฟอรีนในหนูท่ีเป็นโรคตับคั่งไขมันจำก

อำหำรไขมันสูง เมื่อสิ้นสุดกำรทดลองตับถูกเก็บเพื่อน ำไปศึกษำทำงชีวเคมีและจุลกำยวิภำคศำสตร์ต่อไป ถึงแม้ระดับ 

ไตรกลีเซอไรด์ในตับจะไมแ่ตกตำ่งกันระหว่ำงกลุ่มท่ีได้รับเนเฟอรีนและกลุ่มโรคตับคั่งไขมัน แตก่ำรได้รับเนเฟอรีนทำงปำก

ขนำด 12.5 มก./กก. 6 สัปดำห์ ท ำให้ระดับคอเลสเตอรอลในตับลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มโรค

ดังกล่ำว กำรได้รับเนเฟอรีนยังสำมำรถลดระดับของอนุมูลอิสระและ malondialdehyde ในตับได้อีกด้วย  ผลกำรศึกษำนี้

แสดงให้เห็นว่ำ เนเฟอรีนอำจลดกำรเกิดภำวะไขมันเป็นพิษต่อตับจำกกำรได้รับอำหำรไขมันสูงผ่ำนกำรยับยั้งกำรสะสม

คอเลสเตอรอลและภำวะเครยีดออกซิเดชันท่ีตับ เนเฟอรีนจึงนำ่จะเป็นสำรท่ีใชใ้นกำรรักษำโรคตับคั่งไขมันได้  
 

ค าส าคัญ:  ภำวะไขมันพอกตับ, ภำวะเครยีดออกซิเดชัน, เนเฟอรีน 
 

 

 

                                                           
1 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร ์มหำวิยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
2 สำขำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
3 ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่ 50200 
4 ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50200 
1 Doctor of Medicine Programme, School of Medicine, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Division of Biochemistry, School of Medical Sciences, University of Phayao province 56000 
3 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai province 50200  
4 Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai province 50200 

*Corresponding author e-mail: jittmunkong@gmail.com  



18 

-Abstract- 

Abstract  
 Research evidence indicates that neferine, a bioactive alkaloid isolated from lotus (Nelumbo nucifera) seed 

embryos, is antimetabolic syndrome and antioxidant. However, its antihepatic steatosis activity has not been thoroughly 

investigated. Hepatic steatosis or fatty liver is considered an early pathologic stage of nonalcoholic fatty liver disease 

(NAFLD). Lipid overaccumulation in the hepatocyte is linked with the progression of its sequential complications, 

including oxidative stress, resulting in the condition known as hepatic lipotoxicity. The current study was therefore 

undertaken to examine the antilipotoxic effects of neferine using the high-fat diet (HFD)-induced NAFLD mouse model. 

At the end of the experiment, livers were collected for biochemical and histological studies. Although the triglycerides in 

the liver were similar between the neferine-administered and NAFLD groups, oral administration of neferine (12.5 

mg/kg) for 6 weeks resulted in a significant reduction in hepatic cholesterol levels when compared to the latter group. 

Neferine administration also decreased hepatic free radicals and malondialdehyde levels. These findings provide 

evidence that neferine may partly ameliorate HFD-induced hepatic lipotoxicity by suppressing hepatic cholesterol 

accumulation and oxidative stress. Therefore, neferine represents a promising therapeutic agent for the treatment 

NAFLD. 
 

Keywords: Hepatic steatosis, Oxidative stress, Neferine   
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านการขยายขนาดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดร าข้าวสีแดงในเนื้อเยื่อไขมนั

ของหนูอ้วนลงพุง 

Antihypertrophic and antinflammatory effects of red rice bran extract on adipose 

tissue in abdominal obese mice 

ณรงคศ์ักดิ ์มั่นคง1*, นันทวัฒน์ ปุ๋ยวงศ์2, ภำนิชำ เทพทิพย์2, วิรญิญำ เมอืงช้ำง2, นริศรำ ญำติอยู่ไกล1 และ 

สุรัสวดี สมนึก3 

Narongsuk Munkong1*, Nuntawat Puywong2, Panicha Thepthip2, Wirinya Mueangchang2, 

Narissara Yadyookai1 and Surasawadee Somnuk3 
 

บทคัดย่อ 
 ภำวะอ้วนลงพุงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภำวะอักเสบเกิดจำกเซลล์ไขมันท่ีขยำยขนำด กระตุ้นให้เกิดกำรสะสมเซลล์

อักเสบท่ีเนื้อเยื่อไขมันสีขำวน ำไปสู่ภำวะแทรกซ้อน เช่น ภำวะไขมันในเลือดสูง  กำรศึกษำคร้ังนี้ท ำกำรประเมินผลของ 

สำรสกัดร ำข้ำวสีแดงท่ีเป็นแหล่งอุดมไปด้วยสำรอำหำรตอ่ภำวะเนื้อเยื่อไขมันขยำยขนำด และอักเสบในรูปแบบจ ำลองหนู

อ้วนลงพุง หนูแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มท่ีได้รับอำหำรไขมันต่ ำ 2) กลุ่มท่ีได้รับอำหำรไขมันสูง และ 3) กลุ่มท่ีได้รับอำหำร

ไขมันสูงร่วมกับสำรสกัดร ำข้ำวสีแดงขนำด 500 มก./กก. 6 สัปดำห์ น้ ำหนักตัวและเนื้อเยื่อไขมัน สีขำวส่วนอีพิดิดำยมิส 

แตกต่ำงอย่ำงไม่นัยส ำคัญทำงสถิติระหว่ำงกลุ่มท่ีได้รับอำหำรไขมันสูงและกลุ่มท่ีได้รับอำหำรไขมันสูงร่วมกับสำรสกัด 

ร ำข้ำวสีแดง แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำทำงพยำธิวิทยำจุลกำยวิภำค พบว่ำ สำรสกัดร ำข้ำวสีแดงสำมำรถลดขนำดเซลล์

ไขมันและจ ำนวน crown-like structures ตัวบ่งชี้กำรสะสมเซลล์อักเสบในเนื้อเยื่อไขมันสีขำว ส่วนอีพิดิดำยมิสได้อย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับอำหำรไขมันสูง รวมท้ังสำมำรถลดระดับกรดไขมันอิสระในซีรัม สรุปได้ว่ำ  

สำรสกัดร ำข้ำวสีแดงมีศักยภำพในกำรต้ำนกำรขยำยขนำดและต้ำนอักเสบในสัตว์ท่ีมีภำวะอ้วนลงพุง แสดงให้เห็นถึง

ประโยชนข์องสำรสกัดตอ่ภำวะแทรกซ้อนจำกโรคอว้น  
 

ค าส าคัญ:  ภำวะอว้นลงพุง, ภำวะเซลล์ไขมันขยำยขนำด, ภำวะเนื้อเยื่อไขมันอักเสบ, สำรสกัดร ำขำ้วสีแดง 
 

                                                           
1 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร ์มหำวิยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
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-Abstract- 

Abstract  

 Abdominal obesity is an inflammatory condition in which hypertrophied adipocytes contribute to 

inflammatory cell accumulation in the white adipose tissue. These processes are involved in the initiation of obesity-

related complications such as hyperlipidemia. In the present study, we investigated the effect of red rice bran extract 

(RRBE), a rich source of nutrients, on adipose tissue hypertrophy and inflammation in an abdominal obese mouse 

model. Mice were divided into 3 groups as 1) low fat diet-fed (LFD) group: fed the LFD; 2) high fat diet-fed (HFD) 

group: which fed HFD; and 3) HFDR group: fed HFD and concomitantly treated with 500 mg/kg of RRBE for 6 

weeks. No significant differences were noted between the HFD and HFDR groups in body and epididymal white 

adipose tissue (eWAT) weights. However, the data of histopathological study showed that RRBE significantly reduced 

adipocyte size and the number of crown-like structures, an indicator of inflammatory cell infiltration, in the eWAT 

compared with the HFD group. Concomitantly, RRBE decreased the levels of free fatty acids in the serum of HFD-

fed mice. In summary, RRBE exerts antihypertrophic and antinflammatory potentials in abdominal obese animals 

which highlight its beneficial effects in various obesity-related complications. 
 

Keywords: Abdominal obesity, Adipocyte hypertrophy, Adipose tissue inflammation, Red rice bran extract  
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-Abstract- 

การหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากกากงาขี้ม้อน 

Screening of antioxidant and antibacterial activities of perilla seed meal extract 
 

ศริิกำญจน์ สันพำ1*, คมศักดิ์ พินธะ2, ไมตรี สุทธจิตต์2, ศริิลักษณ์ สันพำ1, พนิตนำฏ อูพุ่ฒินันท์3 และ 

ช่อผกำ พวงศร1ี   

Sirikarn Sanpa1*, Komsak Pintha2, Maitree Suttajit2, Sirilak Sanpa1, Panitnart Auputinan3 and  

Chorpaka Phuangsri1 
  

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้ำนแบคทีเรียของสำรสกัดจำกกำก 

งำขี้ม้อน ซึ่งเป็นของเหลือท่ีเกิดในกระบวนกำรสกัดน้ ำมันจำกเมล็ดงำขี้ม้อน โดยกำรเก็บตัวอย่ำงงำขี้ม้อนจำกจังหวัด

พะเยำและเชียงรำย และสกัดสำรออกฤทธ์ิโดยใชต้ัวท ำลำยเอทำนอลและน้ ำ ผลจำกกำรศกึษำพบวำ่ตัวอย่ำงกำกเมล็ดงำ

ขีม้อ้นท่ีเก็บจำกจังหวัดพะเยำและสกัดด้วยตัวท ำละลำยเอทำนอลให้ปริมำณสำรประกอบฟีนอลลิกรวมและ ฟลำโวนอยด์

สูงสุด และเมื่อทดสอบหำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS พบว่ำให้ค่ำ IC50 เท่ำกับ 117.53±12.40 และ 

13.02±0.39 µg/ml ตำมล ำดับ จำกนั้นน ำตัวอย่ำงสำรสกัดท่ีมีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระมำทดสอบฤทธ์ิต้ำนแบคทีเรียต่อเชื้อ 

Streptococcus mutans ด้วยวิธี agar well diffusion และ microdilution พบว่ำให้ค่ำกำรยับยั้งเชื้อโดยมีโซนใสเท่ำกับ 

11.00±0.00 มิลลิเมตร จำกผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำสำรสกัดจำกกำกงำขี้ม้อนอำจสำมำรถเป็นแหล่งสำรจำก

ธรรมชำติในกำรตำ้นอนุมูลอิสระและต้ำนแบคทเีรียได้ 
 

ค าส าคัญ:  กำกงำขี้ม้อน, ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ, ฤทธ์ิต้ำนแบคทเีรีย 

 

                                                           
1 สำขำจุลชีววทิยำและปรสิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
2 สำขำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
3 สำขำเทคโนโลยชีีวภำพ คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
1 Division of Microbiology and Parasitology, School of Medical sciences, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Division of Biochemistry, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao province 56000 
3 Division of Biotechnology, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao province 56000 

*Corresponding author e-mail: sirikarnsanpa@gmail.com 



22 

-Abstract- 

Abstract 
 This study aimed to evaluate antioxidant and antibacterial activities of perilla seed meal extract which is 

discarded as waste after seed oil extract process. The perilla seeds were collected from Phayao and Chiang Rai 

provinces and extracted with ethanol and water. The ethanolic extract of perilla seed meal which collected from 

Phayao province has the highest of total phenolics and flavonoid contents. From the results, the ethanolic extract of 

perilla seed meal has the highest antioxidant activity with IC50 of 117.53±12.40 and 13.02±0.39 µg/ml using DPPH 

and ABTS assay. Antibacterial activity of ethanolic extract of perilla seed meal on Streptococcus mutans was 

demonstrated using agar well diffusion and the microdilution method. The diameter of the inhibition zone from agar 

well diffusion method was 11.00±0.00 mm. These results suggest that the ethanolic extract of perilla seed meal 

may be able to be a source of natural antioxidant and antibacterial agents.    
 

Keywords:  Perilla seed meal, Antioxidant, Antibacterial  
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-Abstract- 

การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของวัสดุเหลอืท้ิงส่วนของดอกและ

ใบงาม้อน 

Determination of bioactive compounds and activities of perilla leaves and flowers 

as agricultural waste 
 

อรดำ ชุมภูค ำ1*, ปิยะวรรณ นันตำบุญ1, พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1 และ คมศักดิ์ พินธะ1 

Orada Chumphukam1*, Piyawan Nuntaboon1, Payungsak Tantipaiboonwong1 and Komsak Pintha1 
 

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหำสำรส ำคัญและฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระของช่อดอกและใบท่ีเหลือหลังจำก 

กำรเก็บเกี่ยว น ำมำประยุกต์ใช้ประโยชน์แทนกำรเผำท ำลำย ทดลองโดยกำรสกัดชอ่ดอกและใบแห้งด้วยน้ ำและสำรละลำยเอ

ทำนอลเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ได้เป็นสำรสกัดน้ ำของดอก (BF) สำรสกัดเอทำนอลของดอก (EF) สำรสกัดน้ ำของใบ (BL) และ

สำรสกัดเอทำนอลของใบ (EL) น ำสำรสกัดมำหำปริมำณสำรประกอบฟีนอลลิกรวม และสำรประกอบฟลำโวนอยด์รวม 

หลังจำกนั้นน ำมำหำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระด้วย DPPH assay และ ABTS assay รวมถึงควำมสำมำรถในกำรต้ำนออกซิเดชัน 

อันเนื่องมำจำกเหล็ก (FRAP assay) จำกกำรทดลองพบว่ำ BF มีปริมำณฟีนอลิกรวมและฟลำโวนอยด์รวมสูงสุด รวมท้ังมี 

ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธีต่ำงๆ ดีท่ีสุดเช่นกัน เมื่อน ำ BF ไปทดสอบควำมเป็นพิษใน RAW 264.7 mouse 

macrophage cell โดยใช้ MTT assay พบว่ำ ท่ีควำมเข้มข้นต่ ำกว่ำ 25 µg/mL เซลล์มีชีวิตรอดมำกกว่ำร้อยละ 79 และ 

เมื่อน ำสำรสกัดไปทดสอบฤทธ์ิในกำรยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ พบว่ำ สำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของไทโรซิเนส และ 

คอลลำจีเนสได้เล็กนอ้ย  
 

ค าส าคัญ:  งำม้อน, ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระ, วัสดุเหลอืใชจ้ำกต้นงำม้อน 
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-Abstract- 

Abstract 
After seed harvesting process, flowers and leaves of perilla become agricultural waste that are generally 

burned to prepare areas for new cultivation. Since fresh perilla leaves have showed significant antioxidant potential 

and other parts of perilla has been reported to have high content of rosmarinic acid. This research thus aimed to 

determine the remaining bioactive components and their antioxidant activity presented in perilla flowers and leaves 

after seed collection. The flowers and leaves were collected as dried samples from the field. They were extracted 

with either boiling water or 70% ethanol. The samples included the water extract of flower (BF), the ethanolic 

extract of flower (EF), the water extract of dried leaves (BL) and the ethanolic extract of dried leaves (EL). Among 4 

samples, the BF had the highest total phenolic and flavonoid contents. It also showed the highest antioxidant 

activities determined by DPPH, ABTS and FRAP assay. The BF was not toxic to RAW cells at a concentration below 

25µg/mL using MTT assay. The BF showed minute tyrosinase and collagenase inhibitory activity. 
 

Keywords:  Perilla, Antioxidant Tyrosinase inhibitor, Collagenase inhibitor Perilla waste 
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-Abstract- 

Perilla frutescene seed meal extract attenuates colitis in a mouse model  
 

Napapan Kangwan1*, Komsak Pintha2 and Maitree Suttajit2  

 

Abstract  
Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic disease characterized by diffuse inflammation of the intestinal 

mucosa. Currently, natural products are necessarily sought to ameliorate the IBD. Rosmarinic acid was predominantly 

found in Perilla seed meal extract (PSME) and has been also associated with a decreased production of inflammatory 

cytokines in vitro study. Therefore, the objective of the present study was to evaluate the protective effect of PSME on 

DSS-induced colitis in mice. Male C57BL/6 mice were orally administrated with PSME for 21 days. On the day 15 to 21 

of the pretreatment with PSME, colitis was induced with dextran sulfate sodium (DSS) 2.5% for 7 days. At the end of 

the experiment, clinical symptoms and biological markers were investigated. The pretreatment with PSME ameliorated 

DSS-induced body weight loss, diminished diarrhea, and gross bleeding resulted in a significantly decreased disease 

activity index, as well as DSS-associated colon shortening. Moreover, the mRNA expression of pro-inflammatory 

cytokines in colon tissue was significantly reduced in the pretreatment with PSME groups. Therefore, our results suggest 

that the PSME ameliorated DSS-induced colitis accompanied by the protection of mucosal damages and the reduction 

of pro-inflammatory cytokine levels. Thus, the PSME should be further investigated and developed to be a potential 

dietary supplement against intestinal inflammation.  
 

Keywords:  Perilla seed meal, Rosmarinic acid, Anti-inflammation, Colitis, Inflammatory bowel disease  
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-Abstract- 

Antioxidant and tyrosinase inhibitory activities of plukenetia volubilis L.  

(sacha inchi) shell and leaf extracts 
 

Amnard Onsa-ard1, Orada Chumphukam1, Piyawan Nuntaboon1, Nalinnipa Boonlom1, Angkana Songkro1, 

Sureeporn Phlaetita1, Komsak Pintha1, Payungsak Tantipaiboonwong1 and Wittaya Chaiwangyen1* 
 

Abstract  
 Plukenetia volubilis L., commonly known as sacha inchi and is widely cultivated oil crop in South East Asia. There 

are 3 shells of sacha inchi nuts including outer husk, middle and inner shells. These shells are industrial wastes from oil 

production. This study aimed to investigate the effects of sacha inchi shell extracts compared to leaf extract on antioxidant 

and tyrosinase inhibitory activities. Dried leaf and 3 layers of sacha inchi shell were extracted with 70% ethanol and 90 ºC 

hot water. The antioxidant activities were performed using DPPH radical scavenging assay, ABTS radical cation 

decolorization and ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay, while the enzyme based tyrosinase inhibition was 

employed to determine the anti-tyrosinase activity. Our results demonstrated that ethanolic extract of middle shell showed 

the strongest antioxidant DPPH and ABTS activities required to scavenge 50% (IC50) of DPPH and ABTS radicals were 

108.75 ± 1.14 and 16.14 ± 0.33 µg/ml. FRAP assay revealed that ethanolic extract of inner shell was the highest FRAP 

value 1.18 ± 0.05 mg/ml Fe2+.   Moreover, maximum inhibition of tyrosinase activity was observed by 17% in ethanolic 

extract of middle shell. Therefore, additional studies of sacha inchi by-product of oil production are required for  

its application in health and cosmetic products, which can be converted to value added products.  
 

Keywords:  Sacha inchi, Antioxidants, tyrosinase, ABTS, DPPH  
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-Abstract- 

การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชัน่ของไขมัน 

The investigation of medical plants extracts property on lipid peroxidation 

inhibition activity 
 

ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1*, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์2 และ อัจฉรำภรณ์ ดวงใจ3 

Natthaphon Thatsanasuwan1*, Uthaiwan Suttisansanee2 and Acharaporn Duangjai3 
 

บทคัดย่อ 

สมุนไพรเป็นท่ีรู้จักกันมำชำ้นำน มีกำรรำยงำนถึงสรรพคุณของสมุนไพรท่ีใชใ้นกำรรักษำและป้องกันโรคต่ำง ๆ อยำ่ง

แพร่หลำย งำนวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรออกฤทธ์ิของสมุนไพรในกำรยับยั้งปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของไขมัน  

โดยอำศัยหลักกำร Antioxidant activity in linoleic acid system ผ่ำน Ferric thiocyanate (FTC) assay เพื่อหำคุณสมบัติกำร

ยับยั้งกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดช่ันของไขมันในหลอดทดลอง จำกผลกำรศึกษำกำรออกฤทธ์ิของสมุนไพรท้ัง 16 ชนิด พบว่ำ 

สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของไขมันท่ีดีท่ีสุด คือ หญ้ำหลักนำ (ส่วนหัว) ซึ่งแสดงร้อยละ

กำรยับยั้งปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของไขมันอยู่ท่ี 55 โดยมีค่ำควำมแตกต่ำงทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญกับสมุนไพรชนิดอื่น 

(p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยก่อนหน้ำท่ีศึกษำฤทธ์ิของต ำรับสมุนไพร พบว่ำต ำรับสมุนไพรท่ีมีหญ้ำหลักนำเป็น

ส่วนประกอบมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งปฏิกิริยำออกซิเดชั่นในไขมันได้ดีเช่นกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำคร้ังนี้เป็นเพียง

แค่กำรศกึษำเบือ้งตน้ในกำรศกึษำสมุนไพรพื้นบ้ำนเพยีงเท่ำนัน้ ยังตอ้งศกึษำคุณสมบัตอิื่น ๆ ของสมุนไพรดังกล่ำวตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  สมุนไพร, ปฏกิิริยำออกซิเดช่ันในไขมัน, สำรต้ำนอนุมูลอสิระ, รอ้ยละกำรยับยัง้ 
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-Abstract- 

Abstract 
Medical plants are well known. They were widely reported to use for treatment and prevent some 

diseases. The aim of this research was to investigate on medical plant property in lipid peroxidation inhibition activity 

with antioxidant activity in linoleic acid system via ferric thiocyanate (FTC) assay for study their activity to inhibit lipid 

peroxidation in vitro study. The results showed analyzed data on 16 selected medical plants. It was found high 

activity to inhibit lipid peroxidation in Cheilocostus speciosus (Yha-lak-na) and showed percent inhibition on lipid 

peroxidation at 55, which is significant different with another medical plants (p<0.05). Our result was corresponded 

to the previous study in medical plant remedies, which showed high activity to inhibit lipid peroxidation on medical 

plants remedies consist of Cheilocostus speciosus. However, the information of this study can provide only 

fundamental knowledge to promote medical plants and should to study in other properties in medical plants. 
 

Keywords:  Medical plants, Lipid peroxidation, Antioxidant, Percent inhibition 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกรดอะซิติกและยสีต์ในกระบวนการหมักคอมบูชา 

Correlation between acetic acid bacteria and yeast in kombucha fermentation 

process 
 

นิสำ ร่มส้มซ่ำ1*, จุฑำมำศ พรสันเทียะ1 , ทิพย์วรินทร์ ริมล ำดวน 1 และ กุณฑกิำ  เวชกลำง 1 

Nisa Romsomsa1*, Juthamat Pornsanthia1, Thipwarin Rimlumduan1 and Kunthika Vechklang1  
 

บทคัดย่อ 

จุดประสงค์ของงำนวจิัยคร้ังนี้เพื่อศกึษำควำมสัมพันธ์ของแบคทีเรียกรดอะซิติกกับยสีตใ์นกระบวนกำรหมักคอม

บูชำ และทดสอบคุณสมบัตท่ีิมปีระโยชน์ในผลิตภัณฑ์คอมบูชำ จำกกำรศกึษำควำมสัมพันธ์ของแบคทีเรียกรดอะซิติกและ

ยสีตใ์นกระบวนกำรหมักคอมบูชำ พบว่ำ ยสีตม์ปีริมำณเซลลเ์พิ่มขึ้นตำมระยะเวลำกำรหมักโดยมปีริมำณสูงสุดในวันท่ี 10 

ของกำรหมัก เท่ำกับ 5.44±0.09 log CFU/mL ปริมำณแบคทีเรียกรดอะซิติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 5.27±0.05  

log CFU/mL ในวันท่ี 14 ของกำรหมัก สอดคล้องกับปริมำณกรดอะซิติกท่ีเพิ่มขึ้นตำมระยะเวลำของกำรหมักเท่ำกับ 

0.74±0.03 กรัมต่อ 100 มิลลลิิตร และ ค่ำพีเอชท่ีลดลงเท่ำกับ 3.14 ปริมำณแอลกอฮอล์เทำ่กับ 0.5 % โดยปริมำตรและ

ปริมำณน้ ำตำลรีดิวซ์เท่ำกับ 6.57±0.012 กรัมต่อลิตร จำกกำรทดสอบคุณสมบัติคอมบูชำพบว่ำคอมบูชำมีฤทธ์ิยับยั้ง

แบค ที เรีย  โดยใช้ เชื้ อทดสอบดั งนี้ คื อ  Bacillus subtilis, B. cereus, Salmonella sp., Stayphylococcus aureus และ 

Escherichia coli ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่ำ ตัวอย่ำงคอมบูชำมีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียเพิ่มมำกขึ้นตำมระยะเวลำ 

กำรหมัก โดยตัวอย่ำงคอมบูชำในวันท่ี 14 สำมำรถยับยั้งเชื้อทดสอบได้ท้ังหมด โดยมีค่ำดัชนีกำรยับยั้งแบคทีเรีย 

(Antibacterial index, AI) เท่ำกับ 0.93±0.10 1.49±0.17 1.30±0.10 0.98±0.10 และ 1.12±0.24 ตำมล ำดับ จำกกำร

วเิครำะห์ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH พบวำ่ ค่ำ % Scavenging activity ของตัวอยำ่งคอมบูชำเพิ่มขึ้นตำมระยะเวลำ

กำรหมัก โดยตัวอย่ำงคอมบูชำวันท่ี 14 ของกำรหมักมีค่ำ % Scavenging activity เท่ำกับ 57.31±0.66 เปอร์เซ็นต์ (เทียบ

กับ ascorbic acid 254.99 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)  และจำกวิธี ABTS ตัวอย่ำงคอมบูชำจำกกำรหมักในวันท่ี 14 มี

ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเท่ำกับ 15.66±0.15 มิลลิโมลลำร์ เทียบกับสำรละลำยโทรล็อก และปริมำณฟีนอลิ

กรวมเท่ำกับ 0.99±0.04 มิลลกิรัมตอ่มลิลิลิตร คุณภำพทำงจุลินทรียข์องคอมบูชำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรด้ำน

จุลินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดโรคตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับท่ี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560)  
 

ค าส าคัญ:  คอมบูชำ, ยสีต,์ แบคทเีรียกรดอะซิติก, ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระ, ฤทธ์ิยับยัง้แบคทเีรีย 
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-Abstract- 

Abstract  

 Aim of this research is to evaluate correlation between acetic acid bacteria and yeast during Kombucha 

fermentation process and determined potential benefits of kombucha product. Interaction between two 

microorganisms was investigated, yeast cells drastically increased withthin 10 days lead to the growth of 5.40±0.09 

log CFU/mL while acetic acid bacteria increased of 5.27±0.05 log CFU/mL withthin 14 days was observed. According 

to acetic acid production has increased to 0.74±0.03 g/100 mL and reduces the pH at 3.14. The ethanol content of 

the kombucha was 0.5 % by volume and reducing sugar of 6.57±0.01 g/L was found. Antibacterial activity of 

kombucha in during fermentation process was determined which against Bacillus subtilis, B. cereus, Salmonella sp., 

Stayphylococcus aureus and Escherichia coli by agar well diffusion method. According to the antibacterial activity of 

14 days kombucha brewing, have shown an ability to inhibit the growth of bacteria and also has antimicrobial 

activity against a spectrum of organism. The maximum activity was founded at 14 days of kombucha fermentation 

organism against all isolates, the AI value was 0.93±0.10, 1.49±0.17, 1.30±0.10, 0.98±0.10 and 1.12±0.24, 

respectively. The antioxidant activity was determined using the DPPH and ABTS methods. Kombucha samples 

exhibited increasing antioxidant activity during in the fermentation process. The 14 days of kombucha sample 

showed highest antioxidant activity by inhibiting 57.31±0.66 % of DPPH (equivalent to ascorbic acid 254.99 µg/mL) 

and showed 15.66±0.15 mM Trolox Equivalent Antioxidative Capacity for ABTS assay. Remarkable high phenolic 

content was found in 14 days kombucha brewing 0.99±0.04 mg gallic acid equivalents per milliliter. Microbiological 

analysis parameters met the standard of the beverage according to Ministry of Health’s Announcement vol. 3 

(2018). 
 

Keywords:  Kombucha, Yeast, Acetic acid bacteria, Antioxidant activity, Antibacterial activity 
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-Abstract- 

การทดสอบความเป็นพษิและทดสอบการก่อกลายพันธุ์ของส่วนสกัดเอธิลอะซเีตทของ

แก่นตะวัน 

Cytotoxicity and mutagenicity testing of ethyl acetate extract of helianthus tuberosus L.  
 

พหล แสนสมชัย1*, กัลยำ จ ำปำทอง2 และ ณรงค์ คชภักดี3 

Pahol Sansomchai1*, Kanlaya Jumpatong2 and Narong Kotchabhakdi3 
 

บทคัดย่อ 
 แก่นตะวันมักใช้เป็นอำหำรสุขภำพซึ่งมีสำรประกอบฟีโนลิก (phenolic) เป็นองค์ประกอบมีฤทธ์ิต้ำนแบคทีเรีย 

ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระสูง และมฤีทธ์ิทำงชวีภำพในกำรต้ำนเซลล์มะเร็ง เป็นสิ่งท่ีน่ำสนใจต่อกำรศึกษำควำมเป็นพิษ และกำร

ก่อกลำยพันธ์ุของสำรสกัดแก่นตะวันจำกส่วนเอธิลอะซีเตท เนื่องกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้พบว่ำส่วนสกัดนี้ให้ปริมำณสำร

สำรประกอบฟีโนลิกสูง ในกำรทดลองจะน ำส่วนใบ ก้ำน และหัวของแก่นตะวันมำท ำแห้ง แล้วสกัดด้วยเอธิลอะซีเตท 

จำกนั้นท ำให้เป็นผงแห้งด้วยวิธีกำรท ำแห้งแบบเยือกแข็ง จำกนั้นท ำกำรทดสอบควำมเป็นพิษของส่วนสกัดต่อเซลล์ไฟ

โบรบำสต์ NIH3T3 ด้วยวิธี MTT และทดสอบกำรก่อกลำยพันธ์ุต่อเชื้อ S. typhimurium TA98 และ TA100 พบวำ่ส่วน

สกัดของแก่นตะวันจำกใบไม่แสดงควำมเป็นพษิต่อเซลล์ไฟโบรบาสต์ NIH3T3 ท่ี IC75 ส่วนกำรทดสอบกำรก่อกลำยพันธ์ุ

พบวำ่ส่วนสกัดแก่นตะวันจำกส่วนใบ ก้ำน และหัวไม่มฤีทธ์ิให้เกิดกำรก่อกลำยพันธ์ุ ดังนัน้จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำสว่นสกัดใบ

แก่นตะวันจำกเอธิลอะซีเตทมคีุณสมบัตท่ีิด ีสำมำรถน ำไปสร้ำงมูลคำ่เพ่ิมในดำ้นอื่นต่อไป   
 

ค าส าคัญ:  แก่นตะวัน, กำรทดสอบควำมเป็นพิษ, กำรทดสอบกำรก่อกลำยพันธ์ุ, เซลล์ไฟโบรบาสต์ NIH3T3  
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Abstract  

Helianthus tuberosus L. has been used for health food which has phenolic compounds. The phenolic compound 

was claim to antibacterial, anti-free radical. It also shows the biological activity to anti-cancer. It is interested in study the 

cytotoxicity and mutagenicity testing of ethyl acetate extract of Helianthus tuberosus L.  The previous study showed the 

high amount of phenolic compounds in ethyl acetate extract of Helianthus tuberosus L. The experiment, the dried of leaves 

branches and blubs of Helianthus tuberosus L. were extracted with ethyl acetate extract.  Then the extracts were freeze 

dried to powder. After that the extracts were treaded with fibroblast NIH3T3 for MTT testing and mutagenicity testing of 

extracts to S. typhimurium TA98 and TA100. The experiment showed that the leaves extracted of Helianthus tuberosus L. 

did not show the cytotoxicity to fibroblast NIH3T3 (IC75). The extracts of Helianthus tuberosus L. did not show any 

mutagenicity. It can be concluded that the leaves extract of Helianthus tuberosus L. by ethyl acetate is good enough to be 

used in further value added. 
 

Keywords: Helianthus tuberosus L., cytotoxicity, mutagenicity, fibroblast NIH3T3  
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ประสิทธิภาพของส่วนสกัดงาม้อนที่อุดมด้วยกรดโรสมารนิิกต่อการต้านอุนุมูลอสิระและ

ยับย้ังการท างานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในหลอดทดลอง  

In vitro antioxidative effect and xanthine inhibitory activity of rosmarinic acid 

rich fraction from Nga-mon 
 

วชริำภรณ ์ทิพย์สุวรรณ1*, คมศักดิ์ พินธะ1, พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1, จักรกฤษณ์ คณำรยี์2 และ  

วนิษำ ปันฟ้ำ2  

Wachiraporn Tipsuwan1*, Komsak Pintha1, Payungsak Tantipaiboonwong1, Chakkrit Khanaree2 and  

Wanisa Punfa2 
 

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำคร้ังนี้ได้น ำกำกงำม้อนท่ีเหลือจำกกำรบีบน้ ำมันมำสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทำนอล จำกนั้นน ำ 

สำรสกัดท่ีได้ไปท ำกำรแยกส่วนสกัดท่ีอุดมด้วยกรดโรสมำรินิกด้วยวิธี solvent extraction partition จะได้สำรตัวอย่ำงของ

ส่วนสกัดจำก เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต และน้ ำ ตำมล ำดับ พบว่ำส่วนสกัดเอทิลอะซิเตต  มีปริมำณ

สำรประกอบฟีนอลิกรวม ฟลำโวนอยด์รวมสูงสุดเท่ำกับ 48.32±0.43 mg GAE/g extract และ 37.62±0.43 mg catechin 

equivalents/g extract และเมื่อวิเครำะห์ปริมำณกรดโรสมำรินิกโดยเคร่ือง HPLC พบวำ่ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตต  มปีริมำณ

กรดโรสมำรินิกสูงสุดเท่ำกับ 459.5±8.97 mg/ml ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีมีค่ำ IC50 เท่ำกับ 20.43±0.18 

และ 6.51±0.11 µg/ml มีค่ำ FRAP Value สูงสุดท่ี 3778.05±6.86 µM Fe2+/g จำกนั้นน ำส่วนสกัดเอทิลอะซิเตต  มำศึกษำ

ฤทธ์ิยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสและฤทธ์ิยับยั้งกำรเกิดลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน พบว่ำสำมำรถยับยั้ง 

กำรท ำงำนของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสตำมควำมเข้มข้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น และท่ีควำมเข้มข้นท่ี 50 mg/ml สำมำรถยับยั้ง 

กำรเกิดลิพิดเปอร์ออกซิเดชันได้ 17.55±1.51% จำกผลกำรด ำเนินงำนคร้ังมีควำมเป็นไปได้สูงท่ีจะท ำกำรศึกษำต่อ 

ยอดเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้องกับฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ ยับยั้งกำรท ำงำนของแซนทีนออกซิเดส และยับยั้ง  

กำรเกิดลพิดิเปอร์ออกซิเดชัน ภำยในเซลล์และสัตว์ทดลองตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  กรดโรสมำรินิก, ภำวะเครยีดออกซิเดชัน, แซนทีนออกซิเดส  
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Abstract  

 In this study, the working group was interested in the perilla meal from the perilla oil extraction process. The 

perilla meal were extracted with 70 percent ethanol. To enrich rosmarinic acid rich fraction, the extract were subsequently 

extracted by solvent partition technique by using hexane (Hex), dichloromethane (DCM), ethyl acetate (EtOAc) and water 

fractions, respectively. Among the extracts, the highest total phenolic and flavonoid contents were found in 

the acetate extract (EtOAc) (48.32 ± 0.43 mg gallic acid equivalents/g extract and 37.62 ± 0.43 mg catechin 

equivalents/g extract). HPLC method also shown the maximum rosmarinic acid content of ethyl acetate extract 

(459.5±8.97 mg/ml). The antioxidant properties were determined by DPPH and ABTS assay shown the IC50 of the ethyl 

acetate extract at 20.43 ± 0.18 and 6.51 ± 0.11 µg/ml, respectively. The FRAP assay shown the highest FRAP value in 

ethyl acetate extract (3778.05±6.86 µM Fe2+/g) when compare with the other extracts. Moreover, the ethyl acetate 

extract also shown the efficiency in xanthine oxidase inhibition with dose dependent manner. In addition, at 30 and 50 

mg/ml of the ethyl acetate extract inhibited lipid peroxidation as shown in the percentage inhibition 5.46±0.22 and 

17.55±1.51, respectively while vitamin C shown 92.51±2.78. From the results in these experiments, it could be verified 

the molecular mechanism related to antioxidant activity, inhibiting the activity of xanthine oxidase and inhibiting lipid 

peroxidation of perilla meal extract from ethyl acetate extraction in cell culture and animal model for further study.   
 

Keywords:  Rosmarinic acid, Oxidative stress, Xanthine oxidase 

 

 



35 

-Abstract- 

การพัฒนาสูตรต ารับยาหม่องเสลดพังพอนในรูปแบบดีเฟส 

Development of barleria iupulina lindl. balm in D-phase formulation 
 

วิธวินห ์งำมกิจประเสริฐ1*, ประสำน ตัง้ยืนยงวัฒนำ1 และ จริพันธ์ มว่งเจรญิ2 

Wittawin Ngamkitprasert1*, Prasan Tangyuenyongwatana1 and Jirapan Moungjaroen2 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของกำรวจิัยนี้เพื่อพัฒนำยำหม่องเสลดพังพอนในรูปแบบ ดีเฟส (D-phase) ซึ่งเป็นยำหม่องท่ีใช้ใน

กำรบรรเทำอำกำรคันเมื่อถูกยุงและแมลงกัด โดยใช้สำรสกัดเสลดพังพอนเป็นตัวยำบรรเทำอำกำรคันตำมสรรพคุณของ

กำรแพทย์แผนไทย โดยจะพัฒนำยำหม่องเสลดพังพอนในรูปแบบดีเฟส ให้ซึมเร็วไม่ท้ิงควำมเหนียวเหนอะบนผิวหนัง

บริเวณท่ีทำ จำกกำรวิจัยผลจำกกำรทดลองสูตรตน้แบบท่ีได้ผลดีท่ีสุดคือ สูตรท่ี 2 ใช ้กลีเซอรีน (Glycerine) เป็นสว่นผสม

ในสว่นของน้ ำมัน จำกกำรป่ันด้วยเครื่องป่ันควำมเร็วสูงเพื่อจะผสมน้ ำกับน้ ำมันเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน จนเกดิเป็นเจลลักษณะ

ของเนื้อเจลสีเขียวอ่อนและข้น สีเขียวเกิดจำกใส่สำรสกัดเสลดพังพอน เนือ้เจลเหนยีวหนดืไม่เหลว ทดสอบเทแก้วไมม่กีำร

ไหลเกำะกันแน่นไม่ไหลหกออกจำกแก้ว จึงเก็บใส่ในขวดพสำสติกใสทรงสี่เหลี่ยม เพื่อท ำกำรทดสอบกำรคงตัวด้ำน

กำยภำพ ณ อุณหภูมิ ต่ำง ๆ กำรทดสอบท่ีส ำคัญทำงด้ำนกำยภำพคือ สภำวะเร่ง (Freeze Thaw cycling) จ ำนวน  

6 รอบ โดยเก็บท่ีอุณหภูมิ 45 องศำเซลเซียส นำน 48 ชั่วโมง และเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศำเซลเซียส นำน 48 ชั่วโมง

สลับกัน ผลทดสอบยำหมอ่งสูตรท่ี 2 ไมม่กีำรแยกชัน้ระหว่ำง น้ ำกับน้ ำมัน 

 

ค าส าคัญ:  ยำหมอ่ง, เสลดพังพอน, ดีเฟส, สภำวะเร่ง  
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Abstract 

 The objective of this research was to develop Barleria lupulina Lindl. balm in D-phase formulation. This 

balm had properties of relive itching when bitten by mosquitoes and insects. Using Barleria lupulina Lindl. extracts as 

an active ingredient for relieving itching follow the properties of Thai traditional medicine. This balm formula showed 

the quickly absorption without leaving a sticky residue on the skin. This research started with preparing 4 formula. 

For the results of the experiment, the most effective formulation was F2, using glycerin as an crucial ingredient. The 

procedure was blending with a high-speed blender to mix the water and oil together until forming a gel. The green 

gel texture and bowl green color caused by adding Barleria lupulina Lindl. extracts. The gel was sticky but was not 

in liquid form. Test pour the glass no flowing gel, sticking tightly, will not spill out of the glass.  For stability testing, 

the gel was stored in syringe cylinder and put it in a clear plastic bottle. the stability was performed at different 

temperatures. In addition, the most important test physically was freeze thaw cycling for 6 cycle. The cycle was 

stored at 45 °C for 48 hours and moved to store at 2-8 °C for 48 hours. This was counted as 1 cycle. The best 

result of the balm was F2 which the phase was not separated between water and oil. 
 

Keywords: Balm, Barleria lupulina Lindl., D-phase, Freeze Thaw 
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อุบัติการณ์การติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส ในผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเชียงค า ป ี2557-2562 

Incidence of streptococcus suis infection in patients from chiang kham hospital, 2014-2019 
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Lukkana Ratchai1, Ongira Kumkrong1, Poomin Cheunsombut2, Phattharawee Muneekaew2, Sudanee 

Sanghong2 and Krung Phiwpan1* 
 

บทคัดย่อ 

 กำรรับประทำนอำหำรจำกผลิตภัณฑ์สุกรท่ีปรุงไม่สุก เช่น ลำบ หลู้ดิบ เป็นท่ีนิยมของประชำกรทำงภำคเหนือใน

ประเทศไทย ซึ่งเป็นสำเหตุหลักของกำรติดเชื้อ Streptococcus suis (S. suis) ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้หูดับหรือเสียชวีติ กำรป้องกัน

ท่ีดีท่ีสุดคือหลีกเลี่ยงกำรรับประทำนผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว อยำ่งไรก็ตำม กำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเป็นเร่ืองท่ียำก ในปี พ.ศ. 

2554 ได้มีงำนวิจัยท่ีรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโภชนำกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและกำรป้องกันกำรติดเชื้อ S. suis  

แก่ประชำชนในเขตจังหวัดพะเยำ งำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำอุบัติกำรณ์กำรติดเชื้อ S. suis ในผู้ป่วยท่ีเข้ำรับ 

กำรรักษำในโรงพยำบำลเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ ภำยหลังกำรรณรงค์ระหว่ำงปี พ.ศ.2557-2562 โดยเป็นกำรศึกษำ 

เชิงพรรณนำท่ีใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี รวบรวมจำกฐำนข้อมูลทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำของโรงพยำบำลเชียงค ำ  

ผลกำรศึกษำพบว่ำมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อในปี พ.ศ. 2557-2562  รวมท้ังหมด 112 รำย คิดเป็นร้อยละ 19 รำยต่อปี โดยพบ 

มำกท่ีสุดในปี  พ.ศ. 2557 กำรติดเชื้อพบมำกท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคมของแต่ละปีและพบกำรติดเชื้อมำก 

ในเขตพื้นท่ี 3 อ ำเภอหลักคือเชยีงค ำ ปง และภูซำง สรุปผลกำรศกึษำพบวำ่จ ำนวนผู้ติดเชื้อมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ

จ ำนวนผู้ติดเชื้อในปีท่ีมีกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโภชนำกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและกำรป้องกันกำรติดเชื้อ  

S. suis ซึ่งข้อมูลนี้ เป็นตัวบ่งชี้ให้ เห็นว่ำกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรติดเชื้อ S. suis มีควำมส ำคัญและควรมี 

กำรรณรงค์ในทุก ๆ ปี   
 

ค าส าคัญ: อุบัตกิำรณ,์ สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส, โรงพยำบำลเชยีงค ำ 
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Abstract  
 Consumption of traditional raw pork products, Larb and Loo, are the most popular menu items and also 

main cause of Streptococcus suis (S. suis) infection in northern areas of Thailand leading to sudden hearing loss or 

death. The best prevention is to avoid consuming those products, but it is difficult. In 2011, there was a food safety 

campaign on S. suis infection in Phayao province. The aim of this study was to study the incidence of Streptococcus 

suis infection in patients from Chiang Kham Hospital after the campaign during 2014-2019. By analyzing six years of 

retrospective data collected from the microbiology laboratory database of Chiang Kham Hospital. The results showed 

that there were 112 cases of infection in 2014-2019, accounting for 19 cases per year. The highest prevalence was 

found in 2014 and during May to July of each year as well as in three main areas of Phayao including Chiang Kham, 

Pong and Phu Sang.  Taken together, the incidence of the S. suis infection had a tendency to increase compared to 

the number of the incidence during the food safety campaign. These results indicated that the food safety campaign 

is important and should be performed every year.  
 

Keywords: Incidence, Streptococcus suis, Chiang Kham Hospital 
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การส ารวจรูปร่างลักษณะของอะแคนทามีบาในแหล่งน้ ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

Survey of acanthamoeba spp. morphology in kwan phayao lake, Phayao province  
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บทคัดย่อ 
อะแคนทำมีบำ (Acanthamoeba spp.) เป็นอะมีบำท่ีสำมำรถด ำรงชีวิตแบบอิสระ พบในแหล่งน้ ำท่ัวไป และอำจ

ก่อให้เกิดโรคกระจกตำอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบในมนุษยจ์ำกกิจกรรมท่ีมีกำรสัมผัสกับน้ ำที่ปนเป้ือนเชื้อ กำรศึกษำ

ครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจรูปร่ำงลักษณะของอะแคนทำมบีำจำกแหลง่น้ ำกว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ โดยจ ำแนกกลุ่ม

ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของซีสตต์ำมวธีิของ Pussard และ Pons และเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรตรวจอะแคนทำมบีำ

ด้วยวิธี fresh smear และกำรย้อมด้วย iodine และ trichrome จำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำรอบกว๊ำนพะเยำ 70 ตัวอย่ำง 

ตรวจหำอะแคนทำมีบำ ด้วยวิธี culture  media ยืนยันผลด้วยวิธี fresh smear ผลกำรทดลองพบอะแคนทำมีบำร้อยละ 

100 (70/70) โดยพบซีสต์กลุ่ม 3 สูงสุด ร้อยละ 100 (70/70) รองลงมำคือซีสต์กลุ่ม 2 และซีสต์กลุ่ม 1 ร้อยละ 45.71 

(32/70) และร้อยละ 5.71 (4/70) ซึ่งกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เป็นกลุ่มท่ีสำมำรถก่อโรคได้ ส ำหรับผลจำกกำรเปรียบเทียบ

ประสิทธิภำพกำรตรวจอะแคนทำมีบำภำยใต้กลอ้งจุลทรรศน์ก ำลังขยำย 1000 เท่ำพบวำ่วิธี fresh smear เห็นลักษณะทำง

สัณฐำนวทิยำชัดเจนท่ีสุด รองลงมำเป็นกำรย้อมดว้ย iodine และกำรยอ้มด้วยส ีtrichrome 
 

ค าส าคัญ: กำรส ำรวจ, อะแคนทำมีบำ, รูปร่ำงลักษณะ, กว๊ำนพะเยำ, จังหวัดพะเยำ 
 

Abstract  
 Acanthamoeba spp. is the free-living amoeba (FLA) found in general water sources. The FLA are considered to 

pathogenic microorganism for human via the activity related to the contaminated water. The aims of this study are to survey 

the morphology of Acanthamoeba spp. from Kwan Phayao Lake, Phayao Province, categorized the cyst using Pussard and 

Pons' morphology method, and to compare the efficacy of Acanthamoeba spp. with fresh smear, iodine and trichrome 

staining. The 70 sampling waters around Kwan Phayao Lake were investigated by culture media and confirmed by fresh 

smear method. The results found the cysts, 100% (70/70) of group 3, 45.71% (32/70) of group 2 (group 2 and 3 lead to 

photogenic infections) and 5.71% (4/70) of group 1, respectively. The efficacy comparison of Acanthamoeba spp. detection 

under microscope at 1000X magnification showed that the fresh smear method was the clearest morphology detection, 

followed by iodine and trichrome staining, respectively. 

Keywords: Survey, Acanthamoeba spp., Morphology, Kwan Phayao Lake, Phayao province  
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-Abstract- 

การแพร่กระจายของ Vibrio parahaemolyticus ดื้อต่อยาต้านจุลชีพท่ีแยกจากอาหารทะเลสด 

Distribution of antimicrobial-resistant vibrio parahaemolyticus isolated from raw seafoods 
 

อชิรญำ ศิริภำพ1*และ ศริิลักษณ์ ขุนณรงค์มี1 

Achiraya Siriphap1* and Sirilak Khunnarongmee1 
 

บทคัดย่อ 
 Vibrio parahaemolyticus เป็นจัดแบคทีเรียก่อโรคสำเหตุหลักของโรคอำหำรเป็นพิษในประเทศไทย เกิดจำก 

กำรบริโภคอำหำรทะเลดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ ท่ีมีกำรปนเป้ือนเชื้อ V. parahaemolyticus เข้ำสู่ ร่ำงกำย งำนวิจัยนี้ได้ท ำ 

กำรตรวจหำควำมชุกและอุบัติกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพของ V. parahaemolyticus จำกตัวอย่ำงอำหำรทะเลสดท้ังหมด  

113 ตัวอย่ำง ท่ีวำงจ ำหน่ำยในจังหวัดพะเยำ พบ V. parahaemolyticus ท้ังหมด 21 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 18.58) พบกำรปนเป้ือน

มำกท่ีสุดในหอย ร้อยละ 31.03 (9/29) รองลงมำคือกุ้ง ร้อยละ 17.24 (5/29) หมกึ ร้อยละ 14.81 (4/27) และปลำ ร้อยละ 10.71 

(3/28) ตำมล ำดับ จำก V. parahaemolyticus ท้ังหมด 33 ไอโซเลทท่ีแยกได้จำกอำหำรทะเลพบอัตรำกำรดื้อต่อยำต้ำนจุลชีพ

ร้อยละ 78.18 (26/33) โดยพบเชื้อดื้อต่อยำ streptomycin มำกท่ีสุดร้อยละ 93.31 รองลงมำคือ ampicillin ร้อยละ 61.54 

kanamycin ร้อยละ 73.07  และ tetracycline ร้อยละ 23.08 อย่ำงไรก็ตำม V. parahaemolyticus ท้ั งหมดมีควำมไวต่อ 

chloramphenicol, nalidixic acid, ciprofloxacin, gentamicin และ sulfamethoxazole/trimethoprim งำนวิจั ยนี้ แสดงให้ เห็ นถึ ง 

ควำมเสี่ยงตอ่กำรตดิเชื้อ V. parahaemolyticus และกำรแพร่กระจำยของสำยพันธ์ุท่ีดื้อตอ่ยำตำ้นจุลชีพจำกอำหำรทะเลสด  
 

ค าส าคัญ:  Vibrio parahaemolyticus, กำรดื้อยำตำ้นจุลชพี, อำหำรทะเล 
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Abstract 

 Vibrio parahaemolyticus is the pathogenic bacteria and can cause food poisoning in Thailand due to the 

consumption of contaminated raw or undercooked seafood. In this study, the prevalence of V. parahaemolyticus and 

incidence of antimicrobial resistance strains isolated from seafood samples (N=113) in Phayao province were 

determined. Of 113 seafood samples, 21 (18.58%) samples were contaminated with V. parahaemolyticus. The most 

V. parahaemolyticus isolates were found in 31.03% (9/29) in blood clams, 17.24% (5/29) in shrimps, 14.81% (4/27) 

in squids, and 10.71% (3/28) in fishes, respectively. All of 33 isolates, the incidence rate of antimicrobial resistance 

strains was 78 .18%. These strains showed high resistance rates to streptomycin (93.31% ), ampicillin (61.54% ), 

kanamycin (73.07%), and tetracycline (23.08%). However, all V. parahaemolyticus isolates were susceptible to 

chloramphenicol, nalidixic acid, ciprofloxacin, gentamicin, and sulfamethoxazole/trimethoprim.  These findings 

indicated the risk of V. parahaemolyticus infection and distribution of the antimicrobial resistance strains from raw 

seafood.  
 

Keywords:  Vibrio parahaemolyticus, Antimicrobial resistance, Seafood 
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ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดไมยราบ (Mimusa pudoca) 

Anti-oxidant and antibacterial activities of mimusa pudica extract 
 

อัจฉริยำ ยศบุญเรอืง1* จำรุภำ วโิยชน์2 และ อัจฉรำภรณ์ ดวงใจ3 

Atchariya Yosboonruang1*, Jarupa Viyoch2 and Acharaporn Duangjai3 
 

บทคัดย่อ  
 ปัญหำกำรดื้อยำของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคมีกำรแพร่ระบำดเป็นอย่ำงมำก กำรหำสำรทดแทนจำกสำสกัดธรรมชำติ

จึงได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก ไมยรำบ (Mimusa pudoca) เป็นพืชท่ีมีประวัติกำรใช้เป็นยำแผนโบรำณมำยำวนำน 

กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปริมำณโพลีฟีนอล ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชัน และฤทธ์ิต้ำนเชื้อแบคทีเรีย ของสำรสกัด

หยำบไมยรำบ ผลกำรทดสอบพบว่ำสำรสกัดไมยรำบ ประกอบด้วยสำรกลุ่มฟินอลิกทั้งหมด 58.90±0.51 mg/g มีฤทธ์ิต้ำน

ออกซิเดชันท่ีทดสอบด้วยวิธี DPPH แปรผันตำมควำมเข้มข้นของสำรสกัดด้วยค่ำ IC50 0.16±1.06 mg/ml และกำรทดสอบด้วย

วิธี FRAPมีค่ำเท่ำกับ 2.74±0.05 mg/g กำรทดสอบด้วยวิธี agar well diffusion ของสำรสกัดหยำบไมยรำบ 100 มิลลิกรัมต่อ 

มลิลิตร พบว่ำสำมำรถยับยั้งแบคทีเรียสำยพันธ์ุมำตรฐำน Stapylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ได้โซนยับยั้ง

เท่ำกับ 13.87± 0.5 และ 14.22 ± 0.69 มิลลิ เมตร ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยั งสำมำรถยับยั้ งเชื้อ coagulase-negative 

staphylococci สำยพันธ์ุดื้อยำที่แยกได้จำกพื้นผิวห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยำบำล จ ำนวน 28 ไอโซเลท ได้ขนำดโซนยับยั้ง

เท่ำกับ 11-16 มิลลิเมตร จำกผลกำรศกึษำดังกล่ำวท ำให้เห็นได้วำ่สำรสกัดไมยรำบมีศักยภำพในกำรน ำไปใชป้ระโยชนต์่อยอด

ได้ท้ังในกำรน ำไปพัฒนำเป็นสำรตำ้นออกซิเดชัน หรือสำรตำ้นเชื้อแบคทีเรียดื้อยำ 

   

ค าส าคัญ:  ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชัน, ตำ้นเชื้อแบคทีเรีย, สำรสกัดไมยรำบ 
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Abstract 
 The problem of drug resistance of pathogenic bacteria is widespread. Substitutes from natural extracts has 

attracted a lot of attention. Mimosa pudica has been used in traditional medicine for a long time. This study aims to 

investigate the total phenolic content, anti-oxidation, and antibacterial activities of Mimosa pudica crude extract. The 

results showed that the total phenolic content of the extract is 58 .90±0 .5 1  mg/g. Anti-oxidation activity of the 

extract by DPPH and FRAP assay exhibited as IC50 0.16±1.06 mg/ml and 2.74±0.05 mg/g, respectively. Agar well 

diffusion test of 100 mg/ml extract indicate the inhibition zone against type strain Stapylococcus aureus and 

Pseudomonas aeruginosa as 13.87± 0.5 and 14.22 ± 0.69 mm, respectively.  In addition, it can inhibit the growth of 

28 antimicrobial resistance coagulase-negative staphylococci isolates (isolated from surface of ICU in hospital) with 

11-16 mm of inhibition zone. Our finding suggest that Mimosa pudica extract has potential to develop as anti-oxidant 

or antibacterial substance.  

 

Keywords:  Anti-oxidant, Antibacterial activities, Mimusa pudica extract 
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ผลของการฝึกออกก าลังกายด้วยลู่ว่ิงไฟฟ้าที่มี่ต่อเปอร์เซ็นต์ไขมนัของนักศกึษาชาย 

The effects of exercise by treadmill training upon fat percentage on male 

students 
 

กิรณำ แย้มกลิ่นพุฒ1*และ เทอดทูล โตคีรี1 

Kirana Yamklinput1* and Dherddhool Tokirie1 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำและเปรียบเทียบผลของกำรฝึกออกก ำลังกำยด้วยลู่วิ่งไฟฟ้ำท่ีมีต่อ

เปอร์เซ็นต์ไขมันของนักศึกษำชำยระดับปริญญำตรี โดยกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักนักศึกษำชำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลล้ำนนำ ตำก ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชำกิจกรรมเพื่อสุขภำพ ปีกำรศกึษำ 2563 จ ำนวน 20 คน ซึ่งได้มำจำกกำรสุ่ม

อย่ำงง่ำย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน คือกลุ่มทดลองท ำกำรฝึกออกก ำลังกำยด้วยลู่วิ่งไฟฟ้ำ (Treadmill) และ

กลุ่มควบคุม โดยท ำกำรฝึก 6 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 40 นำที ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหำเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วย

วิธีกำร BIA ในช่วงก่อนกำรฝึก หลังกำรฝึกสัปดำห์ท่ี 4 และ 6 แล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำค ำนวณค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน วเิครำะห์ควำมแปรปรำนและเปรียบเทียบรำยคู่โดยวธีิของแอล เอส ดี (LSD) 

ผลกำรวจิัยพบวำ่  

1. เปอร์เซ็นตไ์ขมันระหวำ่งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลังสัปดำห์ท่ี 6 มีควำมแตกตำ่งกันอยำ่งมนีัยส ำคัญทำง

สถิตท่ีิระดับ .05 แตก่่อนกำรฝึกและหลังกำรฝึกสัปดำห์ท่ี 4 ไม่แตกตำ่งกัน 

 2. เปอร์เซ็นต์ไขมันในกลุ่มทดลอง หลังกำรฝึกสัปดำห์ 6 ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนกำรฝึกและหลังกำรฝึกสัปดำห์ท่ี 

4 โดยมีค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นตไ์ขมันก่อนกำรฝึก หลักกำรฝึกสัปดำห์ท่ี 4 แตกต่ำงจำกหลังกำรฝึกสัปดำห์ 6 อย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:  ลู่ว่ิงไฟฟำ้, เปอร์เซ็นต์ไขมัน 
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Abstract  

 The purposes of this research were to study and compare the effect of exercise training by Treadmill upon fat 

percentage on undergraduate male students. The sample group of this study was 20 male bachelor degree students 

registering in activity for Health course of the academic year of 2020. The subjects were selected by using simple 

random sampling.  The subjects were divided into three groups for this research, with each group consisting of 10 

subjects Experimental was given the exercise training by treadmill and Control Group. The training duration was 6 

weeks, 3 days per week. The data were analyzed by using mean, standard deviation, and analysis of variance and 

LSD method were also employed to determine the significant difference and multiple comparisons at the .05 level 

respectively.  

 The results were as follows: 

 1. The fat percentage of experimental group and control group after training on week 6 significantly different  

(p < .05), but before training and week 4 were not different. 

 2. The fat percentage of experimental group after training on week 6 was reduced comparison to before 

training and week 4, with a fat percentage within the training group were significantly different (p < .05) after the 6 

week training. 
 

Keywords: Treadmill, fat percentage 
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การเปรียบเทยีบความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทดสอบการเดิน 6 นาที

ระหว่างนิสิตอ้วนกับนสิติท่ีมีน้ าหนักปกติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Comparison of Leg muscle strength and six-minute walk test between obese  

and normal-weight students, School of Allied Health Sciences, University of Phayao 
 

ณิชำภำ พำรำศลิป์1* และ มณฑนิี วัฒนสุวกุล1 

Nichapa Parasin1* and Monthinee Watthanasuwakul 1 
 

บทคัดย่อ 
โรคอ้วนเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญของโลก เกิดจำกภำวะท่ีมีไขมันสะสมผิดปกติในเนื้อเยื่อซึ่งอำจส่งผลต่อ

ควำมบกพร่องในกำรเดินและควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำ กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภำพทำง

กำยด้ำนควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำและควำมสำมำรถในกำรท ำหนำ้ที่ด้วยกำรทดสอบกำรเดิน 6 นำทีในนิสิตอว้นและ

นสิิตท่ีมีน้ ำหนักตัวปกติ อำสำสมัครท้ังหมด 163 รำย (อำยุเฉลี่ย 19.99 ± 1.22 ปี) แบง่กลุ่มด้วยดัชนมีวลกำย (Body mass 

index, BMI) ได้แก่ กลุ่มอ้วน จ ำนวน 42 รำย (BMI เฉลี่ย 26.64 ± 2.85 kg/m2) และกลุ่มท่ีมีน้ ำหนักตัวปกติจ ำนวน 121 

รำย (BMI เฉลี่ย 20.02±1.13 kg/m2) ควำมแข็งแรงของกลำ้มเนื้อขำและควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำท่ี ของอำสำสมัครถูก

ประเมินด้วย leg dynamometer และกำรทดสอบกำรเดิน 6 นำที (The six-minute walk test) ตำมล ำดับ ใช้สถิติ Mann-

Whitney U test ในกำรเปรียบเทียบสมรรถภำพทำงกำยระหวำ่งกลุ่ม โดยก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิตท่ีิ p < 0.05 ผล

กำรศึกษำพบว่ำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อและระยะทำงท่ีเดินได้ใน 6 นำทีระหว่ำงกลุ่มนิสิตอ้วนกับกลุ่มท่ีมีน้ ำหนักตัว

ปกติมีควำมแตกต่ำงกันอยำ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิ(p = 0.006 and 0.000 ตำมล ำดับ) ดังนั้นกลุ่มนิสติอ้วนจึงควรตระหนัก

ภำวะสุขภำพของตน เพื่อป้องกันโรคและควำมพิกำรท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต 
 

ค าส าคัญ:  อว้น, ควำมแข็งแรงของกลำ้มเนื้อขำ, กำรทดสอบกำรเดิน 6 นำท ี
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-Abstract- 

Abstract 

Obesity have emerged as a major global public health problem. It is a condition characterized by abnormal 

fat accumulation in adipose tissue that may results in an impairment of walking and legs muscle weakness. The 

purpose of this study was to compare the leg muscle strength and functional capacity by the six-minute walk test 

between obese and normal-weight student. A total of 163 subjects (mean age 19.99 ± 1.22 years) were 

categorized as obese (n=42) and normal-weight (n=121) group by Body Mass Index (BMI, mean BMI 20.02±1.13 

kg/m2 and 26.64 ± 2.85, respectively). The isometric leg muscle strength and functional capacity of all subjects 

were assessed using leg dynamometer and the six-minute walk test (6MWT), respectively. The comparison of 

physical fitness between groups was analyze by Mann-Whitney U test. The results shown that leg muscle strength 

and the six-minute walk distance (6MWD) between obese and normal-weight groups were statistically significant 

difference (p = 0.006 and 0.000, respectively). Thus, obese student should be aware of their health status to 

prevention for the disease and disability in the future.  
 

Keywords:  Obesity, Leg muscle strength, The six-minute walk test 
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-Abstract- 

ผลของท่าทางท่ีมีศีรษะยื่นไปข้างหน้าต่อการรับรู้ต าแหน่งคอในคนวัยหนุ่มสาว 

Impact of forward head posture on cervical joint position sense in young adults 
 

มณฑนิี วัฒนสุวกุล1* และ พนิดำ หำญพิทักษ์พงศ์1 

Monthinee Watthanasuwakul1* and Panida Hanphitakphong1 
 

บทคดัย่อ 
ท่ำทำงท่ีมีศีรษะยื่นไปข้ำงหน้ำเป็นควำมผิดปกติท่ีพบได้บ่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมผิดปกติของสมดุลทำงระบบ

กระดูกและกล้ำมเนื้อ กำรรับรู้ต ำแหนง่ของขอ้ต่อได้รับอทิธิพลจำกกำรกระตุ้นผ่ำนตัวรับควำมรู้สกึเชิงกลท่ีอยูใ่นกล้ำมเนือ้ 

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรรับรู้ต ำแหน่งคอระหว่ำงอำสำสมัครท่ีมีท่ำทำงของศีรษะยื่นไปข้ำงหน้ำและ

อำสำสมัครท่ีมีท่ำทำงของศรีษะอยู่ในแนวปกติ (กลุ่มละ 25 คน) อำสำสมัครเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย อำยุเฉลี่ย 20.5 ปี 

(เพศชำย 8 คน และเพศหญิง 42 คน) ประเมินท่ำทำงท่ีมีศีรษะยื่นไปข้ำงหน้ำด้วยวิธีถ่ำยภำพทำงด้ำนข้ำงในท่ำยืนเพื่อวัด

มุมคอยื่นไปข้ำงหนำ้ ประเมินกำรรับรู้ต ำแหน่งข้อต่อคอทุกทิศทำงด้วยกำรทดสอบควำมถูกต้องในกำรกลับคืนสู่ต ำแหน่ง

ของศีรษะในท่ำนั่ง ผลกำรศึกษำพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติของควำมคำดเคลื่อนกำรรับรู้ต ำแหน่งข้อต่อระหว่ำง

อำสำสมัครท่ีมีศีรษะยื่นไปข้ำงหน้ำและกลุ่มควบคุม ผลกำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นว่ำท่ำทำงท่ีมีศีรษะยื่นไปข้ำงหน้ำอำจไม่

ส่งผลกระทบตอ่กำรรับรู้กำรเคลื่อนไหวของคอในคนวัยหนุม่สำว 
 

ค าส าคัญ:  ท่ำทำงที่มศีรีษะยื่นไปขำ้งหน้ำ, กำรรับรู้ต ำแหนง่คอ, คนวัยหนุม่สำว 
 

Abstract 
Forward head posture is one of the most common postural disorder related to abnormalities in musculoskeletal 

balance. The joint position sense is affected by mechanoreceptors located in muscles. The aim of the present study was to 

evaluate cervical joint position sense between individuals with and without forward head posture (N = 25 in each group). 

Participants were university students with average age of 20.5 years old (8 males and 42 females). Photography of 

sagittal view was performed in a standing posture to determine the amount of forward head posture.  Head repositioning 

accuracy test in sitting posture was used to evaluate cervical joint position sense in all directions of neck movement. The 

results showed no significant difference in the joint position sense error between the forward head posture and control 

groups. The results of this study suggest that forward head posture might not influence on proprioception of the neck in 

young adults.  
 

Keywords:  Forward head posture, Cervical joint position sense, Young adults 
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-Abstract- 

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอ ของ

นิสติกายภาพบ าบัด มหาวทิยาลัยพะเยา 

Prevalence and risk factors related neck pain symptoms of physical therapy’s 

student in university of phayao 
 

นงนภัส พรมสี1, ปภัสสรำ เครือวงค1์ , สุดำรัตน ์สังฆะมณี2, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์2, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญำ2  

พุฒิพงษ์ พลค ำฮัก2, สำยสุนีย์  คนสนทิ2 และ สินธุพร มหำรัญ2* 

Nongnapat Promsi1, Papassara Kruewong1, Sudarat Sungkamanee2, Arunrat Srithawong2,  

Weerasak Tapanya2, Putthipong Polkumhug2, Saisunee Konsanit2 and Sinthuporn Maharan2* 
 

บทคัดย่อ 
อัตรำกำรเกิดอำกำรปวดคอสำมำรถพบบ่อยในกลุ่มนิสิต นักศึกษำที่นั่งเรียนติดต่อกันเป็นเวลำนำน ๆ แต่ยังไม่พบ

รำยงำนกำรศึกษำท่ีจังหวัดพะเยำ กำรวิจัยคร้ังนี้เป็นกำรศึกษำควำมชุกและปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ

บริเวณคอ รวมถึงศึกษำคุณภำพชีวิตของผู้ท่ีมีอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อบริเวณคอ ในนิสิตกำยภำพบ ำบัดชั้นปีท่ี 3-4 

มหำวิทยำลัยพะเยำ จ ำนวน 76 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีกำรใช้แบบสอบถำมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน วิเครำะห์โดยใช้ 

สถิตไิคสแควร์  

ผลพบว่ำ  6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ 42 คน (ร้อยละ 55.3) พบมำกท่ีคอ 58 คน (ร้อยละ 76.3)  

หลังส่วนล่ำง 45 คน (ร้อยละ 59.2) และไหล่ 39 คน (ร้อยละ 51.3) ปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ ได้แก่ ชั้น

ปีท่ี 4, ควำมสูงของเก้ำอี้/เบำะนั่ง ต่ ำมำก, ควำมสูงของพนักพิงเก้ำอี้ ต่ ำมำก, ควำมเอียงของพนักพิงเก้ำอี้ เอียงไปด้ำนหลัง

มำกเกินไป, ควำมสูงของโต๊ะ สูงมำก, ควำมสูงของท่ีวำงเท้ำ ต่ ำมำก, ระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่งกับกระดำน ไกลมำก, มุมมอง 

กำรดูหนังสือ/สมุด/แท็บเล็ต ใกล้ และปริมำณกำรบ้ำนท่ีได้รับมำกเกินไป และ 7 วันท่ีผ่ำนมำ เกิดอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ

บริเวณคอ สูงถึงร้อยละ 69.74 อำกำรดังกล่ำวไม่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตและควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของนิสิต  

แต่ควรส่งเสริมให้มีกำรปรับลักษณะท่ำทำงในกำรเรียนและอุปกรณ์ภำยในห้องเรียนให้เหมำะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและ 

ชว่ยป้องกันกำรเกิดอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ 
 

ค าส าคัญ:  ควำมชุก, ปัจจัยเสีย่ง, อำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ, นสิิตกำยภำพบ ำบัด
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-Abstract- 

Abstract  
The prevalence of neck pain is more common in student who had long time sitting in poor posture habits. It’s 

stilled no data report in Phayao province. The purposes of this study were to study the prevalence and risk factors 

associated with neck pain. Including the study of the quality of life of people with pain in the neck muscles. In Physical 

Therapy students in Year 3-4 at Phayao University, 76 volunteers. Data were collected by online questionnaires divided 

into 4 parts and analyzed by using descriptive statistics for frequency and percentage, chi-square to find out Odd ratio. 

 The study results showed that Prevalence of muscle pain in the body based on the severity of the past 6 months 

was 42 cases (55.3%). Muscle aches at neck region were found in 58 cases (76.3%), lower back 45 cases (59.2%) and 

shoulder 39 cases (51.3%). The factors related with muscle aches in the neck were Year 4, very low chair / seat height at 

the physical therapy laboratory, very low backrest, too backward seat pan inclination, very high desk height, very low 

footrest, too far Seat to board distance, too near in viewing the book and too much homework. The prevalence of pain 

associated with aching neck muscles in the past 7 days was 69.74%. 

The pain or discomfort in the neck at the time of the questionnaire did not affect the students' quality of life and 

daily living ability. This study recommends that organization should encourage the adjustment of learning posture and 

classroom equipment to be appropriate. 
 

Keywords:  Prevalence, Risk factors, Muscle pain, Physical therapy students 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างไนตริกออกไซดใ์นลมหายใจออกกับสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

Fractional exhaled nitric oxide is correlated with pulmonary function in patients 

with stable chronic obstructive pulmonary disease 
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บทคัดย่อ 
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคท่ีมีลักษณะของกำรอุดกั้น และกำรอักเสบของทำงเดินหำยใจ เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำไนตริก 

ออกไซด์เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงกำรอักเสบของทำงเดินหำยใจในโรคปอดหลำยชนิด กำรประเมินกำรอักเสบของทำงเดินหำยใจด้วยวิธีวัด

ระดับไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจออก เป็นวิธีกำรท่ีง่ำย ไม่มีควำมเจ็บปวด แต่ยังไม่ทรำบถึงควำมสัมพันธ์กับสมรรถภำพปอด 

ท ำกำรศกึษำอำสำสมัครชำยท่ีเป็นโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง 50 คน และอำสำสมัครสุขภำพดี 50 คน อำยุระหวำ่ง 44-83 ปี อำสำสมัคร

ทุกคนจะได้รับกำรตรวจประเมนิระดับไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจออก และสมรรถภำพปอด เมื่อแบ่งระดับควำมรุนแรงของโรคตำม

แนวทำงของ The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease พบว่ำระดับ 1, 2, 3, และ 4 คิดเป็น 28%, 38%, 32%, และ 

2% ตำมล ำดับ ค่ำเฉลี่ยของไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจออกในกลุ่มผู้ป่วยมำกกว่ำในกลุ่มสุขภำพดีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิ 

(35.3 ± 8.1 vs. 11.4 ± 4.4 ppb, p<0.001) ระดับของไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจออกเพิ่มขึ้นตำมควำมรุนแรงของโรค และยังพบ

ควำมสัมพันธ์เชงิลบระหวำ่งระดับไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจออกกบัค่ำสมรรถภำพปอด ซึ่งประเมนิโดยเปอร์เซ็นตข์องค่ำคำดคะเน 

FVC (r = -0.527), FEV1 (r = -0.770), MEF (r = -0.693) และ PEF (r = -0.540) (p<0.001) กำรศึกษำในคร้ังนี้ชี้ ให้ เห็นว่ำระดับ 

ไนตริกออกไซด์ในลมหำยใจออกมีควำมเกี่ยวข้องกับผลทำงคลินิก เพรำะมีกำรเพิ่มขึ้นตำมระดับควำมรุนแรงของโรค  

และมคีวำมสัมพันธ์เชงิลบกับค่ำสมรรถภำพปอด 
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Abstract 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by progressive airflow obstruction and 

airway inflammation. Nitric oxide (NO) is a known marker for airway inflammation in several lung diseases. 

Measurement of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) is an easy and non-invasive method for assessing airway 

inflammation. Whether FeNO levels are associated with lung functions remain to be established. We evaluated 

airway inflammation and its correlations with pulmonary functions in stable COPD patients. Fifty stable COPD patient 

and 50 control males aged 44 to 83 years old participated in this study. All subjects underwent FeNO testing and 

spirometry. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2015 Guidelines were used to classify 

the severity of airflow limitation in COPD patients. The proportion of patient with COPD 1, 2, 3, and 4 were 28%, 

38%, 32%, and 2%, respectively. Mean FeNO levels were significantly higher in COPD patients than in controls 

(35.3 ± 8.1 vs. 11.4 ± 4.4 ppb, p<0.001). FeNO levels significantly increased in proportion to severity of COPD. 

Moreover, FeNO level in COPD patients was inversely correlated with pulmonary function as assessed by %predicted 

FVC (r = -0.527), FEV1 (r = -0.770), MEF (r = -0.693) and PEF (r = -0.540) (p<0.001). The present study 

suggests that FeNO level has clinical relevance, since it increases with increasing severity of COPD and is negatively 

associated with pulmonary function. 
 

Keywords:  Chronic obstructive pulmonary disease, Airway inflammation, Lung function 
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ความทนทานแบบแอโรบิค ความสามารถในการทรงตัว และความแข็งแรงขอกล้ามเนื้อขา

ในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวาน 

Aerobic endurance, balance ability and leg muscle strength among elderly with diabetes 
 

สำยสุนีย์ คนสนิท1, พัชรินทร์ พรหมเผ่ำ1, พลำกร อุดมกิจปกรณ์1, เจษฎำพงษ์ ปัญญำ2 และ  

อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์1,3* 

Saisunee Konsanit1, Patcharin Phrompao1, Palagon Udomkitpakorn1, Chetsadapong Panya2 and  

Arunrat Srithawong1,3* 
 

บทคัดย่อ 

 หลักการ: เบำหวำนเป็นโรคเรื้อรังท่ีส ำคัญและมีผลกระทบต่อผู้สูงอำยุจ ำนวนมำก และยังท ำให้มีควำมเสี่ยงต่อ

กำรหกล้ม วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบควำมทนทำนแบบแอโรบิค ควำมสำมำรถในกำรทรงตัว และควำมแข็งแรง

กล้ำมเนื้อขำในผู้สูงอำยุเบำหวำนท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรล้มและไม่เสี่ยงต่อกำรล้ม วิธีการศึกษา: ผู้สูงอำยุโรคเบำหวำน 

อำยุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 78 รำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีควำมเสี่ยงตอ่กำรล้ม 39 รำย และไม่มีเสี่ยงต่อกำรล้ม 

39 รำย ท ำกำรทดสอบแรงเหยียดขำด้วยกำรทดสอบ leg dynamometry ควำมสำมำรถในกำรทรงตัวด้วยกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรลุกขึ้นยืนจำกนั่ง 5 คร้ัง และควำมทนทำนแบบแอโรบิคด้วยกำรยกขำสูงสลับกัน 2 นำที  

ผลการศึกษา: ผู้สูงอำยุเบำหวำนท่ีมีควำมเสี่ยงตอ่กำรล้มมีแรงเหยียดขำและจ ำนวนยกขำสูงสลับกันในเวลำ 2 นำทีน้อย

กวำ่กลุ่มท่ีไม่มีควำมเสี่ยงต่อกำรล้มอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001, p=0.005 ตำมล ำดับ) และใช้เวลำในกำรลุกขึ้น

ยืนจำกนั่ง 5 คร้ังนำนกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีควำมเสี่ยงต่อกำรล้มอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p=0.005) สรุปผล: ผู้สูงอำยุ

เบำหวำนท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรล้มมีกำรทรงตัวบกพร่อง มีควำมแข็งแรงกล้ำมเนื้อขำ และควำมทนทำนแบบแอโรบิคน้อย

กว่ำกลุ่มท่ีไม่มคีวำมเสี่ยงตอ่กำรล้ม 
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Abstract  

 Background and Objective:  Diabetes is a major chronic disease, and it affects many older adults. It is 

also contributed to high risk of fall. The aim of this study was to compare the aerobic endurance, balance ability and 

leg muscle strength between elderly with risk of fall and no risk fall.  Method:  Seventy-eight older adults with 

diabetes were divided into two groups including risk of fall group (n=39) and control group (n=39). All volunteers 

were investigated on aerobic endurance test by two-minute step test (2MST), balance ability test by five times sit-

to-stand (FTSST)  and leg muscle strength by leg dynamometry.  Results:  The results showed that adults with 

diabetes who risk of fall group had less leg muscle strength and number of leg rises in 2 minutes, with a statistically 

significant of p<0.001 and p=0.005, respectively.  The result of risk of fall group also showed the significantly higher 

time duration to perform FTSST than those control group, with a p < 0.05.  Conclusion: Elderly with diabetes who 

risk of fall seem to have more impaired aerobic endurance and balance as well as decreased leg muscle strength 

than diabetes adults no risk of fall. 
 

Keywords:  Elderly, Diabetes mellitus, Aerobic endurance, Leg muscle strength, Risk of fall 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานของระบบหายใจและการเคล่ือนไหวในผู้สูงอายุท่ี

เป็นเบาหวาน 

Relationship between cardiovascular endurance and functional mobility in 

diabetes elderly 
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บทคัดย่อ 

 ที่มาและความส าคัญ: โรคเบำหวำนเป็นเรือ้รังท่ีพบมำกขึน้ในผู้สูงอำยุ มักส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรท ำหนำ้ท่ีระบบ

ต่ำง ๆ ของร่ำงกำยลดลงและควำมสำมำรถในเคลื่อนไหวช้ำลงอำจส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม วัตถุประสงค์: 

ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งควำมทนทำนของระบบหำยใจและกำรเคลื่อนไหวในผู้สูงอำยุ วิธีการศึกษา: ท ำกำรศึกษำผู้สูอำยุท่ีเป็น

โรคเบำหวำนท่ีมีอำยุ 60 ปีขึ้น จ ำนวน 94 รำย อำสำสมัครทุกรำยได้รับกำรทดสอบกำรเดินในเวลำ 6 นำที กำรยกขำสูง 

ในเวลำ 2 นำที และกำรทดสอบสมดุลร่ำงกำยด้วยกำรลุกขึ้นยนืแล้วเดิน 3 เมตร ผลการศึกษา: กำรทดสอบกำรเดินในเวลำ 

6 นำทีมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับกำรทดสอบยกขำสูงในเวลำ 2 นำที (r=0.301, p=0.003) มีควำมสัมพันธ์เชงิลบกำรทดสอบ

สมดุลร่ำงกำยด้วยกำรลุกขึ้นยืนแล้วเดิน 3 เมตร (p=-0.467, <0.001) รวมถึงกำรทดสอบยกขำสูงในเวลำ 2 นำที 

มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับกำรทดสอบสมดุลร่ำงกำยด้วยกำรลุกขึ้นยืนแล้วเดิน 3 เมตร (p=-0.377, <0.001) สรุปผล:  

กำรทดสอบทำงกำยท้ังสำมกำรทดสอบมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ยืนยันได้ว่ำควำมทนทำนด้ำนแอโรบิคมีสัมพันธ์กับ 

กำรเคลื่อนไหวในผู้สูงอำยุท่ีเป็นเบำหวำน เมื่อควำมทนทำนด้ำนแอโรบิคต่ ำส่งผลให้กำรเคลื่อนไหวบกพร่อง และเกิดในทำง

กลับกัน 
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Abstract  

 Background:  Diabetes mellitus is a chronic disease that is more common in the elderly, leading to 

decrease the performance of various body systems. It also resulted the slower ability to mobility, causing the fall in 

elderly. Objectives:  To investigate the relationship between cardiovascular endurance and functional mobility in 

elderly.  Methods:  The ninety-four elderly with diabetes who were over 60 years old.  All participants were 

subjected to the functional mobility test including 6MWT, 2MST and TUGT. Results: There was positive correlation 

between the 6MWT and 2MST (r = 0.301, p=0.003). However, the negative correlations were found in the relation 

between 6MWT and TUGT, with the r of -0.467 and p<0.001.  Additionally, the relation of the 2MST and TUGT was 

also negative with the r of -0.377 and p<0.001. Conclusion: The significantly relations were found among three 

functional mobility tests. Thus, it was confirmed that cardiovascular endurance is related to mobility in elderly 

diabetes. The lower cardiovascular endurance may defect in mobility of diabetes elderly and vice versa. 
 

Keywords:  Physical ability, Elderly, Diabetes mellitus, Aerobic capacity, Mobility 
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การปริวรรตต ารายาพืน้บ้านของวัดแสนเมืองมา อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

Transliteration of traditional medicine of Saenmueangma temple in Chiang 

Kham district, Phayao province 
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บทคัดย่อ 
งานวจิัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปริวรรตต ารายาพื้นบ้านของวัดแสนเมอืงมา อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการถอดอักษรจากต ารายาไทลื้อมาเป็นภาษาไทยลานนาโดยผู้แปลสองภาษา จากนั้นน าต ารายาท่ี

ได้ไปถอดตัวยาท่ีเป็นสมุนไพรท่ีมีในต ารายาโดยหมอพื้นบ้าน จากการปริวรรตพบว่าต ารายา 1 เล่ม มี 56 ใบลาน บันทึก

ด้วยอักษรไทลื้อ ประกอบด้วยต ารับยา 194 ต ารับ โดยส่วนใหญ่น ามาใช้รักษาฝี อาการปวดเอว และรักษาระบบเลือด 

องค์ประกอบหลักท่ีพบในต ารับยาท้ังหมดแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ พืชวัตถุ 510 ชนิด สัตว์วัตถุ 31 ชนิด และธาตุวัตถุ 8 ชนิด  

มีการปรุงยาหลายรูปแบบส าหรับใช้ภายในและภายนอก ได้แก่ ยาต้ม ลูกกลอน และยาทา เมื่อน าพืชสมุนไพรท้ังหมดมา

หาความถี่ของการใช้ในทุกต ารับพบว่า พืชสมุนไพรตามภาษาถิ่นท่ีมีการใช้มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ พิดเทาะ สานท้ัง  

2 และผักหวานบ้าน นอกจากนี้ได้มีรวบรวมข้อมูลพืชในการใช้ทางพื้นบ้านไวใ้นการปริวรรตนี้ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น

ประโยชนใ์นการศึกษาวิจัยต ารับยาในด้านการออกฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาและการใช้ต่อไปได้ 
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-Abstract- 

Abstract  

 This research aimed to study the transliteration of traditional medicine of Saenmueangma Temple in 

Chiang Kham District, Phayao Province. Data were collected by translating recipes from Tai Lue language to Thai 

Lanna language by a bilingual translator. The translated recipes were then analyzed for medicinal herbs by 

ethnomedical practitioner. The findings from this transliteration revealed that there were 194 recipes in a traditional 

Tai Lue recipe which consists of 56 palm-leaf manuscripts. These recipes were mainly used to treat abscess, waist 

pain, and hematological symptoms. Three major ingredients in all recipes included 510 herbal plants, 31 animal 

parts, and 8 minerals. The traditional recipes were prepared for systemic and topical uses with various forms such 

as decoction, traditional pills, and topical medicines. Of all medicinal herbs in the recipes, Pittror, San Ngern and San 

Kham, and Pak Wan Ban had the most frequent usages. The information of herbs for ethnomedical uses were also 

recorded in this transliteration. This might be useful for further studies of traditional recipes focusing on pharmacology 

and usages.  
 

Keywords: transliteration, traditional medicine, traditional uses, Phayao, Chiang Kham 
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านอักเสบและองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันระเหยง่ายจากมะข่วงและมะแขว่น

ในพะเยา 

Anti-inflammation and Chemical Profile of Volatile Oil from Ma-kuang and Ma-

kwaen in Phayao 
 

พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์1*, คมศักดิ์ พินทะ2 และ สรชัย ค าแสน3 

Patcharawan Tanamatayarat1*, Komsak Pintha2 and Sorachai Khamsan3 
 

บทคัดย่อ 
การอักเสบเป็นกระบวนการท่ีร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมโดยการหลั่งสารสื่ออักเสบทางเคมี  เช่น 

interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), และ IL-6 เป็นต้น เพื่อควบคุมบริเวณท่ีอักเสบ งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อกลั่นน้ ามันระเหยง่ายจากผลและใบของพืช 2 ชนิดในสกุล Zanthoxylum คือ มะข่วงและมะแขว่น ซึ่งมีการใช้ทาง

พื้นบ้านในการลดการอักเสบ มาศึกษาฤทธ์ิต้านการอักเสบ และองค์ประกอบทางเคมีในน้ ามันระเหยง่ายโดยใช้วิธีแก๊ส 

โครมาโทกราฟี แมสสเปกโตสเมตรี (GC/MS) โดยน้ ามันระเหยง่ายได้จากท้ังผลและใบของมะแขว่นและน้ ามันระเหยง่าย

จากผลมะข่วง ท่ีความเข้มข้นท่ี 50 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร สามารถท าให้เซลล์แมคโครฟาจรอดชวีิตได้โดยใช้วิธีวเิคราะห์ 

3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) เท่ ากั บ ร้อยละ 99.218.87, 96.582.96 

และ 85.676.63 ตามล าดับ และพบว่าน้ ามันระเหยง่ายจากใบมะแขว่น ท่ีความเข้มข้น 50  g/ml สามารถลดสารสื่อ

อักเสบ interleukin-1 (IL-1) ได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 49.162.25 แตไ่ม่สามารถลดระดับ tumor necrosis factor- 

(TNF-) และ IL-6 ท่ีเกิดจากการเหนี่ยวน าด้วย lipopolysaccharide ในเซลล์แมคโครฟาจได้ ส าหรับองคป์ระกอบทางเคมี

ในน้ ามันระเหยง่ายในใบมะแขวน่ ผลมะข่วง และผลมะแขวน่ คือ 42, 37, และ 10 ชนิด ตามล าดับ โดยเป็นกลุ่มโมโนเทอร์

ปีนและสารกลุ่มแอลเคน โดยสารเคมีท่ีพบในน้ ามันระเหยง่ายของใบและผลมะแขวน่ และผลมะข่วงท่ีมากท่ีสุดของแต่ละ

ชนิด คือ linalool (24.99%), D-limonene (55.09%), และ terpinen-4-ol (26.21%) ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  Zanthoxylum, ตา้นอักเสบ, องคป์ระกอบทางเคม,ี GC/MS, น้ ามันระเหยงา่ย 
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-Abstract- 

Abstract  

 Inflammation is defense mechanism of immune system to prevent injury and infection. The cytokine cells 

release proteins including, interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), and IL-6 to control inflammatory area. 

The purpose of this study was to determine anti-inflammation and chemical profiles of volatile oils from fruits and 

leaves of Zanthoxylums rhetsa and Z. nitidum. It was found that the cold- expressed and distillated volatile oils from 

fruits and leaves of Z. rhetsa and that of Z. nitidum at 50 g/ml concentration exhibited cell viability of mouse 

macrophage RAW 264.7 cells by using MTT assay with percentage inhibition values of 99.218.87, 96.582.96, 

and 85.676.63, respectively. The volatile oil from Z. rhetsa leaves at 50 g/ml concentration showed the highest 

activity at 49.162.25 % to decrease interleukin-1.  However, the volatile oil from Z. rhetsa leaves could not 

decrease the production TNF- and IL-6 in LPS-induced RAW 264.7 cells. Furthermore, the chemical components 

of volatile oils from Z. rhetsa leaves and fruits and Z. nitidum fruits were analyzed using Gas chromatography-Mass 

spectrometry resulting 42, 10, and 37 compounds, respectively. The main phytochemistry groups are monoterpenes 

and alkanes. The highest chemical constituents in volatile from Z. rhetsa leaves and fruits and Z. nitidum fruits were 

linalool (24.99%), terpinen-4-ol (26.21%), and D-limonene (55.09%), respectively. 
 

Keywords:  Zanthoxylum, anti-inflammation, chemical profile, GC/MS, volatile oil  
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-Abstract- 

ฤทธิ์ของเนเฟอรีนในการลดระดับน้ าตาลในเลือดและการอักเสบในหนูอ้วนที่เหนี่ยวน า

ด้วยอาหารไขมันสูง  

Antihyperglycemic and anti-inflammatory effects of neferine in mice with high 

fat diet-induced obesity 
 

กนกทิพย์ เพชรรัตน์1*, อ านาจ อ่อนสอาด1, ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง2, อภชิาต สุขส าราญ3, ชัยณรงค์ โตจรัส4 

และ จริาภรณ ์โตจรัส5 

Kanoktip Petcharat1*, Amnart Onsaard1, Narongsuk Munkong2, Apichart Suksamrarn3, Chainarong Tocharus4 

and Jiraporn Tocharus5 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธ์ิของเนเฟอรีนในการลดระดับน้ าตาลในเลือดและการอักเสบของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส 

ในหนูอ้วนท่ีเหนี่ยวน าด้วยอาหารไขมันสูง การให้เนเฟอรีนในขนาด 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวต่อวันแก่หนูท่ีมี

ภาวะอ้วนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดน้ าหนักไขมันในร่างกายและระดับน้ าตาลในเลือดได้ใกล้เคียงกับยา 

โรสุวาสแตติน นอกจากนี้ยังพบว่าหนูอ้วนท่ีเหนี่ยวน าด้วยอาหารไขมันสูงส่งผลเพิ่มระดับการแสดงออกของยีนสื่อกลาง

การอักเสบในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส การให้เนเฟอรีนสามารถลดการอักเสบของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสลงได้โดยการลด

ระดับการแสดงออกของยีน TNF- และ COX-2 จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเนเฟอรีนใน 

การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑธ์รรมชาติเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดและบรรเทาอาการอักเสบในสมองท่ีเกิดจากภาวะ

อว้นได ้
 

ค าส าคัญ:  เนเฟอรีน, อาหารไขมันสูง, การอักเสบ, ฮิปโปแคมปัส, ยาโรสุวาสแตติน 
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-Abstract- 

Abstract 

 Antihyperglycemic effect and anti-inflammatory effect in hippocampus of neferine were evaluated in mice 

with high fat diet-induced obesity. Treatment with neferine (25 mg/kg BW/day) for 6 weeks to obese mice lowered 

the body fat mass, the blood glucose levels which similar to the rosuvastatin. Moreover, the increased pro-

inflammatory gene expression in hippocampus was found in the obese mice with high fat diet. Feeding with neferine 

decreased TNF- and COX-2 mRNA expression indicating reduced of inflammation in the hippocampus. Thus, these 

results demondtrated that neferine might be beneficial as potential natural products in blood glucose management 

and decreasing neuroinflammation from obesity. 
 

Keywords:  Neferine, High fat diet, Inflammation, Hippocampus, Rosuvastatin 
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้ผลติภัณฑ์ชาใบงาม้อนต่อการป้องกันการรกุรานของเซลล์มะเร็งมนุษย์ 

Application of Nga-mon tea product for reduce human breast cancer cell 

invasion 
 

คมศักดิ์ พินธะ1*, ปิยะวรรณ นันตาบุญ1, จักรกฤษณ์ คณารีย์2, วนิษา ปันฟ้า2 และ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1 

Komsak Pintha1*, piyawan nantaboon1, Chakkrit Khanaree2, Wanisa Punfa2 and Payungsak Tantipaiboonwong1 
 

บทคดัย่อ 

คณะผู้วิจัยได้น าใบงาม้อนมาชงด้วยน้ าร้อนเทียบกับการสกัดด้วยเอทานอล จากการทดลองพบว่ากระบวนการ

ชงด้วยน้ าร้อนมีปริมาณฟีนอลิกรวมรวมและฟลาโวนอยด์รวมเฉลี่ยใกล้เคียงกันและมีกรดโรสมารินิกเป็นองค์ประกอบ

หลักแต่มีปริมาณน้อยกว่าการสกัดด้วยเอทานอล จากนั้นน าใบงาม้อนท่ีชงด้วยน้ าร้อนมาท าการศึกษาผลต่อการยับยั้ง  

การรุกราน (invasion) ของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ชนิด MDA-MB-231 เทียบกับใบงาม้อนท่ีสักดด้วยเอทานอล จากผล

ด าเนนิงานพบว่าสารสกัดใบงาม้อนท่ีชงด้วยน้ าร้อนมีความสามารถในการยับยัง้การรุกรานของเซลล์มะเร็งได้ใกล้เคียงกับ

ใบงาม้นอท่ีสกัดด้วยเอทานอลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากนั้นท าการศึกษาผลต่อการยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์ collagenase พบว่ากระบวนการชงด้วยน้ าร้อนและการสกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์

ดังกล่าวได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการด าเนินงานจะได้มาซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับ

กระบวนการชงใบงามอ้นดื่มเพื่อสุขภาพท่ีมสีารพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชวีภาพใกล้เคียงกับกระบวนการสกัดดว้ยเอทานอล

และสามารถน าสารสกัดดังกลา่วไปศกึษากลไกการส่งสัญญาณภายในเซลลต์อ่ไปในอนาคตได้ 
 

ค าส าคัญ:  ใบงาม้อน, กรดโรสมารินิก, คอลาจิเนส, การรุกราน, การเคลื่อนท่ี, มะเร็งเตา้นม 
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-Abstract- 

Abstract 
Perilla leaves were infused in hot water and subjected to analysis for their bioactive components in 

comparison to their ethanolic extracts. The contents of total phenolic and total flavonoid in the water extract were 

equal. Although rosmarinic acid was dominant in the water extract, the content was lesser than that of the ethanolic 

extract. The efficiency of both extracts was similar in an effort to inhibit cell invasion and migration of human breast 

cancer cells, MDA-MB-231 (p<0.05). They could also significantly inhibit collagenase activity (p<0.05). In 

conclusion, the infusion process could provide bioactive ingredients that contained biological activities equivalently to 

the ethanolic extraction. The future study will then be carried out in depth on the cell signaling pathway. 
 

Keywords:  Perilla leaves, Rosmarinic acid, Collagenase, Invasion, Migration, Breast cancer 
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ ต้านการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและคอลลาจิเนสจากสารสกัด

มะไฟจีน: วสิาหกิจชุมชนขวัญธารา 

Anti- tyrosinase, anti- collagenase and anti-oxidant capacities from Clausena 

lansium extracts: Kwan Tara Community Enterprise  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและคอลลา

จิเนสของใบมะไฟจีนท่ีสกัดด้วยสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 50, 60, 70, 80 และ 95% จากการทดลองพบว่า 

สารสกัด ท่ีได้มี ร้อยละโดยน้ าหนักของการสกัดเท่ากับ 16.60±1.06, 17.24±0.06, 16.20±0.12, 12.80±0.71 และ 

6.12±0.55 เมื่อวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้นพบว่าทุกความเข้มข้นของการสกัดมีปริมาณฟนอลิกรวมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

64.19±0.71 ถึง 67.56±0.64 mg gallic acid equivalent/g. extract และปริมาณฟนอลิกรวมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 12.50±1.57 

ถึง 15.25±0.58 mg catechin equivalent/g. extract ส่วนการวิเคราะห์ฤทธ์ิทางชีวภาพพบว่า ใบมะไฟจีนท่ีสกัดด้วยเอทา

นอลความเข้มข้น 50, 60, 70, 80 และ 95% มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสใกล้เคียงกันตามความ

เข้มข้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่า IC50 เฉลี่ยอยู่ในช่วง 52.48±1.98 ถึง 61.93±1.86 µg/ml นอกจากนี้ยังพบว่าการสกัดท้ังหมด

ยังสามารถยับยัง้การท างานของเอนไซม์ tyrosinase ได้อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิแต่ใบมะไฟจีนท่ีสกัดด้วยเอทานอลความ

เข้มข้น 80 และ 95% ความเข้มข้น 400 µg/ml เท่านั้นท่ีสามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์คอลลาจิเนสได้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นข้อมูลการวิจัยนี้เป็นแนวทางส าหรับการเตรียมสารสกัดและข้อมูลเบื้องต้นสู่การน าไปใช้

ประโยชนท์างด้านสุขภาพและความงามได้ 
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Abstract  

To obtained ethanolic extracts, in this study Clausena lansium leaves were prepared in different 

concentrations of ethanol (50, 60, 70, 80 and 95%). Their antioxidant capacity and tyrosinase and collagenase 

inhibitory activities were then assayed. The extraction yields were 16.60±1.06, 17.24±0.06, 16.20±0.12, 

12.80±0.71 and 6.12±0.55 % by weight from 50 to 95% of ethanol, respectively. The total phenolic contents 

ranged from 64.19±0.71 to 67.56±0.64 mg gallic acid equivalent/g extract. The total flavonoid contents ranged from 

12.50±1.57 to 15.25±0.58 mg catechin equivalent/g extract. Their antioxidant capacity among all extracts measured 

by ABTS decolorization assay were similar. The value of IC50 ranged from 52.48±1.98 to 61.93±1.86 µg/mL. All 

extracts could significantly be able to inhibit tyrosinase. However, only the extracts from 80 and 95% ethanol at 400 

µg/mL inhibited collagenase activity. The present results may also assist in the future design of ingredient 

preparation to support health and beauty advantages.  
 

Keywords:  Clausena lansium, Antioxidant, Tyrosinase, Collagenase  
 

 



67 

-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและต้านการท างานเอนไซม์ไทโรซเินสของฟักข้าวเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ทางเครื่องส าอาง: วสิาหกิจชุมชนสมุนไพรใบบุญ 

Evaluation of Antioxidant and Anti-Tyrosinase Properties of Momordica 

cochinchinensis for Potential Cosmetic Applications: Bai Boon Herb Community 

Enterprise 
 

กัญญ์ชพร มะโนใจ1, คมศักดิ์ พินธะ2 และ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์2* 

Kanchaporn Manojai1, Komsak Pintha2 and Payungsak Tantipaiboonwong2* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและต้านการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด 

ฟักข้าวตามกรรมวิธีการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใบบุญ เมื่อน าสารสกัดมาวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม

พบว่า มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมเท่ากับ 32.52±0.75 mg/100g oil จากนั้นท าการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช

พบว่าสารสกัดฟักข้าวสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าความ

เข้มข้นท่ีสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 14.68±0.82 µg/ml เทียบกับวิตามินอี โทรล๊อกซ์ และ

วิตามินซีท่ีมีค่า IC50 เท่ากับ 23.64±1.58, 22.36±2.66 และ 17.37±0.93 µg/ml ส่วนการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเอบีที

เอสพบว่าสารสกัดฟักข้าวสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี 

ค่า IC50 เท่ากับ 3.03±0.05 µg/ml เทียบกับวิตามินอี โทรล๊อกซ์ และวิตามินซีท่ีมีค่า IC50 เท่ากับ 3.00±0.01, 2.87±0.21 และ 

2.41±0.06 µg/ml นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดฟักข้าวส่งผลให้เอนไซม์ tyrosinase ท างานได้ลดลงตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเทียบกับสารมาตรฐาน kojic acid จากผลการด าเนินงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสารสกัดฟักข้าวตาม

กรรมวิธีการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใบบุญสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอสได้ดีใกล้เคียงกับ 

สารมาตรฐานวิตามินอี โทรล๊อกซ์ และวิตามินซี และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสู่การน าไปสู่การพัฒนาเป็น

ส่วนผสมในสูตรต ารับสมุนไพรใบบุญในอนาคตต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  ฟักข้าว, สารต้านอนุมูลอสิระ, อนุมูลอิสระ, แคโรทีนอยด์, ไทโรซิเนส 
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-Abstract- 

Abstract 

 This study investigated the antioxidant activity and tyrosinase inhibitory activity of Momordica cochinchinensis or 

Gac fruit extract which were prepared according to the manufacturing of the Bai Boon Community Enterprise. The results 

demonstrated that the total carotenoid content was 32.52±0.75 mg/100g oil. The antioxidant capacity increased 

significantly in parallel with the concentration of the extract. The IC50 value of Gac fruit extract measured by DPPH assay 

was 14.68±0.82 µg/mL, comparing to vitamin E, Trolox and ascorbic acid which were 23.64±1.58, 22.36±2.66 and 

17.37±0.93 µg/mL, respectively. The IC50 value measured by ABTS assay was 3.03±0.05 µg/mL, while the value of 

vitamin E, Trolox and ascorbic acid which were 3.00±0.01, 2.87±0.21 and 2.41±0.06 µg/mL, respectively. Furthermore, 

as the concentration of Gac fruit extract increase, the tyrosinase activity was reduced significantly compared to a standard 

kojic acid. To summarize, the Gac fruit extract prepared according to the Bai Boon Community Enterprise’s protocol 

displayed antioxidant behavior assessed by DPPH and ABTS decolorization assay. The antioxidant activity of Gac fruit 

extract was also close to the standard antioxidants including vitamin E, Trolox and ascorbic acid. These data could be 

extended to be used in the formulation development of Bai Boon herbal recipe.  
 

Keywords:  Momordica cochinchinensis, Antioxidant, Free radical, Carotenoid, Tyrosinase 
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-Abstract- 

ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ด้วยส่วนสกัดข้าวแดงใน 

หลอดทดลอง 

In vitro antioxidant and cell antiproliferative potential of red rice fractions 
 

พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ1์*, ปิยะวรรณ นันตาบุญ1, จักรกฤษณ์ คณารีย2์, วนิษา ปันฟ้า2 และ คมศักดิ์ พินธะ1 

Payungsak Tantipaiboonwong1*, Piyawan Nantabun1, Chakkrit Khanaree2, Yingyong Taoprasert2  and Komsak Pintha1  
 

บทคัดย่อ 
คณะผู้วิจัยได้น าข้าวแดงมาสกัดด้วยเอทานอล จากนั้นน าสารสกัดท่ีได้มาสกัดอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้ hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate และ น้ า  จ ะได้ ส่ วนสกั ดอย่ างเป็นขั้ นตอน ท่ี เรียกว่ าส่ วนสกั ด  hexane (Hex), 

dichloromethane (DCM), ethyl acetate (EtOAc) และน้ า จากนั้นท าการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโว

นอยด์รวม โปรแอนโธไซยานิดินรวม และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอส จากการทดลองพบว่า ส่วนสกัดน้ า 

มีปริมาณสารกลุ่มดังกล่าวมากท่ีสุดและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงสุด จากนั้นน าส่วนสกัดน้ าซึ่งมีปริมาณโปรแอนโธไซยา 

นดิินรวมสูงสุดมาทดสอบผลตอ่การเจรญิของเซลล์ A549 พบว่าไม่มคีวามเป็นพิษตอ่เซลล์ จากผลการด าเนนิงานดังกลา่ว

จะได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสู่การน าไปศึกษากลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณระดับเซลล์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การอักเสบหรือใชเ้ป็นขอ้มูลในการศกึษาตอ่ยอดในสัตวท์ดลองตอ่ไปในอนาคต 

ค าส าคัญ:  สารสกัดข้าวแดง, โปรแอนโธไซยานิดนิ, ความเป็นพิษตอ่เซลล์, เซลล์ A549 
 

Abstract 
Red rice was firstly extracted with ethanol and then was subsequently fractionated with hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate and water. Each fraction was analyzed for the total phenolic, flavonoid, and 

proanthocyanidin contents. Antioxidant capacity was also examined by DPPH and ABTS assays. The water extracted 

fraction (WEF) exhibited the highest phytochemical contents and antioxidant capacity. The WEF was then further 

analyzed for their cytotoxicity against A549 cell. The result showed that WEF was nontoxic to cells.  This finding 

suggested that the WEF of red rice demonstrated effective anti-inflammatory property and could be further in depth 

studied for its mechanism in vivo. 

Keywords:  Red rice extracts, proanthocyanidin, cytotoxicity, A549 cell 
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-Abstract- 

สารประกอบฟีนอลกิ สารฟลาโวนอยด ์และสารต้านอนุมูลอสิระ ของสารสกัดเมลด็ลิ้นจี ่

ซึ่งสกัดด้วยน้ า  

Phenolic compounds, flavonoids contents and antioxidant of lychee seed water extract  
 

สุดารัตน์ สังฆะมณี1*, สินธุพร มหารัญ1, สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์1 ,รัชนีพร กงซุย2 และ ณภัทร ศรีรักษา2 

Sudarat Sungkamanee1*, Sinthuporn Maharan1, Suphannika Ladawan1, Ratchaniporn Kongsui2 and 

Naphat Siraksa2 
 

บทคัดย่อ  
 โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญโดยเฉพาะในวัยสตรีวัยทอง เมื่อเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนจะต่ าลง 

ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนชว่ยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก และคงความหนาแน่นของกระดูก ดังนั้นเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ า

จะท าให้กระดูกบางลง ปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกพรุนคือการให้การรักษาด้วยฮอร์โมนซึ่งมีฤทธ์ิคล้ายฮอร์เอสโตรเจน

อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยฮอร์โมนท่ียาวนานจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ จากข้อจ ากัดของการรักษาด้วย

ฮอร์โมน การแพทย์ทางเลือกอื่นจึงนา่สนใจโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จากรายงานการศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่การเกิด

ภาวะกระดูกพรุนเกิดจากอนุมูลอิสระท่ีถูกสร้างขึ้นในร่างกายส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันและท าลายกระดูกส่งผลให้

เกิดโรคกระดูกพรุน ลิน้จี่เป็นพชืเศรษฐกิจของภาคเหนือส่วนเมล็ดเป็นผลผลิตเหลอืใช้ทางการเกษตร และเมล็ดลินจี่มสีารตา้น

อนุมูลอิสระมีสารเคอซิตินซึ่งน่าจะช่วยท าให้กระดูกแข็งแรงได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาฤทธ์ิของเมล็ดลิ้นจี่ซึ่งสกัดด้วยน้ า 

โดยผ่านกระบวนการไลโอฟิไลท์ยังมีอยู่น้อย ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ ท่ีจะศึกษา สารประกอบพีนอลิก  

สารฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ในเมล็ดลิ้นจี่ โดยวิธีการศึกษาจะเก็บเมล็ดลิ้นจี่ในจังหวัดพะเยา และน ามาสกัด  

2 แบบ คือสกัดด้วยน้ า และสกัดด้วยน้ าแล้วน ามาผ่านกระบวนการไลโอฟิไลท์ จากนั้นน ามาตรวจ สารประกอบพนีอลิก สารฟ

ลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH และ FRAP activity ผลการศึกษาพบว่าสารกัดเมล็ดลิ้นจี่ ท่ีผ่าน

กระบวนการไลโอฟิไลท์มีสารประกอบพีนอลิก 58.542±0.074 (mg/L GAE/mg extract) สารฟลาโวนอยด์ 32.381±0.108 

(mg/L quercetin/mg extract) และมี ฤท ธ์ิต้ านอนุ มู ลอิสระ DPPH  (EC50: 0.081 mg/ml) FRAP activity 649.871±6.402  

(uM L-ascorbic acid equivalent/ mg extract) สูง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ซึ่งผ่านกระบวนการไลโอฟิไลท์ซึ่งเป็น

การท าให้แห้งภายใต้ความเย็น มีสารประกอบพีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระ สูงกว่าการสกัดด้วยน้ า 

โดยวธีิการตม้  
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Abstract  
Osteoporosis has been regarded as an important health problem especially in menopausal period because 

estrogen deficit. In this period, the ovaries stop producing estrogen. Based on the previous findings that estrogen helps 

to prevent bone loss, the decreased bone mass and density are frequently observed in menopause due to estrogen 

deficiency. To date, HRT is the gold standard therapy against postmenopausal osteoporosis but have severe adverse 

effects for example breast cancer. Due to the limitation of osteoporosis therapy, the alternative therapies from natural 

sources have been considered. It has been reported that oxidative stress also plays a crucial role in the pathophysiology 

of osteoporosis. Lychee seed are widely consumed in the north region of Thailand. It has been reported that lychee 

possess potent antioxidant activity and contain quercetin, a substance which provides bone health. However, no studies 

have been done on lychee seeds water extracted. This study aimed to determine the phenolic compounds and 

flavonoids contents, antioxidant of lychee seed water extract. Lychee seed were obtained from Phayao province. They 

were extracted with distilled water and lyophilized and then screening of phenolic compounds, flavonoids contents and 

antioxidant via DPPH and FRAP assay. The data had clearly shown that lychee seed extracted with lyophilized showed 

the highest contents of phenolic compounds 58.542±0.074 (mg/L GAE/mg extract) and flavonoids 32.381±0.108 (mg/L 

quercetin/mg extract) and showed the most potent antioxidant activity DPPH (IC50: 0.081 mg/ml) FRAP activity 

649.871±6.402 (uM L-ascorbic acid equivalent/ mg extract). In conclusion, the present data had clearly shown that 

lychee seed extracted with lyophilized showed the highest contents of phenolic compounds, flavonoids and showed the 

most potent antioxidant activity.  
 

Keywords:  Lychee seed, Osteoporosis, Menopause, Estrogen deficiency, Antioxidant activity 
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-Abstract- 

การพัฒนาสารสกัดย่านางในรูปแบบอัลฟาเจลอิมัลชันเพื่อปกป้องผิวจากมลภาวะ 

Development of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. extract in alpha gel emulsion 

form for skin protection 
 

ชนิสรา นพคุณ1*, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา1 และ จริพันธ์ มว่งเจรญิ2  

Chanisara Nopakhun1*, Prasan Tangyuenyongwatana1 and Jirapan Moungjaroen2  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาต ารับอิมัลชันท่ีมีสารสกัดย่านางให้อยู่ในรูปแบบอัลฟาเจล (alpha gel) ให้มีประสิทธิภาพ 

ในการเพิ่มความชุ่มชื้นสู่ผิว ลดเลือนการเกิดร้ิวรอยขนาดเล็ก สร้างฟิล์มบนผิวหนังเพื่อป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมด้วย

เทคโนโลยีอัลฟาเจล การพัฒนาสูตรต าหรับอิมัลชันจะเตรียมโดยใช้สาร PUREPHOS ALPHA เป็นสารท่ีท าให้เกิดอัลฟาเจล 

โดยมีอัตราส่วน PUREPHOS ALPHA: ARGININE ท่ี  1:1, 2:1, และ 3:1 ตามล าดับ จ านวน 3 สูตร และอีก 3 สูตร คือ 

PUREPHOS ALPHA: KOH, PUREPHOS ALPHA: NaOH และ PUREPHOS ALPHA: TEA โดยมีอัตราส่วน 2:1 ทุกสูตร ในการ

ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของอิมัลชัน ได้ท าการตรวจสอบ ลักษณะของเนื้อครีม สี กลิ่น การแยกชั้น ความหนืด การ

ไหล ค่า PH  และการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ภายใต้แสงโพลาไรซ์(polarize light) เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของอิมัลชันโดย

ตรวจสอบหาโครงสร้างอัลฟาเจล (alpha gel structure) พบว่าสูตรต ารับท่ีใช้ปริมาณ PUREPHOS ALPHA: ARGININE ท่ี 2:1 

(สูตร B) มีคุณลักษณะท่ีดีและมีความคงตัวมากท่ีสุด จึงน ามาพัฒนาเป็นอิมัลชันสารสกัดย่านาง และท าการการวิเคราะห์สูตร

ต ารับอิมัลชันในรูปแบบอัลฟาเจลท่ีมีผลต่อการปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยผงแป้งท้ัง 6 สูตรพบว่า สูตร B มีผงแป้งเกาะบน

แผ่นฟิล์มเท่ากับ 0.23 กรัม จึงมีปะสิทธิภาพการปกป้องผิวจากมลภาวะมากท่ีสุด และสูตร TEA มีผงแป้งเกาะบนแผ่นฟิล์ม

เท่ากับ 0.42 กรัมจึงมปีะสิทธิภาพการปกป้องผิวจากมลภาวะนอ้ยท่ีสุด 
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-Abstract- 

Abstract 

This research is to develop an emulsion formula containing Tiliacora triandra extract in alpha gel form to 

effective in moisturizing the skin, reducing the appearance of small wrinkles, and creating a film on the skin to 

prevent pollution from the environment with Alpha Gel technology. For the emulsion formulations development, they 

were prepared using the PUREPHOS ALPHA which is a substance that causes alpha gel formation. Three formulas 

were prepared with the ratio of PUREPHOS ALPHA: ARGININE at 1: 1, 2: 1, 3: 1, respectively, In addition, other 

three formulas which were PUREPHOS ALPHA: KOH, PUREPHOS ALPHA: NaOH and PUREPHOS ALPHA: TEA were 

prepared with a ratio of 2: 1 in all three formulas. The physical properties evaluation of the emulsions were checked 

on characteristics of cream texture, color, smell, phase separation, viscosity, flow, and pH. The emulsions were 

analyzed under polarized light microscope to determine the alpha gel structure. This study found that the formula 

that used PUREPHOS ALPHA: ARGININE quantity at 2: 1 had the best characteristics and was the most stable. This 

information was crucial for the development of emulsion of Tiliacora triandra extract and analyzed which formulas 

form the alpha gel structure which can protect the skin from pollution. This study found that Formula B had a powder 

on the film equal to 0.23 g which had the most protection effect on the skin from pollution while the TEA formula 

had the amount of powder on the film equal to 0.42 g which mean it has the least protection against pollution. 
 

Keywords:  Emulsion, Alpha Gel, Tiliacora triandra, Pollution  
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Phytochemical screening and α-amylase inhibitory activity of Plukenetia 

volubilis L. (sacha inchi) shell and leaf extracts 
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Payungsak Tantipaiboonwong1 and Amnard Onsa-ard1* 

 

Abstract  

 Plukenetia volubilis L., commonly known as sacha inchi and is native to Peruvian Amazon and recognized in 

oth er parts of th e world. There is a good sou rc e of unsatu rated fatty ac ids from sach a inc h i’s seed. There are  

3 shells of sacha inchi nuts including outer husk, middle and inner shells. These shells and leaf are industrial wastes 

from oil production and have not been established about phytochemical and biological activities yet. Thus, this study 

aimed to investigate the effects of sacha inchi leaf and shells extracts on phytochemical profile and α-amylase 

inhibitory activities. Dried leaf and 3 layers of sacha inchi shell were extracted with 90ºC hot water. Total phenolics 

and total flavonoids contents were determined by using UV–visible spectroscopy method and α-amylase inhibition of 

the extract was measured by DNS method. Our results revealed that water extract of outer shell and middle shell 

showed a high total phenolic content (65.97±1.95 and 50.82±0.46 mg C/g extraction respectively). Whereas, the 

content of flavonoids was the highest in outer shell extraction (14.44±0.64 mg C/g extraction). Moreover, maximum 

inhibition of α-amylase activity was observed by 100%, 87.56%, 64.42% and 48.03% in water extract of leaf, 

middle shell, outer shell and inner shell respectively. Therefore, the water extract of leaf and shell could be a 

potential source of bioactive phytochemicals with anti-diabetic benefit. 
 

Keywords: Sacha inchi, phytochemicals, α-amylase, total phenolic and flavonoids 
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กลไกการออกฤทธิ์ของเนเฟอรีนต่อเซลล์ไขมันชนิดสามทีสามแอลหนึ่ง 

Mechanism of Actions of Neferine in 3T3-L1 Adipocytes 
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อภชิาต สุขส าราญ5 และ ชัยณรงค์ โตจรัส6  
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Tocharus4, Apichart Suksamrarn5 and Chainarong Tocharus6 

 

บทคัดย่อ 

 ผลตา้นการสร้างไขมันของเนเฟอรีนในเซลล์ไขมันหนูชนิด 3T3-L1 จะถูกทบสอบ โดยเซลล์ไขมันเร่ิมต้นและเซลล์

ไขมันเต็มวัยจะถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมหรือกับเนเฟอรีนท่ีความเข้มข้น 0-160 มิลลิโมลาร์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า

เนเฟอรีนสามารถลดการสะสมของไขมันในเซลล์ไขมันชนิด 3T3-L1 ท่ีแปลงสภาพของเซลล์ไขมันแล้วตามความเข้มข้น 

ท่ีเพิ่มขึ้น ระดับการแสดงออกของ mRNA ของโมเลกุลท่ีกระตุ้นการแสดงออกของยีนในกลุ่มการสร้างเซลล์ไขมัน 

คื อ  peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) และCCAAT/enhancer binding protein-alpha 

(C/EBPalpha) ในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 มีการแสดงออกลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มท่ีให้สารเนเฟอรีน ซึ่งผลจาก

การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงการยับยั้งของเนเฟอรีนต่อการแปลงสภาพเซลล์ไขมันโดยการลดการแสดงออกของโมเลกุลท่ี

กระตุ้นการแสดงออกของยีนหลักในการสร้งเซลล์ไขมันและการสะสมไขมันและอาจใช้ประโยชน์ในการป้องกันการสร้าง

เซลล์ไขมันและพัฒนาการของโรคอว้นอีกดว้ย 
 

ค าส าคัญ:  เนเฟอรีน, เซลล์ไขมัน, การสร้างเซลล์ไขมัน, การแปลงสภาพเซลล์, การสะสมไขมัน 

                                                           
1 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2 โภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
3 สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
4 ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่ 50200 
5 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50200 
6 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 10240 
1 Division of Biochemistry, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Division of Nutrition and dietetics, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao province 56000 
3 Division of Anatomy, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao province 56000 
4 Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai province 50200 
5 Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai province 50200 
6 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240 

*Corresponding author email: amnart.on@up.ac.th 



76 

-Abstract- 

Abstract 
The anti-adipogenic activity of neferine was investigated in 3T3-L1 mouse adipocytes. Pre-adipocytes and 

mature adipocytes were examined with or without neferine at 0-160 µM. The results showed that neferine reduced 

the intracellular lipid accumulations in differentiated 3T3-L1 adipocytes in a concentration dependent manner  

(0-40 µM). The mRNA expression of adipogenic transcription factors including peroxisome proliferator-activated 

receptor-gamma (PPARgamma) and CCAAT/enhancer binding protein-alpha (C/EBPalpha) in 3T3-L1 adipocytes 

were significantly down regulated by neferine treatment. These results indicated that neferine could be able to inhibit 

adipocyte differentiation by down regulating the expressions of key adipogenic transcription factors and lipid 

accumulation. This finding may be useful as preventive strategy for adipogenesis and obesity development. 
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ผลของเนเฟอรีนต่อเนือ้เยื่อไขมันชนิดขาวในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง 

Effects of neferine on white adipose tissue in mice fed with high fat diet 
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Apichart Suksamrarn4, Chainarong Tocharus5, Chommanad Singhan6 and Sarinthorn Thummayot7 
 

บทคัดย่อ 

โรคอ้วนเป็นอีกพยาธิสภาหนึ่งท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีความเชื่อมโยงกับจ านวนและขนาดของเซลล์

ไขมันซึ่งเป็นท่ีเก็บสะสมไขมันจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ

พยาธิสภาพท่ีส่งผลมาจากการอักเสบ โดยการศึกษาคร้ังนี้คณะผู้วิจัยทดสอบผลของเนเฟอรีนต่อระดับน้ าตาลในเลือด

และเนื้อเยื่อไขมันชนิดขาวรวมถึงการอักเสบท่ีเนื  อเยื่อไขมันในหนูท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยอาหารไขมันสูง จากการทดลองพบว่า 

หนูท่ีถูกเหนี่ยวน าให้เกิดสภาวะอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง มนี้ าหนักตัวและเนื้อเยื่อไขมันท่ีเพิ่มขึ้น ระดับน้ าตาลในเลือดท่ีสูง

มากขึ้น และมีการเพิ่มขึ้นของการแสดงออกของยีน IL-1β, IL-6 และ iNOS มีความไวต่ออินซูลินท่ีลดลง เช่นเดียวกับ  

เมื่อให้สารเนเฟอรีนในหนูขนาด 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัว พบว่าเนเฟอรีนสามารถลดน้ าหนักตัว ขนาดเนื่อเยื่อ

ไขมัน ระดับน้ าตาล และการแสดงออกของสารสื่ออักเสบดังกล่าวลงได้ ดังนั้นเนเฟอรีนสามารถน ามาพัฒนาเพื่อรักษา

โรคเบาหวานหรือการอักเสบท่ีเกิดจากเบาหวานในผู้ท่ีมีสภาวะอ้วนได้ 
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Abstract 
Obesity is one of the most important pathogenesis and rapidly growing public health problem. It is primarily 

associated with the increase in number and size of adipocytes which store large amount of lipids. It is a risk factor 

for diabetes, hypertension and inflammation-base pathologies. In this study, we examined the level of blood glucose, 

white adipose tissue and inflammation in mice fed with high fat diet. The results showed that high fat diet induced 

obesity by increasing the body weight, white adipose tissue masses and the level of blood glucose. The mRNA level 

of IL-1β, IL-6 and iNOS also increased, whereas the insulin sensitivity decreased. Obese mice which orally treated 

by neferine at dosage of 25 mg/kg body weight effectively reduced their body weight, adipose tissue mass, level  

of blood glucose and pro-inflammatory cytokine gene expression. Thus, neferine may potentially alleviate obesity  

by altering diabetes or inflammation in high fat induced obesity. 
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การวิเคราะห์โปรตีโอมกิส์ของโปรตนีในสมองส่วนหน้าของสัตว์ทดลองตัวแบบภาวะ

ซึมเศร้าจากการเหนี่ยวน าด้วยเดกซาเมทาโซน 

Proteomic analysis of frontal cortex proteins in a rat model of depression induced 

by dexamethasone 
 

ศริิลักษณ์ วีรสกุล1*, กรกช บรรดาศักดิ์2,4, ปลายฟ้า จันทร์เที่ยง3,4, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล5,  

เสมอ ถานอ้ย3,4 และ สุทิสา ถาน้อย3,4* 

Siriluk Veerasakul1*, Korakod Bandasak2,4, Plaiyfah Janthueng3,4, Sittiruk Roytrakul5, Samur Thanoi3,4 

and Sutisa Nudmamud-Thanoi3,4* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ถูกออกแบบเพื่ออธิบายลักษณะของโปรตีนท่ีถูกระบุในสมองส่วนหน้าของสัตว์ทดลองตัวแบบภาวะ

ซึมเศร้าท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยเดกซาเมทโซนโดยใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ โปรตีนถูกวิเคราะห์ตามหน้าท่ีทางชีวภาพ พบท า

หน้าท่ีตอบสนองต่อกระบวนการของเซลล์, กระบวนการเมทตาบอลิซึม, และอื่น ๆ รวมถึงการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ 

ซึ่งนา่จะสัมพันธ์กับการท างานของสมอง โปรตนีท่ีพบอย่างเจาะจงท้ังในกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีมีภาวะซึมเศร้า มีการแสดง

บทบาทโปรตีนตัวรับสารสื่อประสาทกลุ่มโมโนเอมีน, กลูตาเมท และกาบา, และเป็นสว่นหนึ่งโปรตนีขนสง่, โปรตนีควบคุม

กระบวนการสื่อสารของเซลล์และไซแนปส์ นอกจากนั้นพบว่าโปรตีนท่ีแสดงออกร่วมกันท้ัง 2 กลุ่ม มีการแสดงออกท่ี

ลดลงในกลุ่มท่ีมีภาวะซึมเศร้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โปรตีนท่ีแสดงออกนั้นมีความสัมพันธ์กับการท างานของ

ระบบสารสื่อประสาทโดปามีน ผลจากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณแบบไซแนปส์

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโปรตนีตัวรับในระบบสารสื่อประสาท, โปรตนีควบคุมการสื่อสารและไซแนปส์มีบทบาทส าคัญในพยาธิ 

 

                                                           
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  
2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 

4 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 
5 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ, ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 12120 
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-Abstract- 

สรีรวทิยาของภาวะซึมเศร้า นอกจากนัน้โปรตนีดังท่ีระบุในการศกึษานี้อาจน ามาใชเ้ป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพในการศึกษาการ

ท างานของสมองส่วนหน้าเพื่ออธิบายถึงกลไกการเกิดภาวะซึมเศร้าท่ีกระจ่างย่ิงขึ้น อาจน าไปสู่การรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ:  โปรตโีอมิกส,์ ภาวะซึมเศร้า, สมองสว่นหนา้, เดกซาเมทาโซน 

 

Abstract 
 This study was designed to characterize the identified proteins in rat frontal cortex a model of depression 

induced by dexamethasone using proteomic technique. Identified proteins were analyzed according to the biological 

function. There were categorized in the response to the cellular process, metabolic process, and others including 

cell-cell signaling, which may associate with the brain functions. Specifically expressed proteins in both control and 

depressive groups present the function of monoamine, glutamate and GABA receptors and appear to be a part of the 

protein transporter, the regulating protein of cell communication and synapse. In addition, a decrease of the  

co-expressed proteins was found in the depressive group when compared to the control group.  These proteins 

associate with the function of the dopamine neurotransmitter system. Results of this study suggest that the 

associated proteins in synaptic transmission, particularly neurotransmitter receptors, regulating proteins of cell 

communication and synapse play an important role in the pathophysiology of depression. Furthermore, the identified 

protein in this study may be used as a biological marker in the study of frontal cortex function to further clarify the 

mechanism for depression.   That may lead to appropriate treatment. 
 

Keywords:  Proteomic, Depression, Frontal cortex, Dexamethasone 
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-Abstract- 

การยับยั้งการแสดงออกของยนีอักเสบของสารสกัดบริสุทธิ์จากช้างน้าวในเซลล์แมคโครฟาจ 

Inhibitory activity of Ochna integerrima pure extract on inflammatory gene 

expression in macrophage cells 
 

กนกทิพย์ เพชรรัตน์1*, อภชิาต สุขส าราญ2, ชัยณรงค ์โตจรัส3 และ จริาภรณ ์โตจรัส4 

Kanoktip Petcharat1*, Apichart Suksamrarn2, Chainarong Tocharus3 and Jiraporn Tocharus4 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีศึกษาฤทธ์ิยับยั้งกระบวนการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7 ท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยลิโปโพลีแซ็ก

คาไรด์ (LPS) ของ gnetin G ซึ่งเป็นสารสกัดบริสุทธ์ิจากช้างน้าว ผลการทดลองพบว่าลิโปโพลีแซ็กคาไรด์เหนี่ยวน าให้เกิด

การอักเสบโดยมีผลเพิ่มการแสดงออกของยีน iNOS และ COX-2 เมื่อเซลล์ได้รับ gnetin G ก่อนเหนี่ยวน าการอักเสบด้วยลิ

โปโพลแีซ็กคาไรด์พบว่าระดับการแสดงออกของยีน iNOS และ COX-2 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตใินลักษณะสัมพันธ์

กับความเข้มข้นของสารสกัด จะเห็นได้วา่ gnetin G มีฤทธ์ิต้านการอักเสบท่ีสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เพื่อสุขภาพตอ่ไปได้ 
 

ค าส าคัญ:  ชา้งนา้ว, จเนตนิจี, การอักเสบ, ลิโปโพลแีซ็กคาไรด ์
 

Abstract 
 This study evaluated the anti-inflammatory effects of gnetin G, the pure compound from Ochna 

integerrima, against lipopolysaccharide (LPS)-induced toxicity in macrophage RAW264.7 cells. The results show that 

LPS-induced inflammation by increase in iNOS and COX-2  gene levels. Pretreatment with gnetin G significantly 

decreased the expression of iNOS and COX-2  genes in concentration dependent manner. This results suggest that 

the anti-inflammation effect of gnetin G could be further developed to natural health product. 
 

Keywords:  Ochna integerrima, Gnetin G, Inflammation, Lipopolysaccharide 
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-Abstract- 

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท SK-N-SH ของจเนตินจีต่อการตายของเซลล์ท่ีถูกเหนี่ยวน า

ด้วยอะไมลอยด์เบต้า 

Neuroprotective effect of gnetin G against amyloid beta-induced neuronal death 

in SK-N-SH cells 
 

กนกทิพย์ เพชรรัตน์1*, อภชิาต สุขส าราญ2, ชัยณรงค ์โตจรัส3 และ จริาภรณ ์โตจรัส4 

Kanoktip Petcharat1*, Apichart Suksamrarn2, Chainarong Tocharus3 and Jiraporn Tocharus4 

 

บทคัดย่อ 
 เปบไทด์อะไมลอยด์เบต้าเป็นองค์ประกอบหลักของอะไมลอยด์พลาคท่ีพบในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ 

งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธ์ิของจเนตินจีซึ่งเป็นสารส าคัญจากสมุนไพรก าลังช้างสารในการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง  

SK-N-SH จากพิษของอะไมลอยด์เบต้า โดยพบว่าอะไมลอยด์เบต้าส่งผลลดการมีชีวิตรอดของเซลล์ เพิ่มระดับอนุมูล

อิสระของออกซิเจน เพิ่มการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส และกระตุ้นระดับการท างานของเอนไซม์ caspase 3/7  

ในเซลล์ การได้รับจเนตินจีก่อนส่งผลลดความเป็นพษิของอะไมลอยด์เบต้าโดยท าให้อัตราการรอดชวีิตของเซลล์เพิ่มมาก

ขึ้น ระดับอนุมูลอิสระของออกซิเจน การตายแบบอะพอพโทซิสและระดับการท างานของเอนไซม์ caspase 3/7 ลดต่ าลง 

ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าจเนตินจีสามารถป้องกันเซลล์ประสาทจากพิษของอะไมลอยด์เบต้าได้ ซึ่งอาจมีประโยชน์ใน

การพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีสามารถปอ้งกันโรคความเสื่อมของระบบประสาทได้ 
 

ค าส าคัญ:  จเนตนิจี, โรคอัลไซเมอร์, อะไมลอยดเ์บตา้, อะพอพโทซิส, ก าลังชา้งสาร 
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Abstract 
 Amyloid beta peptides are a major component of amyloid plaque in brians of patients with Alzheimer ’s 

desease (AD). This study evaluated the protective effects of gnetin G, an active compound of Ochna integerrima, 

against amyloid beta-induced neurotoxicity in SK-N-SH cells. The results showed that amyloid beta decreased cell 

viability, increased reactive oxygen species (ROS), activated apoptosis pathway via increased the activity of caspase 

3/7. Pretreatment with gnetin G significantly attenuated amyloid beta-induced neuronal loss, ROS production, 

apoptosis and caspase 3/7 activation. Therefore, it is confirm that gnetin G was successful in protecting from amyloid 

beta toxicity. Gnetin G might be beneficial as potential natural products in preventing neurodegenerative disorders.  
 

Keywords: Gnetin G, Alzhiemer’s disease, Amyloid beta, Apoptosis, Ochna integerrima  
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ทัศนคติการบริโภคอาหารของนักศกึษาหญิงระดับมหาวิทยาลัย 

Eating Attitudes of University’s Female Students 
 

กาญจนา เกลียวเงิน1, ณัฐกานต์ ดาปาน1 และ ปวีณ วยิาภรณ์1* 

Kanjana Kleawngern1, Nattakan Dapan1 and Paween Wiyaporn1*  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติการบริโภคอาหารของนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

กลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจ านวน 114 คน ท่ีได้จากการสุ่มด้วยวิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็น

และการเลือกอาสาสมัครแบบบังเอิญ ท้ังหมดมีอายุ น้ าหนักตัว ความสูง และดัชนีมวลกาย  เท่ากับ 20.73±1.16 ปี 

57.64±14.28 กิโลกรัม 161.27±6.07 เซนติเมตร และ 22.05±4.60 กิโลกรัมต่อตารางเมตรตามล าดับ กลุ่มอาสาสมัคร

ท้ังหมดได้รับการประเมนิทัศนคติการบริโภคอาหารด้วยแบบสอบถามทัศนคตกิารบริโภคอาหารฉบับภาษาไทย (EAT-26) 

ผลการวิจัยพบว่าสัดส่วนของกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงละไม่มีความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารท่ีผิดปกติเท่ากับร้อยละ 40 และ

ร้อยละ 60 ตามล าดับ โดยคะแนนรวม EAT-26 และหัวข้อยอ่ยท้ังหมดในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงมีค่ามากกว่ากลุ่มท่ีไมม่คีวาม

เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายท่ีเพิ่มขึ้นกับปริมาณน้ าหนัก

ตัวท่ีต้องการลดลง (r=-0.91, p<0.01) การวิจัยนี้สรุปได้ว่าความเสี่ยงต่อทัศนคติการบริโภคอาหารท่ีผิดปกติสามารถ

เกิดขึ้นได้กับเพศหญิงทุกคนถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหรือดัชนีมวลกายท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ การได้รับค าแนะน าหรือการดูแล

อย่างถูกตอ้งเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มบุคคลเพศหญิงท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าหรอืมากกวา่เกณฑ์ 
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Abstract  

 The aim of this study investigated eating attitudes among the University's female students. One hundred fourteen 

female students of Mae Fah Luang University with a non-probability sampling method, accidental sampling. Participant's 

age, body weight, height, and body mass index were 20.73±1.16 years, 57.64±14.28 kg., 161.27±6.07 cm., and 

22.05±4.60 kg./m2, respectively. A self-report eating attitudes test questionnaire (EAT-26 Thai version) was used to 

determine all participant's eating attitudes. A result revealed that the proportion of participants according to risk and non-

risk in eating disorders was 40% and 60%, respectively. A total of EAT-26 and all sub-categories score in the risk group 

was significantly higher than the non-risk group (p<0.01). Moreover, a significant was found in the relationship between 

body mass index and the amount of preferred bodyweight reduction (r=-0.91, p<0.01). This study concluded that eating 

disorders risk might occur among female people, even they are in a standard shape or body mass index. A well-education 

or suggestion is essentials, especially in female people who underweight or overweight.  
 

Keywords: Eating attitudes, Eating disorders, Eating behavior  
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การเปลี่ยนแปลงของโปรตีโอมิกส์ในสมองส่วนฮปิโปแคมปัสของสัตว์ทดลองตัวแบบภาวะ

ซึมเศร้าท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยเดกซาเมทาโซน 

Hippocampal proteomic changes in a rat model of depression induced by dexamethasone 
 

ศริิลักษณ์ วีรสกุล1, กรกช บรรดาศักดิ์2,3, ปลายฟ้า จันทร์เที่ยง3,4, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล5,  

เสมอ ถานอ้ย3,4 และ สุทิสา ถาน้อย3,4* 

Siriluk Veerasakul1, Korakod Bandasak2,3, Plaiyfah Janthueng3,4, Sittiruk Roytrakul5, Samur Thanoi3,4 

and Sutisa Nudmamud-Thanoi3,4* 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปได้ของการแสดงออกของโปรตีนในฮิปโปแคมปัสของ

สัตว์ทดลองตัวแบบภาวะซึมเศร้าท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยเดกซาเมทโซนโดยใช้เทคนคิโปรตีโอมิกส์ การแสดงออกของโปรตีนหลาย

ชนิดมีการเปลี่ยนแปลง โดยโปรตีนเหล่านี้มีหน้าท่ีส าคัญในกระบวนการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประกอบด้วยโปรตีนตัวรับ

สารสื่อประสาทซีโรโทนิน, นอร์เอพิเนฟริน, โดปามีน, กลูตาเมท และกาบา และโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณแบบ

ไซแนปส ์เช่น โปรตีนเกี่ยวข้องไซแนปส์โตโซมอล 25, ไซแนปส์ซิน 2, ไซแนปส์โตแทกมิน 5 นอกจากนั้นยังพบการเพิ่มขึ้นของ 

เบต้า เนิร์ฟ โกรว์ธ แฟกเตอร์ และการลดลงของ อะไมลอยด์ เบต้า เอ4 โปรตีน บายดิ้ง หมายเลข1 ในกลุ่มท่ีถูกเหนี่ยวน าให้

เกิดภาวะซึมเศร้า และเป็นท่ีน่าสนใจถึงการบกพร่องของโปรตนีมาร์คเกอร์ของระบบประสาทกาบาได้แก่ แคลบายดินและแคล

ริทินินท่ีพบในภาวะซึมเศร้า การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรตีนท่ีถูกระบุในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของสัตว์ทดลองตัวแบบภาวะ

ซึมเศร้ามีความส าคัญในกระบวนการส่งผ่านสัญญาณประสาทแบบไซแนปส์ ยังแสดงถึงความผิดปกติของการไซแนปส์ 

ในภาวะซึมเศร้า สรุปได้ว่าโปรตีนท่ีถูกระบุในการศึกษานี้ด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์น่าจะสามารถใช้เป็นโปรตีนชี้วัดเพื่อ

การศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป 

ค าส าคัญ:  โปรตโีอมิกส์, ภาวะซึมเศร้า, ฮิปโปปัส, เดกซาเมทาโซน, การพร่องของการไซแนปส์ 

                                                           
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  
2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
3 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

4 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
5 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 12120 

1 Department of Occupational Health and Safety, School of Public Health, Walailak University, Nakhon Si Thammarat province 80160 
2 Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok province 65000 
3 Centre of Excellence in Medical Biotechnology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok province 65000 
4 Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok province 65000 
5 National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development Agency, Pathum Thani  province 12120 

*Corresponding author e-mail: sutisat@nu.ac.th 
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-Abstract- 

 

Abstract 

This study aimed to examine possible alterations of protein expression in rat hippocampus in a model of 

depression induced by dexamethasone using proteomic technique. The altered expression of several proteins has been 

found.  These proteins play an important role in the cell signaling process, consisting of neurotransmitter receptors, 

serotonin, norepinephrine, dopamine, glutamate, and GABA receptors, and the synaptic signaling associated proteins such 

as synaptosomal-associated protein 25, synapsin-2, synaptotagmin-5.  Moreover, up regulation of beta-nerve growth 

factor and down regulation of amyloid-beta A4 precursor protein-binding family A member 1 were found in depressive 

group. Interestingly, the deficits of the GABAergic marker, including calbindin and calretinin were observed in depression. 

These findings reveal that the identified proteins in the hippocampus of the depressive model, are important in the synaptic 

transmission process. It also shows synaptic dysfunction in depression. In summary, the identified proteins in this study by 

the proteomics technique could be used as the protein markers for further investigation.    
 

Keywords:  Proteomic analysis, Depression, Hippocampus, Dexamethasone, Synaptic dysfunction 
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การสร้างและทดสอบคุณสมบัติของเซลล์ท่ีแสดงออกยีนแสงสีเขียว (GFP) ร่วมกับยีน 

SQSTM1/p62 เพื่อใช้ในการค้นหาสารควบคุมกลไกเซลล์กินตัวเอง (autophagy modulator)  

Establishment and Characterization of Stable Cell-Based Model Expressing GFP/ 

SQSTM1/p62 for Autophagy Modulator Screening   

วิภาวรรณ ศิรกิุลพาณิชย์1* และ ปฐมพงษ์ บวรเรืองฤทธิ์2 

Wipawan Sirigulpanit1* and Pathompong Bowornruangrit2 

 

บทคัดย่อ 
กระบวนการเซลล์กลนืกินตัวเอง มบีทบาทส าคัญในโรคหลายชนิด รวมท้ังมะเร็ง การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างเซลล์ BHK-21 ท่ีมีการแสดงออกของยนีสารเรืองแสงสเีขียว (Green Fluorescent Protein) ร่วมกับยนี SQSTM1/p62 

ส าหรับเป็น cell-based model ในการหาสารควบคุมกระบวนการเซลล์กลนืกินตัวเอง stable BHK-21 (SQSTM1/p62) cell 

line ในการศึกษานีถู้กน ามาทดสอบโดยใช ้ Rapamycin และ Chloroquine ซึ่งเป็น autophagy modulators การหมุนเวยีน

ของ SQSTM1/p62 ใชว้ัดการท างานของกระบวนการเซลล์กลนืกินตัวเอง โดยการศึกษาพบวา่ SQSTM1/p62 สามารถพบ

ได้ในเซลล์ท่ีเจรญิในสภาวะปกตท่ีิระดับพืน้ฐาน การเหนี่ยวน า autophagy จะเพิ่มการสลาย SQSTM1/p62 จึงลดระดับ 

SQSTM1/p62 ในเซลล์ ขณะการลดหรือยับยัง้ autophagy จะพบ SQSTM1/p62 สะสมเพิ่มขึ้นจึงเพิ่มระดับ SQSTM1/p62 

ในเซลล์ การศึกษานีบ่้งช้ีวา่ stable BHK-21 (SQSTM1/p62) cell line สามารถใช้และมีประสทิธิภาพส าหรับการวเิคราะห์

การท างานของกระบวนการ autophagy 
 

ค าส าคัญ:   กระบวนการเซลล์กลนืกินตัวเอง, สารควบคุมกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง, เซลล์ท่ีแสดงออกยีนแสงสี

เขียว (GFP) ร่วมกับยนี SQSTM1/p62 

                                                           
1 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131 
2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400 
1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Burapha University, Chonburi province 20131 
2Anatomy Department, Faculty of Sciences, Mahidol University, Bangkok 10400 

*Corresponding author e-mail: wipawans@go.buu.ac.th 
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Abstract 

Autophagy plays a key role in a number of diseases, including cancer. This study aimed to generate a 

stable BHK-21 cell line containing a green fluorescent and sequestosome 1 (SQSTM1/p62) gene for a cell-based 

model to screen autophagy modulator. Stable BHK-21 (GFP/SQSTM1/p62) cell line was established in this study then 

examined for effectiveness in an autophagy modulator screening assay using rapamycin and chloroquine known 

autophagy modulators. The SQSTM1/p62 turnover has been measured as autophagy activity. The results showed 

that SQSTM1/p62 is active in normal growing conditions at basal level. An induction of autophagy, however, increase 

the degradation of SQSTM1/p62 causes SQSTM1/p62 reduction in cells while a decrease or block of this pathway 

causes SQSTM1/p62 accumulation which increases SQSTM1/p62 level in cells. This study indicated that stable BHK-

21 (GFP/SQSTM1/p62) cell line is available and efficient for use in an autophagy activity analysis. 
 

Keywords:  Autophagy, Autophagy modulator, Stable cell-based model expressing GFP/SQSTM1/p62  
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรคต้อเนื้อ ของผู้รับบริการ

รักษาคลินิกตกิิจฉาเวช วทิยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดพษิณุโลก 

A study the relation between thad-jaoroen with of patients Pterygium at  

tikit-chavej clinic sirindhorn college of public health phitsanulok  
 

คณิตา เพ็งสลุด1* และ นิติรัตน์ มีกาย1  

Kanita Pheangsalud1* and Nitirat Meeka1 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรคต้อเนื้อของ ผู้รับบริการรักษาคลินิกติ

กิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้า

เรือนกับการเกิดโรคต้อเนื้อ โดยท าการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคต้อ เนื้อท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดอืน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โดยให้อาสาสมัครตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ท่ัวไปและท าการประเมนิลักษณะธาตุเจ้าเรือนจากเดอืนเกิดตามหลักของพระคัมภร์ีปฐมจินดา  

จากผลการศึกษา อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมงานวิจัยคร้ังนี้มีจ านวนท้ังหมด 86 คน เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย  

(ร้อยละ79.07 และ 20.93 ตามล าดับ) และพบว่าอาสาสมัครท่ีเป็นโรคตอ้เนื้อมอีายุ ตั้งแต่32 ปีขึ้นไปซึ่งตรงกับอายุสมุฎฐาน 

ปัจฉิมวัย ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ100) อาชีพ ของอาสาสมัครท่ีเป็นโรคต้อเนื้อพบว่าประกอบอาชีพ

เกษตรกรมากที่สุด (ร้อยละ40.70) โดยส่วนใหญ่มี ลักษณะของธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟมากท่ีสุด และพบว่าธาตุเจ้าเรือน 

มคีวามสัมพันธ์กับโรคตอ้เนื้อ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p=0.007) (ร้อยละ40.70)  

สรุปผลการวิจัย ธาตุเจ้าเรือนมีความสัมพันธ์กับโรคต้อเนื้อตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และจากการวิจัยฉบับนี้

สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและน าไปต่อยอดในการหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ มูลเหตุในการเกิดโรคกับโรคต้อเนื้อ 

ได้ในอนาคต  
 

ค าส าคัญ:  ธาตุเจ้าเรือน, การแพทยแ์ผนไทย, ตอ้เนื้อ  

                                                           
1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Sirindhorn College of Public health, Phitsanulok province 65000 

* Corresponding author e-mail: oil_kanita@hotmail.com  
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Abstract  

This research was to study the relationship between Thad-Jaoroen (innate body elements) and the 

incidence of pterygium among clinical service clients, Tikit-Chavej, Sirindhorn College of Public Health, 

Phitsanulok.The objective of this study was to study the relationship between Thad-Jaoroen (innate body elements) 

and the incidence of pterygium. Pterygium disease was obtained by collecting data of pterygoid patients who were 

treated at Tikit-Chavej Clinic, Sirindhorn College of Public Health, Phitsanulok, between January 2020 and August 

2020. In this regard, the volunteers answered the general information questionnaire and being estimated by Thad-

Jaoroen characteristics from the birth month in accordance with the principles of the Pathomchinda Scripture.  

According to the results of the study, 86 volunteers who participated in this study were more female. Males 

(79.07% and 20.93%, respectively) and found that the volunteers with pterygium age were 32 years and over, 

which corresponds to their Aryusamuttan Phatchimmavi according to the theory of Thai traditional medicine (100%). 

Occupations of volunteers with pterygium were found to be farmers the most. (40.70%), with the majority having 

the most fire elemental character and found that the Thadjaoroen was found to be significantly associated with 

pterygium disease (p = 0.007) (40.70%).  

In conclusion of the research results, Thad-Jaoroen correlates with pterygium disease according to the 

theory of Thai traditional medicine. And from this research, it can be used as preliminary information and can be 

further used to find a relationship and analyze the cause of the disease with pterygoid in the future.  
 

Keywords:  Thad-jaoroen (innate body elements), Thai traditional medicine, Pterygium 
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ผลของแกมมาออไรซานอลร่วมกับเคอร์คิวมินในการต้านอาการซมึเศร้าในหนูที่ถูก

เหนี่ยวน าด้วยเดกซาเมทาโซน 

Antidepressant effects of γ-oryzanol combined with curcumin in dexamethasone 

-induced depressive-like behaviors in rats 

ศริิภาภรณ์ เกษอยู่1,3*, สุรีพร นาคอัง2, ศริิลักษณ์ วีรสกุล5, วรี ติยะบุญชัย4, เสมอ ถาน้อย2,3 และ สุทิสา ถาน้อย2,3 

Siripaporn Kesyou1,3*, Sureporn Nak-ung2, Siriluk Veerasakul5, Waree Tiyaboonchai4, Samur Thanoi2,3 

and Sutisa Nudmamud-Thanoi12,3 
 

บทคัดย่อ    
โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสารสื่อประสาทและโครงสร้างของสมอง 

น้ ามันร าข้าวมีสารส าคัญคือแกมมาออไรซานอล มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอสิระ ต้านการอักเสบ และป้องกันระบบประสาท 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาว่าเคอร์คิวมินมีฤทธ์ิในการต้านอาการซึมเศร้า จุดประสงค์ในงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลการต้าน

อาการซึมเศร้าของแกมมาออไรซานอลร่วมกับเคอร์คิวมนิท่ี ในหนูท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยเดกซาเมทาโซนให้เกิดภาวะซึมเศร้า 

หนูแรทเพศผู้ถูกแบ่งกลุ่มโดยการสุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว  กลุ่มท่ี1 กลุ่มควบคุมได้รับน้ าเปล่า กลุ่มท่ี2 กลุ่ม

ซึมเศร้าได้รับเดกซาเมทาโซน กลุ่มท่ี 3 และ 4 กลุ่มซึมเศร้าท่ีได้รับ แกมมาออไรซานอล ร่วมกับเคอร์คิวมิน  2 สูตร คือ 

สูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 2 และกลุ่มท่ี 5 กลุ่มซึมเศร้าท่ีได้รับยาต้านอาการซึมเศร้าฟลูออกซิทีน  ทุกกลุ่มได้รับการประเมิน

อาการซึมเศร้าโดย forced-swimming test (FST) และ sucrose preference test (SPT) จากผลการศึกษาเมื่อสัตว์ทดลอง

ได้รับ แกมมาออไรซานอลร่วมกับเคอร์คิวมินสูตรท่ี 2  แสดงการฟื้นฟูของอาการซึมเศร้า และสามารถฟื้นฟูเซลล์สมอง
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จังหวัดพิษณุโลก 65000 
4 ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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1 Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok province 65000  
2 Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok province 65000 
3 Centre of Excellence in Medical Biotechnology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok province 65000 
4 Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Phitsanulok province 65000 
5 Department of Occupational Health and Safety, School of Public Health, Walailak University, Nakhon Si Thammarat province 80160 

*Corresponding author e-mail: sutisat@nu.ac.th 



93 

-Abstract- 

ส่วนฮิปโปแคมปัสจากการได้รับสารเดกซาเมทาโซนได้ จากผลการศึกษาสามารถบ่งชี้ได้ว่าเมื่อสัตว์ทดลองท่ีมีอาการ

ซึมเศร้าได้รับสารแกมมาออไรซานอลร่วมกับสารเคอร์ควิมนิสามารถฟื้นฟูอาการซึมเศร้าได้  
 

ค าส าคัญ: แกมมาออไรซานอล, เคอร์ควิมนิ, ภาวะซึมเศร้า, การทดสอบพฤตกิรรม 
 

Abstract  
 Major depressive disorder (MDD) is a serious health condition associated with neuroanatomical and 

functional alterations in many brain areas. As the active compound of rice bran oil, γ-oryzanol has been reported 

antioxidant, anti-inflammation, and neuroprotection effects. Moreover, curcumin has been reported in antidepressant 

therapeutic properties. The aim of this study is to determine the effects of γ-oryzanol combined with curcumin on 

dexamethasone-induced depressive–like behaviors in rats and hippocampal histological changes. Male Sprague-

Dawley rats were randomly divided into 5 groups; Group 1, rats were received R.O. water as control, group 2 rats 

were received dexamethasone-induced depression, group 3 and 4 depression-treated with γ-oryzanol combined 

with curcumin Formulation -1 (GOCur Form1) and Formulation-2 (GOCur Form2) respectively and group5, 

depression-treated with fluoxetine group.  All rat groups were evaluated the depressive–like behavior by forced-

swimming test and sucrose preference test.  GOCur Form2 showed a reversal of the dexamethasone-induced 

depressive behavioral.  Furthermore, GOCur For.2 can restore histological change in hippocampal damage from 

dexamethasone. These results indicated that γ-oryzanol combined with curcumin could restore depressive-like 

behaviors in a rat model. Therefore, γ-oryzanol + curcumin may have a therapeutic potential in the treatment of 

depression. 
 

Keywords:  γ-oryzanol, Curcumin, Depression, Behavioral tests  
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การบรรจุโปรตีนในอนุภาคขนาดไมครอนของแมงกานิสคาร์บอเนตท่ีมีรูพรุนโดยการบวน

การตกตะกอนร่วมและการดูดซับโปรตีนเข้าสู่อนุภาค 

Protein loading into Porous Manganese Carbonate Microparticles by Co-precipitation 

and Adsorption Approaches 
 

เนตรทราย ศรีอักษร1, จุฑามาศ เทพมาลี1, กฤษณะ คู่เทียม2, ชลธิดา เทพหินลัพ1, ศรัญญา ไชยวารีย์3 

และ นิจตยิา สุวรรณสม1* 

Netsai Sriaksorn1, Chutamas Thepmalee1, Kritsana Khuthiam2, Chonthida Thephinlap1, Saranya Chaiwaree3 

and Nittiya Suwannasom1*  
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันมีการใช้ผลึกแมงกานิสคาร์บอเนตท่ีมีรูพรุนเป็นแม่แบบท่ีสลายตัวได้ส าหรับการผลิตอนุภาคขนาด 

ไมโครหรือนาโนในการบรรจุโปรตีนท่ีมีความจุสูง ได้มีการศึกษาการบรรจุสารชีวโมเลกุลไปพร้อมกับการตกตะกอนร่วม

ของอนุภาค MnCO3 ท่ีได้จากการผสมของ MnCl2/Na2CO3 แต่ยังไม่มีการศึกษาการดูดซับโปรตีนในรูปผลึกแมงกานิส

คาร์บอเนตส าเร็จรูป (preformed- MnCO3-MPs) ในการศึกษานีไ้ด้ท าการศกึษาการบรรจุเอนไซม์อัลฟา-อะไมเลส (AAM) 

ลงใน MnCO3-MPs ดว้ยสองวธีิการคือการตกตะกอนร่วมของโปรตนีและโดยการดูดซับโปรตีนเข้าสู่อนุภาค ผลการศึกษา

พบว่าวิธีการตกตะกอนร่วมมีความสามารถในการบรรจุโปรตีนสูงกว่าวิธีการดูดซับ ซึ่งวิธีการตกตะกอนร่วมเป็นวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพในการกักเก็บโปรตีนไว้ในอนุภาคมากกว่า 85% โดยกระบวนการการบรรจุเอนไซม์ AAM เข้ากับ MnCO3 

ผ่านการตกตะกอนร่วมไม่ส่งผลต่อสัณฐานวิทยาของอนุภาคขนาดไมครอน อนุภาคท่ีได้มีรูปร่างคล้ายถั่วลิสงท่ีมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.9-1 µm นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ในการสร้างอนุภาคโปรตนีขนาดไมโคร/นาโนแล้ว การศึกษานี้ยังเป็น

พื้นฐานของความเข้าใจในปฏสิัมพันธ์ของสารชวีโมเลกุลกับโครงร่างแมแ่บบอนินทรีย์ 
 

ค าส าคัญ:  แมงกานิสคารบ์อเนต, ตกตะกอนร่วม, การดูดซับ, เอลฟ่า-อะไมเลส, อนุภาคไมโครพาร์ติเคิล  
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Abstract  

 Porous manganese carbonate (MnCO3 ) crystals are nowadays widely used as high-potential sacrificial 

templates for the fabrication of protein-loading micro/nanoparticles. The co-synthesis of biomolecules into MnCO3 

crystals from the mixture of MnCl2/Na2CO3 have been addressed, but not the protein adsorption into preformed-

MnCO3-MPs. In this study encapsulation of alpha-amylase (AAM) into MnCO3-MPs by co-precipitation and  

by adsorption was investigated. Excellent protein-loading capacity was obtained via co-precipitation with entrapment 

efficiency of more than 85%, providing more effective loading capacity than those of adsorption into preformed-

MnCO3-MPs. The incorporation of AAM into MnCO3-MPs via co-synthesis did not affect the morphology of  

the microparticles, exhibiting peanut-like shape with a diameter of 0.9-1 µm. In addition to application for  

protein micro/nanoparticle formulation, this study may provide a basic understanding of biomolecules interaction  

with inorganic template. 
 

Keywords: Manganese carbonate, Co-precipitation, Adsorption, Alpha-amylase, Microparticles 
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การประยุกต์ใช้เทคนิค ddPCR ส าหรับตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอของมารดาในตัวอย่างน้ าคร่ า 

Application of ddPCR technique for the detection of the maternal DNA contamination 

in amniotic fluid samples 
 

เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์1*, ธนพัฒน์ แพ่งเกษร2, ขวัญฤดี มหงิสา3, อรุณี ปิงยศ3, วรรณวิภา บ ารงภักดี3 

และ ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี3  

Narutchala Suwannakhon1*, Tanapat Pangeson2, Khwanruedee Mahingsa3, Arunee Pingyod3, 

Wanwipa Bumrungpakdee3 and Torpong Sanguansermsri3 
 

บทคัดย่อ 
 โรค hemoglobin Bart’s hydrops fetalis เป็นโรคโลหิตจางท่ีท าให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ การตรวจวินิจฉัย

ก่อนคลอดเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการควบคุมและปอ้งกัน ตัวอย่างดเีอ็นเอส าหรับการตรวจวนิจิฉัยก่อนคลอดท่ีได้จากการ

เจาะน้ าคร่ า (amniocentesis) เป็นตัวอย่างท่ีมีโอกาสเกิดการปนเป้ือนได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่อการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ ์

ดังนัน้งานวิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกตใ์ชเ้ทคนคิ droplet digital PCR (ddPCR) ตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอมารดาในตัวอยา่งน้ าคร่ า 

การเตรียมตัวอยา่งท่ีมีการปนเป้ือนเตรียมโดยน าตัวอย่าง twofold dilution ของ SEA deletion trait DNA ใส่ลงใน Hb Bart’s 

DNA ตัวอย่างดีเอ็นเอท่ีปนเป้ือนและดีเอ็นเอจากตัวอย่างน้ าคร่ า 10 ตัวอย่าง น ามาตรวจสอบด้วยเทคนิค conventional 

PCR และ ddPCR พบว่าวิธี conventional PCR แปลผลได้ว่าท่ีการเจือจาง 1/2 ตัวอย่างเป็น SEA deletion trait ขณะท่ีผล

ของเทคนิค ddPCR เป็น hb Bart’s hydrops fetalis เทคนิค ddPCR สามารถตรวจการปนเป้ือนได้ถึง 1/64 ผลในการตรวจ

วินิจฉัยตัวอย่างน้ าคร่ าเด้วยทคนิค ddPCR ยังสามารถแปรผลได้เช่นเดียวกับวิธีมาตรฐาน ดังนั้นเทคนิค ddPCR ช่วยลด

เวลาในการตรวจวินจิฉัย hemoglobin Bart’s hydrops fetalis ลง นอกจากนี้หญิงตัง้ครรภ์ไม่จ าเป็นต้องท าหัตการเพื่อให้ได้

ตัวอยา่งของทารกในครรภซ์้ าอีกคร้ัง 
 

ค าส าคัญ:  อัลฟา-ธาลัสซีเมยี, ฮีโมโกลบินบารท์ไฮดรอปฟีทัลลสิ, ดีดีพีซีอาร,์ การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด  
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Abstract  

 Hemoglobin Bart’s hydrops fetalis is anemia causing fetal death. Prenatal diagnosis is important processes 

for the thalassemia prevention and control. Amniotic fluid DNA samples were easy contaminated which affected 

thalassemia prenatal diagnosis. The objective of this study was to apply the droplet digital PCR (ddPCR) technique for 

the detection of amniotic DNA contamination from maternal DNA. The contaminated DNA samples were prepared by 

adding two-fold dilution samples of SEA deletion trait DNA into Hemoglobin Bart’s DNA. The contaminated samples 

and ten amniotic DNA samples were detected by conventional PCR and ddPCR. We found that conventional PCR 

interpreted 1/2 dilution as SEA deletion trait whereas the result of ddPCR technique was Hemoglobin Bart’s hydrops 

fetalis. The ddPCR technique could detect the DNA contamination upto 1/64 dilutions.  All amniotic ddPCR results 

were as same as those of standard method. Therefore, the ddPCR technique could reduce time-consuming of 

prenatal diagnosis of hemoglobin Bart’s hydrops fetalis. In addition, pregnant women did not need to repeat invasive 

prenatal diagnosis method.    
 

Keywords: Alpha thalassemia, Hemoglobin Bart’s hydrops fetalis, ddPCR, Prenatal diagnosis 
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ประสทิธิผลของสวนชมุชนเกี่ยวกับคณุภาพชีวติของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย 

The effectiveness of community gardening toward quality of life on elderly in 

Phayao province, Thailand 
 

พิทักษ์พงศ์  ปันต๊ะ1*, ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์1 และ เกษแก้ว เสียงเพราะ2   

Pitakpong Panta1*, Thapkhwn Srirawtayawong1 and Katekaew Seangpraw2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study design) โดยเปรียบเทียบสองกลุ่มคือกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยวัดผลหลังการท ากิจกรรมและติดตามสัปดาห์ท่ี 8, เป็นจ านวน 2 คร้ัง โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมของสวนชุมชน (Community Gardening)เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ ท่ีมีอายุระหว่าง 60 – 75 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน 110 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมสวน

ชุมชน และกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับโปรแกรมใด ๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 55 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อชุดภาษาไทย(WHOQOL-BREF-THAI) ของกระทรวงสาธารณสุข 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตสิถิตเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics), Chi-square, independent t – test 

 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตก่อนได้รับโปรแกรมไม่มี

ความแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม.(p-value >0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าค่าคะแนนตั้งแต่เร่ิมถึงสัปดาห์ท่ี 8 ท่ีท าการติดตาม

ประเมินผล พบวา่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท้ัิงสองกลุ่มในสัปดาห์ท่ี 8 (t = 11.101, p-value = <0.001) 

 การเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตจะมกีารเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ท่ี 8 เมื่อน ามาเปรียบเทียบใน

สัปดาห์แรก ในการศึกษาครัง้นี้พบวา่ประเภทของพืชบางมีผลต่อระดับคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ 
 

ค าส าคัญ:  สวนชุมชน, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ 
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1 Community Health Nursing School of Nursing, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 School of Medicine, University of Phayao, Phayao province 56000 
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Abstract  

 Background: The consequences after the numbers of elderly people are increasing rapidly around the world 

can impact the quality of life (QOL). Community gardening employs plans and gardens activities in therapeutic and 

rehabilitation activities and could be utilized to improve the quality of life. The aim of the study was to examine the 

effectiveness of community gardening for change of quality of life among elderly in Phayao Province. 

 Medthods: Quasi experimental, pre - posttest design was adopted. The study was conducted with  

110 (intervention, n =55 and control, n =55) The participants using purposive sampling technique. Assessment was 

conducted by face to face interview at baseline and 8 weeks post intervention. The Intervention groups underwent  

eight weeks of a community gardensl intervention, whereas the control group was provided with a routine  

education by researcher. Quality of life (QOL) was assessed by WHOQOL-Bref composes of 26 Likert - scaled items.  

The score of quality of life among participants denote as the WHOQOL- Bref “total score”. Data were analyzed using  

independent t – test. 

 Results: The finding revealed that at the baseline point, there was no difference of mean and standard  

deviation of total quality of life (TQOL) the two group. (p-value >0.05). However, score from at the week baseline to  

week 8 follow-up, difference significantly in the two groups. At the week 8 (t = 11.101, p-value = <.001) 

 Conclusion: Higher levels of quality of life were shown week 8 when we compare with quality of life at 

baseline. This study found that tending different types of plants resulted in significant differences in the beneficial effects of  

community gardens on quality of life among elderly in Phayao Province. 
 

Keywords: Community gardening, Quality of life, elderly 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะฟันผุ  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จังหวัดตรัง 

Factors Related to Dental Health Care Behaviors and Caries Status of Junior 

High School Students in (Sangkawit) Changwat Trang 
 

จาริยา ถิรวัฒนว์งศ์1 และ ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร2* 

Jariya Thirawatwong1 and Pattaraporn Tengrothnapaporn2* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มี รูปแบบเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional descriptive studies)  

โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะฟันผุ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะฟันผุ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

เทศบาล 1 (สังขวิทย)์ จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

เทศบาล 1 (สังขวทิย์) จังหวัดตรัง จ านวน 141 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผู้วจิัยสร้าง

ขึ้น และแบบตรวจสภาวะฟันผุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

หาความสัมพันธ์โดยใช้ใช้สถิติไควสแคว์ (Chi-square) และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product 

moment correlation coefficient) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.5  และร้อยละ 51.8 ตามล าดับ มีระดับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปากของอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.8 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ เท่ากับ 1.7 ซี่/คน ค่าเฉลี่ยฟันอุด เท่ากับ 0.08 

ค่าเฉลี่ยฟันถอน เท่ากับ 0.14 ซี่/คน และค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) เท่ากับ 1.92 ซี่/คน เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 

พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ความรู้ในการดูแล

สุขภาพช่องปาก ทัศนคติในการดูแลสุขภาพชอ่งปากไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะ

ฟันผุ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  
 

ค าส าคัญ:  ความรู้, ทัศนคต,ิ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชอ่งปาก, สภาวะฟันผุ 

 

                                                           
1 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 92120 
2 กลุ่มงานหลกัสูตรทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, จังหวัตตรัง 92120 
1 Dental Department, Hadsamran Hospital Commamoryting his Magesty the king's 80th Anniversary,5th December 2007, Trang Province 92120 

2 Dental Pubiic Health Program, Sirindhon College of Public Health Trang, Trang Province 92110 

*Corresponding author e-mail: taper_akiko@hotmail.com 



101 

-Abstract- 

Abstract 

 This research is a cross-sectional descriptive studies with objectives 1 )  Study oral health care behaviors and 

caries conditions 2 ) Study factors related to the behavior of oral hygiene. Take care of oral health and dental caries. Of 

junior high school students Municipal 1  School (Sangkhawit), Trang Province The sample group used in this study was 

junior high school students. Thetsaban 1  School (Sangkhawit), Trang Province, 1 4 1  students. The tool used for data 

collection was a questionnaire created by the researcher. And the dental caries condition examination form The data were 

analyzed by descriptive statistics such as mean, percentage, standard deviation. The correlation was determined by using 

the Chi-square statistic and the Pearson product moment correlation coefficient. Most of the sample groups had 

knowledge. And attitudes about oral health care behaviors were at the moderate level, 47.5%  and 51.8% , respectively, 

had a moderate level of oral health care behavior, 68.8%  had mean tooth decay of 1.7 teeth / person. The mean tooth 

filling was 0.08 , the mean tooth extraction was 0.14 tooth / person, and the mean dental caries extraction (DMFT) was 

1.92  tooth / person. When analyzing the correlation, it was found that sex, age, education level of the parents. Parents' 

occupation Average family income per month Knowledge of oral health care Oral health care attitudes were not related to 

oral health care behaviors and dental caries. With statistical significance at the .05 level. 
   

Keywords:  Knowledge, Attitude, Oral Health Care Behavior, Dental Caries 
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เจนิสทีนลดเดกซาเมทาโซนเหนี่ยวน าให้ภาวะเครียดต่อเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม ของ

เซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้า 

Genistein decreased dexamethasone-induced ER stress in pancreatic beta-cell  
 

ณัฐินี จติรประเวศน์1* และ สุวัฒณี คุปติวุฒิ1 

Nattinee Jitprawet1* and Suwattanee Kuptiwut1 
 

บทคัดย่อ 
การได้รับยาเดกซาเมทาโซนเป็นระยะเวลานาน เหนี่ยวน าให้เกิดโรคเบาหวานได้โดยท าให้เกิดการตายแบบ 

อะพอพโทซีสของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบตา้ผ่านทางความเครียดตอ่เอ็นโดพลาสมกิเรติคิวลัม การศกึษานี้ใช้เจนสิทีนซึ่งเป็น

สารท่ีมีโครงสร้างคล้ายเอสโตรเจน และ มีฤทธ์ิป้องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนจากสารพิษ  ดังนั้นการศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเจนสีทีนต่อเดกซาเมทาโซนท่ีเหนี่ยวน าให้เกิดการตายของเซลล์ตับอ่อนผ่านการลดลงของ

ภาวะเครียดของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม โดยผลการศึกษาในเซลล์ INS-1 ซึ่งเป็นเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้า โดยวธีิการวัด

การแสดงออกของโปรตนีโดยเวสเทิร์น บล็อททิง พบวา่เดกซาเมทาโซนลดการแสดงออกของ SERCA2+ ATPase  และเพิ่ม

การแสดงออกของ IRE-1alpha  โปรตีน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเครียดของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม เมื่อให้เจนีสทีนร่วมกับ

เดกซาเมทาโซนพบวา่มีการแสดงออกของ SERCA2+ ATPase เพิ่มขึน้ รวมท้ังลดการแสดงออกของ IRE-1alpha การศึกษา

นี้แสดงให้เห็นวา่เดกซาเมทาโซนเพิ่มภาวะเครียดของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม ในขณะที่ได้รับเจนสิทีนลดภาวะเครียดของ

เอ็นโดพลาสมกิเรตคิิวลัมท่ีเกิดจากเดกซาเมทาโซนของเซลล์ตับออ่นชนิดเบตา้ได้  
 

ค าส าคัญ:  เดกซาเมทาโซน, เจนิสทีน, ความเครยีดต่อเอ็นโดพลาสมกิเรตคิิวลัม, เซลลต์ับออ่นชนิดเบตา้ 
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Abstract 
“Steroid-indu c ed diabetes” is a well-known metabolic side effect of long-term treatments of glucocorticoid 

(GCs), such as dexamethasone. A known diabetogenic mechanism is GCs induces pancreatic beta-cell apoptosis 

through endoplasmic reticulum stress (ER stress). Genistein, a soy phytoestrogen and protects pancreatic beta-cell 

apoptosis induced by toxic agents. This study aims to examine that genistein decreases dexamethasone-induced ER 

stress in pancreatic beta-cell. Target protein expressions were determined by Western blotting.  The results showed 

INS-1 cells, a beta cell line, were treated with dexamethasone reduced SERCA2+ ATPase, a calcium pump in ER, 

also promoted IRE-1 alpha protein expression which indicated ER stress. Genistein and dexamethasone treatment 

increased SERCA2+ ATPase and decreased IRE-1alpha. This study demonstrates that dexamethasone induced ER 

stress but genistein decreased dexamethasone-induced ER stress in pancreatic beta-cell.  
 

Keywords:  Dexamethasone, Genistein, ER stress, Pancreatic beta-cell 
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ผลของการไหลของของเหลวแบบแกว่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตกผลึกในเนื้อเยื่อ 

ในฟันของมนุษย์  

Effect of mineralization enhanced by oscillatory fluid flow on human dental pulp cells  
 

วิษณุ ยอดจันทร1์ และ ศศมิา ภูวนันท์1* 

Witsanu Yortchan1 and Sasima Puwanun1* 
 

บทคัดย่อ  
 ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นปัญหาความผิดปกติแต่ก าเนิดท่ีพบได้บ่อย การรักษาในปัจจุบันคือการใช้กระดูก

ของผู้ป่วยในการปลูกถ่าย ซึ่งมีข้อเสียได้แก่ ความเจ็บป่วยของผู้บริจาคและเพิ่มระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล มีการใช้

ความรู้ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อจากการใช้เซลล์ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมได้จากเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ มีการศึกษาถึง  

สิ่งกระตุ้นทางกล นั่นคือการไหลของของเหลวแบบแกว่งท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อในฟัน 

เป็นเซลล์เสมือนเซลล์สร้างกระดูก โดยผลของการศึกษานั้นยังไม่แน่ชัด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาจึงมีขึ้น 

เพื่อประเมินผลของแรงจากของไหลในความถี่ท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์เสมือนเซลล์

สร้างกระดูกโดยใช้เคร่ืองเขย่าท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ ในการศกึษาได้รวบรวมเซลล์เนื้อเยื่อในจากผู้ป่วย 3 คน และเลีย้ง

ในอาหารเหนี่ยวน าเป็นเซลล์สร้างกระดูก จากนั้นให้แรงจากของไหลท่ีความถี่ 10 20 30 40 และ 50 รอบต่อนาที เป็นเวลา 

1 ชั่วโมงต่อวัน ตดิตอ่กัน 5 วันต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยวัดผลจากการเจริญเตบิโตของเซลลจ์ากปริมาณ

โปรตีนท่ีเซลล์สร้างขึ้น ความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกจากเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส รวมท้ังการสะสม

แคลเซียม ในวันท่ี 7 14 และ 21 ของการเลี้ยงเซลล์ พบวา่ผลของความถี่ในแต่ละกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อเยื่อแข็ง ซึ่งอาจเป็นผลจากความแตกต่างกันในผู้ป่วย และเวลาท่ีศึกษาท่ีน้อยเกินไป 

การศกึษาในอนาคตอาจเพิ่มจ านวนผู้ป่วยรวมท้ังเวลาท่ีใชศ้กึษาเพื่อช่วยลดความแตกตา่งนี้  
 

ค าส าคัญ: วศิวกรรมเนื้อเยื่อ, ภาวะปากแหว่งเพดานโหว,่ เซลล์เนื้อเยื่อในฟัน, การไหลของของเหลวแบบแกว่ง,  

เซลล์ตน้ก าเนิดชนดิมเีซนไคม์  
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Abstract  

 One of the most common congenital disorders is a cleft lip/palate. The gold standard treatment is an 

autologous bone graft to fill the defects, resulting in donor site morbidity and extending hospitalization time. Bone tissue 

engineering could solve such problems by using patient cells. One of the promising cell sources could be collected from 

dental pulp tissues called dental pulp cells (DPCs). However, it is unclear about the mechanical stimuli’s parameter 

using oscillatory fluid flow (OFF) to enhance osteogenesis. Therefore, this study aimed to examine the effect of various 

frequencies of OFF to enhance the osteogenesis of DPCs using an incubated rocking shaker. DPCs from 3 donors were 

cultured in an osteogenic medium and rocked at frequencies of 10, 20, 30, 40, and 50 rounds per minute (rpm) for 1 

hour/day, 5  days/week compared to a static group (0  RPM). Cell proliferation was measured by total protein 

quantitation, and osteogenic activity was measured by alkaline phosphatase (ALP) activity and calcium deposition on 

days 7, 14, and 21 of culture. Results of DPCs proliferation and calcium deposition using the rocking shaker presented 

no significant differences among groups. It might seem because of donor variation and short-term culture. More donors 

of DPCs will be used for reducing cell variation and extended days of culture for receiving more results in a future work.  
 

Keywords: Bone tissue engineering, Cleft lip and palate, Dental pulp cells, oscillatory fluid flow, Mesenchymal stem cells  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาวาร์ฟารินตามแผนการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับยา

วาร์ฟารินในจังหวัดสุโขทัย 

Factors warfarin drug use behavior according to the treatment plan patients 

receiving warfarin medication in Sukhothai province 
 

คนัมพร คัมภรีพจน์1* 

Kanumporn Kumpeerapoj1* 

 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชย้าวาร์ฟารินตามแผนการรักษาและศึกษาปัจจัยท่ีสามารถ

ท านายพฤติกรรมการใช้ยาวาร์ฟารินตามแผนการรักษาของผู้ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟารินในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟารินจากโรงพยาบาลของรัฐท้ังหมด 9 แห่งในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 167 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาวาร์ฟารินตาม

แผนการรักษาอยู่ในระดับดี ( x̄ = 58.50, S.D. = 5.10) ปัจจัยท่ีมีอ านาจในการท านายพฤติกรรมการใช้ยาวาร์ฟารินตาม

แผนการรักษาอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้อุปสรรคของการใช้ยาวาร์ฟาริน แรงสนับสนุนทางสังคม

และความรู้เกี่ยวกับการใชย้าวาร์ฟาริน  โดยสามารถร่วมกันท านายพฤตกิรรมการใชย้าวาร์ฟารินตามแผนการรักษาของผู้ป่วย

ท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ได้ร้อยละ 24.90 ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่าเภสัชกรผู้รับผิดชอบคลินิกวาร์ฟารินและอาสาสมัคร

ประจ าครอบครัวท่ีท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพของครอบครัวตนเอง ควรให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟารินผ่านช่อง 

ทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ยาวาร์ฟารินเมื่อเกิดปัญหาท่ีเกิดจากการใช้  

ยาวาร์ฟาริน เช่น  บริการให้ค าปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกรผ่านระบบไลน์ เพื่อความสะดวกต่อการได้รับค าปรึกษาด้านยาท่ีมี

คุณภาพอยา่งตอ่เนื่องให้ตรงกับความตอ้งการของผู้ป่วยได้เป็นรายบุคคล 
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการใชย้าตามแผนการรักษา,  ยาวาร์ฟารนิ 
 

 

                                                           
1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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Abstract  

 This cross-sectional descriptive study was to study the warfarin drug use behavior according to the 

treatment plan and to examine the predictive factor of the warfarin drug use behavior of patients receiving warfarin 

medication in sukhothai province. The samples in this study included 167  patients receiving warfarin medication of 

government in sukhothai province. Data were collected by using questionnaires. The statistics use for data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis.  The result 

showed that the behavior of warfarin use according to the treatment plan behavior were at the good influencing  

(x̄  =58.50, S.D. =  5.10). The factors that can predict to the behavior of warfarin use according to the treatment 

plan was perceived barriers to use of warfarin. Social support and knowledge about the use of warfarin for 24.90 % 

with the singtificant level of 0.05 The results of this study suggest that pharmacists responsible for the Warfarin 

Clinic and family volunteers who act as family caregivers themselves. Should help patients who use warfarin drugs 

through communication channels between medical personnel to reduce barriers to use of warfarin when there is a 

problem caused by the use of warfarin such as system development drug counseling through the application line. 

Pharmacist drug consultation service through the line system to facilitate continuous quality drug consultation to meet 

individual patient needs. 
 

Keywords:   Drug use behavior according to the treatment plan, Warfarin
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การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ทางสุขภาพของเครือขา่ยบรกิารสุขภาพปฐมภูมิตามการรับรู้

ของบุคลากรทางสุขภาพ จังหวัดพะเยา 

Being health literacy organization of contracting unit for primary care (CUP) according 

to health care provider perception 
 

ชณิตา ประดษิฐ์สถาพร1*, เกษร เกตุชู1 และ ธรรมวิทย์ ราญรอน1 

Chanita Praditsathaporn1*, Kesorn Ketchu1 and Thammawit Ranron1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาการเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ทางสุขภาพ

ของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิตามการรับรู้ของบุคลากรทางสุขภาพ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทาง

สุขภาพระดับปฏิบัติการ จ านวน  390 คน ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบคลินิคโรคเรื้อรัง จ านวน 10 คน เคร่ืองมือวิจัย

ประกอบด้วยแบบประเมินองค์กรแห่งความรอบรู้ทางสุขภาพและแบบสัมภาษณ์การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ทาง

สุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิตามการรับรู้ของบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารและตอบสนองความต้องการผู้รับบริการระดับสูง บุคลากร

ทางสุขภาพสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจแผนการให้ความรอบรู้ทางสุขภาพรวมท้ังคา่ใชจ้่ายระดับสูง อยา่งไรก็ตามเครอืขา่ย

บริการปฐมภูมไิมไ่ด้ก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ แผนปฏบัิตกิาร แผนงานและการประเมินเกี่ยวกับความรอบรู้ทางสุขภาพต่ า  

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบคลินกิมองเครือข่ายบริการปฐมภูม ิไมไ่ด้ก าหนดนโยบายให้ชัดเจน ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณ

เฉพาะได้ และความรอบรู้ทางสุขภาพคืองานสุขศึกษา ดังนั้นการเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ทางสุขภาพของเครือข่าย

บริการปฐมภูมยิังไม่ชัดเจน 
 

ค าส าคัญ:  องคก์รแห่งความรอบรู้ทางสุขภาพ, เครอืขา่ยบริการปฐมภูมิ 
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Abstract 

 This descriptive research aimed to being health literacy organization of contracting unit for primary care (CUP) 

according to health care provider perception, Phayao province. The informants were 390 health care providers, executive 

and responsible person for chronic disease clinic. The research instruments consisted of evaluation form of health literacy 

organization and questionnaire of health literacy organization in contracting unit for primary care by health care provider’s 

perspective. Data were analyzed using average, standard deviation, and content analysis. 

 The research results that health care provider uses strategic communication and meet the need of client at high 

level. Health care provider recipient to understand the health literacy plan as well as the expense at a high level, 

However, contracting unit for primary care (CUP) does not set a vision, mission, action plan, plan and evaluation of health 

literacy  

at lower levels. Administrator and clinic supervisors do not clearly define policy, unable to establish a specific budget,  

and health literacy as health education. Therefore, the health literacy organization of CUP is not yet clear.  
 

Keywords:  Health literacy organization, Contracting unit for primary care: CUP 
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คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าที่ส้าคัญในจังหวัดพะเยา 

Water quality of major water sources in Phayao province 
 

กัญ ญาณัฐ สุนทรป ร ะสิทธ ิ์1*, กรท ิพย์ กันนกิาร1์, ดุจฤดี ป านพรหม มินท ร์1, สันธ ิวัฒ น์ พิทัก ษ ์พล 1 และ  

ศริิลักษ ณ์ ตันเจ ริญ1 

Kanyanat Soontornprasit1*, Korntip Kannika1, Dutrudi Panprommin1, Santiwat Pithakpol1 and  

Siriluck Tuncharoen1 

 

บทคัดย่อ 

ก า ร วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ น ้ า ใ น แ ห ล่ ง น ้ า ท่ี ส้ า คั ญ ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  ไ ด้ แ ก่  แ ม่ น ้ า อิ ง  ก ว๊ า น พ ะ เ ย า  

อ่ างแม่ ต ้ า และหนองเล็ ง ท รา ย ท่ี ไ ด้ จา กกา รติ ดต าม แล ะ ตร วจ ส อ บ จา กกา รรวบ ร ว มข้ อมู ล ตั งแ ต่ ปี  พ.ศ. 25 5 3 - 2 5 6 2  

ผลการศกึษาพบวา่ คุณภาพน ้าทั ง 4 แห่ง อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผ ิวดินประเภท 2 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย

น ้า ในอา่งเก็บน ้าแมต่ ้า แมน่ ้าองิ กวา๊นพะเยา และหนองเล็งทราย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.67±0.82, 7.58±8.57, 7.23±2.02 

และ 6.46±8 .13  ตามล้ าดั บ ผ ลการศึ กษาในภาพรวมแสดงให้ เห็ นถึ งความส้ าคั ญใ น ความ เข้ าใ จด้ านความ แตกต่ า ง ข อ ง

พ ื นท่ี และฤดู กาล  ซ ึ่ งความรู้ ดั งกล่ าว นั บว่ ามี ประโ ยชน์ อย่ างยิ่ งต่ อกา รกา รอ นุ รั กษ์ คุ ณ ภา พ น ้ าใ น แห ล่ งน ้ า พ ื น ท่ี จั ง ห วั ด

พะเยา 

 

ค้าส้าคัญ:  คุ ณ ภ า พ น ้า ,  ก ว๊ า น พ ะ เ ย า, ห น อ ง เ ล็ ง ท ร า ย ,  แ ม่ น ้า อิ ง ,  อ่ า ง เ ก็ บ น ้า แ ม่ ต ้า    

 

Abstract  
The research is a study of water quality in key water sources in Phayao, including the Ing river, Kwan Phayao,  

Mae Tam reservoir and Nong Leng Sai, which were monitored from 2010-2019 to collect and store water quality data.  

It provides detailed and latest water quality information from the collection and monitoring. The results indicated that all 4 

water sources were shown to standard for surface water quality CLASS 2. Dissolved oxygen in Mae Tam reservoir, Ing 

river, Kwan Phayao and Nong Leng Sai were 7.67±0.82, 7.58±8.57, 7.23±2.02 and 6.46±8.13, respectively. The results 

of the overall study demonstrate the importance of understanding the differences in areas and seasons, which is especially 

useful for the conservation of water quality in phayao province. 
 

Keywords:  Water quality, Phayao Lake, Nong Leng Sai, Ing river, Mae Tam reservoir 
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คุณภาพน ้าและการแบง่ชั นของน ้าในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

Water quality and water stratification in Kwan Phayao, Phayao province 
 

กัญ ญาณัฐ สุนทรป ร ะสิทธ ิ์1*, กรท ิพย์ กันนกิาร1์ แล ะ ไ พบ ูลย์ ปะนาเส 1 

Kanyanat Soontornprasit1*, Korntip Kannika1 and Paiboon Panase1  
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ น ้ า แ ล ะ ก า ร แ บ่ ง ชั น ข อ ง น ้ า ใ น ก ว๊ า น พ ะ เ ย า  จ ั ง ห วั ด พ ะ เ ย า   ด้ า เ นิ น ก า ร โ ด ย

การส้ารวจคุณภาพน ้าทุก 10  วัน จ ้านวน 2 เดอืน  รวม  6 ค รั ง เดอืนมกราคม และเดอืนเมษายน 25 62 ส้ารวจน ้าใน

ก ว๊ า น พ ะ เ ย า จ้ า น ว น  4  ส ถ า นี  ซึ่ ง มี ค ว า ม ลึ ก น ้ า ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น   ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  คุ ณ ภ า พ น ้ า มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม

ส ถ า นี  แ ล ะ ฤ ดู ก า ล  (p<0.05) คุ ณ ภ า พ น ้ า ทุ ก ส ถ า นี อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ น ้ า ผ ิ ว ดิ น ป ร ะ เ ภ ท  2  ส ภ า พ อ า ก า ศ ท่ี

ตา่งกันใ นแต่ละฤดูกา ลมผี ลตอ่คุณภาพน ้าใ นแหล่งน ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั งในเร่ืองของอุณหภูมิ ความเข้ม

แ ส ง  ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ น ้ า  เ มื่ อ อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ แ ส ง ท่ี ส อ ง ก ร ะ ท บ แ ห ล่ ง น ้ า มี ผ ล ต่ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ชี ว เ ค มี ท่ี ส่ ง ผ ล

ตอ่เนื่องถงึตัวแปรคุณภาพน ้าอื่น ๆ ในแหล่งน ้าอาทิ ปริมาณออกซ ิเจนท่ีละลายใ นน ้า ความเป็นกรด -ด่าง และมีผลตอ่

ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  อั ต ร า ก า ร ร อ ด  แ ล ะ โ ร ค สั ต ว์ น ้ า   อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง อุ ณ ห ภู มิ น ้ า อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  

Temperature shock สามารถท้าใ ห้เกิดอันตรายโดยตรงตอ่สัตวน์ ้าไ ด้ 
 

ค้าส้าคัญ:  ระดับน ้า, กว๊านพะเยา, คุณภาพน ้า  
 

Abstract 
The current research was aimed to study water quality and water stratification in Kwan Phayao, Phayao 

province. Water quality surveys were carried out every 10 days in 2 months, total 6 times, January and April 

2019. Data were collected from 4 stations with a depth of water nearby. The results showed that water quality 

were significantly different in spatial and temporal (p<0.05). All sampling sites were shown to standard for surface 

water quality CLASS 2. Different weather conditions in each season affect water quality in the water source. 

Climate change for temperature Light intensity affects water quality. When the two temperatures and light impacts 

the water sources affect the biochemical processes that affect the other water quality variables in the water 

source, such as the amount of dissolved oxygen in the acid-alkali and the growth of the survival rate and the 

aquatic disease.  However, when the rapid water temperature changes, Temperature shock can cause direct 

harm to the aquatic animals.  
 

Keywords:  Water level, Phayao Lake, Water quality  
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-Abstract- 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในอ่างเก็บน ้าแม่ต ้า จังหวัดพะเยา 

Efficiency of fishing Gears in the Mae Tam Reservoir, Phayao province   
 

กัญ ญาณัฐ สุนทรป ร ะสิทธ ิ์1*, ดุจฤดี ปานพร หมมินทร์1  และ กรท ิพย์ กันนกิ าร์1 

Kanyanat Soontornprasit1*, Dutrudi Panprommin1 and Korntip Kannika1 

 

บทคัดย่อ   

 อ่ า ง เ ก็ บ น ้ า แ ม่ ต ้ า เ ป็ น แ ห ล่ ง ผ ลิ ต สั ต ว์ น ้ า ท่ี ส้ า คั ญ ข อ ง จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อประมงใ นอ่ างเก็ บน ้ าแม่ ต ้ า โดยรวบรวมข้ อมู ลและสั มภาษณ์ ชาวประมงจ้ านวน 30 ตั วอย่ าง 

ตั งแตเ่ดอืนมกราคม–มถิุนายน 2562 ผลการศกึษาพบวา่ เคร่ืองมือเบ็ดเป็นเคร่ื องมื อท่ีชาวประมงนยิมมากท่ีสุด รองลงมา 

ได้ แก่  ข่ าย ลอบ และปื นฉมวก รายได้ เฉลี่ ยจากการท้ าประมงครั วเรื อนละ 355.6±174.0 บาทต่ อวั น ด้ านประสิ ทธิ ภ าพ

ของเคร่ื องมื อประมงพบว่ า ข่ ายสามารถจั บสั ตว์ น ้ าได้ มากท่ี สุ ด โดยมี ค่ าผลจั บเฉลี่ ย  5.4±3.3 กิ โลกรั มต่ อวั น รองลงมา 

ได้ แก่   เบ็ ดและปื นฉมวก โดยมี ค่ าผลจั บเฉลี่ ยต่ อครั วเรื อน 4.5±3.0 และ 4.3±1.2 กิ โลกรั มต่ อวั น  ตามล้ าดั บ เคร่ื องมื อ

ประมงมปีระสิทธิ ภาพในการจับสัตว์ น ้าแตกตา่งกั น ผลจับสัตวน์ ้าท่ีได้ขึ นอยูก่ับฤดูกาล สภาพของพ ืนท่ี และประสบการณ์

ของชาวประมง  
 

ค้าส้าคัญ:  เ ค ร่ื อ ง มื อ ป ร ะ ม ง, ผ ล จั บ สั ต ว์ น ้า, อ่ า ง เ ก็ บ น ้า แ ม่ ต ้า 
 

Abstract 

Mae Tam reservoir is widely known a major aquatic resources production of Phayao. The purposes of this 

research was to study the efficiency of fishing gears in Mae Tam reservoir. Information was collected by interview 30 

fishery households during January to June 2019. Results indicated that the major fishing gear employed by the fishermen 

was fishing rods followed by gillnets traps and harpoon guns. The average daily fisheries income per household was 

355.6±174.0 Baht. The major catching efficiency was gillnets that average daily catch per household was 5.4±3.3 kg 

followed by fishing rod and harpoon gun were 4.5±3.0 and 4.3±1.2 kg, respectively. Efficiency of fishing gears were 

significantly different aquatic catch. The aquatic catch effect depends on the season, area and experience of the 

fishermen. 
 

Keywords:  Fishing Gears, Catch, Mae Tam Reservoir 
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-Abstract- 

ผลของโปรเจสเตอโรนต่อปริมาณไขข่องปลานิล 

Effects of progesterone on fecundity of nile tilapia  
 

น ้าผึ ง ล าภวัตรุ่ งเรอืง1, อาท ิ ตยา วง ศว์ุฒิ1, ศุภ างค์  คนดี2 แล ะ เก รียงไกร สีต ะพันธ ุ์1*  

Namphung lappawatroonruang1, Athitaya Wongwut1, Supang Khondee2 and Kriengkrai Seetapan1* 
 

บทคัดย่อ 

ผลของอนุ ภาคโปรเจสเตอโรนในระดับท่ี แตกต่ างกัน (0 (ชุ ดควบคุ ม), 0.5, 1 และ 2%) ต่ อการวางไข่ของปลานลิ  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบู รณ์ (Completely Randomized Design: CRD) แตล่ะชุดการทดลองม ี3 ซ ้า ปลานลิน ้าหนั ก

เฉลี่ ย 400±32.89 กรั ม เลี ยงในกระชั งขนาด 2 x 3 x 1 ม. (ระดั บน ้ าลึ ก 0.70 ม.) แขวนลอยอยู่ ในบ่ อดิ นขนาด 5 ไร่  แต่ ละ

กระชั งมี ปลานิ ลเพศผ ู้  5 ตั ว เพศเมี ย 15 ตั ว เก็ บรวบรวมไข่ ปลาจา กปลาเพศเมี ยตั งแต่ เร่ิ มต้ น และทุ ก ๆ 4 วั น จนครบ  

28 วัน ผลการทดลองพบวา่ วันท่ี 8 และ 16 หลังจากเร่ิมการทดลอง ชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารผสมอนุภาคโปรเจสเตอ

โรนท่ีความเข้มข้น 1 และ 2%  มีจ้านวนไข่เฉลี่ย สูงกวา่ชุดการทดลองอื่นอยา่งมนีั ยส้าคัญ (p < 0.05) ส้าหรับวันท่ี 20, 24 

และ 28 หลังจากเร่ิมการทดลอง พบวา่ชุดการทดลองท่ีได้ รับอาหารผสมอนุ ภาคโปรเจสเตอโรนท่ีความเข้มข้น 0.5, 1 และ 

2% มี จ้ านวนไข่ เฉลี่ ยสู งกว่ าชุ ดควบคุ มอย่ างมี นั ยส้ าคั ญ (p < 0.05) การศึ กษานี แสดงให้ เห็ นว่ าอาหารท่ี ผสมฮอร์ โ มนโ ป

ร เ จ ส เ ต อ โ ร น  1 แ ล ะ  2% เ ป็ น อ า ห า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ส้ า ห รั บ ก า ร เ พ า ะ เ ลี ย ง แ ม่ พั น ธ์ุ ป ล า นิ ล  ดั ง นั น ค ว ร ใ ช้ ฮ อ ร์ โ ม น 

โปรเจสเตอโรน 1% ในการผสมอาหารให้ปลานลิเพื่อลดการลงต้ นทุนและป้ องกันการใชฮ้อร์โมนมากเกินไป 
 

ค้าส้าคัญ:  ปลานิล, อนุภาคโ ปรเจสเตอโรน, ความดกไ ข่  
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Abstract  
The effects of different levels of progesterone particles (0 (control), 0.5, 1 and 2%) on fecundity of nile 

tilapia (Oreochromis niloticus) were assessed. The experiments were a completely randomized design (CRD) in 3 

replications. Nile tilapia broodstocks ( 400±32.89 g)  were reared in cages 2 x 3 x 1 m (deep 0.70 m) in size, 

floating in pond area about 5 rais. There were 5 male and 15 female fish per cage. Eggs were harvested from 

female fish every 4 days for 28 days. The results showed that the fish fed with 1 and 2% progesterone particles 

were significantly higher fecundity than the other treatments (p < 0.05) at day 8 and 16 after the experiment 

began. Additionally, the fish fed with 0.5, 1 and 2% progesterone particles were significantly higher fecundity than 

the control (p < 0.05) at day 20, 24 and 28. These results suggested that 1 and 2 % of progesterone particles is 

the suitable diet for culture nile tilapia broodstock. Therefore, the 1% progesterone should be used for feeding  

the nile tilapia to reduce the investment and prevent the usage of the excess hormone. 
 

Keywords:  Oreochromis niloticus, Progesterone particles, Fecundity 
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-Abstract- 

การเจริญเติบโต การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน ้าแบบฉับพลัน และ 

การต้านทานโรค Aeromonas hydrophila ของปลาเทพา, Pangasius sanitwongsei Smith, 

1931 จ้านวน 3 สายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะเลี ยงเชิงพาณิชย์ 

Studies on growth performance, Response to acute water temperature change and 

eromonas hydrophila resistance of 3 Strains of Chao Phraya giant catfish, Pangasius 

sanitwongsei Smith, 1931 for conservation and commercial aquaculture extension 
 

ไพ บ ูลย์ ปะนาเส1* 

Paiboon Panasay1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิ จั ยในครั งนี มี วั ตถุ ประสงค์คอื เปรี ยบเที ยบการเจริ ญเติ บโตในระยะ 120 วั น การตอบสนองต่ ออุ ณหภู มิ น ้ า

แบบเฉี ยบพลั น (25 oC -15 oC ภายในเวลา 4 ชั่ วโมง) และกา รต้ านท าน ต่ อ เชื อ Aeromonas hydrophila ของปลาเ ท พ า ท่ี 

ได้ จากจั งหวั ดพะเยา นครสวรรค์  และสุ พรรณบุ รี  แต่ ในระหว่ างท้ าการทดลองด้ านการเจริ ญเติ บโตในกระชั ง พบว่ า ปลา

จา กจ ั งหวั ดพ ะ เ ยา ต าย ห ม ด ดั งนั น จึ งเหลื อปลา  2 แหล่ งท่ี ไ ด้ ท้ าก า ร ทด ล อ งต่ อ ไ ป พบว่ า ปลาจา กจ ั ง หวั ดสุ พ ร ร ณ บุ รี  

มี การเจริ ญเติ บโ ตท่ี ดี กว่ าปลาจาก จั งหวั ดนครสวรรค์  การลดอุ ณหภู มิ น ้ าแบบเฉี ยบพลั นท้ าใ ห้ ระ ดั บคอร์ ติ ซอลเพิ่ ม ขึ น 

แ ล ะ เ มื่ อ อุ ณ ห ภู มิ ล ด ล ง ไ ป ถึ ง  1 5 oC ค อ ร์ ติ ซ อ ล ข อ ง ป ล า จ า ก สุ พ ร ร ณ บุ รี มี ค่ า สู ง ก ว่ า น ค ร ส ว ร ร ค์  ค่ า  ALT ข อ ง ป ล า จ า ก

สุ พ ร ร ณ บุ รี เ ท่ า นั น ท่ี มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ค่ า  AST ข อ ง ป ล า ทั ง  2  แ ห ล่ ง จ ะ ล ด ล ง ใ น ช่ ว ง แ ร ก แ ต่ ห ลั ง จ า ก นั น จ ะ เ พิ่ ม สู ง ขึ น  

ค่ากลูโคสของปลาทั ง 2 แหลง่จะเพิ่มสูงสุดเมื่ออุณหภูมิ น ้าเท่ ากั บ 17 oC และหลังจากนั นจะค่ อย ๆ ลดลง ส่วนค่า Na+, K+ 

และ Cl- ของปลาจากสุ พรรณบุ รี เท่ านั นท่ี มี การเปลี่ ยนแปลง แต่ พบการเปลี่ ยนแปลงเฉพาะ CO2
 ของปลาจากนครสวรรค์

เท่ านั น ซึ่ งมี ค่ าสู งสุ ดเมื่ ออุ ณหภู มิ ลดลงถึ ง 15 oC อย่ างไ รก็ ตาม เม่ื อทดสอบการต้ านทานเชื อ A. hydrophila (107cfu/ml) 

เป็นเวลา 7 วัน ไมพ่บการตายของปลาทดลองทั ง 2 แหล่ง ค่ากิจกรรมไลโซไซมข์องปลาจากสุพรรณบุรีมีคา่มากกวา่อย่ าง

มี นั ยส้ าคั ญ (p< 0.05) ผลจากการศึ กษาในครั งนี ชี ให้ เห็ นว่ า ปลาจากสุ พรรณบุ รี มี คุ ณลั กษณะของการเจริ ญเติ บโ ตแ ละ

ภูมิคุม้กันท่ีดกีวา่ แตป่ลาจากนครสวรรค์มคีุณลักษณะการทนและปรั บตัวเข้ากับการการลดอุณหภูมิน ้าแบบเฉี ยบพลั นได้

ดีกวา่ปลาจากสุพรรณบุรี 
 

ค้าส้าคัญ:  ปลาเทพา, ก ารเจรญิเตบิโ ต, ก ารปรั บตัว, อุณหภูมิน ้า, ภูมิคุม้กัน 
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Abstract 
 The aims of this research were to; comparison on growth performance for 120 days, response on rapidly 

decreased water temperature (2 5  oC - 1 5  oC within 4 hours) and resistance to Aeromonas hydrophila of Pangasius 

sanitwongsei obtained from absolutely different 3 sources, Phayao (PY), Nakhonsawan (NS) and Suphanburi 

(SB). Unfortunately, the experimental fish from PY has totally died during study. Hence, only fish from 2 sources were 

mainly studied. Growth performance of fish from SB has significantly higher than NS. Serum cortisol was significantly 

increased with decreasing of water temperature. Cortisol of fish from SB showed higher level than NS when water 

temperature dropped to 15 oC. AST of fish obtained from both SB and NS decreased at the first time then slightly 

increased. The highest serum glucose was found on fish from SB and NS at 17 oC after that it slightly decreased. 

Significant difference of Na+, K+ and Cl- were found in only fish from SB. On the other hand, serum CO2 of only fish from 

NS was changed and showed the highest at 15 oC. No mortality was observed during bacterial challenging with  

A. hydrophila for 7 days. The lysozyme activity was significantly higher (p<0.05) in SB than NS.  Overall, the results 

revealed that fish from SB has desirable traits such as higher growth performance and immunity while, higher tolerance 

and adaptive ability to rapid change of water temperature was found in fish from NS.      
 

Keywords:  Pangasius sanitwongsei, Growth performance, Adaptation, Water temperature, Immunity              
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-Abstract- 

ผลของการลดอุณหภูมิน ้าแบบฉับพลันต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ค่าชีวเคมีและ 

อเิล็กโทรไลต์ในซีรั่มของปลาบึก 

Effects of rapid decreases of water temperature on hormone, Serum Biochemistry 

and Electrolyte of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas)   
 

ไพ บ ูลย์ ปะนาเส1* 

Paiboon Panasay1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประส งค์ เพื่ อศึ ก ษาผ ล ข องกา ร ลดอุ ณห ภู มิ น ้ า แบ บฉั บพ ลั น (25oC จนถึ ง 13oC; 3 oC / ชั่ วโม ง )  

ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของคอร์ ติ ซอล ค่ าชี วเคมี  และอิ เล็ กโทรไลต์ ใ นซี ร่ั มของปลาบึ ก (Pangasianodon gigas) ปลาทดลอง 

ท่ี ใ ช้ มี น ้ าหนั กเฉลี่ ย 5 3 .7 กรั ม ความยาวโดยรวมเฉลี่ ย 17.5 เซนติ เมตร พบว่ า ระดั บคอร์ ติ ซอลลดลงอย่ างรวดเร็ วและ

ต่้ าสุ ดท่ี  22 oC และ 19 oC และกลั บมาเพิ่ มสู งขึ นในระดั บปกติ เมื่ ออุ ณหภู มิ ลดลงท่ี  13 oC กลู โ คสเพิ่ มสู งขึ นอย่ างรวดเร็ ว 

เมื่ ออุ ณหภู มิ น ้ าลดลงไปถึ ง 22 oC และคงท่ี จนถึ งอุ ณหภู มิ  13 oC ขณะท่ี ค่ าโปรตี นรวม อั ลบู มิ นและโกลบู ลิ น ไตรกลี เซอร์

ไ ลน์ มี ผ ลท่ี คล้ ายกั น คื อมี ค่ าลดลงอย่ างมี นั ยส้ าคั ญ (P< 0.05) เมื่ ออุ ณหภู มิ น ้ า ลดลงและมี ค่ าต่้ าสุ ดท่ี อุ ณหภู มิ น ้ า 19 oC 

และ 13 oC แต่ ค่ า ALT และ AST ไม่ มี การเปลี่ ยนแปลง (P> 0.05) ส่ วน K+ โดยจะมี ค่ าเพิ่ มขึ นเมื่ ออุณหภูมิ น ้าเร่ิ มลดลงและ

มี ค่ า ม า ก ท่ี สุ ด เ มื่ อ อุ ณ ห ภู มิ ล ด ล ง ไ ป ถึ ง  1 9 oC แ ล ะ ค ง ท่ี ต่ อ ไ ป จ น ถึ ง  1 3oC น อ ก จ า ก นี  CO2 มี ค่ า เ พิ่ ม สู ง ขึ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 

เมื่ ออุ ณหภู มิ น ้ าเร่ิ มลดลงเมื่ อเที ยบกั บอุ ณหภู มิ  25 oC ผลท่ี ได้ จากการศึ กษาใ นครั งนี แสดงให้ เห็ นว่ า การลดอุ ณหภู มิ น ้ า

แ บ บ ฉั บ พ ลั น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ส รี ร วิ ท ย า  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อุ ณ ห ภู มิ น ้ า ท่ี   1 9 oC จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ 

ค่าฮอร์โมน ชวีเคม ีและอเิล็กโทรไลตอ์ยา่งเห็นได้ชัดและอาจน้าไปสู่การตายได้ 
 

ค้าส้าคัญ:   ค่าชวีเคมแีละอเิล็กโทรไลต์, ซีร่ัมของปลาบึก 
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-Abstract- 

Abstract 
 This research was conducted to evaluate the effects of rapid decreases of water temperature (25°C to 

13°C; average, 3°C per 1 h) on cortisol, serum biochemistry and electrolyte of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon 

gigas). Experimental fish (total length 17.5 cm, body weight 53.7 g) were used in this study. Cortisol level was 

rapidly decreased and showed the lowest values at 2 2oC and 1 9 oC and then returned to the control revel at 13 

oC. Meanwhile, total protein, albumin, globulin and triglyceride showed similar results, they were significantly 

decreased with decreasing of water temperatures and showed the lowest level at 19oC and 13oC. On the other 

hand, ALT and AST were not affected by cold shock. Moreover, K+ showed significantly increased with decreasing 

water temperatures and showed the highest level when water temperatures were dropped to 19 oC and 13 oC. 

Besides, CO2 showed rapidly increasing when compared with 25 oC. Overall, these results suggested that rapid 

decreases of water temperature may affect to a physiological system. In particular, at 19 °C has the potential to 

cause impairment of hormone, biochemistry and electrolyte which may lead to mortality in this species. 
 

Keywords:  Serum Biochemistry and Electrolyte, Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas)   
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้สารสกัดจากขึ นฉ่าย (Apium graveolens L.) เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต

และกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลากาด้า [Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850)] 

Application of herbal extract from Apium graveolens L. to promote growth 

performance and immune stimulation in Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850) 
 

ไพ บ ูลย์ ป ะนาเส1* 

Paiboon Panasay1* 
 

บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช้ ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ ขึ น ฉ่ า ย  ( Apium graveolens)  ต่ อ ก า ร

เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ค่ า ชี ว เ ค มี ใ น ซีร่ั ม ภู มิ คุ้ ม กั น ท่ี มมี าแต่ ก้า เนิ ด แ ล ะ ก าร ต้ าน ทา นโร คใ น ป ลา กาด้า  (Labeo chrysophekadion) 

โ ด ย ใ ช้ ส า ร ส กัด ท่ี คว า มเ ข้ ม ข้น ต่ าง  ๆ  กั น  ดั ง นี  0 , 0 . 2 5 ,  0 . 5 0  แ ล ะ  0 . 7 5  ก รั ม / อ า ห า ร  1  ก ิ โ ล ก รั ม  โ ด ย ท ด ล อ ง เ ลี ย ง เป็น

ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 5 0  วั น  เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ค่ า ชี ว เ ค มี ใ น ซี ร่ั ม  แ ล ะ ห ลั ง จ า กก าร ท ด ล อ ง 1 5 0  วั น  จ ะ น้ า ป ล า แ ตล่ะ

ก ลุ่ ม ไ ป ท ด ส อ บ ก า ร ต้ า น ท า น เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย Aeromonas hydrophila แ ล ะ ค่ า กิ จ ก ร ร ม เ อ น ไ ซ ม์ ไ ล โ ซ ไ ซ ม์   ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง

พ บ ว่ า  ใ น ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้รั บ ส าร ส กัด เ ข้ มข้ น  0 . 7 5  ก รั ม / กิ โ ล กรั ม  มี ค่ า น ้ า ห นั ก ม ร าเ พิ่ มข ึ น  แ ล ะ ค่ า อั ต ร าก าร เ จ ริ ญเ ติ บ โ ต เฉลี่ย

ต่ อ วั น สู ง ท่ี สุ ด  ส่ ว น ค่ า ก า ร เ ป ลี่ ย น อ า ห า ร เ ป็ น เ นื อ มี ค่ า ต่้ า สุ ด ใ น ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้ รั บ ส า ร ส กั ด เ ข้ ม ข้ น  0 . 5 0  แ ล ะ  0 . 7 5  ก รั ม /

กิ โ ล ก รั ม  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก ลุ่ มอื่ น  ๆ  อ ย่ า ง มี นั ย ส้ าคั ญท าง สถิติ  (P <0.05) ส่ ว น ค่ า  ค ล อ เ ล ส เ ต อ ร อ ลใ นซีร่ั ม มี ค่าสู งใ นกลุ่ม

ท่ี ไ ด้ รั บ ส า ร ส กั ด เ ข้ ม ข้ น  0 . 7 5  ก รั ม / กิ โ ล ก รั ม  ข ณ ะ ท่ี ค่ า ก ลู โ ค ส ใ น ซี ร่ั ม ใ น ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้ รั บ ส า ร ส กั ด เ ข้ ม ข้ น  0 . 2 5  แ ล ะ  0 . 5 0 

กรัม/กิโลก รัม มคี่าสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมนีัยส้าคัญ ส่วนค่าโปรตนีรวม ค่าแอลบลูมนิ และโ กลบูลิน มคี่าเพิ่มข ึนตาม

ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร ส กั ด ท่ี ใ ห้ แ ก่ ป ล า ท ด ล อ ง  โ ด ย มี ค่ า สู ง สู ง ใ น ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  0 . 5 0  แ ล ะ  0 . 7 5  ก รั ม /

กิ โ ล ก รั ม  ค่ า กิ จ ก ร ร ม ข อ งเ อ น ไ ซ มไ์ ลโ ซไ ซม์ มี ค่า สู งสุ ด ใ น กลุ่ มท่ี ไ ด้รั บ ส า ร ส กั ดเ ข้ ม ข้ น 0 . 2 5  ก รั ม / กิ โ ล ก รั ม  ห ลั ง จ า ก การ

ฉี ด เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย พ บ ว่ า ค่ า อั ต ร า ก า ร ต า ย ส ะ ส ม น้ อ ย ท่ี สุ ด พ บ ใ น ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้ รั บ ส า ร เ ข้ ม ข้ น  0 . 7 5  ก รั ม / กิ โ ล ก รั ม  จ า ก ผ ล

ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั ง นี  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ส า ร ส กั ด จ า ก ขึ น ฉ่ า ย ท่ี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  0 . 7 5  ก รั ม / กิ โ ล ก รั ม  ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม  

การเจรญิเตบิโ ต เพิ่มค่าชีวเคมีบางชนิด และกระตุน้ภูมคิุ้มกันในปลากา ด้าไ ด้เป็นอยา่งดี 
 

ค้าสา้คัญ:  ขึ นฉา่ย, ก ารเจรญิเตบิโ ต, ชีวเคมีในซีร่ัม, ภูมิคุม้กัน, ปลากาด้า 
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-Abstract- 

Abstract 
 The present study was conducted to evaluate the effects of Apium graveolens leaf extract on growth 

performance, serum biochemical indices, non-specific immune and disease resistance on Labeo chrysophekadion. 

The fishes were fed 0 (control), 0.25, 0.50 and 0.75 g/kg leaf extract to supplement their diets for 150 days.  In 

addition, after the 150 days of feeding trial the fishes were injected with Aeromonas hydrophila and then 

cumulative mortality and lysozyme activity were observed. The results showed a significant difference (p< 0.05), 

with the highest weigh gain and average daily gain were found in fish fed 0.75 g/kg. Furthermore, a lower feed 

conversion rate was observed in fish fed 0.50 and 0.75 g/kg when compared with other groups. The highest 

serum cholesterol level was found in a group fed 0.75 g/kg, while serum glucose levels were found to be 

significantly higher in groups fed 0.25 and 0.50 g/kg. Total protein, albumin and globulin levels were shown to 

have significantly increased alongside with an increase in the concentration of the extract and higher levels were 

found in groups fed 0.50 and 0.75 g/kg. The highest level of lysozyme activity was observed in a group fed 0.25 

g/kg, and the lowest cumulative mortality was observed in a group fed 0.75 g/kg when compared with other 

groups. These results suggest that when the diet of the L. chrysophekadion species is supplemented with 0.75 

mg/kg of A. graveolens this can promote growth performance, enhance some biochemical indices, disease 

resistance and non-specific immune response.    
 

Keywords:  Apium graveolens, Growth, serum biochemical, Immune, Labeo chrysophekadion 
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-Abstract- 

ผลของวิตามินซีในสารสกัดมะขามป้อมต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ้าเพาะและ 

การต้านทานเชื อแบคทีเรียก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis 

niloticus Linn) 

Effects of Vitamin C in Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica) Extract on 

Non Specific Immune Response and Bacterial Resistance, Streptococcus 

agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn) 

 

กรท ิพย์ กันนิการ1์*, นนทวิทย อารีย์ชน2, ศศมินัส อุณจักร3์, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร1์,  

กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธิ1์, กัญ ยาณ ีเพียงไธ สง1, สหัส า สดุดี1 และ  พัฒนพงษ์  เห็ นสุข 1 

Korntip Kannika1*, Nontawith Areechon2, Sasimanas Unajak3, Dutrudi Panprommin1,  

Kanyanat Soontomprasit1, Kanyanee Piangtaisong1, Sahutsa Sadudee a nd Pattanapong Hensuk1 
 

บทคัดย่อ 

 ศกึษาผลของวิ ตามิ นซีในสารสกั ดมะขามป้ อมต่ อระบบภูมิคุ้ มกั นแบบไมจ่้าเพาะและการตา้นทานเชื อแบคที เรี ยก่ อ

โรค S. agalactiae ในปลานิ ล วางแผนการ ทดลองแบ บ Completely Randomized Design (CRD) มี  5 ชุ ดการทดลอง ได้ แก่   

T1) กลุ่ มควบคุ ม (ไม่ เสริ มสารสกั ดมะขามป้ อม) T2) สารสกั ดมะขามป้ อม 3% T3) สารสกั ดมะขามป้ อม 6 % T4) สารสกั ด

ม ะ ข า ม ป้ อ ม  1 0  % แ ล ะ  T5 )  ผ ส ม วิ ต า มิ น ซี สั ง เ ค ร า ะ ห์  3  g/Kg ท ด ล อ ง เ ลี ย ง ป ล า นิ ล เ ป็ น เ ว ล า  6 0  วั น  เ พื่ อ ดู ผ ล ต่ อ 

การเจริ ญเติ บโ ต อั ตรารอด และค่ าระบบภู มิ คุ้ มกั นแบบไ ม่ จ้ าเพาะของปลานิ ล ไ ด้ แก่  ค่ า Phagocytic activity และ ศึ กษา

ความสามารถในการต้ านทานโรคต่ อเชื อแบคที เรี ย S. agalactiae ในปลาแต่ ละชุ ดการทดลอง พบว่ า ปลานิ ลท่ี ได้ รั บอาหาร

เสริ มสารสกั ดมะขามป้ อมและวิ ตามิ นซี สังเคราะห์ ท่ีระดั บ 3% มี น ้ าหนั กสุ ดท้ ายสูงท่ี สุ ด และอั ตราการแลกเนื อมี ค่ าต่้ ากวา่

กลุ่ มการทดลองอื่ น ๆ อย่ างมี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ  (P<0.05 ) ส่ วนค่ า Phagocytic activity ของปลานิ ลท่ี ไ ด้ รั บอาหา ร ผ ส ม 

สารสกั ดมะขามป้ อม 3 และ 6 เปอร์ เซ็ นต์  มี ค่ าสู งกว่ ากลุ่ มควบคุม (P<0.05) และค่ าความต้ านทานเชื อแบคที เรี ยก่ อโรคใน

ปลานลิในแตล่ะกลุ่มการทดลอง พบวา่ ปลานลิท่ีได้รับอาหารเสริ มวิ ตามิ นซีสังเคราะห์และสารสกัดจากมะขามป้ อมมี อั ตรา

ก า ร ร อ ด สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม  อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (P<0 . 0 5 )  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า นี แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร

ประยุกตใ์ชม้ะขามป้อมเป็นแหล่งวิ ตามิ นซีในอาหารปลา เพื่อชว่ยเพิ่มการเจริ ญเตบิโต และความตา้นทานโรคของปลานลิได้ 
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-Abstract- 

Abstract  
The effects of vitamin C in indian gooseberry (Phyllanthus emblica) extract on the non specific immune 

response and bacterial resistance, Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn) were 

investigated. Five experimental groups of Nile tilapia were fed experimental diets containing T 1 )  commercial feed 

(control) T 2 )  s u p p l e m e n t e d  indian gooseberry e x t r a c t s 3 %  T 3 )  indian gooseberry e x t r a c t s  6 %  T 4 )  indian 

gooseberry extrac ts 10% and T5 ) vitamin C at 3  g/kg for 60 days. Growth parameters, surviral rate, non specific 

immune response parameter (phagocytic activity) and bacterial resistance against S. agalactiae were determined 

at the end of experimental. The result showed that tilapia supplemented with vitamin C of indian gooseberry at 

3 %  had final weight higher than other groups (P<0 . 0 5 )  and Feed conversion ratio (FCR) had lower than other 

groups (P<0.05 ).The percentage of phagocytic activity of tilapia supplemented with vitamin C of indian gooseberry 

at 3  and 6% had higher than control groups (P<0.05 ). The result of bacterial resistance of all treatments showed 

that surviral rate of tilapia supplemented with all treatment (vitamin C synthetic and Vitamic C from indian 

gooseberry) had higher than control group (P<0 . 0 5 ) .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h e  benefit of indian gooseberry 

(Phyllanthus emblica) extract to sou rc e of vitam in C supplement for fish in term of growth and disease resistance.  

Keywords: Nile tilapia, Indian gooseberry, Vitam in C, Bacterial resistance  
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-Abstract- 

การเสรมิพรีไบโอตกิในอาหารปลานิล ต่อการเจรญิเติบโต และความต้านทานเชื อ

แบคทีเรียก่อโรค Streptococcus agalactiae  

Supplementation of prebiotics in Nile tilapia dietary on growth performance 

and bacterial resistance, Streptococcus agalactiae  

กรท ิพย์ กันนกิาร์1*, ดุจฤดี ปานพรหม มินท ร์1, กัญ ญา ณัฐ สุนทรป ระสิทธ ิ์ 1, ศศิ มนั ส อุณจักร์3 และ   

นนทว ิทย  อารีย์ชน 2  

Korntip Kannika1*, Dutrudi Panprommin1, Kanyanat Soontomprasit1, Sasimanas Unajak3 and  

Nontawith Areechon2 

บทคัดย่อ 
 ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ก า ร เ ส ริ ม พ รี ไ บ โ อ ติ ก ใ น อ า ห า ร ป ล า เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง โ ป ร ไ บ โ อ ติ ก  ต่ อ ก า ร

เจรญิเตบิโ ต และกา รตา้นทานเชื อแบคทเีรียก่อโรค Streptococcus agalactiae ใ นปลานิล แบ่งเป็น 5  ชุดการทดลองคือ 

T1 )  อ า ห า ร ส้ า เ ร็ จรู ป ท่ี ไ มเ่ ส ริ ม Probiotic แ ล ะ  Prebiotic (ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม ล บ)  T2 )  อ า ห า ร ส้ าเ ร็ จ รู ปเ ส ริ ม Probiotic 1 0  ก รั ม /

ก ก .  ( ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม บ ว ก )  T3 )  อ า ห า ร ส้ า เ ร็ จ รู ป เ ส ริ ม  Probiotic 1 0  ก รั ม / ก ก . +  Prebiotic (beta-glucan) 2 %  T4 )  อ า ห า ร

ส้ า เ ร็ จ รู ป เ ส ริ ม  Probiotic 1 0  ก รั ม / ก ก . +  Prebiotic (MOS/β-glucan) 2 %  แ ล ะ  T5 )  อ า ห า ร ส้ า เ ร็ จ รู ป เ ส ริ ม  Probiotic 1 0 

ก รั ม / ก ก . +  Prebiotic (Chitosan) 1 0  มิ ล ลิ ลิ ต ร / ก ก .  ท ด ล อ ง เ ลี ย ง เ ป็ น เ ว ล า  6 0  วั น  พ บ ว่ า  ป ล า นิ ล ใ น ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง  T3   

ท่ี เ ลี ย ง ด้ ว ย อ า ห า ร เ ส ริ ม  Probiotic 1 0  ก รั ม / ก ก . +  Prebiotic (MOS/β-glucan) 2 %  มี น ้ า ห นั ก สุ ด ท้ า ย  น ้ า ห นั ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  

(WG) น ้าหนักที่เพิ่มข ึนตอ่วัน (ADG) มคี่าสูงท่ีสุด และมีอัตรากา รแลกเนื อมคี่าต่้าท่ีสุด แตไ่ มพ่บความแตกตา่งทางสถิติ

ภ า ย ใ น ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง  (P>0 . 0 5 )  แ ต่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ กั บ ชุ ด ค ว บ คุ ม ล บ  (P<0 . 0 5 )  ส่ ว น ผ ล ค ว า ม ต้ า น ท า น เ ชื อ

แ บ ค ที เ รี ย ก่ อ โ ร ค  S. agalactiae ใ น ป ล า นิ ล ใ น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ก า ร ท ด ล อ ง  พ บ ว่ า  ก า ร เ ส ริ ม โ ป ร ไ บ โ อ ติ ก ร่ ว ม กั บ  พ รี ไ บ โ อ ติ ค 

รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  ใ น อ า ห าร ท่ีมี ผ ลช่ ว ยให้ ป ลานิ ลมี คว ามต้ าน ท าน ตอ่ เ ชื อ  S.agalactiae ไ ด้ ดี ก วา่ ปล านิ ลใน ชุด คว บ คุมอย่าง

มนีัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05 )  
 

ค้าส้าคัญ:  ปลานิล, พรีไบโอตกิ, โ ปรไ บโ อติก, อัตรากา รเจรญิเตบิโ ต, ความตา้นทานเชื อแบคทเีรีย 
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-Abstract- 

Abstract  
Effects of supplemented of prebiotics to effective improvement of probiotics on the growth performance and 

bacterial resistance, Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn) were investigated. Five 

experimental groups of Nile tilapia were fed experimental diets containing T1) commercial feed without Probiotic+Prebiotic 

(negative control) T2) commercial feed with Probiotic 10 g/Kg (positive control) T3) commercial feed with Probiotic 10 

g/Kg+ Prebiotic (beta-glucan) 2% T4) commercial feed with Probiotic 10 g/Kg+ Prebiotic (MOS/β-glucan) 2% and T5) 

commercial feed with Probiotic 10 g/Kg+ Prebiotic (Chitosan) 10 ml/Kg. The result showed that tilapia supplemented with 

Probiotic 10 g/Kg+ Prebiotic (MOS/β-glucan) 2% had total final weight, weight again, average dairy growth (ADG) 

higher than other groups. Feed conversion ratio (FCR) had lower than other groups. Growth parameter of all treatments 

groups were significantly different with control group (P<0.05). The result of bacterial resistance of all treatment groups 

showed that surviral rate of tilapia supplemented with probioti c and prebiotic had higher than control group (P<0.05). 

These result indicate the benefit of probiotic combine with prebiotic supplement for tilapia in term of growth and disease 

resistance.  
 

Keywords: Nile tilapia, Probiotic, Prebiotic, Growth Performance, Bacterial resistance  
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ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) รูปแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต 

และการต้านทานเชื อแบคทีเรียก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล 

(Oreochromis niloticus Linn)  

Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) various types on growth performance 

and bacterial resistance, Streptococcus agalactiae in Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus Linn)  
 

กรท ิพย์ กันนกิาร์1*, ดุจฤดี ปานพรหม มินท ร์1, กัญ ญา ณัฐ สุนทรป ระสิทธ ิ์ 1, ศศิมนั ส อุณจักร์3 และ   

นนทว ิทย  อารีย์ชน 2  

Korntip Kannika1*,  Dutrudi Panprommin1, Kanyanat Soontomprasit1, Sasimanas Unajak3 a nd  

Nontawith Areechon2 

บทคัดย่อ 
 ผ ล ข อ ง เ ส ริ ม ยี ส ต์  (Saccharomyces cerevisiae) รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น แ บ บ ไ ม่

จ้ า เ พ า ะ แ ล ะ ก า ร ต้ า น ท า น เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย ก่ อ โ ร ค  Streptococcus agalactiae ใ น ป ล า นิ ล แ บ่ ง เ ป็ น  4  ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง คื อ  

1) อาหารส้าเร็จรูปท่ีไม่เสริมยสีต ์(กลุ่มควบคุม) 2) อาหารส้าเร็จรูปเสริมด้วย Brewer’s yeast 2% 3 ) อาหารส้าเร็จรูป

เ ส ริ ม ด้ ว ย  beta-glucan 2 %  แ ล ะ  4 )  อ า ห า ร ส้ า เ ร็ จ รู ป เ ส ริ ม  m a n n a n - o l i g o s a c c h a r i de  ( M O S )  อั ต ร า  2 %  ท ด ล อ ง เ ลี ย ง

เ ป็ น เ ว ล า  6 0  วั น  พ บ ว่ า  ป ล า นิ ล ท่ี ไ ด้ รั บ อ า ห า ร เ ส ริ ม  m a n n a n - o l i g o s a c c h a r i d e  ( M O S )  ท่ี ร ะ ดั บ  2 %  มี น ้ า ห นั ก สุ ด ท้ า ย  

น ้ า ห นั ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  ( W G )  น ้ า ห นั ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ น ต่ อ วั น  ( A D G )  มี ค่ า สู ง ท่ี สุ ด  แ ล ะ มี อั ต ร า ก า ร แ ล ก เ นื อ มี ค่ า ต่้ า ท่ี สุ ด  ซึ่ ง มี ค ว า ม

แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ นั ย ส้ า คั ญ กั บ ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง อื่ น  ( p<0.05)  ส่ ว น ผ ล ค ว า ม ต้ า น ท า น เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย ก่ อ โ ร ค   

S. agalactiae ใ น ป ล า นิ ล ใ น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ก า ร ท ด ล อ ง  พ บ ว่ า  ป ล า นิ ล ท่ี ไ ด้ รั บ อ า ห า ร เ ส ริ ม ยี ส ต์ รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  มี อั ต ร า ก า ร

ร อ ด ข อ ง ป ล า สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม  ( p<0.05)  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า นี พ บ ว่ า  ก า ร เ ส ริ ม ยี ส ต์ ทุ ก รู ป แ บ บ ช่ ว ย ใ ห้ ป ล า นิ ล มี  

ความตา้นทานตอ่เชื อ S. agalactiae ไ ด้ดีกว่าปลานิลใ นชุดควบคุมอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05 )  
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Abstract  
Effects of Yeast (Saccharomyces cerevisiae) various types on the non specific immune response and bacterial 

r e s i s t a n c e ,  Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn) w e r e  i n v e s t i g a t e d .  Four e x p e r i m e n t a l 

groups of Nile tilapia were fed experimental diets containing 1) commercial feed (control) 2) supplemented with Brewer’s 

yeast 2 %  3 )  supplemented with beta-glucan 2 %  and 4 )  supplemented with m a n n a n - o l i g o s a c c h a r i d e  ( M O S ) 2 % 

were given to tilapia for 60 days. The result showed that tilapia supplemented with m a n n a n - o l i g o s a c c h a r i d e  ( M O S ) 

2% had total final weight, weight again, average dairy growth (ADG) higher than other groups (p<0.05). The result of 

bacterial resistance of all treatments showed that surviral rate of tilapia supplemented with all types yeast had higher 

than control group (P<0.05).These result indicate the types yeast supplement for tilapia in term of growth and disease 

resistance.  
 

Keywords:  Nile tilapia, Types of yeast, Growth performance, Bacterial resistance  
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ความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในกว๊านพะเยา 

Diversity and distributions of Fishes in Kwan Phayao 

ธชพรรณ เห มยเมือง แก้ว1*, วธ ิดา นามมั่น1, วริศ รา ว รร ณา1 แล ะ ป ร ะลองยุท ธ ศ รี ป าลวิทย ์1,2 * 
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บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง ป ล า ใ น ก ว๊ า น พ ะ เ ย า  โ ด ย ท้ า ก า ร สุ่ ม เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ชุ ด

เครื่องมือข่ายขนาดช่ อง ตา 6 ขนาด (20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มลิลเิมตร) ท่ีระดับความลึก 2 - 2.5 เมตร จา กผ ิว

น ้ า  ตั ง แ ต่ เ ดื อ น กั น ย า ย น  พ . ศ .  2 5 6 2  ถึ ง เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  พ . ศ .  2 5 6 3  โ ด ย แ บ่ ง ก า ร ส้ า ร ว จ อ อ ก เ ป็ น  4  จุ ด เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง  

ไ ด้ แ ก่  ส ะ พ า น ขุ น เ ด ช  บ้ า น สั น เ วี ย ง ใ ห ม่  บ้ า น ร่ อ ง ไ ฮ  แ ล ะ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ป ร ะ ม ง น ้ า จื ด พ ะ เ ย า  จ า ก ตั ว อ ย่ า ง ป ล า

ทั ง ห ม ด  9,917 ตั ว  พ บ พั น ธ์ุ ป ล า  2 2  ช นิ ด  จั ด อ ยู่ ใ น  9 ว ง ศ์  ไ ด้ แ ก่  ว ง ศ์ ป ล า ต ะ เ พี ย น  ( 1 1  ช นิ ด )  ว ง ศ์ ป ล า ก ด  (2) ว ง ศ์ ป ล า

ชอ่น (2) และวงศ์ปลาหมอสี (2) วงศ์ปลาแป้นแก้ว (1) วงศ์ปลาหมอชา้งเหยยีบ (1) วงศ์ปลาบูท่ราย (1) วงศ์ปลาดุก (1) 

และวงศ์ปลากรา ย (1) โ ดยปลาตะเพยีน ขาว เ ป็น ช นดิพั น ธ์ุปลา ท่ีมีค่ าร้ อ ยละโ ดยจ้ าน วนสู งสุ ดร้ อ ยละ 45 .78  ดัชนคีว า ม

ม า ก ช นิ ด  ดั ช นี ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม  แ ล ะ ดั ช นี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ป ล า  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  3 . 5 6 ±0 . 1 1, 0 . 6 3±0 . 0 4  แ ล ะ 

1 . 3 2±0 . 0 7  ต า ม ล้ า ดั บ  ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง ป ล า  พ บ ช นิ ด พั น ธ์ุ ป ล า ท่ี ก ร ะ จ า ย ม า ก ท่ี สุ ด  ไ ด้ แ ก่  ป ล า ต ะ เ พี ย น ข า ว  

(Barbonymus gonionotus)  ป ล า ไ ส้ ตั น ต า ข า ว  (Cyclocheilichthys repasson)  ป ล า แ ป้ น แ ก้ ว  (Parambassis siamensis) 

ปลาซ ่า (Labiobarbus leptocheilus) และปลากดขี ลิง (Hemibagrus spilopterus) 

ค้าส้าคัญ:  ความหลากหลาย, การแพร่กระจ าย, ปลา กว๊านพะเยา 
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-Abstract- 

Abstract  
 Diversity and distributions of the fishes in Kwan Phayao by randomly sampling with a set of 6-mesh size (20, 

30, 40, 55, 70 and 90 millimeters) at 2 – 2.5 meters from water surface was done from September 2019 to February 

2020. Field surveys were conducted in 4 sample sites; Khun Det Bridge, Ban San Wiang Mai, Ban Rong Hai and Phayao 

Freshwater Fisheries Research and Development Center. The total of 9,917 fishes were collected and belonged to 22 

species of the following 9 families; Cyprinidae (11 species), Bagridae (2 species), Channidae (2 species), 2 species 

Cichlidae (2), Ambassidae (1), Pristolepididae (1), Eleotridae (1), Clariidae (1) and Notopteridae (1). Barbonymus gonionotus 

showed the most composition in term of number with 45.78%. The average of richness, evenness and diversity indices 

of fish were 3 . 5 6±0 . 1 1, 0 . 6 3±0 . 0 4  and 1 . 3 2±0 . 0 7, respectively. The results indicated that Barbonymus gonionotus, 

Cyclocheilichthys repasson, Parambassis siamensis, Labiobarbus leptocheilus and Hemibagrus spilopterus were the most 

distributed randomly in the lake. 

Keywords: Diversity, Distribution, Fish, Kwan Phayao 
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-Abstract- 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดและความถูกต้องในการติดฉลากในผลิตภัณฑ์ 

ปลาแล่เยอืกแข็ง 

DNA barcoding for species identification and accuracy of the labeling of frozen 

Fish Fillets 
 

ดุจฤดี ปานพร หมมินทร์1* แ ละ ฤท ธิไ กร มะโนศ รี1 

Dutrudi Panprommin1* and Rittikai Manosri1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี มวีัตถุประสงค์เพื่อระบุชนดิและตรวจสอบความถูกต้องใ นการติดฉลากใ นผลิตภัณฑ์ปลาแล่เยอืก

แ ข็ ง โ ด ย ใ ช้ ดี เ อ็ น เ อ บ า ร์ โ ค้ ด  โ ด ย ซื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  จ้ า น ว น  44 ตั ว อ ย่ า ง  จ า ก ซู เ ป อ ร์ ม า ร์ เ ก็ ต ห ล า ย แ ห่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น มี น า ค ม  2561 ถึ ง เ ม ษ า ย น  2562 แ ล ะ ใ ช้ ดี เ อ็ น เ อ บ า ร์ โ ค้ ด  ห รื อ ชิ น ส่ ว น ข อ ง ยี น  cytochrome c oxidase I 

(COI) เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร ร ะ บุ ช นิ ด ป ล า ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  พ บ ว่ า  ตั ว อ ย่ า ง ทั ง ห ม ด ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ใ น ก า ร ร ะ บุ ช นิ ด ใ น

ร ะ ดั บ ส ปี ชี ส์  โ ด ย มี ค่ า ค ว า ม ค ล้ า ย ค ลึ ง  97-100 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  GenBank แ ล ะ  BOLD เ มื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม

ถูกต้องใ นการติดฉลาก  พบวา่ ผ ลิตภัณฑ ์ จ้า นวน 17 ตัวอยา่ง (38.64 เปอร์เซ็นต์) มกีารตดิฉลากผ ิด เพราะชื่อสา มั ญ

ห รื อ ชื่ อ ท า ง ก า ร ค้ า บ น ฉ ล า ก ไ ม่ ต ร ง กั บ ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง ดี เ อ็ น เ อ บ า ร์ โ ค้ ด  แ ล ะ ไ ม่ พ บ ชื่ อ ส า มั ญ ห รื อ ชื่ อ ท า ง ก า ร ค้ า

เ ห ล่ า นี ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล  FishBase ซึ่ ง โ ด ย ท่ั ว ไ ป พ บ เ พี ย ง ชื่ อ ส า มั ญ ห รื อ ชื่ อ ท าง ก าร ค้ า เ ท่ า นั นบ น ฉ ล าก  โ ด ย ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

นั น ป ร า ก ฏ น้ อ ย ม า ก  ดั ง นั น ก า ร ติ ด ฉ ล า ก ด้ ว ย ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ บ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า จ เ ป็ น วิ ธี ก า ร ห นึ่ ง ท่ี ช่ ว ย ล ด ก า ร ติ ด ฉ ล า ก

ผ ิดไ ด้ เป็นการคุม้ครองสิทธิของผ ู้บริโภค 
 

ค้าส้าคัญ:  ดเีอ็นเอบารโ์ ค้ด, การจ้าแนกชนดิ, การตดิฉลากผ ิด, ปลาแล่เยอืกแข็ง 

Abstract 
 The aims of this study were to identify the species and determine the accuracy of the labeling of frozen 

fish fillets using DNA barcode. A total of 4 4  samples were purchased from several supermarkets in Thailand 

between March 2 0 1 8  and April 2 0 1 9 .  DNA barcode or a standard fragment of the cytochrome c oxidase I (COI) 

gene was used as a tool to identify the species in frozen fish fillets. All samples were successfully identified at the 

species level with 9 7 - 1 0 0 %  similarities in both GenBank and BOLD databases. Seventeen samples (3 8 . 6 4 % ) 

were mislabeled because the common or market names on the label did not match with the scientific names of 

DNA barcodes and these were not found in FishBase. Generally, only common or market names were labeled on 

products, the scientific names appear very rarely. Therefore, the labelling the scientific name on the products may 

be an approach to reduce the mislabeled for protection the consumer rights. 
 

Keywords: DNA barcoding, Species identification, Mislabeled, Frozen fish fillets  
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-Abstract- 

ผลของการเสรมิน ้ามันงาม้อนในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภมูิคุ้มกันในปลานิล 

Effects of dietary supplement with Perilla (Perilla frutescens) oil on growth 

performances and Immune responses in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

ดุจฤดี ปานพร หมมินทร์1*, กัญ ญาณัฐ สุนทรป ร ะสิทธ ิ์1, สุภาพร  ภัสสร1, ธัญ ญ ารัต น์ นา มปน1 แล ะ  

ขจรศักด ิ์ ดว งทิพย์1 

Dutrudi Panprommin1*, Kanyanat Soontornprasit1, Supaporn Passorn1, Thanyarat Nampon1 and  

Kajonsak Duangthip1 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาผลของการเสริ มน ้ ามั นงาม้ อนในอาหารตอ่อัตราการเจริ ญเติ บโต อัตรารอด อัตราแลกเนื อ และระบบ

ภูมิคุม้กันในปลานลิ โดยเลี ยงปลานลิด้วยอาหารผสมน ้ามันงามอ้นท่ี 4 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0, 1, 2 และ 4 เปอร์เซ็ นต์  

เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  60 วั น  พ บ ว่ า  ป ล า นิ ล ท่ี ไ ด้ รั บ อ า ห า ร เ ส ริ ม น ้ า มั น ง า ม้ อ น ท่ี ร ะ ดั บ  2  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  มี น ้ า ห นั ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  แ ล ะ 

อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ต่ อ วั น สู ง ท่ี สุ ด อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (P<0 . 0 5 )  ใ น ข ณ ะ ท่ี ทุ ก ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง มี ค่ า อั ต ร า ก า ร

เจริ ญเติ บโตจ้ าเพาะ และอั ตรารอดท่ี ไม่ แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ  (P>0.05) แต่ อย่ างไรก็ ตาม ค่ าทั งสองนี ใน

ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ อ า ห า ร เ ส ริ ม น ้ า มั น ง า ม้ อ น ท่ี ร ะ ดั บ  2  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  มี ค่ า สู ง ท่ี สุ ด  ส่ ว น อั ต ร า แ ล ก เ นื อ  พ บ ว่ า ทุ ก ชุ ด 

การทดลองท่ี ได้ รั บอาหารเสริ มน ้ ามั นงาม้ อนมี ค่ าน้ อยกว่ าชุ ดควบคุ มอย่ างมี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ  (P<0.05) และเมื่ อศึ กษา

ระบบภู มิ คุ้ มกั นต่ าง ๆ ทุ ก 15 วั นของการทดลอง พบว่ า ในช่ วง 15 วั นแรกของการทดลอง กลุ่ มปลาท่ี ได้ รั บอาหา รผ สม

น ้ ามั นงาม้ อนท่ี ระดั บ 2 เปอร์ เซ็ นต์  มี ค่ า Phagocytic activity และ Hematocrit สู งกว่ าทุ กกลุ่ มการทดลองอยา่งมี นัยส้าคัญ

ทางสถิต ิ(P<0.05) หลังจากนั นค่า Phagocytic activity จะลดลงในวันท่ี 30 45 และ 60 ของการทดลอง แตอ่ยา่งไรก็ตามก็

ยั ง ค ง สู ง ก ว่ า ป ล า ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้ รั บ อ า ห า ร ค ว บ คุ ม  ดั ง นั น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก า ร เ ส ริ ม น ้ า มั น ง า ม้ อ น ท่ี ร ะ ดั บ  2  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  มี ค ว า ม

เหมาะสมตอ่การเลี ยงปลานลิมากท่ีสุ ด 
 

ค้าส้าคัญ:  น ้ามันงามอ้น, การเจรญิเตบิโ ต, ระบบภูมิคุม้กัน, ปลานิล 
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-Abstract- 

Abstract 
 The effects of dietary supplement with perilla oil on growth performances and immune responses in Nile 

tilapia were investigated. The fish were feed with perilla oil at 4 different concentrations including 0, 1, 2 and 4 

percent for 60 days. The weight gain and average daily growth of fish feed with perilla oil at 2 percent were higher 

than other groups (P<0.05). No significant different (P>0.05) were found for specific growth rate and survival rate. 

However, these two parameters of fish feed with perilla oil at 2 percent were higher than the others. Feed conversion 

ratio of all concentrations of perilla oil were lower than control (P<0.05). The immune responses were determined 

every 15 days. At day 15, both phagocytic activity and hematocrit of fish feed with perilla oil at 2 percent were higher 

(P<0.05) than the control and the others. After that, phagocytic activity gradually decreased within 60 days, however, 

it was still higher than the control. These results indicated that fish feed with perilla oil at 2 percent appropriated for 

Nile tilapia culture. 
 

Keywords: Perilla oil, Growth performances, Immune responses, Nile tilapia 
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-Abstract- 

ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันต่อระดับการแสดงออกของยีน heat 

shock protein 70 (HSP70) ในปลานิล 

Effects of sudden temperature changes on gene expression levels of heat shock 

protein 70 (HSP70) in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 
 

ดุจฤดี ปานพร หมมินทร์1* 

Dutrudi Panprommin1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาครั งนี มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาระดั บการแสดงออกของยนี heat shock protein 70 (HSP70) ในปลานิ ล  

เมื่ออยูใ่นสภาวะท่ี มกีารเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ แบบฉั บพลัน ทั งการลดลงและการเพิ่มขึ นของอุณหภูมิ โดยท้าการหาล้ าดั บ 

นิ วคลี โอไทด์ ของยี น HSP70 และ β-actin บางส่ วนจากเนื อเยื่ อตั บของปลา ด้ วยเทคนิ ค RT-PCR พบว่ า ไพรเมอร์  P1 / P2 

และ actinF / actinR สามารถเพิ่ มป ริ มา ณยี น HSP70 และ β-actin ท่ี มี ขนาด 714 และ 478 คู่ เบส ตามล้ าดั บ เมื่ อศึ ก ษ า

ระดับการแสดงออกของยนี HSP70 ในเนื อเยื่อต่ าง ๆ ได้แก่ สมอง เหงอืก อวัยวะสบืพันธ์ุ ล้าไส้ ไต ตับ กล้ามเนื อ ผ ิวหนั ง 

และม้ าม ด้ วยเทคนิ ค Quantitative RT-PCR พบว่ า เนื อเยื่ อตั บเป็ นอวั ยวะท่ี มี ระดั บการแสดงออกของยี น HSP70 สู งท่ี สุ ด

อย่ างมี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ  (P<0.05) รองลงมาคื อ เนื อเยื่ อเหงื อก และอวั ยวะสื บพั นธ์ุ  ตามล้ าดั บ และเมื่ อศึ กษาผ ล ข อง 

การเปลี่ ยนแปลงอุ ณหภู มิ ต่ อระดั บการแสดงออกของยี น HSP70 ในเนื อเยื่ อตั บ ทั งการลดลงของอุ ณหภู มิ  8 ระดั บ และ

เ พิ่ ม ขึ น ข อ ง อุ ณ ห ภู มิ  5 ร ะ ดั บ  พ บ ว่ า  เ มื่ อ ล ด อุ ณ ห ภู มิ จ า ก  25–13 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง ท่ี  13 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  

เป็ นเวลา 2 วั น (13D2) และเพิ่ มอุ ณหภู มิ จาก 25–33 องศาเซลเซี ยส มี ระดั บการแสดงออกของยี น HSP70 สู งท่ี สุ ดอย่ า ง 

มี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ติ  (P<0.05) จากผลการศึ กษานี จะเห็ นไ ด้ ว่ ายี น HSP70 สามารถถู กกระตุ้ นใ ห้ มี การแสดงออกมาก ขึ น

ภายใตส้ภาวะความเครียดจากอุณหภูมิ 
 

ค้าส้าคัญ:  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ, ความเครยีด, ยีน heat shock protein 70 (HSP70), ปลานิล 
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Abstract 
 This study aimed to determine the expression levels of heat shock protein 70 (HSP70) gene in Nile tilapia 

when exposed to sudden temperature changes, both cold shock and heat shock. The nucleotide sequences of 

HSP7 0  and β-actin genes were partially cloned from the liver tissue using RT-PCR technique. The fragments of 

7 1 4  and 4 7 8  base pairs were amplified using P1  /  P2  and actinF / actinR primers for HSP7 0  and β-actin genes, 

respectively. Nine tissues including brain, gills, gonad, intestine, kidney, liver, muscle, skin and spleen, were also 

determined the expression levels of HSP7 0  gene using quantitative RT-PCR technique. The HSP7 0  gene 

expression in liver tissue was statistically the highest (P<0.05 ), followed by gills and gonad. The effects of sudden 

temperature changes on the expression levels of HSP70 gene in liver tissue were investigated, 8  and 5  levels for 

cold shock and heat shock, respectively. The highest expression levels were observed in 2 5 – 1 3°C and continued 

at 1 3°C for 2  days (1 3D2 )  and 2 5 – 3 3°C for cold shock and heat shock, respectively. As the results of this study, 

the expression of HSP70 gene in Nile tilapia could be more stimulated under temperature stress conditions. 
 

Keywords:  Temperature change, Stress, Heat shock protein 70 (HSP70), Nile tilapia 
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Production of UV-B Irradiated vitamin D enrich yeast and degradation of 

vitamin D in the rumen fluid from Thai native cattle  

Patipan Hnokaew1 and Saowaluck Yammuen-art1*  
 

บทคัดย่อ 
วั ตถุ ประสงค์ ในการศึ กษาครั งนี  เพื่ อศึ กษาระยะเวลาการฉายแสงยู วี บี ท่ี เหมาะสมใ นการผลิ ตยี สต์ ท่ี มี ปริ มาณ

วิ ต า มิ น ดี สู ง แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย ข อ ง ยี ส ต์ ท่ี มี ป ริ ม า ณ วิ ต า มิ น ดี สู ง ใ น ก ร ะ เ พ า ะ รู เ ม น  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี จ ะ ท้ า 

ก า ร คั ด เ ลื อ ก  Baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) จ า ก โ ค โ ล นี เ ดี่ ย ว ข อ ง ยี ส ต์ แ ห้ ง ช นิ ด ผ ง ส้ า เ ร็ จ รู ป โ ด ย วิ ธี  streak 

plate แล้วน้ายสีตม์าฉายแสงยูวีบีท่ีระยะเวลา 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16 และ 24 ชั่วโมง พบวา่ การฉายแสงยูวีบีทุกระยะเวลา

ยี สต์ มี ปริ มาณวิ ตามิ นดี เพิ่ มขึ นและสู งสุ ดท่ี ระยะเวลาการฉายแสง 10 ชั่ วโมง (70.5 เที ยบกั บ 8409277.11 IU/100g DM) 

แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส้ า คั ญทางสถิ ติ  (p>0.05) ส้ า หรั บการวิ เคราะห์ การย่ อยสลายของยี สต์ ท่ี มี ปริ มาณวิ ตามิ นดี สู งใน

กระเพาะรู เมน จะท้ าการเก็ บของเหลวภายในกระเพาะรู เมนจากโคเจาะกระเพาะสายพั นธ์ุ พ ื นเมื องของไทยจ้ านวน 4 ตั ว 

โ ดยแบ่ งการทดลองออกเป็ น 5 กลุ่ ม ไ ด้ แก่  กลุ่ มท่ี rumen liquor buffer ไ ม่ มี การเสริ มวิ ตามิ นดี และยี สต์  (กลุ่ มควบคุ ม), 

กลุ่ มท่ี เสริ มยี สต์ ท่ี ไม่ ผ ่ านการฉายแสงยู วี บี (Non UV-B IY), กลุ่ มท่ี เสริ มวิ ตามิ นดี2 (VIT D2 ), กลุ่ มท่ี เสริ มวิ ตามิ นดี  3 (VIT 

D3) และกลุ่ มท่ี เสริ มยี ส ต์ ท่ี มี ป ริ มา ณ วิ ตามิ นดี สู งท่ี ผ ่ านการฉาย แส งยู วี บี  (UV-B IVDRY) ท ากา รเก็ บตั วอย่ าง หลั ง จ า ก 

การบ่มท่ี 39 องศาเซลเซียส เขยา่ ท่ีความเร็ว 70 รอบตอ่นาที ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อน ามาวเิคราะห์ปริ มาณวิ ตามิ นดี  

พบวา่ กลุ่ม VIT D2 และ VIT D3 มปีริมาณวติามนิดีลดลงจากท่ี เสริมในตอนเร่ิมต้ น (411.56 μg เทียบกับ 205.48 μg และ 

393.48 μg เ ที ย บ กั บ  178.44 μg ห รื อ ล ด ล ง  50.07% แ ล ะ  54.64% ต า ม ล้ า ดั บ )  ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม ก ลุ่ ม  UV-B IVDRY  

มี การ ลดลงของปริ มาณวิ ตามิ นดี เพี ยง 18.22 μg หรื อ 4.47% ซึ่ งมี การลดลงของปริ มาณวิ ตามิ นดี ต่้ า กว่ ากลุ่ ม VIT D2 

และ VIT D3 แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส้ าคั ญทางสถิ ต ิ (p<0.05) ดั งนั น การเสริ มยี สต์ ท่ี มี ปริ มาณวติามนิดี สูงท่ี ผ ่าน การฉาย

แสงยูวีบีเป็นแหล่งวติามนิดีให้กับโคนมสามารถชว่ยลดการสูญเสียวติามนิดีท่ีถูกย่ อยสลายโดยจุลินทรีย์ ในกระเพาะรู เมน 

ท้าให้สัตวส์ามารถดูดซึมไปใชป้ระโยชนไ์ด้เพิ่มขึ น 
 

ค้าส้าคัญ: วติามนิด ี2, วติามนิด ี3, ยสีตท่ี์มีปริมาณวิตามินดีสูงท่ีผ่านการฉายแสงยูวบีี 
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Abstract 
The purposes of this study were to investigate the optimum UV-B irradiation time to produce of vitamin 

D enrich yeast and analyze degradation of UV-B irradiated vitamin D enrich yeast in the rumen fluid from Thai 

native cattle. The baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) was selected from single colony of instant active dry 

yeast by streak plate method for the investigation of the optimum UV-B irradiation time. The yeasts were treated 

with UV-B irradiation for 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16 and 24 hours. This study found that UV-B irradiation of all duration 

yeast enhanced the amount of vitamin D2 and the maximum amount of vitamin 2 D2 at 10 hours (70.5 to 

8409277.11 IU/100g DM) was significantly different (p>0.05) The rumen fluid from 4 fistulated Thai native cattle 

were used for analyze degradation of UV-B irradiated vitamin D enrich yeast. The treatments were divided into 

5 groups, which were rumen liquor buffer without vitamin D and yeast supplementation (Control) and those with 

non-irradiation yeast supplementation (Non UV-B IY), vitamin D2 (VIT D2), vitamin D3 (VIT D3) and UV-B irradiated 

vitamin D enrich yeast (UV-B IVDRY). The sample were collected after incubation at 39 °C, shaking at 70 rpm for 

24 hours in order to analyze of degradation of vitamin D after incubation in the rumen. This study found that the 

VIT D2 and VIT D3 groups had decreased vitamin D content from the initial supplementation (411.56 μg compared 

to 205.48 μg and 393.48 μg compared to 178.44 μg or decreased about 50.07% and 54.64%, respectively). 

On the other hand, the UV-B IVDRY group had decreased amount of vitamin D at only 18.22 μg or 4.47%. The 

amount of vitamin D was decreased less than the VIT D2 and VIT D3 groups significantly different (p < 0.05) 

Therefore, supplementing UV-B irradiated vitamin D enrich yeast as a source of vitamin D to dairy cows can help 

decrease the loss of vitamin D that is degraded by the rumen microbes. Allowing animals to be more absorbed 

and utilized. Keywords: Vitamin D2, Vitamin D3, UV-B irradiated vitamin D enrich yeast 
 

Keywords: Vitamin D2, Vitamin D3, UV-B irradiated vitamin D enrich yeast 
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ผลของวัสดุเคลอืบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าการน้าไฟฟ้าของปุ๋ยควบคุมการละลาย

ชนิดเคลอืบท่ีทดสอบกับกลุ่มชุดดนิที่ปลูกลิ นจี่ในอ้าเภอแม่ใจ 

Influence of coating materials to electrical conductivity of controlled-release 

fertilizers in some group of soil series in lychee orchard at Mea-chai district 
 

บ ุญร่วม คิดค้า1* และ  ธนิศา  เพิ่มพูน 1 

Bunruam Khitka1* and Tanisa Permpoon1 
 

บทคัดย่อ 
 ศึ กษาผลของสารเคลื อบต่ อการเปลี่ยนแปลงค่าการน้ าไฟฟ้ าของปุ๋ ยควบคุมการละลายท่ี เคลื อบเม็ ดปุ๋ ยด้ วยใช้ 

ไ ค โ ต ซ า น - ม อ น ต์ โ ม ริ ล โ ล ไ น ต์ - หิ น ฟ อ ส เ ฟ ต  แ ล ะ ค า ร์ บ อ ก ซี เ ม ทิ ล เ ซ ล ลู โ ลส-ม อ น ต์ โ ม ริ ล โ ล ไ น ต์ - หิ น ฟ อ ส เ ฟ ต  เ ป็ น ส า ร

เ ค ลื อ บ ปุ๋ ย เ ค มี สู ต ร  15-15-15 ปุ๋ ย เ ค มี สู ต ร  0-0-60 แ ล ะ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์  ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ธ า ตุ อ า ห า ร ใ น น ้ า  

แ ล ะ  ใ น ตั ว อ ย่ า ง ดิ น จ า ก ก ลุ่ ม ชุ ด ดิ น ท่ี  3 5  ท่ี ใ ช้ ป ลู ก ลิ น จี่ ใ น พ ื น ท่ี  พ บ ว่ า  แ น ว โ น้ ม ข อ ง ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ธ า ตุ อ า ห า ร พื ช ซึ่ ง

ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร วั ด ค่ า ก า ร น้ า ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ปุ๋ ย ทุ ก ช นิ ด ท่ี ผ ่ า น ก า ร เ ค ลื อ บ ไ ค โ ต ซ า น - ม อ น ต์ โ ม ริ ล โ ล ไ น ต์ - หิ น ฟ อ ส เ ฟ ต มี 

การละลายช้ ากว่ ากา รเคลื อบด้ วย คาร์ บอกซี เมทิ ลเซลลู โ ลส -มอนต์ โ มริ ลโลไ นต์ -หิ นฟอสเฟต ดั งนั น กา รใ ช้ ไ คโ ตซาน -

มอนต์ โ มริ ลโลไ นต์ -หิ นฟอสเฟตเหมาะสมต่ อการพั ฒนาเป็ นสา รเคลื อบส้ าหรั บการผลิ ตปุ๋ ยเพื่ อควบคุ มการละลา ย ข อ ง

ธาตุอาหารพชืตอ่ไป 
 

ค้าสา้คัญ:  วัส ดุ เ ค ลื อ บ, ปุ๋ ย ควบ คุ ม ก า ร ละ ลา ย, ไ ค โ ตซ า น, คา ร์ บ อ ก ซี เ ม ทิ ล เซ ล ลูโ ล ส, ปุ๋ ย เ คมี   
 

Abstract  

The experiments were aimed at the coating materials and measuring the electrical conductivity (EC) of 

controlled release coated fertilizer. Chitosan-montmorillonite-rock phosphate and carboxymethylcellulose-

montmorillonite-rock phosphate were coating material for N-P-K (15-15-15) fertilizer, potassium chloride (0-0-60) 

fertilizer and pelleted organic fertilizer. Minerals release form fertilizer were monitored by EC value. Releasing of coated 

fertilizers were test release behavior in water and soil sample from group of soil series number 35. The result showed 

that, the lowest of EC values were obtain from chitosan coated fertilizer at the time of measurement. Thus, chitosan-

montmorillonite-rock phosphate is appropriate coating material to produces controlled release coated fertilizer. 
 

Keywords: Coating materials, Controlled release fertilizer, Chitosan, Carboxymethylcellulose, Chemical fertilizer   
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-Abstract- 

ผลของสูตรอาหารเลี ยงเชื อต่อการเจรญิเติบโตของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

Effect of culture medium on mycelial growth of Cordyceps militaris 

วิพรพรรณ์ เนื่อ งเม็ก1* และ มนัส ทิตย์วรรณ1 

Wipornpan Nuangmek1* and Manas titayavan1 

บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า สู ต ร อ า ห า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ส้ น ใ ย เ ห็ ด ถั่ ง เ ช่ า สี ท อ ง  

โ ด ย ศึ ก ษ า อ า ห า ร แ ข็ ง แ ล ะ อ า ห า ร เ ห ล ว  3  ช นิ ด  แ ล ะ ช นิ ด เ ม ล็ ด ธั ญ พื ช  8  ช นิ ด  ใ น อ า ห า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์  พ บ ว่ า  อ า ห า ร

สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ห็ ด ถั่ ง เ ช่ า  (modified of potato dextrose agar; MPDA) เ ป็ น อ า ห า ร แ ข็ ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ส้ น ใ ย

เ ห็ ด เ ห็ ด ถั่ ง เ ช่ า สี ท อ ง ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย มี เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง โ ค โ ล นี  เ ท่ า กั บ  4 . 7 6  เ ซ น ติ เ ม ต ร  แ ล ะ มี น ้ า ห นั ก ส ด แ ล ะ น ้ า ห นั ก

แ ห้ ง ข อ ง เ ส้ น ใ ย เ ท่ า กั บ  2 . 3 7  แ ล ะ  0 . 4 0  ก รั ม  ต า ม ล้ า ดั บ  ใ น ข ณ ะ ท่ี อ า ห า ร  PDB ผ ส ม  Peptone อั ต ร า 15 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร 

เ ป็ น อ า ห า ร เ ห ล ว ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ส้ น ใ ย เ ห็ ด ถั่ ง เ ช่ า สี ท อ ง ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย มี น ้ า ห นั ก ส ด ข อ ง เ ส้ น ใ ย ม า ก

ท่ีสุด เท่ากับ 5 .60 กรัม ใ นขณะท่ีเมล็ดธัญ พชืใ นอ าหา รสั ง เค ราะห์ ท่ี เห มาะ สม ตอ่ก าร เจ ริญ ขอ ง เส้ นใย เห็ ดถั่ง เ ชา่ สี ท อ ง

มากที่สุด คือ ข้าวบารเ์ลย ์มนี ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งของเส้นใ ยมากที่สุด เท่ากับ 8 8 .84 และ 45 .27 กรัม ตามล้าดับ 
 

ค้าส้าคัญ: เห็ดถั่งเชา่สีทอง, อาหารแข็ง, อาหารเหลว, เมล็ดธัญพชื 
 

Abstract 
 The aims of this study was to study the suitable culture media for mycelial growth of Cordyceps militaris. 

Three types of solid and liquid media, and eight types of cereal grains were used to culture Cordyceps militaris.  

It was found that, modified of potato dextrose agar (MPDA) was a suitable solid media for mycelial growth  

of Cordyceps militaris and had highest colony diameter (4.76 cm), fresh weight and dry weight (2.37 and 0.40 g, 

respectively). While, Potato dextrose broth (PDB) added with peptone 15 g/l was a suitable liquid media for mycelial 

growth of Cordyceps militaris and had higher fresh weight of mycelia (5.60 g.). The suitable cereal grains was 

barley, and showed highest fresh weight and dry weight of mycelia (88.84 and 45.27 g, respectively). 
 

Keywords: Cordyceps militaris, Solid food, Liquid food, Whole grains 
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บทคัดย่อ 
 ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ย ห ล า ก ข อ ง เ ห็ ด แ ล ะ ร า ข น า ด ใ ห ญ่   โ ด ย ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ตั ว อ ย่ า ง เ ห็ ด ใ น พ ื น ท่ี ป ก ปั ก

พันธุกรรมพชืพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจ ากพระราชด้าริสมเด็จพระ เทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ ืนท่ีปกปัก

ท รั พ ย า ก ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น ธั น ว า ค ม 2561 ถึ ง เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 562 โ ด ย มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ หลากหลา ยขอ งเห็ ดและ ราขนาดใ ห ญ่ จา กนั นบ่งบอกชนดิของเห็ดโ ดย ศกึษา ลักษณ ะ ท า ง

สั ณ ฐ า น วิ ท ย า  พ บ เ ห็ ด ทั ง ห ม ด 169 ตั ว อ ย่ า ง  โ ด ย จั ด อ ยู่ ใ น แ อ ส โ ค ไ ม ซี ส  (ascomycetes)  24 ตั ว อ ย่ า ง  เ บ สิ ดิ โ อ ไ ม ซี ส  

(basidiomycetes)  145 ตั ว อ ย่ า ง  คิ ด เ ป็ น  14%  แ ล ะ  86%  ต า ม ล้ า ดั บ  เ ห็ ด ท่ี พ บ เ ด่ น ไ ด้ แ ก่  Campanophyllum sp. แ ล ะ  

Panellus luxfilamentus 
 

 

ค้าส้าคัญ: เห็ด, พ ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพชื, ความหลากหลายของเชื อรา, ราขนาดใ หญ่ 
 

Abstract 
 Biodiversity of mushroom and macro fungi were collected at Plant Genetic Conservation Project under the 

Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at University of Phayao during december 

2018 to November 2019.  The objectives of this research were to studied the bio- diversity of mushrooms and 

macro fungi and identified edible and inedible mushrooms.  These fungi were identified by using morphological 

characteristics.  One hundred and sixty nine samples were reported comprising with 24 ascomycetes ( 14% )  and 

145 basidiomycetes (86% ) .  Campanophyllum sp. แ ล ะ  Panellus luxfilamentus were the dominant species in 

this area. 
 

Keywords: Mushroom, Plant Genetic Protection Area, Fungal diversity, Macrofungi  
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-Abstract- 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยหมักผักตบชวาโดยใช้เชื อราท่ีผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย  

Efficacy of Lignocellulolytic Fungi on the Biodegradation of water hyacinth 

วิพรพรรณ์ เนื่อ งเม็ก1*, เฉ ลมิชัย แพ ะค้า1 แล ะ บ ุญร่วม  คิดค้า1 

Wipornpan Nuangmek1*, Chalermchai Paekum1 and Boonruam Khidka1 

 

บทคัดย่อ 

การศึ กษานี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษากา รใ ช้ เชื อ ราย่ อยส ลายผั กต บช วา เพื่ อผลิ ต ปุ๋ ยหมั ก  โ ดยน้ า เชื อราที่ ผ ลิ ต

เอนไซมเ์ซลลูเลสและไซแลนเนส (Aspergillus candidus (UPNCH-33), A. flavus (UPNCH-44) และ A. flavus (UPNCH-

66)  มาหมั กร่ วมกั บผ ั กตบชวานาน 60 วั น และวิ เคราะห์ คุ ณสมบั ติ ของผ ั กตบชวาหมั ก  จากนั นน้ าผ ั กตบชวาหมั กมารวม

กับวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ ดินออร์แกนกิ แร่ภูเขาไฟ มูลไก่ และมูลสุกร เพื่อผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ พบวา่เชื อรา A. candidus (UPNCH-

33), A. flavus (UPNCH-44)  แ ล ะ เ ชื อ ร า  A. flavus (UPNCH-66)  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย ผ ั ก ต บ ช ว า   

ซึ่ ง ผ ั ก ต บ ช ว า ท่ี ย่ อ ย ส ล า ย โ ด ย เ ชื อ ร า A. flavus (UPNCH-66)  มี ป ริ ม า ณ ไ น โ ต ร เ จ น  ฟ อ ส ฟ อ รั ส  แ ล ะ โ พ แ ท ส เ ซี ย ม สู ง  

มคี่าเท่ากับ 0. 373%, 16.15 mg kg-1 และ 156.79 mg kg-1 ตามล้าดับ 
 

ค้าส้าคัญ: เชื อจุลินทรีย์ดิน, ธาตุอาหารหลักของพืช, ปุ๋ยหมักผ ักตบชวา 
 

Abstract 
 The objective of this study was to study effect of degrading fungal to digest water hyacinth for compost 

production.  Degrading fungal strains that produce cellulase and hemicellulase enzymes ( Aspergillus candidus 

(UPNCH-33), A. flavus (UPNCH-44) and A. flavus (UPNCH-66) were fermented with water hyacinth for 60 days, 

after that fermented water hyacinth were combined with other materials ( organic soil, pumice, chicken manure 

and pig manure) for producing compost and than mixed with soil for produced organic fertilizer. It was found that, 

water hyacinth that fermented with three degrading fungal strains (A. candidus (UPNCH-33), A. flavus (UPNCH-

44)  and A. flavus (UPNCH-66) .  A. flavus (UPNCH-66) )  had high nitrogen, phosphorus and potassium (0.373%, 

16.15 mg kg-1 และ 156.79 mg kg-1 respectively). 
 

Keywords: Soil microorganism, Macro-plant nutrient, Organic fertilizer  
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-Abstract- 

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนมุูลอสิระของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน 

The study of antioxidant activities from crude extract of Helianthus tuberosus L. leaves 
 

ปราณปริยา ตลับเพชร1, วาสนา พุดตานทอง1, ชั ยพัฒน์ ลาพินี1, ธิดา ไชยวั งศรี2 และ กั ลยา จ้ าปาทอง1* 

Pranpriya Talabphet1, Wardsana Pudtanthong1, Chaipat Lapinee1, Thida Chaiwangsri2 and 

Kanlaya Jumpatong1* 
 

บทคัดย่อ 
ง า น วิ จั ย นี ส นใจ ศกึ ษา ฤท ธ์ิต้ าน อ นุมู ลอิ สร ะ แ ล ะ ป ริ ม า ณฟี น อลิ กร วม ขอ งส าร สกั ดจาก ใ บ แก่น ตะ วัน  โ ด ย สกัด

ด้ ว ย  7 0 %  เ อ ท า น อ ล แ ล ะ น้ า ม า แ ย ก ส่ ว น ส กั ด ด้ ว ย  เ ฮ ก เ ซ น  ไ ด ค ล อ โ ร มี เ ท น  แ ล ะ เ อ ทิ ล อ ะ ซิ เ ต ท  ส่ ว น ส กั ด  4  ส่ ว น  

( เ ฮ ก เ ซ น  ไ ด ค ล อ โ ร มี เ ท น  เ อ ทิ ล อ ะ ซิ เ ต ท  แ ล ะ น ้ า )  ถ ู ก น้ า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย วิ ธี  DPPH แ ล ะ  ABTS ป ริ ม า ณ ฟี น อ ลิ ก ร ว ม ถู ก

ต ร ว จ ส อ บ ด้ว ยเท คนิ คท าง สเ ป คโ ท รส โ คปี โ ดย ใ ช้ วธีี ฟอ ลิ น - เ ชยี คัล ธู ส่ ว น ส กั ด เ ฮก เ ซน แส ดงป ริ มา ณขอ งฟี นอ ลิก รวมสูง

ท่ี สุ ด คื อ  0 . 8 8 1 8  mg GAE/g DW ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ สู ง ท่ี สุ ด พ บ ใ น ส่ ว น ส กั ด เ อ ทิ ล อ ะ ซิ เ ต ท  เ มื่ อ ท ด ส อ บ ด้ ว ย  DPPH  

มี ค่ า  IC5 0  5 4 2 . 3 6  ppm ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ข อ ง ส่ ว น ส กั ด ไ ด ค ล อ โ ร มี เ ท น มี ค่ า สู ง ท่ี สุ ด  เ มื่ อ ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี  ABTS คื อ 

4 . 9 9 5 2  mM จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ป ริ ม า ณ ฟี น อ ลิ ก ร ว ม  ก า ร ศึ ก ษ า

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี ข อ ง ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ แ ก น ต ะ วั น ท่ี ส กั ด ด้ ว ย ตั ว ท้ า ล ะ ล า ย ต่ า ง ช นิ ด กั น จึ ง มี ค ว า ม จ้ า เ ป็ น ใ น ขั น ต อ น

ตอ่ไป 
 

ค้าสา้คัญ:  ใ บแก่นตะวัน, ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ, ปริมาณฟีนอ ลิกรวม  
 

Abstract 
This research aims to study the antioxidant activities and total phenolic contents from Helianthus tuberosus 

L. leave extracts. The plant leaves were extracted with 70% ethanol and further partitioned with hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate. Four fractions (hexane, dichloromethane, ethyl acetate and aqueous) were 

evaluated with DPPH and ABTS assays. Total phenolic content was determined using a spectrophotometric 

technique, based on Folin-Ciocalteu method. The hexane fraction showed the highest total phenolic content at 

0.88 18  mg GAE/g DW. The highest activity was found in the ethyl acetate fraction for DPPH assay with IC5 0 value 

of 5 42.36 ppm. The antioxidant activity of the dichloromethane fraction was high for ABTS assay (4.9 95 2 mM). 

This study showed that the antioxidant activities were uncorrelated with the observed phenolic contents. Therefore, 

the future work is recommended to determine a detailed chemical composition of the different solvent extracts. 
 

Keywords: Helianthus tuberosus L. leave, Antioxidant activities, Total phenolic contents  
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-Abstract- 

การส้ารวจพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปูนาในพื นท่ีอ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Survey on flukes metacercariae infection in rice field crab in Lomsak district, 

Phetchabun province  
 

พวงผกา  แก้วก รม1*, สุรา ง ค์รัตน ์พันแ สง 1 และ สุรีย์พ ร ธรรมกิพ งษ์ 2 

Puangpaka Kaewkrom1*, Surangrat Punsaeng1 and Sureeporn Thummikapong2 
 

บทคัดย่อ 
จ า ก ก า ร ส้ า ร ว จ ปู น า  2  ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Esanthelphusa  sp. แ ล ะ Sayamia bangkokensis ซึ่ ง ไ ด้ ถู ก เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง

จา กพ ืนท่ี 8  ต้าบลของอ้าเภ อหล่ มสัก จังหวัดเพชรบูร ณ์  เพื่อท้ากา รตรวจ สอ บกา รติ ด เชื อข อง ตัว ออ่ นพ ยา ธิใบไ ม้ ร ะ ย ะ

เ ม ต า เ ซ อ ร์ ค า ร์ เ รี ย ใ น อ วั ย ว ะ  hepatopancreas เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร้ อ ย ล ะ ก า ร พ บ ตั ว อ่ อ น พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า 

ปู ช นิ ด S. bangkokensis จ ะ พ บ ตั ว อ่ อ น พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้ สู ง ท่ี สุ ด ใ น พ ื น ท่ี ต้ า บ ล สั ก ห ล ง แ ล ะ ต้ า บ ล บุ่ ง น ้ า เ ต้ า  โ ด ย มี ค่ า ค ว า ม ชุ ก

ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  แ ล ะ  7 2 . 7 3  ต า ม ล้ า ดั บ  ก า ร พ บ ตั ว อ่ อ น พ ย าธิ ใ บ ไ ม้ ใ น ปู น าช นิ ด Esanthelphusa sp.  พ บ ก า ร สู ง ท่ี สุ ด ใ น พ ืนท่ี

ต้ า บ ล บ้ า น โ ส ก  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ต้ า บ ล น ้ า ก้ อ  แ ล ะ ต้ า บ ล สั ก ห ล ง  โ ด ย พ บ ค ว า ม ชุ ก ร้ อ ย ล ะ  1 0 0 ,  8 7 . 8  แ ล ะ  8 5  ต า ม ล้ า ดั บ  

ดังนั นพื นท่ีเหลา่นี จึงเป็นพื นท่ีเสี่ยงท่ีประชาชนในพ ืนท่ีอาจมีโอกาสใ นการตดิโรคจา กพยาธิใบไม้ไ ด้ 
 

ค้าสา้คัญ:  ปูนา, เมตาเซอร์คาเรีย, พยาธิใบไม้, จ ังหวัดเพชรบู รณ์ 
 

Abstract 
 This research survey the two species of rice field crabs, i.e. Esanthelphusa  sp. and Sayamia bangkoensis, 

which were collected from eight Sub-district in Lomsak District, Phetchabun Province.  The objective of this study 

is to explore the prevalence infection by metacercarian fluke. The result found that S. bangkokensis had a highest 

rate in Sak Long and Bung Khla Sub- district with 100%  and 72. 73% , respectively.  The prevalence of 

metacercarian infection in Esanthelphusa sp.  had a highest infection in Ban Sok Sub- district, followed by Namko 

and Saklong Sub-district with 100%, 87.8% and 85%, respectively. So that these community may be a risk area 

from metacercarian fluke disease. 
 

Keywords:  Rice filed crab, Metacercariae, fluke, Phetchabun Province 
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-Abstract- 

การศึกษาวธิีการให้น ้าต่อการเจรญิเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

Study on irrigation methods to the growth of Durian cv. Monthong 
 

สุมิตร คุณเจ ตน์1*, ไพ ฑูรย์ ศรนีิล1 แล ะ สมบัติ  ฝอยท องv 

Sumit Kunjet1*, Phaitoon Srinil1 and Sombut Foithong1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึ กษาวิ ธี ก า รใ ห้ น ้ าที่ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พต่ อ กา ร เ จ ริ ญ เ ติ บโ ต ข อง ต้ นทุ เ รี ย นพั น ธ์ุ หม อ น ท อ ง ท้ ากา รทด ล อ ง ใ น

แปลงทุ เรี ยนของเกษตรกรอ้ าเภอมะขาม จั งหวั ดจั นทบุ รี  มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ทราบ ผลของวิ ธี การให้น ้ าท่ี แตกต่ างกั นต่อ 

การเจริ ญเติ บโ ตของต้ นทุ เรี ยนพั นธ์ุ หมอนทอง  ส้ าหรั บใ ช้ เป็ นข้ อมู ลในการจั ดการน ้ าในสวนทุ เรี ยนอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ 

ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ทุ เ รี ย น  ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ค ส ม บู ร ณ์  ( Randomized Complete Block Design) 

จ้ านวน 3 ทรี ตเมนต์  ดั งนี  ทรี ตเมนต์ ท่ี  1 การให้ น ้ าแบบสปริ งเกอร์  ทรี ตเมนต์ ท่ี  2 การให้ น ้ าแบบฉี ดฝ อ ย ทรี ตเมนต์ ท่ี  3 

ก า ร ใ ห้ น ้ า แ บ บ มิ นิ ส ป ริ ง เ ก อ ร์  ท้ า ก า ร ใ ห้ น ้ า ทุ ก ๆ  3  วั น ต่ อ ค รั ง  วั น ล ะ  1  ชั่ ว โ ม ง ท้ า ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส ภ า พ อ า ก า ศ  แ ล ะ 

การเจริ ญเติ บโ ตของทุ เรี ยน จากการทดลองพบว่ าใ นช่ วงเดื อนมกราคม ซึ่ งเป็ นระยะที่ ปริ มาณการใช้ น ้ าของทุ เรี ย นจ ะมี 

ค่ าลดลง การให้ น ้ าทุ กวิ ธี ต้ นเรี ยนมี การเจริ ญเติ บโตไม่ แตกต่ างกั น ส่ วนในเดื อนพฤษภาคม ซึ่ งเป็ นระยะท่ี ปริ มาณการใช้

น ้ าของทุ เรี ยนจะมี ค่ าเพิ่ มมากขึ น ท้ าให้ การให้ น ้ าแบบสปริ งเกอร์ มี ความยาวของกิ่ งท่ี เกิ ดใหม่  เส้ นผ ่ าศู นย์ กลางของกิ่ งท่ี 

เกิ ดใหม่  ความยาวของใบ ความกว้ างของใบ และคลอโรฟิ ลล์ ในใบทุ เรี ยนมากท่ี สุด แต่ ไม่ มี ค่ าแตกต่ างทางสถิ ตกิั บการให้

น ้ าแบบฉี ดฝอย จะ เห็ นได้ ว่ าสามารถใช้ ระบบการให้ น ้ าแบบฉี ดฝอยแทนระบบการให้ น ้ าแบบสปริ งเกอร์  ท้ าใ ห้ ประหยั ด

ปริมาณน ้าท่ีให้กับตน้ทุเรียนได้  
 

ค้าส้าคัญ:  วธีิการให้น ้า, การเจรญิเตบิโ ต, ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง 
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Abstract 
 Study on the effective irrigation methods for 5 years old durian cv. Monthong was conducted in Makham 

district, Chanthaburi province. The objective of this study was to determine the effects of different irrigation 

methods on growth of durian cv. Monthong. The experimental design was Randomized Complete Block Design. 

Irrigation methods for durian in the plantation areas were consisted of three irrigation methods: 1) sprinkler irrigation 

method 2) sprinklet irrigation method 3) minisprinkler irrigation method. Water application was done every 3 days 

for 1 hour. The results showed that the water requirement for durian was low in January then all treatments had 

no different in the growth of durian. Whereas the water requirement for durian was high in May, sprinkler irrigation 

method was the highest in the height and diameter of the new shoot, the width and height of the leaves, 

chlorophyll of the leaves but no difference from sprinklet irrigation. Then we can use sprinklet irrigation for durian 

tree in the plantation. 
 

Keywords:  Irrigation methods, The growth, Durian cv. Monthong 
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-Abstract- 

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารคาร์เบนดาซิม  

Efficiency of bacteria on carbendazim degradation  
 

บ ุหรัน พันธ ุ์สวรรค์1* และ สุ ชัญญ า ทอ งเครือ1 

Buran Phansawan1* and Suchanya Thongkrua1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา ประสิ ทธิ ภาพของแบคที เรี ยในการย่ อยสลายสารคาร์ เบนดาซิ ม โดยการคั ด

แยกเชื อแบคทีเรียจากดินในพ ืนท่ีการเกษตรท่ีมี ประวัตกิารใช้ สารคาร์เบนดาซิมในพ ืนท่ีภาคเหนื อ ซึ่งใชเ้ทคนคิการเจื อจาง

ล้าดับส่วนและเลี ยงบนอาหาร  ผลการวจิัยประสิ ทธิ ภาพการย่ อยสลายสารคาร์ เบนดาซิ มในห้ องปฏิ บัติ การโดยมสีารคาร์

เบนดาซิ มความเข้ มข้ น 10 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม เขย่ าท่ี ความเร็ วรอบ 150 รอบต่ อนาที  บ่ มเชื อท่ี  37 องศาเซลเซี ยส เป็ น

เวลา 10 วั น  และตรวจหาปริ มาณความเข้ มข้ นของสารคาร์ เบนดาซิ มด้วยเคร่ื องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสู ง พบว่ า

แบคที เรี ยแบซิ ลั ส ซั บติ ลั ส แบซิ ลั ส ซี เรี ยส และ แอโครโ มแบค ตั ม แอนโทรปิ ก มี ประสิ ทธิ ภาพใ นการย่ อยสลายสา รค าร์

เบนดาซิมร้อยละ 88.84 86.46 และ 65.8 ตามล้าดับ 
 

ค้าสา้คัญ:  แบคทเีรีย, ก ารย่อยสลาย , คารเ์บนดาซิม 
 

Abstract  
 The objective of the study was to study the efficiency of bacteria on carbendazim degradation by bacteria 

isolated from agricultural soils contaminated by using technique with serial dilution and culture on agar.  The results 

showed that the efficiency of bacteria on carbendazim degradation and the quantity of carbendazim degration test 

was determination by added carbendazim for the concentration to 10 mg/kg. Next, shake at speeds 150 rounds 

per minutes for 10 days which it incubates at 37 degree celsius. Finally, sampling at day 5 and day 10 to 

determines the concentrations of carbendazim with High Performance Liquid Chromatograph (HPLC). The results 

showed that carbendazim was readily degraded by Bacillus subtilis, Bacillus cereus and Ochrobactum anthropic 

were 88.84 86.46 and 65.8%, respectively. 
 

Keywords: Bacteria, Degradation, Carbendazim 
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-Abstract- 

การวเิคราะห์หาปริมาณคลอไพริฟอส ไซเปอร์เมทริน และคาร์บาริลในลิ นจี่ จังหวัดพะเยา  

Determination of Chlorpyrifos Cypermethrin and Carbaryl residues in lychee 

of Phayao province 
 

บ ุหรัน พันธ ุ์สวรรค์1*, ลัก ษณารินท ร์ มรดก ดอย1 แ ละ พรรณิภ า พงค์ต าลูน1 

Buran Phansawan1*, Laksanarin Moradokdoi1 and Pannipa Pongtaloon1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์เพื่ อวิ เคราะห์หาปริ มาณการตกค้ างของสารคลอไพริ ฟอส ไซเปอร์ เมทริ น  และคาร์ บาริ ล 

ในลิ นจี่ จังหวัดพะเยา โดยท้าการเก็ บตัวอย่ างในเดื อนพฤษภาคม-มถิุนายน 2562 ตรวจวเิคราะห์ด้ วยเคร่ืองโครมาโทกราฟี

เหลวสมรรถนะสู ง ซึ่งใชอ้ะซิโตไนไตรด์กั บน ้าเป็ นเฟสเคลื่ อนท่ี ผ ่านคอลัมน ์C18 และตัวตรวจจั บชนิ ดโฟโตไดโอดอาเรย์ ด้วย

ความยาวคลื่ น 197-290 นาโ นเมตร จา กกา รศึ กษาพบป ริ มา ณกา ร ตกค้ า ง ข อ ง คล อ ร์ ไ พ ริ ฟ อ ส คว าม เข้ มข้ น  0.44-1.28 

มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม ไซเปอร์ เมทริ นความเข้ มข้ น 0.00-1.30 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม และคาร์ บาริ ลความเข้ มข้ น 0.00-1.28 

มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม  ซึ่ งปริ มาณกา รตกค้ างของ คลอไพริ ฟอสและไ ซเปอร์ เ มทริ น ดั งกล่ าวมี ปริ มาณ ไ ม่ เกิ นค่ าป ริ ม า ณ

สารพิ ษตกค้ างสู งสุ ดตามมาตรฐานของประเทศไทยแต่ จะมี ค่ าเกิ นกว่ าค่ ามาตรฐานของโคเด็ กซ์  ญี่ ปุ่ น และสหภาพยุ โรป 

ข ณ ะ ท่ี ค า ร์ บ า ริ ล มี ป ริ ม า ณ ก า ร ต ก ค้ า ง เ กิ น ค่ า ป ริ ม า ณ ส า ร พิ ษ ต ก ค้ า ง สู ง สุ ด เ ล็ ก น้ อ ย  ดั ง นั น ก า ร บ ริ โ ภ ค ลิ น จี่ ค ว ร มี 

การระมัดระวัง และควรควบคุมการใชสารเคมกี้าจัดศั ตรูพื ชกลุ มนี อยางเขมงวดเพื่ อไมใหเกิดการใชอยางไมถูกตอง 
 

ค้าสา้คัญ:  ลิ นจี,่ คลอไพริฟอส, ไ ซเปอร์เมทริน, คารบ์ารลิ, พะเยา 
 

Abstract  
 This research aimed to determine of chlorpyrifos cypermethrin and carbaryl residues in lychee of Phayao 

Province.  Lychee samples were collected during May to June 2019 and analysis of the amount pesticide residues by 

high performance liquid chromatograph (HPLC) was equipped with a diode array detector. Analytical column was C18 

and mobile phase consisted of acetonitrile-water. The results showed that chlorpyrifos cypermethrin and carbaryl 

residues were 0.44-1.28, 0.00-1.30 and 0.00-1.28 mg/ kg, respectively. The detected level of chlorpyrifos and 

cypermethrin residues in lychee cannot exceed Thailand maximum residue limits (MRLs) but exceed Codex MRLs, Japan 

MRLs and EU MRL. While, carbaryl residue were exceed MRLs. Therefore, the consumption of Lychee in Phayao is a 

matter of concern. In addition, it should be strictly controlled the misuse of these pesticides.   
 

Keywords: Lychee, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Carbaryl, Phayao 
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของเกาลัดไทย  

Antioxidant capacity of Sterculia monosperma Vent.  
 

บ ุหรัน พันธ ุ์สวรรค์1* 

Buran Phansawan1*  
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ข อ ง ส า ร ส กั ด จ า ก เ ก า ลั ด ไ ท ย  โ ด ย ใ ช้ เ อ ท า น อ ล ใ น ก า ร ส กั ด ส า ร แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค นิ ค   

เอบีทีเอสใ นการตรวจวัดปริมาณฤทธ์ิต้าน อนุมูลอิ สระ ซึ่งเทคนิค เอบีทีเอสอาศัยหลักกา รยับยั งการ เกิดสขีอง เอ บี ที เ อ ส

ใ น ป ฏิ กิ ริ ย า ขอ ง เ ป อ ร์ อ อ กซ ิเด สกับ เ ม ท ไ ม โ อ โ กล บิน แ ละ ไ ฮโ ด ร เ จน เ ปอ ร์ อ อ กไ ซด์  ภ า ย ใ น เ ว ล า 2 0  น า ที  แ ล ะ ต ร ว จวัดค่า

การดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 73 4 นาโ นเมตร เปรียบเทียบกับสารมาตรฐา น โ ทรลอก ซึ่งแสดงในค่า ท่ีเรียกว่า TEAC 

(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) จ า ก ก าร ศึ กษ า พบ ว่ าส าร ส กัด จา ก เ กาลั ดไ ท ย มี ป ริ มา ณฤ ท ธ์ิต้ าน อ นุ มูลอิสระ 

เ ท่ า กั บ  10.63-12.50 มิ ล ลิ โ ม ล ข อ ง โ ท ร ล อ ก ต่ อ ก รั ม ส ด  แ ล ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี ท่ี มี ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล

อิ ส ร ะ ข อ ง ส า ร ส กั ด จ า ก เ ก า ลั ด ไ ท ย ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟี เ ห ล ว ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  ซึ่ ง ใ ช้ อ ะ ซิ โ ต ไ น ไ ต ร ด์ กั บ น ้ า เ ป็ น เ ฟ ส

เ ค ลื่ อ น ท่ี  ผ ่ า น ค อ ลั ม น์  C1 8  แ ล ะ ตั ว ต ร ว จ จั บ ช นิ ด ยู วี  ท่ี ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น  2 8 0  น า โ น เ ม ต ร  ท่ี อั ต ร า ก า ร ไ ห ล เ ท่ า กั บ  0 . 5 0 

มิ ล ลิ ลิ ต ร ต่ อ น า ที  พ บ ว่ า มี ป ริ ม า ณ  Catechin แ ล ะ  Quercetin เ ท่ า กั บ  36. 9 9 ± 4 . 2 3  แ ล ะ  26 . 6 7 ± 3 . 8 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ

กิโลก รัม ตามล้าดับ 
 

ค้าสา้คัญ:  ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ, เอบีทีเอส, เกาลัดไ ทย, เครื่ องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง 
 

Abstract  
 Antioxidant capacity of Sterculia monosperma Vent. with ethanol. Antioxidant activity using ABTS method 

with was based on inhibition in absorption of ABTS (2,2/-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) at 

734 nm generated in a reaction of peroxidase containing metmyoglobin and hydrogen peroxide. The reaction was 

successful within 20 minutes and trolox was used as a standard free radical inhibitor and recorded as TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity). The results showed the TEAC values were 10.63-12.50  mmole Trolox/g fresh 

and the study was to determine the chemical components account for antioxidative properties by high performance 

liquid chromatograph (HPLC) was equipped with a UV detector at 280 nm. Analytical column was C18 with a flow 

rate of 0.5 mL/min and mobile phase consisted of acetonitrile-water. The results showed the catechin and 

quercetin values in Sterculia monosperma Vent. by quantities were 36.99±4.23 and 26.67±3.85 ppm, 

respectively 
 

Keywords: Antioxidant capacity, ABTS, Sterculia monosperma Vent., HPLC 
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-Abstract- 

การประเมินการยอมรบัผลติภัณฑ์เครื่องดื่มบ๊วยดองชงส้าเร็จรูป (สูตรไม่มีน ้าตาล) 

Acceptance evaluation of pickled plum instant drink product (sugar free) 
 

ยุพ ารัตน ์โพ ธิเศษ1* 

Yuparat Potisate1* 

 

บทคัดย่อ 

 ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ผ ง บ๊ ว ย ด อ ง ช ง ส้ า เ ร็ จ รู ป  ( สู ต ร ไ ม่ มี น ้ า ต า ล )  ต่ อ ค ะ แ น น ค ว า ม ช อ บ

ด้ า น ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่  สี  ก ลิ่ น  ร ส ช า ติ  แ ล ะ ก า ร ย อ ม รั บ โ ด ย ร ว ม ด้ ว ย วิ ธี ท ด ส อ บ ท า ง ป ร ะ ส า ท สั ม ผ ั ส บ๊ ว ย ด อ ง ส้ า เ ร็ จ รู ป   

( สู ต ร ไ ม่ มี น ้า ตาล )  ผ ลิ ต โ ดย กร ะบ ว นกา รท้ าแ ห้ง แบ บ โ ฟม แม ท ด้ว ยเค ร่ื อ งไ ม โ คร เ วฟ  4 5 0  วั ต ต์  เ ป็ น เ ว ล า  1  น า ที  ร่ ว ม กับ

เ ค ร่ื อ ง ท้ า แ ห้ ง แ บ บ ถ า ด ท่ี  8 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  น้ า บ๊ ว ย ด อ ง ผ ง บ ร ร จุ ใ น ซ อ ง เ ยื่ อ ก ร ะ ด า ษ ป ริ ม า ณ  3, 4, 5  ก รั ม  ท้ า ก า ร ช ง

ด้ ว ย น ้ า ร้ อ น ป ริ ม า ต ร  1 0 0  ml ท่ี  9 5  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  2  น า ที  ท ด ส อ บ ชิ ม โ ด ย ใ ช้ ผ ู้ ท ด ส อ บ ชิ ม  3 0  ค น  

ด้วยแบบทดสอบ Hedonic 9 point scale เทียบกับเครื่องดื่ มบ๊ วย ท่ีวาง จ้า หนา่ ยตา มท้ องต ลาด  ผ ลพบวา่ผ ลิตภัณฑ์ บ๊ ว ย

ด อ ง ส้ า เ ร็ จ รู ป ป ริ ม า ณ  3  ก รั ม ต่ อ ซ อ ง  มี ค ะ แ น น ค ว า ม ช อ บ โ ด ย ร ว ม  6 . 2 7  ( ช อ บ เ ล็ ก น้ อ ย )  ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม บ๊ ว ย ส้ า เ ร็ จ รู ป เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ท่ี สุ ด (8.03 ค ะ แ น น) อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ  (p<0.05) ดั ง นั น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย นี ส า ม า ร ถ

น้าไ ปประยุกตใ์ ช้ เ พื่อกา ร พัฒ นาผ ลิ ตภั ณฑ์ บ๊ว ยด องผง พ ร้อ มช งดื่ ม (สูตรไ มม่นี ้าตาล ) หรือเป็นผลิตภั ณฑ์ ทาง เ ลอื ก เ พื่ อ

สุขภาพต่อผ ู้บริโภค 
 

ค้าส้าคัญ: บ๊วยดอง, เครื่องดื่มชงส้าเร็จรูป, สูตรไ มเ่ตมิน ้าตาล 

Abstract  
 This research aims to study the amount of instant pickled plum powder (sugar free) on preference scores 

such as color, smell, taste, and overall acceptance by sensory evaluation. The instant pickled plum powder (sugar 

free) produced by foam-mat drying process with using the microwave drying at 450 W for 1 min, combined with 

a tray dryer at 80°C. The instant pickled plum powders were packed about 3, 4 and 5 g in pulp sachets. Next, it 

was brewed with 100 ml hot water at 95 °C for 2 min. Sensory test used 30 panelists by hedonic 9-point scale 

compared with the commercial plum drinks. It was found that the instant pickle plum product of 3 grams per 

sachet had the overall acceptance scores of 6.27 (slightly preferable), which close to the commercially plum 

beverage products (8.03 points) (p<0.05). Therefore, this research can be applied to the development of instant 

plum pickled products (sugar free) or it could be an alternative healthy product for consumers. 
 

Keywords:  Pickled plum, Instant drink product, Sugar free 
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-Abstract- 

การสกัดสารพฤกษเคมีบางประการโดยวธิีแช่ร่วมกับวธิีไมโครเวฟของเปลือกลิ นจี่ 

Extraction some phytochemicals by maceration and microwave-assisted of 

lychees pericarp  
 

ยุพ ารัตน ์โพธ ิเศษ1*  

Yuparat Potisate1*  
 

บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ส า ร พ ฤ ก ษ เ ค มี ข อ ง เ ป ลื อ ก ลิ น จี่ ท่ี อ อ ก ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  ไ ด้ แ ก่  ป ริ ม า ณ  

ฟี น อ ลิ ก ทั ง ห ม ด  ป ริ ม า ณ ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ ทั ง ห ม ด  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ โ ด ย วิ ธี  DPPH แ ล ะ วิ ธี  ABTS โ ด ย ก า ร เ ก็ บ

เ กี่ ย ว ลิ น จี่ ใ น พ ื น ท่ี ป ลู ก อ้ า เ ภ อ แ ม่ ใ จ  จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  น้ า เ ป ลื อ ก ลิ น จี่ ส ด ท้ า ก า ร ส กั ด ด้ ว ย เ อ ทิ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  8 0 %  (v/v)  

(1:10 w/v) ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 18  ชั่วโ มง น้าไ ปสกัดด้วยไมโ ครเวฟท่ี 45 0W เป็นเวลา 5  นาท ีน้าไ ปวเิคราะห์สารต้านอนุมูล

อิ ส ร ะ  พ บ ว่ า  ป ริ ม า ณ ฟิ น อ ลิ ก ทั ง ห ม ด  5 4 . 4 8  mg GAE/1 0 0g ป ริ ม า ณ ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ ทั ง ห ม ด  1 3 . 1 0  mg/1 0 0g กิ จ ก ร ร ม

ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  ( by DPPH) 4 8 . 8 3  ( %  inhibition) กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  ( by ABTS) 1 8 2 . 6 4  mg 

TroloxE/1 0 0g ดั ง นั น ผ ล ข อ ง ง า น วิ จั ย นี ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ส กั ด ส า ร ส้ า คั ญ ท่ี มี ฤ ท ธ์ิ ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ เ ป ลื อ ก ลิ น จี่  

ซึ่งเป็นของเหลอืทิ งทางกา รเกษตรส้าหรับการพัฒน าต่อยอดในทางการแพทย ์ยา เครื่องส้าอางและอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

ค้าส้าคัญ:  เปลอืกล ินจี่, การสกัดดว้ยวธีิการแช,่ การสกัดดว้ยวธีิไมโ ครเวฟ, สารต้านอนุมูลอสิระ 
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Abstract  
 The objective of this research was to study the phytochemicals content of lychee pericarp as acts 

antioxidant activity including the total phenolics, total flavonoids, antioxidant activity by DPPH and ABTS methods. 

Harvested lychees were planted in Mae jai District, Phayao Province. The fresh peeled lychee was extracted with 

ethyl alcohol 80% (v/v) (1:10 w/v) at room temperature for 18 hours, and microwave extraction at 450W for 5 

mins. It was found that total phenolics content of 54.48 mg/100g, total flavonoids content of 13.10 mg/100g, 

antioxidant activity (by DPPH) of 48.83 (% inhibition) and antioxidant activity (by ABTS) of 182.64 mg TroloxE/100g. 

Therefore, the results of this research can be apply the peeled lychee extraction as antioxidant activity in agriculture 

waste for further development in medical, pharmaceuticals, cosmetics and healthy foods. 
 

Keywords: Lychee pericarp, Maceration extraction, Microwave-assisted extraction, Antioxidant activity 
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การทดแทนน ้าตาลด้วยหญ้าหวานในการผลติกาละแมดอกซ้อ  

Replacement of sugar by stevia in So flower kalamae production 
 

ยุพ ารัตน ์โพธ ิเศษ1* และ สุพั ตรา โพธ ิเศษ 2 

Yuparat Potisate1* and Suphatta Phothiset2 

บทคัดย่อ 
 งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ กาละแมดอกซ้ อโดยใช้ หญ้ าหวานผงหรื อน ้ าสกั ดจากหญ้ าหวาน

แทนน ้าตาล และศกึษาสภาวะในการเก็บรักษาตอ่การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการตา้นอนุมู ลอสิระของผลิ ตภัณฑ์ โดยใช้

สู ตรกาละแมดอกซ้ อดั งเดิ มเป็ นสู ตรควบคุ ม (สู ตรท่ี  1 สู ตรควบคุ ม) พบว่ ากาละแมแต่ ละสู ตรมี ปริ มาณฟี นอลิ กทั ง ห มด

และปริมาณฟลาโวนอยด์ทั งหมดไมแ่ตกตา่งกันอยา่งมนีัยส้าคั ญ (p>0.05) การทดสอบทางประสาทสัมผ ัสโดยวิ ธี 9-point 

hedonic scale พบว่ าคะ แ น น ด้ าน สี  กลิ่ น รสชาติ  เนื อสั มผั สแล ะค ว าม ช อ บ โ ด ย ร ว ม ข อง กา ละ แ มสู ต ร ท่ี  1 (สู ตรคว บ คุ ม )  

มี ค่ าใ กล้ เคี ยงกั บสู ต ร ท่ี  2 (หญ้ า หวานผ ง) และสู ตรท่ี  3 (น ้ าสกั ดหญ้ าหวาน )  ผ ลการศึ กษาการ เ ปลี่ ย นแ ป ลงกิ จ ก ร ร ม 

การต้ านอนุ มู ลอิ สระระหว่ างกระบวนการเก็ บรั กษาท่ี อุ ณหภู มิ  35 และ 55C เป็ นเวลา 0, 7 และ 10 วั น พบว่ ากาละแมด

อกซ้ อมี การเปลี่ ยนแปลงของ ค่ ากิ จกรรมการต้ านอนุ มู ลอิ สระสั มพั นธ์ กั บปฏิ กิ ริ ยาล้ าดั บท่ี ศู นย์  ดั งนั นความเป็ นไ ป ไ ด้ ใ น

การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ กาละแมดอกซ้ อชนิ ดไมเ่ติ มน ้ าตาลโดยการทดแทนด้ วยหญ้ าหวานผง ให้ ยั งคงปริ มาณสารส้ าคั ญท่ี

ออกฤทธ์ิทางชวีภาพได้ จะเป็นแนวทางส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพในอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:  ดอกซ้อ, หญ้าหวาน, กาละ แม, สารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ 
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Abstract  
 The objective of this research was to develop So flower kalamae by replacing sugar with stevia powder 

or stevia extract and to study the effects of storage conditions on antioxidant activity change in product. Traditional 

So flower kalamae was used as a control (Formula 1  control). The results showed that total phenolic and total 

flavonoid contents of all formulas were not significantly different (p>0 . 0 5 ) .  The sensory evaluation by using 9 -

point hedonic scale revealed that the scores of all formulas; formula 1  ( Control), formula 2  ( stevia powder) and 

formula 3  ( stevia extract) for color, flavor, taste, texture and overall preference were similar. The antioxidant 

activity change during storage at 3 5  and 5 5C for 0 , 7  and 1 0  days was examined. The antioxidant activity 

change of So flower kalamae was related to zero-order reaction. Therefore, a feasibility for product development 

of no sugar added So flower kalamae by substituting with stevia powder which still maintains bioactive compound 

content could be used as a guideline for product development for health in the future.   
 

Keywords:  So flower (Gamari), Stevia, Kalamae, Bioactive compound 
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ผลของอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 ต่อสมบัติของเซรามิก BZT ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือ

หลอมเหลว 

Effect of Al2O3 nano-particles on properties of BZT ceramics prepared by molten salt method 

ชมพูนุ ช วร างคณ ากูล1,2* 

Chompoonuch Warangkanagool1,2* 

บทคัดย่อ 
ใ น ง า น วิ จั ย นี ไ ด้ เ ต รี ย ม ผ ง ผ ลึ ก  Ba(Zr0 . 0 5Ti0 . 9 5 )O3  ( ห รื อ เ รี ย ก ว่ า  BZT)  โ ด ย วิ ธี มิ ก ซ์ อ อ ก ไ ซ ด์ เ ที ย บ กั บ วิ ธี เ ก ลื อ

ห ล อ ม เ ห ล ว แ ป ร ค่ า อุ ณหภู มิ ใ นกา รเ ผ าแ คล ไ ซน์ วิ เ ค ร า ะ ห์ โ คร งส ร้ างเ ฟ สแ ละโ ค รง สร้ าง จุลภ าคข อง ผ งผ ลึ กด้ว ย เทคนิค

การเลี ยวเบน ขอ งรั งสี เอ กซ ์ และกล้องจุลทรรศ นอ์ิ เ ล็กต ร อนแ บ บส่ องก รา ด ตามล้าดับ เพื่อเลอืกวธีิการ เ ต รีย มผ ง ผ ลึ ก

เ งื่ อ น ไ ข ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร เ ผ า แ ค ล ไ ซ น์ ผ ง ผ ลึ ก  BZT จ า ก นั น ศึ ก ษ า ก า ร เ ติ ม ส า ร เ จื อ ท่ี มี อ นุ ภ า ค ร ะ ดั บ น า โ น ข อ ง  Al2O3  

ใ น ป ริ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  0 . 3 ,  0 . 5  แ ล ะ  0 . 7  โ ด ย น ้ า ห นั ก  ล ง ใ น เ ซ ร า มิ ก  BZT เ ผ า ซิ น เ ต อ ร์  ณ  อุ ณ ห ภู มิ  1 2 5 0 - 1 3 0 0  อ ง ศ า

เ ซ ล เ ซี ย ส  ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง อนุ ภ าค ร ะดั บ นา โ น ขอ ง  Al2O3  ท่ี มี ต่ อ โ ค ร ง ส ร้ าง เ ฟ ส โ ค ร ง ส ร้ า ง จุล ภา ค  ค ว า ม ห น า แน่ น  แ ล ะ ค่า

ค ว า ม แ ข็ ง ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค แ บ บ วิ ก เ ก อ ร์ ข อ ง เ ซ ร า มิ ก  BZT พ บ ว่ า เ ซ ร า มิ ก  BZT ท่ี ไ ด้ รั บ ส า ร เ จื อ นั น มี โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ฟ ส ทั ง ห ม ด

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ มู ล ม า ต ร ฐ า น  ห ม า ย เ ล ข  0 6 - 0 3 9 9  มี ค ว า ม แ น่ น ตั ว ดี ขึ น  แ ล ะ ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค แ บ บ วิ ก เ ก อ ร์

สู ง ขึ น  โ ด ย เ ซ ร า มิ ก ท่ี มี ค ว า ม ห น า แ น่ น  แ ล ะ มี ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค แ บ บ วิ ก เ ก อ ร์ สู ง สุ ด  ไ ด้ แ ก่ เ ซ ร า มิ ก  BZT ท่ี เ ติ ม

ส า ร เ จื อ ท่ี มี อ นุ ภ า ค ร ะ ดั บ น า โ น ข อ ง  Al2O3 ใ น ป ริ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  0.5 โ ด ย น ้ า ห นั ก  เ ผ า ซิ น เ ต อ ร์  ณ  อุ ณ ห ภู มิ  1 3 0 0  อ ง ศ า

เซลเซียส 
 

ค้าส้าคัญ: ผ งผ ลึก BZT, วธีิเกลือหลอมเหลว, เซรามิก BZT บริสุทธ์ิ, เซรามิก BZT+(x) wt% Al2O3 
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Abstract  
In this research, Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 or BZT powders prepared by mixed oxide route were compared with 

molten salt method at various calcinations temperature. The phase structure and microstructure of the BZT powders 

were investigated by x-ray diffraction technique and scanning electron microscopy, respectively, in order to select 

the optimum preparation method and calcination temperature. Then the optimized BZT powders were doped with 

Al2O3 nano-particles at 0.3, 0.5 and 0.7 wt% and sintered at 1200-1300oC. The effect of Al2O3 nano-particles 

on phase structure, microstructure, density and Vickers micro-hardness of BZT ceramics were systematically 

studied. It was found that all XRD patterns could be matched with a JCPDS file number 06-0399. The densification 

and Vickers micro-hardness of the BZT ceramics increased with increasing Al2O3 nano-particles additive. The 

maximum density and Vickers micro-hardness was found in 0.5 wt% Al2O3 doped BZT ceramic. 
 

Keywords: BZT powders, Molten salt method, Pure BZT ceramics, BZT+(x) wt% Al2O3 ceramics 
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-Abstract- 

การประยุกต์กล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลแบบประหยัดส้าหรับการวเิคราะห์ทางเคมีโดยใช้

รีเอเจนต์ปริมาณน้อย 

Application of an economic digital Microscope for the Chemical analysis using 

low reagent consumption 
 

สราวุฒิ ส มนา ม1*, มิกิ กัณณะ 1,  สุทธ ิดา หลวงโตน1, พิ ชช าพร เพียรง าน 1 และ  พา ตี ลูลา โอ่โ ดเช า 1 

Sarawut Somnam1*, Miki Kanna1, Suttida Luangton1, Pitchaporn Painngan1 and Phatilula Odochao1 

บทคัดย่อ 
 ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ ดิ จิ ตั ล แ บ บ ป ร ะ ห ยั ด ซึ่ ง มี ก้ า ลั ง ข ย า ย  1000X ไ ด้ ถู ก ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง เ ค มี เ พื่ อ ห า

ปริมาณเหล็กรวมและไนไ ทรท์ดว้ยปฏกิิริยา 1,10-ฟีแนนโทรลีนและกรสี ตามล้าดับ ค วามเข้มข้นรีเอเจนตท่ี์ท้าใ ห้เกิดสี

ส้ า ห รั บ ห า ป ริ ม า ณเ ห ล็ก ร ว มแ ละ ไ น ไ ท ร ท์ ป ร ะก อบด้ ว ย 0.78 mM 1,10-ฟี แ น น โ ท ร ลี น แ ล ะ  0.056 M  ก ร ด แ อ ส คอร์บิก 

แ ล ะ  0.099 M N-(1 - แ น ฟ ทิ ล ) เ อ ทิ ลี น ไ ด เ อ มี น แ ล ะ  0.10 M ซั ล ฟ า นิ ล า ไ ม ด์  ต า ม ล้ า ดั บ  ป ริ ม า ต ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง 

รีเอเจนตแ์ละสารตัวอยา่งไ ด้ถูกศกึษา พบวา่ใ ชรี้เอเจนตผ์ สม 20 µL และสารตัวอยา่ง 10 µL หยดผ สมบนแผ่นอะครลิิก

สีขาวดว้ยปิเปตต์อัตโน มัต ิ จา กนั นใ ชก้ล้องจุลทรรศน์ขยา ยภาพห ยดสี ของผลิ ต ภัณฑโ์ ด ยแสด งภาพ บนจ อคอม พวิ เ ต อ ร์

เ พื่ อ ป ร ะ ม ว ล ค่ า แ ม่ สี  ( แ ด ง  (R),  เ ขี ย ว  (G),  น ้ า เ งิ น  (B)) ส้ า ห รั บ ส ร้ า ง ก ร า ฟ ม า ต ร ฐ า น  ค ว า ม เ ข้ ม แ ส ง แ ล ะ ร ะ ย ะ โ ฟ กั ส 

ถู ก ค ว บ คุ ม ข ณ ะ ข ย า ย ภ า พ  ก ร า ฟ ม า ต ร ฐ า น ส้ า ห รั บ ก า ร ห า ป ริ ม า ณ เ ห ล็ ก ร ว ม แ ล ะ ไ น ไ ท ร ท์ มี ค ว า ม เ ป็ น เ ส้ น ต ร ง ใ น ช่ ว ง  

3.0 – 20.0 ppm และ 0.04 – 0.16 ppm ตามล้าดับ วิธีท่ีน้าเสนอแสดงความเท่ียงสูงจาก ร้อยละค่าเบ่ียงเบนมาต ร ฐ า น

สั ม พั ท ธ์ น้ อ ย ก ว่ า  3 . 0  แ ล ะ ใ ห้ ผ ล ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ธี แ บ บ แ บ ท ช์ ด้ ว ย ป ฏิ กิ ริ ย า เ ดี ย ว กั น ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ว อ ย่ า ง จ ริ ง  

เมื่อเปรียบเ ทีย บด้ว ย t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ั นร้ อยละ 95  อกีทั งยังใชเ้วลาใ นการตร วจวัด ต่ อค รั งน้ อยก วา่ 3 0 วินาที

และลดปริมาณของเสียจา กกา รทดลอง 
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-Abstract- 

Abstract  
 An economic digital microscope with magnification 1000X was applied in chemical analyses for the 

determination of total iron and nitrite based on 1,10-phenanthroline and Griess reaction, respectively. The 

colorimetric reagent concentrations for total iron and nitrite assays consisted of 0.78 mM 1,10-phenanthroline and 

0.056 M ascorbic acid, and 0.099 M N-(1-naphthyl) ethylenediamine and 0.10 M sulfanilamide, respectively. 

The suitable volumes of reagent and sample were optimized and found that mixed reagents 2 0  µL and sample 

1 0  µL are dropped mix on white acrylic sheet by automatic pipette. The microscope was then used to magnify 

the color drop of product by display on computer screen to assess the primitive color (red (R), green (G), blue (B)) 

for constructing calibration graphs. Light intensity and focus range were controlled while magnifying. Calibration 

graphs for total iron and nitrite determinations showed linear range at 3.0 – 20.0 ppm and 0.04 – 0.16 ppm, 

respectively. The proposed method gave high precision with percent relative standard deviation less than 3.0 and 

also corresponded to the batch method with identical reactions in real sample analyses by comparing with t-test 

at 95% confidence level. Also, the method consumed the detection time per each less than 30 s and could reduce 

waste from the analysis.  
 

Keywords: Digital Microscope, Primitive Color, Total Iron, Nitrite 
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-Abstract- 

หัวตรวจจับก๊าซอะซิโตนจ้าเพาะสูงท่ีมีฐานเปน็โครงสร้างผสมนาโนเตตระพอดและ

อนุภาคนาโนของซงิก์ออกไซด์ที่ถูกเคลือบด้วยทองแดง 

Highly selective acetone sensor based on mixing structures of nanotetrapods 

and nanoparticles of ZnO coated with copper 

ธงชัย ต๊ ะอ้อม1*, ศศวิิ มล ค้า ป ระกายสิต2 และ  เอก สิทธ ิ์ วงศร์าษ ฎ ร์1 

Tongchai Ta-om1*, Sasiwimol Khamprakaysit2 and Ekasiddh Wongrat1 

บทคัดย่อ 
 ใ น ง า น วิ จั ย นี  ส ม บั ติ ก า ร ต ร ว จ จั บ แ ก๊ ส อ ะ ซิ โ ต น ถู ก ศึ ก ษ า โ ด ย ก า ร ใ ช้ ซิ ง ก์ อ อ ก ไ ซ ด์ ท่ี ถู ก เ ค ลื อ บ ด้ ว ย ท อ ง แ ด ง 

รายละเอยีดการวจิัย โ ลหะสังกะสีถูกใ ชเ้ป็นสารตั งตน้เพื่อสร้างโค รงสร้างนาโนซ ิงก์ออกไซ ด์ด้วยกระบวนการพลาสม า

ท า ง ค ว า ม ร้ อ น จ า ก ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส สู ง ซึ่ ง ใ น ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั ง นี ถู ก เ รี ย ก ว่ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น ด้ ว ย ไ ฟ ฟ้ า  

เ พื่ อ ศึ ก ษ า โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ย่ า ง ลึ ก ซึ ง  เ ท ค นิ ค ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ อิ เ ล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส่ อ ง ก ร า ด ช นิ ด ฟิ ล ด์ อี มิ ส ชั น ถู ก ใ ช้ วิ เ ค ร า ะ ห์

ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ผ ิ ว ข อ ง ซิง ก์อ อ ก ไ ซ ด์ ผ ล ป ร า ก ฏ ว่ า ซิ งก์ อ อ กไ ซด์ มี ลัก ษ ณ ะโ ค ร ง ส ร้ าง เ ป็ น แ บ บ น าโ น เ ต ต ร ะพ อ ด แ ละ อ นุภาค

นาโ น ขนาดอนุภาคนาโ นของซิงก์ออกไ ซด์อยู่ในช่วง 100-300 นาโ นเมตร ขณะที่ขนาดขาของเตตระพอดซิงกอ์อกไ ซ ด์

มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย โ ด ย ป ร ะ ม า ณ เ ป็ น  30 น า โ น เ ม ต ร  เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ส ภ า พ ไ ว ข อ ง เ ซ น เ ซ อ ร์  โ ล ห ะ ท อ ง แ ด ง ถู ก เ ค ลื อ บ ไ ป บ น พ ื น ผ ิ ว

ข อ ง ซิ ง ก์ อ อ ก ไ ซ ด์ โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ดี ซี ส ปั ต เ ต อ ริ ง ด้ ว ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า  25 มิ ล ลิ แ อ ม แ ป ร์  เ ป็ น เ ว ล า  30 วิ น า ที   

ก่ อ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ด ส อ บ แ ก๊ ส  เ ซ น เ ซ อ ร์ ทั ง ห ม ด ถู ก อ บ ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  400 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  4 ชั่ ว โ ม ง  ส ม บั ติ 

การตรวจจับแก๊สอะซ ิโตนถูกบันทึกในชว่งอุณหภูมิ 200-450 องศาเซลเซียส ผ ลการตรวจจับแก๊สพบวา่เซนเซอร์ ซิ ง ก์

อ อ ก ไ ซ ด์ ท่ี ถู ก เ ค ลื อ บ ด้ ว ย ท อ ง แ ด ง มี ค่ า ส ภ า พ ไ ว สู ง ท่ี สุ ด โ ด ย มี ค่ า ส ภ าพ ไ ว เ ป็ น  237 เ ท่ า  ที่ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง อ ะ ซิ โ ต น เ ป็น 

1000 ppm เซนเซอร์นี สามารถประยุกตใ์ ชเ้ป็นหัวตรวจจับแก๊สอะซ ิโตนต้นแบบไ ด้ 
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-Abstract- 

Abstract  
 In this research, the acetone gas sensing characteristics are investigated by using ZnO nanostructures 

coated with copper metal. In experimental detail, the metallic zinc as source materials were initially prepared to 

transform the ZnO nanostructures by a thermal plasma of high electrical current which is called current heating 

method. To obtain the structure understanding, Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) technique 

was characterized the surface morphologies of ZnO. It was found that the ZnO exhibit two formats including 

nanoparticles and nanotetrapods. The average of ZnO nanoparticles size were in range of 100 -3 00 nm while the 

average of ZnO nanotetrapods leg diameter are approximately 3 0 nm. To improve the sensor sensitivity, the 

metallic copper was coated on ZnO nanostructures surface via a DC sputtering technique at the electrical current 

of 25 mA for 3 0 seconds. Before gas testing, the sensors were baked at the working temperatures of 400C for 

4 hours. The acetone sensing characteristics were recorded at working temperatures range of 200-45 0C. The 

results show that the optimum sensitivity is found from ZnO:Cu sensor at a temperature of 400C with the 

sensitivity of 23 7 under 1000 ppm concentration. This sensor can be utilized to further produce the prototype 

acetone sensor. 
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ผลของวัสดุนาโนต่อการงอกของเมล็ดสารภีและข้าว 

Effect of nanomaterials on germination of Salapee’s and Rice’s seeds 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาผลของวั สดุ นาโนส้าหรั บกระตุ้ นการงอกของเมล็ ดข้ าวและสารภ ี วัสดุนาโนท่ี

ใช้ ในการทดลองนี ประกอบไปด้ วยท่ อนาโนคาร์ บอน, อนุ ภาคนาโนของไทเทเนี ยมไดออกไซด์, ซิ งก์ ออกไซด์ และคอปเปอร์

อ อ ก ไ ซ ด์  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ถู ก วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย เ ท ค นิ ค ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ อิ เ ล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส่ อ ง ก ร า ด 

ชนดิฟิลด์อิมิสชัน ผลการวเิคราะห์พบวา่ท่ อนาโนคาร์ บอนมขีนาดเส้นผ ่านศู นยก์ลางประมาณ 42 นาโนเมตร ขณะท่ีขนาด

เส้ นผ ่ านศู นย์ กลางของไทเทเนี ยมไดออกไซด์  ซิ งก์ ออกไซด์  และคอปเปอร์ ออกไซด์  อยู่ ท่ี  100 นาโนเมตร, 49 นาโนเมตร 

และ 644 นาโนเมตร ตามล้าดับ เพื่อศกึษาผลของชนิ ดวั สดุ นาโนในการกระตุ้ นการงอกของเมล็ ดข้ าวและสารภ ี วัสดุนาโน

ถู ก เ ต รี ย ม เ ป็ น ส า ร แ ข ว น ล อ ย โ ด ย ใ ช้ วั ส ดุ น า โ น ม ว ล  0.2 ก รั ม  เ ติ ม ล ง ใ น น ้ า  DI 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร  แ ล ะ ใ ช้ น ้ า  DI เ ป็ น ตั ว แ ป ร

ค ว บ คุ ม  จ า ก นั น ใ ช้ เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ เ งื่ อ น ไ ข ล ะ  100 เ ม ล็ ด  แ ช่ ล ง ใ น ส า ร แ ข ว น ล อ ย แ ล ะ น้ า ไ ป ป ลู ก บ น จ า น เ พ า ะ เ ชื อ  ( จ า น ล ะ  

10 เมล็ ด) เมื่ อครบก้ าหนดน้ าเมล็ ดพั นธ์ุ ท่ี งอกไ ปวั ดความยาวรากและอั ตราการงอกเพื่ อเปรี ยบเที ยบกั น ผลการทดล อง

พบว่ าอนุ ภาคนาโนคอปเปอร์ ออกไซด์ สามารถเพิ่ มความยาวรากและเพิ่ มอั ตราการงอกให้ กับเมล็ ดสารภี ได้ดี ท่ีสุ ด ขณะท่ี

อนุภาคนาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์สามารถเพิ่มความยาวรากและอั ตราการงอกแก่เมล็ดข้าวได้ดีท่ีสุด 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research objective is to study the effect of nanomaterials on Rice’s and Salapee’s seeds germination 

stimulation. The nanomaterial types include carbon nanotubes (CNTs), titanium dioxide (TiO2) nanoparticles, zinc oxide 

(ZnO) nanoparticles and copper oxide (CuO) nanoparticles. The structure morphologies were analyzed via Field-Emission 

Scanning Electron Microscopy (FE-SEM). It was found that the observed diameters of carbon nanotubes are about 42 

nm. While the particles sizes of TiO2, ZnO and CuO are 100 nm, 49 nm and 644 nm, respectively. To study the 

nanomaterials type effect on Rice’s and Salapee’s seeds germination stimulation, the nanomaterials as colloidal solution 

form was prepared from nanomaterials with 0.2 g filled into DI water with a volume of 500 ml. The DI water was used 

to be a control parameter. Then, each of 100 seeds were soaked into the prepared solution. They were cultivated on 

the 10 Petri dishes (10 seeds of each dishes). The root length and seed germination rate are comparatively investigated. 

The results show that the copper oxide nanoparticles have the optimum root length and seed germination rate of 

Salapee’s seeds. While the titanium dioxide nanoparticles show the optimum root length and seed germination rate of 

rice’s seeds  
 

Keywords:  Nanomaterials, Rice, Salapee, Germination 
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-Abstract- 

การออกแบบตัวสังเกตแบบเต็มก้าลังส้าหรับเสถียรภาพจ้ากัดเวลาของระบบตัวแปร

มากท่ีซับซ้อนและมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา 

Full-order observer design for Finite-time stability of complex Large-scale 

systems with Time-varying delay 
 

ธีรพงษ ์ หล้าอิ นเชื อ1* และ  ปิยะพงศ ์เนีย มทรัพย ์2 

Teerapong La-inchua1* and Piyapong Niamsup2 
 

บทคัดย่อ  
 ใ น ง า น วิ จั ย นี ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร อ อ ก แ บ บ ตั ว สั ง เ ก ต เ ต็ ม ก้ า ลั ง ส้ า ห รั บ เ ส ถี ย ร ภ า พ จ้ า กั ด เ ว ล า ข อ ง ร ะ บ บ ตั ว แ ป ร ม า ก ท่ี

ซั บ ซ้ อ น ท่ี มี ตั ว ห น่ ว ง แ ป ร ผ ั น ต า ม เ ว ล า ซึ่ ง ร ะ บ บ ตั ว แ ป ร ม า ก ดั ง ก ล่้ า ว จ ะ มี ก า ร ก่ อ ก ว น ไ ม่ เ ชิ ง เ ส้ น  แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั น ตั ว ห น่ ว ง จ ะ

เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น ท่ี ต่ อ เ นื่ อ ง แ ต่ ไ ม่ จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง ห า อ นุ พั น ธ์ ไ ด้ โ ด ย ก า ร ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี ท า ง ด้ า น เ ส ถี ย ร ภ า พ ไ ล ปู น อ ฟ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค

ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า ใ ห ม่ ท้ า ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง ตั วสั ง เ ก ต ส้ าห รั บ เ ส ถี ย ร ภ า พ จ้ ากั ด เ ว ล าที่ ดี ขึ น โ ด ย เ งื่ อ น ไ ข ดั ง ก ล่้ า ว จ ะอยู่

ใ นรูป ของอสมการเมทริกซ์เชงิเส้นซึ่งสามา รถหาผ ลเฉล ยได้โดยใช้โป รแกรม ตา่ง ๆ ไ ด้ และใ นตอนท้ายของงานวจิัย จ ะ

มตีัวอยา่งเชิงตัวเลขเพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของตัวสังเกตท่ีเราไ ด้สร้างขึ นมา 
 

ค้าส้าคัญ:  การออกแบบตัวสังเกต, เสถียรภาพจ้ากัดเวลา, ระบบตัวแปรมาก, ตัวหนว่งแปรผ ันตามเวลา  
 

Abstract  

In this paper, the problem of full-order observer design for finite-time stability of complex large-scale 

systems with time-varying delay in interconnection is studied. The class of large-scale interconnected systems under 

consideration is subjected to nonlinear perturbations and time-delay function. The time-delay function are continuous 

but not necessarily differentiable. Based on Lyapunov stability theory and new improved integral technique, some 

less conservative criteria for existence of state observer with guaranteed finite-time stability of the system are 

deduced. The finite-time stability criteria are delay-dependent and given in terms of linear matrix inequalities which 

can be solved by various algorithms. Finally, a numerical example is provided to demonstrate effectiveness of the 

proposed method. 
 

Keywords: Observer design, Finite-time stability, Large-scale systems, Time-varying delay 
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-Abstract- 

ความแกร่งของวิธีลดมิติอย่างพอเพียงในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉล่ีย

ในกระบวนการล็อกนอร์มัลหลายตัวแปร 

The Robustness of sufficient reduction methods for detecting mean shift in 

multivariate log-normal process 
 

สวพร หญิชี ระนั นทน์1* 

Sawaporn Hinsheranan1* 
 

บทคัดย่อ 
 วิ ธี ล ด มิ ติ อ ย่ า งพ อ เ พยี ง เ ป็น เ ท คนิ ควิ ธี ท าง สถิติ ท่ี ใ ช้ ใ น การ ล ดมิ ติ ขอ งข้ อ มูล  โ ด ย ใ ช้ ห ลั กกา ร ขอ งค วา มพ อเพยี ง 

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ตั ว ส ถิ ติ ท่ี มี ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ พ า ร า มิ เ ต อ ร์ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง  ตั ว ส ถิ ติ ท่ี ไ ด้ ถู ก น้ า ม า ใ ช้ ร่ ว ม กั บ แ ผ น ภู มิ ค ว บ คุ ม   

เ พื่ อ ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร  วิ ธี ล ด มิ ติ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง ถู ก พั ฒ น า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ

น้ า ม า ใ ช้ กั บ ข้ อ มู ล ท่ี มี ก า ร แ จ ก แ จ ง ป ก ติ ห ล า ย ตั ว แ ป ร   อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ข้ อ มู ล บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร แ จ ก แ จ ง ป ก ติ  เ ช่ น 

จ้ า น ว น ผ ู้ ป่ ว ย ห รื อ ข้ อ มู ล ท า ง ร ะ บ า ด วิ ท ย า ท่ี มี ก า ร แ จ ก แ จ ง ล็ อ ก น อ ร์ มั ล  ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ก ร่ ง

ของวิธีลดมติอิย่างพอเพยีงในการตรวจจับการ เพิ่มข ึ นของค่าเฉลี่ ยของข้ อมูลท่ีมีกา รแจกแจ งล็อกนอ ร์มัลหลา ยตั ว แ ป ร  

โ ดยเปรียบเทียบวธีิลดมติอิย่างพอเพยีง 3  วธีิ ท่ีน้าเสนอโ ดย Wessman (1998 )  Frisén et.al. (2011) และ Siripanthana 

& Stillman ( 2 0 1 6 )  ภ า ย ใ ต้ ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช้ ก า ร จ้ า ล อ ง ม อ น ติ ค า ร์ โ ล  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  ใ น ก ร ณี ท่ี ตั ว แ ป ร มี

ความสัมพันธ์กัน วธีิของ Wessman และ Siripanthana & Stillman มปีระสิทธิภาพใ กล้เคียงกัน โ ดยให้คา่ ced ท่ีต้่ากว่า

วิ ธี ข อ ง   Frisén  แ ล ะ ใ น ก ร ณี ท่ี ข้ อ มู ล มี ส ห สั ม พั น ธ์ ใ น ตั ว  วิ ธี ข อ ง  Siripanthana & Stillman มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี ก ว่ า วิ ธี ข อ ง 

Wessman และวิธีของ Frisén โ ดยให้คา่ ced และ far ท่ีต้่ากว่า และ tar ท่ีสูงกวา่อีกสองวธีิ 
 

ค้าส้าคัญ:  ความพอเพยีง, การลดมิติ, การตรวจจับการเปลี่ยนแปลง, ล็อกนอร์มัล, กระบวนการหลายตัวแปร  
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-Abstract- 

Abstract  
 Sufficient reduction method is a statistical technique used for dimensionality reduction by using  

the principle of sufficiency in order to get a statistic sufficiently containing the information about a parameter.   

The derived statistics are monitored with the control chart for the purpose of shift detection. The sufficient reduction 

methods have been developed and used with multivariate normal data. However, some data are not normal 

distributed such as number of patients or epidemic data, which are log-normal distributed. This research aims to 

study the robustness of the sufficient reduction methods for detecting a positive mean shift in multivariate 

log-normal data by comparing three different sufficient reduction methods proposed by Wessman (1998), Frisén 

et.al. (2011) and Siripanthana & Stillman (2016) under the different circumstances via the Monte Carlo simulation. 

The results reveal that in the case of correlation between variables, the Wessman and Siripanthana & Stillman 

methods perform similarly and outperform the Frisén method by giving shorter ced. In case of autocorrelated data, 

the Siripanthana & Stillman method performs better than the Wessman and Frisén methods by giving shorter ced, 

lower far and higher tar. 
 

Keywords: Sufficiency, Dimensionality reduction, Shift detection, Log-normal, Multivariate process   
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-Abstract- 

การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นส้าหรับค่าเฉล่ียประชากรที่มีการ

แจกแจงปรกติปลอมปน 

Efficiency comparison of confidence interval for a population mean in the 

contaminated normal distribution 
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บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ค ว า ม ก ว้ า ง

เฉลี่ยของช่วงความเชื่อม่ันของค่าเฉลี่ยประชากร ท่ีมีการแจก แจงป รกติปลอม ปน โ ดยจ้า ลองข้อมูลท่ีมีลักษณะกา รแจก

แ จ ง ป ร ก ติ ป ล อ ม ป น ก้ า ห น ด ข น า ด ตั ว อ ย่ า ง เ ท่ า กั บ 20, 40 แ ล ะ 100 ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ 0 แ ล ะ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น เ ท่ า กั บ 1 

ค่ า สั ด ส่ ว น ก า ร ป ล อ ม ป น เ ท่ า กั บ 0.05, 0.10 แ ล ะ 0.15 แ ล ะ ค่ า ส เ ก ล แ ฟ ค เ ต อ ร์ เ ท่ า กั บ 5 แ ล ะ 10 จ า ก นั น ท า ก า ร เ ลื อ ก

ตั ว อ ย่ า ง บู ต ส แ ท ร็ ป 2 ลั ก ษ ณ ะ คื อ แ บ บ อิ ส ร ะ แ ล ะ ไ ม่ อิ ส ร ะ โ ด ย จ้ า น ว น ซ ้ า ข อ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ใ น บู ต ส แ ท ร็ ป แ บ บ ไ ม่ อิ ส ร ะ

เท่ากับ 2, 4, 6, 8 และ 10 ท้า การประมาณชว่ งควา มเ ชื่ อม่ัน 4 วธีิ ไ ด้แก่ ชว่งความเชื่อม่ัน ที บูตสแทร็ป-ที เปอร์เซ ็ น ต์

ไ ท ล์ แ ล ะ เ ป อ ร์ เ ซ็ นต์ ไ ท ล์ปรั บ ปรุ ง ก้ า ห น ด สั มป ร ะสิ ทธ์ิ ค วาม เ ชื่ อม่ั นเ ท่ ากั บ 0.95 แ ล ะ 0.99 จ้ า ล อ ง และ วเิ ค รา ะห์ขอ้มูล

โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ กร ม R จ้ า น ว น ซ้ า 10,000 ร อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ส ถ าน กา ร ณ์ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าพ บ ว่ า วิ ธี ช่ ว ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ นที ไ ด้คา่ความ 

น่ า จ ะ เ ป็ น ค ร อ บ ค ลุ ม มี ค่ า ไ ม่ ต่้ า ก ว่ า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ท่ี ก้ า ห น ด แ ล ะ เ ป็ น วิ ธี ท่ี ใ ห้ ค่ า ค ว า ม ก ว้ า ง เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ช่ ว ง

ความเชื่อม่ันแคบท่ีสุดใ นทุกสถา นการณ์ เมื่อพิจารณากรณีของตัวอยา่งบูตสแทร็ป พบวา่ บูตแทร็ปอสิระมีความน่าจะ

เป็นครอบคลุมสูงกวา่ บูต สแท ร็ ปไ มอ่ิ สระ โ ดยหากก ้า หนดจ้านวนชุดส้า เนา ข้อมู ลเ พิ่มข ึ น ค่าความนา่จ ะเป็นครอ บ ค ลุ ม

จะ เพิ่มข ึนเข้าใก ล้คา่ความน่าจะเป็นครอบคลุมของตัวอยา่งบูตสแทร็ปอสิระ 
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-Abstract- 

Abstract  

 The objective of this study was to compare and analyze coverage probability and the average width of 

the confidence intervals for population mean in the contaminated normal distribution. The sample sizes of this study 

are 20, 40 and 100. Set the mean equal to 0 and the variance equal to 1 and the proportion of contamination 

equal to 0.05, 0.10 and 0.15. The scale factors were 5 and 10. Then sampling two types of bootstrap are 

dependent bootstrap and independent bootstrap. For dependent bootstrap sampling, the number of copies data 

are equal to 2, 4, 6, 8 and 10. Estimating the confidence interval in 4 method: confidence interval-t, bootstrap-t, 

percentile and modified percentile. Define confidence coefficient with 0.95 and 0.99. R Programming was used to 

simulate data set with 10,000 iterations. The results of this study showed that confidence interval-t produces 

coverage probability is not less than the specified confidence coefficient and this method gives the smallest average 

width of confidence interval in all situations. When considering of bootstrap sample that independent bootstrap has 

a higher coverage probability than dependent bootstrap. If set the number of copies data series increase the 

coverage probability will increase near coverage probability of independent bootstrap sample.  
 

Keywords: Contaminated Normal Distribution, Confidence interval, Bootstrap  
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ผลแบบบราซิลนัทในภาชนะรูปเรขาคณิตภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวตั ง 

Problems in physics learning management for teaching professional experience of 

physics students Chiang Mai Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึก ษากา ร เคลื่ อน ท่ีข องวัส ดุเ ม็ด ท่ีมีอั ตร าส่ว นความ หนาแ นน่ต่า งกันใน ภาช น ะ รู ป

เ ร ข า ค ณิ ต ภ า ย ใ ต้ ก า ร สั่ น แ น ว ตั ง  แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร พ า   โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม ถี่ ต่ า ง ๆ  ซึ่ ง ใ ส่ วั ส ดุ เ ม็ ด พ ื น เ ป็ น เ ม ล็ ด ธั ญ พื ช ท่ี มี

ค ว า ม ค ว า ม ห น า แ น่ น   g/cm3  แ ล ะ วั ส ดุ บุ ก รุ ก ท่ี มี อั ต ร า ส่ ว น ค ว า ม ห น า แ น่ น ใ น ช่ ว ง   g/cm3  ล ง ใ น ภ า ช น ะ รู ป เ ร ข า ค ณิ ต 

ไ ด้ แ ก่  ภ า ช น ะ รู ป ท ร ง ก ร ะ บ อ ก  ภ า ช น ะ รู ป ท ร ง สี่ เ ห ลี่ ย ม  แ ล ะ ภ า ช น ะ รู ป ว ง แ ห ว น  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ จั บ เ ว ล า ท่ี เ ค ลื่ อ น ท่ี ขึ น ข อ ง วั ส ดุ

บุ ก รุ ก จ า ก ก้ น ข อง ภ า ช นะ จน ถึ งผ ิ วบ น ข อ ง วัส ดุ พ ื น พ บ ว่ า  ผ ล แ บ บ บ ร า ซิ ล นั ท ใ น ภ าช น ะ รู ป เ ร ข าค ณิต  มี ฟั ง ก์ ชั่ น ข อ ง เ วลา

ข อ ง วั ส ดุ บุ ก รุ ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ น ท่ี ค ว า ม ห น า แ น่ น เ พิ่ ม ขึ น  จ า ก นั น จ ะ ล ด ล ง แ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ก ร ณี ภ า ช น ะ รู ป ท ร ง ก ร ะ บ อ ก  แ ล ะ

ภ า ช น ะ รู ป ท ร ง สี่ เ ห ลี่ ย ม  แ ต่ เ มื่ อ ใ ช้ ภ า ช น ะ รู ป ว งแ ห วน จ ะมี ฟั งก์ ชั่ นข อ งเ ว ล าข อ ง วัส ดุ บุ กรุ กล ด ลง ท่ี ค วา ม หน าแ น่ น เพิ่มข ึน 

จา กนั นเวลาจะเพิ่มข ึนแ บบ ตอ่ เนื่ อง  จ ากผ ล เชงิคุณภาพจะตรงข้ามกั บการ ทด ลอง ท่ีผ่าน มาท่ี เมื่ อใช้ ภาช นะ รูป วง แ ห ว น  

พบวา่ ผ ลของเวลาจะลดลงที่อัตราส่วนของความหนาแน่นนอ้ยอย่างนา่ประหลาดใ จ ดังนั นผลกา รทดลองครั งนี รูปร่ า ง

ทรงเรขาคณิตของภาชนะมบีทบาทส้าคัญตอ่ผลแบบบราซ ิลนัท   
 

ค้าสา้คัญ:  ผ ลแบบบราซ ิลนัท, ภาชนะรูปเรขาคณิต, การสั่นแนวตั ง, วัสดุเม็ด 
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-Abstract- 

Abstract 
         The objectives of this study were to the motion of the granular materials with different density ratio  

in geomatics container for vertical vibration and the convection compared by using frequency of vertical vibration. 

The bed particles were cereal material (soybean) as density g/cm3  and an intruder particle was density  

ratio  g/cm3 . We measured the rising time of an intruder particle from the bottom of the container to the free 

surface of the bed particles and find that the Brazil nut effect in the geometric container such as cylinder container, 

rectangular container and annular container. The rising time as a function of intruder density increases to a 

maximum and then decreases monotonically in cylinder and rectangular container cases but in annular container, 

case the rising time as a function of intruder density increases to a minimum and then decreases monotonically. 

The result is qualitatively opposite to the previous findings in experiments using annular container where a maximal 

instead of minimal rising time in the small-density ratio regime was found. The experimental results suggest that 

the topology of the container plays an important role in the Brazil nut effect. 
 

Keywords:   Brazil nut effect, Geomatics container, Vertical vibration, Granular material 
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎตีรีโกณมิติในงานประมาณราคาก่อสร้าง  

Application of Trigonometric theory in construction estimation  
 

สุนันท์ มนต์แก ้ว1* และ  ไพศ าล สุขสม 2 

Sunun Monkaew1* and Paisarn Suksoom2  
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร จ ะ ห า ป ริ ม า ณ วั ส ดุ มุ ง ห ลั ง ค า ไ ด้ จ ะ ต้ อ ง ท ร า บ พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า ก่ อ น  ห ลั ง ค า ท่ี มี ค ว า ม ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น  แ ล ะ ห า พ ื น ท่ี

ห ลั ง ค า ย า ก  ท้ า ใ ห้ มี โ อ ก า ส ท่ี จ ะ ค้ า น ว ณ พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า ผ ิ ด พ ล า ด ไ ด้ ง่ า ย  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผ ู้ ท่ี ไ ม่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  เ ช่ น  วิ ศ ว ก ร  

ผ ู้ ค ว บ คุ ม ง า น  ผ ู้ ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ท่ี จ บ ใ ห ม่  เ ป็ น ต้ น  ซ ึ่ ง ก า ร ค้ า น ว ณพ ื น ท่ี ท่ี ผ ิด พ ลา ด ส่ง ผ ล ใ ห้ ไ ด้ ป ริ ม าณ วัส ดุ มุ งห ลั งคาต่้า

ห รื อ สู ง ก ว่ า ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง  ผ ู้ วิ จั ย จึ ง ส น ใ จ ท่ี จ ะ ศึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี ต รี โ ก ณ มิ ติ ใ น ง า น ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ก่ อ ส ร้ า ง   

โ ด ย เ ลื อ ก การ หา พ ืน ท่ี หลั งคา ท รง ป้ั นห ยา  เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษา  จ า ก ก าร ท ดล อง ใ ห้ผู้ไ มม่ี ปร ะ สบ การ ณ์ ใ นกา ร ปร ะ มาณราคา

ก่ อ ส ร้ า ง  จ้ า น ว น  2 8  ค น  ห า พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า โ ด ย วธีิ ค้ า นว ณ ด้ว ย มื อ  พ บ ว่ า  ไ ด้ พ ื น ท่ี ห ลั ง ค าเ ฉ ลี่ ย  4 1 4 . 0 0  ต า ร า ง เ ม ต ร  ค่ า ท่ี

ไ ด้ สู ง ก ว่ า พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า จ ริ ง ร้ อ ย ล ะ  2 3 . 7 8  จ า ก นั น ใ ห้ ท ด ล อ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี ต รี โ ก ณ มิ ติ ใ น ก า ร ห า พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า  พ บ ว่ า  

ไ ด้ พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า เ ฉ ลี่ ย  3 1 0 . 2 1  ต า ร า ง เ ม ต ร  น้ อ ย ก ว่ า พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า จ ริ ง  ร้ อ ย ล ะ  1 . 7 9  อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ท่ี ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น  ดั ง นั น  

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี ต รี โ ก ณ มิ ติ ใ น ก า ร ห า พ ื น ท่ี ห ลั ง ค า เ ป็ น อี ก ท า ง เ ลื อ ก ห นึ่ ง ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ง า น ห ลั ง ค า ท่ี ท้ า ไ ด้

ง่าย สะ ดวก รวดเร็วและถูกต้อง สามา รถ ลดความผิดพลาดและลดระยะเวลาใ นการท้างานไ ด้  
 

ค้าส้าคัญ:  ตรีโกณมิต,ิ ก่อสร้าง, หลังคา 
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-Abstract- 

Abstract 
 In order to determine the quantity of roof materials, first the roof area must be identified. For complex 

roofing, calculating the roof area can be difficult, therefore, chances for erroneous calculation can easily occur for 

those who lack expertise, especially, newly graduated engineers, foremen, and estimators. This can result in 

buying roofing materials that are either lower or higher than the actual use. Because of this reason, the researcher 

was interested in studying the application of trigonometric theorem for finding the roof area and chose the hipped 

roof as a case study. From the experiment that 28 people with no price estimating experience in construction had 

to measure a roof area by manual calculation method, it showed the average calculated roof area was 414.00 

m2, which was 23.78 % higher than the actual roof area. After that they were allowed to apply the trigonometric 

theorem to find the roof area and the obtained average roof area was 310.21 m2, which was less than the actual 

roof area by 1 . 7 9  %, which was noticeably close. Therefore, the application of trigonometric theorem in finding 

roof space is an alternative for estimating the roofing price, which is easy, convenient, fast and more accurate, 

which can reduce errors and working time. 
 

Keywords:  Trigonometric Theory, Construction, Roof 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคจาการระเบิดบนดวงอาทิตย์ และอนุภาคท่ีวัด

ได้จากสถานีตรวจวัดนวิตรอนมอนิเตอร์ในรอบวัฏจักรดวงอาทิตย์ท่ี 24 

The study of relationship between solar energetic particles and detected 

particles from neutron monitor during 24th solar cycle 
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บทคัดย่อ 
จา กกา รศกึษาจ้านวน อนุภาคพลังงานสูงท่ีเกิดจาก การระเบิดบนดวงอาทิต ย์ท่ี บันทึกโดยยา นอวกาศน อก โ ล ก

มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ร อ บ วั ฏ จั ก ร  แ ต ก ต่ า ง กั บ จ้ า น ว น อ นุ ภ า ค ท่ี วั ด ไ ด้ บ น โ ล ก โ ด ย ส ถ า นี ต ร ว จ วั ด นิ ว ต ร อ น จ า ก

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ก า ร ร ะ เ บิ ด บ น ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ใ น ช่ ว ง วั ฏ จั ก ร ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี  2 4  พ บ ว่ า ถ้ า อ นุ ภ า ค จ า ก ด ว ง อ า ทิ ต ย์ มี จ้ า น ว น เ พิ่ ม ขึ น

จ้ า น ว น อ นุ ภ า ค ท่ี วั ด ไ ด้ โ ด ย ส ถ า นี ต ร ว จ วั ด นิ ว ต ร อ น ท่ี วั ด อ นุ ภ า ค จ า ก แ ห ล่ ง ก้ า เ นิ ด อ นุ ภ า ค จ า ก แ ห ล่ ง ก้ า เ นิ ด ต่ า ง  ๆ  

จ ะ ล ด ล ง จ า ก ร ะ ดั บ ป ก ติ  แ ล ะ เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ค ลื่ อ น ท่ี ข อ ง อ นุ ภ า ค จ า ก ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ม า ยั ง โ ล ก จ า ก ก า ร ร ะ เ บิ ด ใ น ช่ ว ง

สู ง สุ ด ข อ ง วั ฏ จั ก ร พ บ ว่ า  อ นุ ภ า ค แ ต่ ล ะ ธ า ตุ มี ร ะ ย ะ ท า ง อิ ส ร ะ เ ฉ ลี่ ย ท่ี ค่ อ น ข้ า ง สู ง  แ ล ะ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย

อนุภาคท่ีนานป ระมา ณ 1 วัน ถึง 1.5  วัน เนื่องจากก ารระ เบิ ดบ นด วง อา ทิต ย์ เกิด ท่ีต้ าแห น่ ง S06E45 ซึ่งอยู่ตรงข้ า ม กั บ

การเชื่อมตอ่ของเส้นสนามแม่เหล็กระหว่างดวงอาทติย์กับโ ลก ท้าใ ห้อนุภาคเกิดการฟุง้ใ นตัวกลางระหวา่งดาวเคราะห์ 
 

ค้าส้าคัญ:  วัฏจักรดวงอาทติย์, การระเบิดบนดวงอาทิตย,์ นวิตรอนมอนเิตอร์, สภาพอวกาศ 

Abstract 
The study of the number of solar energetic particles were detected by the Advance Composition Explorer 

change as the solar cycle, which they different from the energetic particles were detected from neutron monitor.  

The solar flares during 24th solar cycle show the number of solar energetic particles increase, while the number of 

energetic particles from other sources in space is lower than the normal situation.   An analysis of the particle 

propagation from the Sun to the Earth at the peak of 24th solar cycle shows the mean free path for each element 

are long and injection time is 1-1.5 day.   The position of this solar flare is on the east side of the Sun, which that 

affects to the particle diffusion in space.  
 

Keywords:  Solar cycle, Solar flare, Neutron monitor, Space weather 
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การวเิคราะห์สมรรถนะการครองบอลในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พีทีที ไทยแลนด์ ไฟว์ 2019 

Performance analysis of ball possession in futsal PTT Thailand Five 2019 
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บทคัดย่อ 

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ นี  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ค ร อ ง บ อ ล

ระหว่างทีมชาติไ ท ยแ ละ ทีมคู่ ตอ่ สู้  โ ดยเก็บรวบ รว มข้ อมู ลจาก วดีีโ อ บัน ทึกกา ร แข่ง ขัน ใ นการแขง่ขันฟุตซอ ล พทีีที ไ ทย

แ ล น ด์  ไ ฟ ว์  2 0 1 9   ร ะ ห ว่ า งวั นท่ี  1 1 - 1 5  ธั น ว า ค ม  พ . ศ .  2 562  ที ม เ ข้ า ร่ว มก าร แข่ งขัน ทั งห มด  4  ที ม  ไ ด้ แ ก่  ไ ท ย   โ อมาน 

กัวเตมาลา และเวยีดนาม โ ดยใชโ้ ปรแกรมการวเิคราะห์สมรรถนะกีฬาฟุตซอลในการวิเ คราะห์การแข่งขัน โ ดยมีขอ้มูล

ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ง ห ม ด  6  แ ม ท ช์  ( 6,1 1 1  ข้ อ มู ล )  แ บ่ ง เ ป็ น ก า ร ไ ด้ เ ป รี ย บ ท า ง ก า ร เ ล่ น  5 ,1 6 7  ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  ข้ อ มู ล ก า ร ค ร อ ง

บ อ ล  4,7 7 9  ข้ อ มู ล  ข้ อ มู ล ก า ร ท้ า ป ร ะ ตู  3 8 8  ข้ อ มู ล  แ ล ะ ข้ อ มู ล ก า ร เ ป รี ย บ ท า ง ก า ร เ ล่ น  9 4 4  ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ถู ก ส กัด

บ อ ล  6 2 7  ข้ อ มู ล  บ อ ล อ อ ก  2 1 8  ข้ อ มู ล  ส่ ง ไ ม่ ต ร ง ผ ู้ รั บ  9 9  ข้ อ มู ล  ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม ร ร ถ น ะ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  คิ โ น เ วี ย 

ใ นการวิเคราะห์ส มร รถ นะก าร คร อง บ อล  และน้าผ ลมาค้านวณหา ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเ บน มาต รฐา น และเปรียบ เ ที ย บ

ความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดับ .05 

จา กกา รศกึษาพบวา่ ทีมชาติไทยมกีารครองบอล 276.17 ครั งตอ่คร่ึงเกม, มกีารท้าประตู 25.33 ครั งตอ่คร่ึ ง

เ ก ม ,  มี ก า ร ท้ า บ อ ล อ อ ก  7.67 ค รั ง ต่ อ ค ร่ึ ง เ ก ม ,  มี ก า ร ถู ก ส กั ด บ อ ล  27.50 ค รั ง ต่ อ ค ร่ึ ง เ ก ม  แ ล ะ มี ก า ร ส่ ง ไ ม่ ต ร ง ผ ู้ รั บ  

4.33 ครั งตอ่คร่ึงเกม ส่วนการครองบอ ล , การท้าประตู, การท้าบอลออก และกา รส่งไม่ตรงผ ู้ รับ มคีวามแตกตา่ ง ท า ง

สถิตริะหว่างทีมชาติไทยและทีมคู่ตอ่สูอ้ย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน้การถูกสกัดบอลไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคูต่อ่สู ้
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-Abstract- 

Abstract 
 This analytical research The objective of this study was to study the area of play possession and to 

use the independent T-Test to compare the playing advantage between the Thai team and the competing team. 

By collecting information from a video recording of the competition In the futsal competition PTT Thailand Five 2019 

between 11-15 December 2019. Four teams participated in the competition - Thailand, Oman, Guatemala, and 

Vietnam - using a futsal performance analysis program to analyze the match. With a total of 6 matches (6,111 

data). It can be divided into playing advantages, 5,167 data, including ball possession data, 4,779 data, score 

data, 388 data and play advantage data, 944 data, including ball clearance, 627 ball output, 218 data, not direct 

receiver 99 data, performance analysis by Using Kinovea program and calculating the mean, standard deviation 

and compare the statistical difference at the .05 level. 
 The study found that The Thai national team has possession of the ball at 276.17 times per quarter, 

goals scored at 25.33 per quarter, balls outs at 7.67 times by quarter, tackling at 27.50 times per quarter, and 

passing it off the receiver at 4.33 times per quarter. For possession of the ball, scoring goals, ball out, and passing 

it off the receiver, there was a statistically significant difference between the Thai national team and the opposition 

team at the .05 level. Except for being tackled, there is no difference between the Thai national team and the 

opponent national team   
 

Keywords:  Performance Analysis, Ball possession, Futsal 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์สมรรถนะด้านต้าแหน่งการรกุกฬีาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง ใน

การแข่งขนัซีเกมส์ 2019  

Performance analysis ofoOffensive position in women's volleyball In the SEA 

Games 2019 competition  
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บทคัดย่อ  

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น ค รั ง นี  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ต้ า แ ห น่ ง ข อ ง ก า ร รุ ก ใ น กี ฬ า ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล 

ป ร ะ เ ภ ท ที ม ห ญิ ง ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร แ ข่ ง ขั น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ แ ย ก ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ต้ า แ ห น่ ง ข อ ง ก า ร รุ ก ต า ม ก า ร รุ ก ไ ด้ แ ต้ ม แ ล ะ 

ก า ร รุ ก เ สี ย แ ต้ ม  โ ด ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก วี ดิ โ อ บั น ทึ ก ก า ร แ ข่ ง ขั น  ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ซี เ ก ม ส์  ปี  2019 ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  

30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ใ ชโ้ ปรแกรม คิโนเวยี ใ นการวิเคราะห์เกมกา รแข่งขัน ข้อมูลทั งหมด 4 แมทซ์ 

12 เซต เป็นขอ้มูลดา้นต้าแหนง่การรุก 427 ข้อมูล และวิเคราะห์หาต้า แหนง่พื นท่ีในสนาม โ ดยแบ่งพื นท่ีหน้าตาข่า ย ชิ ด 

เ ส้ น ข อ บ ส น า ม ฝ ั่ ง ซ้ า ย เ รี ย ง ต า ม ล  า ดั บ  โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  5 ส่ ว น เ ท่ า กั น  แ ล ะ ใ ห้ ตั ว อั ก ษ ร  A, B, C, D แ ล ะ  E แ ท น

ต้ า แ ห น่ ง ข อ ง ส น า ม ใ น แ ต่ ล ะ ส่ ว น  ส่ ว น ต้ า แ ห น่ ง จ า ก แ ด น ห ลั ง ด้ ว ย  อั ก ษ ร  B1, B2 แ ล ะ  B3 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ต้ า แ ห นง่

ของการรุก ท่ีได้แต้มมากที่สุดคอื ต้า แหนง่ A (3.79±1.74), ต้าแหนง่ E (3.29±2.18) และต้าแหนง่ C (2.92±2.38) ส่วน

ต้ า แ ห น่ ง ข อ ง ก า ร รุ ก ท่ี เ สี ย แ ต้ ม ม า ก ท่ี สุ ด คื อ  ต้ า แ ห น่ ง  A (2.22±2.04), ต้ า แ ห น่ ง  E (1.50±1.53) แ ล ะ ต้ า แ ห น่ ง  C 

(0.58±0.58) เ ช่ น กั น  ต้ า แ ห น่ ง ท่ี ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ น ด้ า น ก า ร รุ ก ไ ด้ แ ต้ ม แ ล ะ ก า ร รุ ก เ สี ย แ ต้ ม คื อ  ต้ า แ ห น่ ง  A แ ล ะ

ต้าแหนง่ E ส่วน ต้าแหนง่ B, C, D, B1, B2 และ B3 เป็นต้า แหนง่ท่ีมีความแตกต่างในด้านการรุกไ ด้แตม้และเสียแตม้  
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-Abstract- 

Abstract 
This research study the objective of this study was to analyze the performance of the offensive position 

in the women's volleyball team in the competition. And able to distinguish the performance of the offensive position 

according to the offensive win point and the offensive lose point. By collecting information from the video recording 

of the competition in the 2019 SEA Games between November 30 - December 11, 2019. Use the Kinovia program 

to analyze the game. All 4 matches, 12 sets of data, and 427 offensive positions. And analyze the area in the field 

By dividing the visual area of the court close to the left-field border, in order. They are divided into 5 equal parts 

and the letters A, B, C, D, and E represent the position of the field in each section. The position from the back 

attack with letters B1, B2, and B3. The results of the study showed that the most scored offensive win points were 

A position (3.79 ± 1.74), E position (3.29 ± 2.18), and C position (2.92 ± 2.38). The most score offensive loses 

points were A (2.22 ± 2.04), E (1.50 ± 1.53), and C (0.58 ± 0.58) positions. Positions with no difference in 

attacking win points and lose points are A and E. Such as B, C, D, B1, B2, and B3 positions are different in 

attacking, scored, and lost. 
 

 Keywords:  Performance analysis, Offensive Position, Volleyball 
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ฤทธิ์การยับยั งอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของน ้าผึ งในจังหวัดเชียงราย  

Free radical scavenging activity and total phenolic content of Honey in  

Chiang Rai province, Thailand  
 

อท ิตยา กันจิน ะ1, มนทก าน ต์ วุฒิการ ณ์1 แล ะ วิ ภาวรร ณ  ป ุ๊ค้าป วง1* 

Atittaya Kanjina1, Monthakan Wutthikan1 and Wipawan Pukumpuang1* 

บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  เ ค มี  แ ล ะ ฤ ท ธ์ิ ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง น ้ า ผ ึ ง ใ น จั ง ห วั ด

เชยีงรายเปรียบเทียบกับน ้าผึ งมานูกา้ โ ดยท้ากา รเก็บตัวอยา่งน ้าผึ งจ้านวน  4 แ ห ล่ ง  ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  พ . ศ .  2563 ผ ล

ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ เ ค มี พ บ ว่ า น ้ า ผ ึ ง มี สี เ ห ลื อ ง ไ ป จ น ถึ ง สี น ้ า ต า ล  มี ส ภ า ว ะ เ ป็ น ก ร ด  โ ด ย มี ค่ า  pH 

ร ะ ห ว่ า ง  3.91 – 4.15 มี ค ว า ม ชื น ร ะ ห ว่ า ง ร้ อ ย ล ะ  9.11 – 19.56 แ ล ะ มี ค ว า ม ห นื ด ร ะ ห ว่ า ง  2991 – 5346 cP ก า ร ศึ ก ษ า

ฤ ท ธ์ิ ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย วิ ธี  DPPH radical scavenging activity พ บ ว่ า  มี ค่ า  IC50 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง 

6 5 . 4 1  ± 0 . 6 0  - 241.83 ± 14.74 มิ ล ลิ ก รั ม / มิ ล ลิ ลิ ต ร โ ด ย น ้ า ผ ึ ง ม า นู ก้ า มี ค่ า  IC50 ต่้ า ท่ี สุ ด อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  

(P<0.05) เท่ากับ 65 .41 ± 0.60 มลิลกิรัม/มลิลลิิตร รองลงมาคือน ้าผ ึ งตัวอยา่งที่ H03 ท่ีพบวา่มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูล

อิ ส ร ะ สู ง ก ว่ า น ้ า ผ ึ ง ตั ว อ ย่ า ง อื่ น  ๆ  โ ด ย มี ค่ า  IC50 เ ท่ า กั บ  1 2 9 . 7 9  ± 0 . 5 4  มิ ล ลิ ก รั ม / มิ ล ลิ ลิ ต ร  น อ ก จ า ก นี ยั ง ไ ด้ ศึ ก ษ า

ปริมาณฟีนอลิกรวมในน ้าผ ึ งโ ดยวิธี Folin-ciocalteu พบวา่มีปริมาณฟีนอลิกรวมอยูร่ะหว่าง 70.45 ± 4.49 – 267.01 ± 

23.94 mg GAE/kg โ ด ย น ้ า ผ ึ ง ม า นู ก้ า มี ป ริ ม า ณ ฟี น อ ลิ ก สู ง ท่ี สุ ด อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (P<0.05) เ ท่ า กั บ  2 6 7 . 0 1  ± 

2 3 . 9 4  mg GAE/kg ร อ ง ล ง ม า คื อ น ้ า ผ ึ ง ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  H03 ซึ่ ง มี ป ริ ม า ณ ฟี น อ ลิ ก ร ว ม เ ท่ า กั บ  1 0 9 . 5 5  ± 8 . 3 3  mg GAE/kg  

ดั ง นั น จ ะ เ ห็น ไ ด้ว่ า น ้ าผ ึ ง ใ นจั งห วัด เชี ย งร า ย มี ฤ ท ธ์ิ ชี ว ภ า พใน การ ยั บ ยั งอ นุมู ลอิ ส ระ  ส า ม า ร ถ น้า ไ ปป ร ะยุ กต์ ใ ช้ เ ป็ น ข้อมูล

พ ืนฐา นใ นการพัฒนาผ ลิตภัณฑด์้านสุขภาพต่อไ ป  
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aimed to study the physicochemical properties and biological activities of honey harvested 

in Chiang Rai province, Thailand, compared to Manuka honey.  Four honey samples were carried out in April 2020. 

For physicochemical characteristics, it was found that the honey samples had a yellow to brown color. All honey 

samples were acidic and pH values ranged from 3.91 to 4.15. The moisture content and the viscosity were in the 

range of 9.11 – 19.56 % and 2991 – 5346 cP, respectively. Moreover, the antioxidant activity was investigated 

using DPPH radical scavenging assay to evaluate an inhibitory concentration of 50% (IC50).  The result showed 

that the IC50 of honey samples ranged between 65.41 ± 0.60 - 241.83 ± 14.74 mg/mL. The manuka honey had 

the significant lowest (P<0.05) IC50 of 65.41 ± 0.60 mg/mL, followed by the H03 with an IC50 value of 129.79 ± 

0.54 mg/mL. Furthermore, the total phenolic content was also conducted using the Folin-Ciocalteu method. The 

tested honey contained total phenolic content ranging from 70.45 ± 4.49 to 267.01 ± 23.94 mg GAE/kg. Likewise, 

the manuka honey had the highest significant (P<0.05) total phenolic content (267.01 ± 23.94 mg GAE/kg), 

followed by the H03 (109.55 ± 8.33 mg GAE/kg). Therefore, this result suggested that the honey harvested in 

Ching Rai possessed potential antioxidant properties that should be used as a useful information for health product 

development. 
 

Keywords: Honey, Anti-free radical, Phenolic compound, Apis cerena  
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ชุดทดสอบสารทรามาดอลในตัวอย่างเครื่องดื่มต้องสงสัย 

A colorimetric test kit for the determination of tramadol in suspected cocktails  
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บทคัดย่อ 
 ปัญหากา รใ ชย้ารักษาโรคใ นทางที่ผ ิดของกลุ่มเยาวชน นักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มสูงขึ น มักพบการใช้ยา

ใ น รู ป แ บ บ เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม สู ต ร ผ ส ม ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ย า แ ก้ ป ว ด ท ร า ม า ด อ ล แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม น ้ า อั ด ล ม  ดั ง นั น ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ พั ฒ น า วิ ธี

ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า ร ท ร า ม า ด อ ล เ บื อ ง ต้ น ใ น ตั ว อ ย่ า ง เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม ต้ อ ง ส ง สั ย  โ ด ย อ า ศั ย ห ลั ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง สี ข อ ง ก า ร

เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า เ ค มี ด้ ว ย ป ฏิ กิ ริ ย า รี ดั ก ชั น ข อ ง น ้ า ย า โ ฟ ลิ น - ไ ซ โ อ แ ค ล ทู กั บ ส า ร ท ร า ม า ด อ ล  ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ ท่ี เ ป็ น ด่ า ง  (15% 

w/v โ ซ เ ดี ย ม ค า ร์ บ อ เ น ต )  ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ส า ร โ ม ลิ บ ดิ เ นี ย ม - ทั ง ส เ ต ต บู ล แ ล ะ ส า ร ท ร า ม า ด อ ล ใ น รู ป รี ดิ ว ซ์ มี สี น ้ า เ งิ น 

ส า ม า ร ถ สั ง เ ก ต ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง สี ไ ด้ ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า  ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ชุ ด ท ด ส อ บ ท่ี พั ฒ น า ขึ น มี ค่ า ขี ด จ้ า กั ด

ข อ ง ก า ร ต ร ว จ วั ด เ ท่ า กั บ  10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ท ร า บ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ย ใ น เ ว ล า  10 น า ที  มี ค ว า ม แ ม่ น ย้ า แ ล ะ

ค ว า ม จ้ า เ พ า ะ ต่ อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท่ี ดี  วิ ธี ท่ี พั ฒ น า ขึ น น้ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ว อ ย่ า ง เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม ต้ อ ง ส ง สั ย

จ้า นวน 5 ตัวอยา่ง ใ ห้ผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งกับวธีิมาตรฐา น ชุดทดสอบท่ีพัฒนาขึ นจะ เป็นป ระโ ยชน์ ตอ่หน่ว ย ง า น

ท่ีท้าหน้าท่ีในการตรวจวิเคราะห์ยาเสพ ตดิและยา ท่ีใชใ้ นทาง ท่ีผิด เนื่องจากเป็นวธีิท่ี ง่าย พกพาไ ด้สะดวก ราคา ถูกและ

ไ มต่อ้งการผ ู้ช้านาญใ นการตรวจวิเคราะห์ 
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-Abstract- 

Abstract 
The non-medical use of prescription drugs is now a serious growing dangerous health-behavior problem among 

high school and college students in recent years. The prescription drug (Tramadol) is misused by mixing with soft 

drink to be used as a drug of abuse. This work presents the development of a colorimetric kit for the presumptive 

assay of tramadol in suspected cocktails. The detection is based on the reduction of Folin-ciocalteu reagent by 

tramadol in basic condition, resulting in the formation of a blue color which can be observed by necked eyes. 

Under the optimized condition, limit of detection is 10 mg/L. The analysis time is within 10 min. The developed test 

kit provided good precision and selectivity. The method was applied for the detection of tramadol in five suspected 

cocktail samples. The proposed method provides a simple, portable, low-cost and easy to use by non-skilled 

personnel. It would be a useful method for laboratories of the Forensic Science Division or any departments 

responsible for identifying narcotic substances or drug abuse.  
 

Keywords:  Test kit, Tramadol, Suspected cocktails, Non-medical use of prescription drugs    
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-Abstract- 

การตรวจสอบเอนไซม ์α-amylase ในปลวกเพาะเลี ยงเชื อรา (Odontotermes feae) 

และปลวกกินเนื อไม ้(Globitermes sulphureus)  

Examination of α-amylase in fungus-growing termite (Odontotermes feae) 

and wood-feeding termite (Globitermes sulphureus) 
 

อรท ัย หวั งสั นติธรรม1*, ปวี ณา โพธิ์ทอง1, นุจิ รา ทาตั น1, จตุพร ตั งจติรวิทยากูล1 และ คงศักดิ์  พร้อมเทพ2 

Orathai Wangsantitham1*, Paweena Pothong1, Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1 and 

Kongsakdi Promtep2
 

 

บทคัดย่อ 
 ป ล ว ก เ ป็ น แ ม ล ง ท่ี มี ก า ร ป รั บ ตั ว ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร กิ น อ า ห า ร ไ ด้ ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท  ไ ด้ แ ก่  เ นื อ ไ ม้  ดิ น  แ ล ะ  เ ชื อ ร า  

จึ ง มี เ อ น ไ ซ ม์ ท่ี ช่ ว ย ใ น ก า ร ย่ อ ย ห ล า ก ห ล า ย  ง า น วิ จั ย นี ศึ ก ษ า ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์  α-amylase ใ น ป ล ว ก เ พ า ะ เ ลี ย ง 

เ ชื อ ร า  (Odontotermes feae)  แ ล ะ  ป ล ว ก กิ น เ นื อ ไ ม้  (Globitermes sulphureus)  โ ด ย ต ร ว จ ส อ บ เ อ น ไ ซ ม์ จ า ก ป ล ว ก 

ว ร ร ณ ะ ง า น ร ะ ย ะ ตั ว อ่ อ น  แ ล ะ ร ะ ย ะ ตั ว เ ต็ ม วั ย ท่ี มี ข น า ด ต่ า ง กั น  3 ข น า ด  ค ื อ  ข น า ด เ ล็ ก  ก ล า ง  แ ล ะ ใ ห ญ่  น อ ก จ า ก นี  

ยั ง ศึ ก ษ า ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ข อ ง ป ล ว ก ว ร ร ณ ะ ท ห า ร ใ น ตั ว อ ย่ า ง  supernatant แ ล ะ  precipitate จ า ก นั น แ บ่ ง ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร

ข อ ง ป ล ว ก ว ร ร ณ ะ ท ห า ร  อ อ ก เ ป็ น  3 ส่ ว น  คื อ  ส่ ว น ต้ น  ส่ ว น ก ล า ง  แ ล ะ ส่ ว น ป ล า ย  แ ล ะ ศึ ก ษ า วั ส ดุ ภ า ย ใ น รั ง 

ข อ ง  G. sulphureus แ ล ะ  วั ส ดุ เ พ า ะ เ ลี ย ง ข อ ง  O. feae  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า  วั ส ดุ เ พ า ะ เ ลี ย ง ข อ ง  O. feae   

มี ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์  α-amylase สู ง ท่ี สุ ด เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ตั ว อ ย่ า ง อื่ น  ๆ   แ ล ะ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์  α-amylase  

ใ น ป ล ว ก ว ร ร ณ ะ ง า น ร ะ ย ะ ตั ว อ่ อ น  ข น า ด เ ล็ ก  แ ล ะ ก ล า ง  สู ง ก ว่ า ป ล ว ก ว ร ร ณ ะ ง า น ร ะ ย ะ ตั ว เ ต็ ม วั ย  แ ล ะ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร

ส่ ว น ก ล า ง ข อ ง  O. feae  ว ร ร ณ ะ ท ห า ร  มี ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ สู ง ก ว่ า ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ส่ ว น ต้ น  แ ล ะ ส่ ว น ป ล า ย  

ต า ม ล้ า ดั บ  น อ ก จ า ก นี ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ข อ ง ป ล ว ก ว ร ร ณ ะ ท ห า ร ทั ง  2 ช นิ ด  ใ น ตั ว อ ย่ า ง  precipitate มี ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง

เอนไ ซม์สูงกวา่ supernatant ด้วยเหตุนี ปลวกชนดิ O. feae มกีารท้างานของเอนไ ซม์ α-amylase สูง เพราะอาหารขอ ง

ปลวกชนดินี  ประกอบไปด้วยแป้งในปริมาณสูง 
 

ค้าส้าคัญ:  เอนไ ซม์แอลฟา-อะไมเลส, ปลวกกินเนื อไ ม้, ปลวกเพาะเลี ยงเชื อรา 
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-Abstract- 

Abstract  
 Since termites are one of well adapted insects that can feed on various kinds of diet such as wood, soil,  

and fungus. Hence they produce many enzymes to digest those diets. The present study examined 

α-amylase activity in fungus-growing termites ( Odontotermes feae)  and wood-feeding termites (Globitermes 

sulphureus) by assessment of α-amylase activity from immature and mature worker termites in 3 different sizes; 

small, medium, and large. In addition whole gut of soldier termites were separated to supernatant and precipitate 

fractions. The whole gut of soldier termites were separated into 3 parts; foregut, midgut, and hindgut. Moreover 

nest materials of G. sulphureus and fungus comb of O. feae were subjected to α-amylase assay. Results showed 

that fungus comb of O. feae had highest activity of α-amylase compared to other specimens. α-Amylase activity 

of small and large sizes immature worker termites were higher than mature worker termites. The midgut of O. 

feae soldier had higher activity of α-amylase than foregut and hindgut, respectively. Additionally, whole gut 

precipitate fraction of both species had higher α-amylase activity than that of supernatant fraction. Taken together, 

fungus-growing termite expressed high α-amylase activity because their diets contain high amount of starch. 
 

Keywords: α-amylase, wood-feeding termites, fungus-growing termites 
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ความหลากหลายของเห็ด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง

ชีวภาพท่ีส่งผลต่อการพบเห็ดในพื นที่ป่าเต็งรงัมหาวิทยาลัยพะเยา 

Mushrooms diversity, physical  and biological relationships study of 

mushroom founded in deciduous dipterocarp forest in University of Phayao 
 

อรัณย์ภัค พิทัก ษ ์พงษ์1*, อภญิญ า ภูเวียง แก้ว1, ภญิญ า พัชญ์ บ ุญเ กิด1 แล ะ สิทธ ิศั กด ิ์ ป ิ่นมงคลกุล2 

Arunpak Pitakpong1*, Apinya phuwiangkeaw1, Pinyapat Boonkerd1 and Sitthisak Pinmongkhonkul2 
 

บทคัดย่อ 
การส้ ารวจความหลากหลายของเห็ ด พร้ อมกั นนี ศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยทางกายภาพและปั จจั ยทาง

ชวีภาพท่ีสง่ผลต่ อการพบเห็ด ในพ ืนท่ีป่าเต็ งรั ง บริเวณมหาวิ ทยาลั ยพะเยา มวีัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาความหลากหลายชนิ ด

ของเห็ ดท่ี พบในพ ื นท่ี ป่ าเต็ งรั ง และศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยทางกายภาพและปั จจั ยทางชี วภาพต่ อการพ บเห็ ด

ระหว่ างเดื อนพฤษภาคมถึ งธั นวาคม พ.ศ. 2560 ท้ าการศึ กษาโดย ส้ ารวจเห็ ดในพ ื นท่ี ป่ าเต็ งรั ง บริ เว ณหลั งพระต้ าหนั ก

สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุ มารี มหาวทิยาลัยพะเยา โดยวธีิการวางแปลงขนาด 10x10 เมตร ศกึษาปั จจั ย

ทางกายภาพและปั จจั ยทางชี วภาพท่ี ส่ งผลต่ อการเกิ ดของเห็ ด ผลการศึ กษาการส้ ารวจความหลากหลายของเห็ ด  พบเห็ ด

จ้ านวนทั งหมด 17 วงศ์  41 ชนิ ด ซึ่ งจ้ าแนกเป็ นเห็ ดกิ นได้  28 ชนิ ด เห็ ดกิ นไม่ ได้  6 ชนิ ด และไม่ พบข้ อมู ล 7 ชนิ ด แปลงท่ี  1 

พบเห็ ดทั งหมด 4 วงศ์  7 ชนิ ด แปลงท่ี  2 พบเห็ ดทั งหมด 13 วงศ์  19 ชนิ ด แปลงท่ี  3 พบเห็ ดทั งหมด 5 วงศ์  6 ชนิ ด บริ เวณ

นอกแปลงส้ ารวจพบเห็ ดทั งหมด 8 วงศ์  15 ชนิ ด เห็ ดสี แดงอมชมพู (Russula mairei) พบทั งสามแปลง เห็ ดเหลื องนกขม ิ น 

(Tricholoma flavovirens) พบท่ีแปลงส้ารวจ 2และ3 เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) พบท่ีแปลงส้ารวจท่ี 2และบริเวณนอก

แปลง เห็ดเทียนแดง(Phallus rugulosus) พบท่ีแปลงส้ารวจ 2, 3และบริเวณนอกแปลง การวเิคราะห์ ธาตุ อาหารในดิ นของ ทั ง 

3 แปลง ดิ นแปลงท่ี  1 มี ค่ าไนโตรเจนเฉลี่ ย 0.06±0.01% ฟอสฟอรั สเฉลี่ ย 0.03±0.372 กรั มต่ อกิ โลกรั ม และโพแทสเซี ยม 

92.92 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม แปลงท่ี  2 มี ค่ าไนโตรเจนเฉลี่ ย 0.08±0.03% ฟอสฟอรั สเฉลี่ ย 0.03±0.421 กรั มต่ อกิ โลกรั ม 

และโ พแ ท ส เ ซี ย ม 103.54 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ล ก รั ม  และดิ นแ ป ล ง ท่ี  3 มี ค่ าไ นโตร เ จ น เ ฉ ลี่ ย 0.10±0.02% ฟอสฟอ รั ส เ ฉ ลี่ ย 

0.03±0.121 กรัมตอ่กิโลกรัม และโพแทสเซียม 130.37 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัม 
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-Abstract- 

Abstract 
The survey of mushrooms diversity, physical and biological relationships study of mushroom founded in 

deciduous dipterocarp forest in University of Phayao aim to study the mushrooms species diversity in deciduous 

forest, the relation of physical and biological that affect the mushroom’s diversity. The study was performed 

between May to December 2018. The study was conducted by quadrat technique (10x10) in three plots, the areas 

was located behind the royal residence of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, University of Phayao. Mushroom 

samples were collected to identified species,and soil samples were collected to analyze soil nutrient included 

nitrogen, phosphorus and potassium. The result found a total of 17 families, 41 species, classifed into edible 

mushroom 2 8  species, inedible mushroom 6 species and no datas 8 species. The plot 1 found in 4 families, 7 

species, The Plot 2 found in 13 families, 9 species, and the plot 3 found in 8 families 15 species. Russula mairei 

was founded in all of plots. Tricholoma flavovirens were founded in plot 2 and 3. Ganoderma lucidum were founded 

at plot 2 and outside the plots, and the Phallus rugulosus mushroom found at plot 2 and outside the plots. Soil 

nutrient found that the plots 1 has amount of average nitrogen was 0.06±0.01%, phosphorus was 0.03±0.372 

g/Kg, potassium was 92.92 mg/ Kg. The plot 2 has amount of average nitrogen was 0.08±0.03%, phosphorus 

was 0.03±0.421 g/Kg, potassium was 103.54 mg/Kg, and the plot 3 has amount of average nitrogen was 

0.10±0.02%, phosphorus was 0.03±0.121 g/Kg, potassium was 130.37 mg/Kg.  
 

Keywords:  Mushrooms, Deciduous Dipterocarp Forest, and University of Phayao 
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การประเมินฤทธิ์เบื องต้นของแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อ Fusarium oxysporum เชื อรา

สาเหตุโรคตายพรายในกล้วยหอม 

Preliminary evaluation of antagonistic bacteria against Fusarium oxysporum, 

the pathogenic fungus causing Fusarium wilt in banana (Panama disease)  
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บทคัดย่อ 
 การศึ กษานี มี วั ตถุ ป ระส งค์ เพื่ อคั ดแ ยก แบ คที เ รี ยจ ากดิ น บ ริ เว ณพ ื น ท่ี เพ าะ ปลู กกล้ ว ยห อม  ท่ี มี ความสา ม า ร ถ 

ในการยั บยั งเชื อรา Fusarium oxysporum เชื อราสาเหตุ ของโรคตายพรายในกล้ วย ผลคั ดแยกได้ แบคที เรี ยจากดิ นจ้ านวน 

6 0  ไ อ โ ซ เ ล ต  จ า ก นั น น้ า ม า ท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ยั บ ยั ง เ ชื อ ร า โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  dual culture plate บ น อ า ห า ร  potato 

dextrose agar ส า ม า ร ถ คั ด แ ย ก แ บ ค ที เ รี ย ท่ี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ยั บ ยั ง เ ชื อ ร า ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  30% จ้ า น ว น  4  ไ อ โ ซ เ ล ต  

คื อ  SA1 5 - 5, SB3 0 - 5, SC4 5 - 1  แ ล ะ  SD6 0 - 5  เ มื่ อ ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี  agar well diffusion method บ น อ า ห า ร  potato  

dextrose agar พบว่ า SA15-5, SB30-5, SC45-1 และ SD60-5 มี ค่ าเปอร์ เซ็ นต์ การยั บยั งเท่ ากั บ 49.01, 52.94, 35.29 

และ 35.29 % ตามล้ าดั บ และเมื่ อทดสอบการสร้ างสารเพื่ อยั บยั งการเจริ ญของเส้ นใ ยของเชื อรา Fusarium oxysporum 

โ ด ย ก า ร ใ ช้  Supernatant ข อ ง เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด แ ย ก ทั ง  4  ไ อ โ ซ เ ล ต  ม า ท ด ส อ บ  พ บ ว่ า  SA1 5 - 5, SB3 0 - 5,  

SC45 -1 และ SD60-5  มี ค่ าเปอร์ เซ็ นต์ กา ร ยั บยั ง เ ท่ ากั บ 5 7.53, 5 4.79, 43 .83  และ 42.46 % ตามล้ าดั บ จา กนั น ท้ า 

การทดส อ บคุ ณ สม บั ติ ทา ง สั ณฐ า นวิ ท ย า แล ะ ท าง ส รี ร วิ ท ยา พบว่ าไ อโซ เ ล ต SA15 -5  และ SB3 0 -5  มี ลั กษณะต ร ง กั บ 

Pseudomonas sp. ไอโซเลต SC45-1 และไอโซเลต SD60-5 มลีักษณะตรงกับ Bacillus sp. 
 

ค้าส้าคัญ:  กล้วยหอม, โ รคตายพราย , แบคทเีรียปฏปัิกษ,์ Fusarium oxysporum 
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-Abstract- 

Abstract 
 This study aimed to isolate bacteria from soil and evaluate their ability against Fusarium oxysporum,  

a pathogenic fungus of banana Fusarium wilt or Panama disease. Among 60 isolated bacteria, there were 4 isolates 

(SA15-5, SB30-5, SC45-1 and SD60-5) could inhibit the fungal mycelial growth more than 30% inhibition on dual 

culture plate method using Potato dextrose agar. Then all 4 isolates were investigated the inhibition ability using agar 

well diffusion method, it was found that SA15-5, SB30-5, SC45-1, and SD60-5 had 49.01, 52.94, 35.29 and 

35.29 % inhibition, respectively. When the substances production was tested to inhibit the mycelial growth of 

Fusarium oxysporum by using supernatant of the isolated bacteria, SA15-5, SB30-5, SC45-1 and SD60-5 showed 

the inhibitory percentage 57.53, 54.79, 43.83 and 42.46, respectively. The results of morphological and biochemical 

test indicated that SA15-5 and SB30-5 were classified to Pseudomonas sp., while SC45-1 and SD60-5 were 

classified to Bacillus sp.   
 

Keywords:  Banana, Panama disease, Antagonistic bacteria, Fusarium oxysporum  
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-Abstract- 

เชื อราดนิในพื นที่วนอุทยานแห่งชาติร่องค้าหลวง จังหวัดพะเยา 

Soil fungi in Rong Kham Luang Forest park, Phayao province 
 

ธนว ุฒิ พรหมบัญ ชา ชัย1* 

Thanawut Prombunchachai1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิ จั ยนี มี วั ตถุประสงค์ในการส้ ารวจเชื อราดิ นในพ ืนท่ี วนอุ ทยานแห่ งชาติ ร่องค้ าหลวง จั งหวั ดพะเยา โดยท้ า

การเก็ บตั วอย่ างดิ นมาศึ กษาปริ มาณและแยกเชื อราจ ากดิ นด้ ว ยวิ ธี Soil dilution plate method และ Spread plate ลงบน

อาหาร Potato dextrose agar (PDA) และ Rose bengal agar (RBA) พบว่ า ตั วอย่ างดิ นท่ี เก็ บมามี ลั กษณะค่ อนข้ างร่ วน สี

น ้ าตาลไ ปจนถึ งสี น ้ าตาลเข้ ม มี ค่ า pH อยู่ ระหว่ าง 5 .66 – 6.82 มี ร้ อยละความชื นอยู่ ระหว่ าง 13.42 – 3 3 .01 มี ร้ อยละ

ปริมาณอนิทรี ยวั ตถุ อยู่ ระหวา่ง 0.06 – 1.07 อยูใ่นเกณฑ์ต้่ามากถึ งค่อนข้ างต่้า ส่วนปริมาณเชื อรา มคีวามแตกตา่งกั นไม่

มาก อยูใ่นชว่ง 1.00 x 104 cfu/g ถึง 3.33 x 105 cfu/g และสามารถแยกเชื อราได้ทั งหมด 60 ไอโซเลท  
 

ค้าสา้คัญ:  เชื อรา, ดิน, ป่า 
 

Abstract 
The purpose of this study to explore soil fungi in Rong Kham Luang Forest Park, Phayao Province. The 

soil samples were studied quantity and isolates fungi by Soil dilution plate method and Spread plate on Potato 

dextrose agar (PDA) and Rose bengal agar (RBA). The result found that soil samples collected were rather loose, 

brown to dark brown, pH between 5.66 - 6.82, moisture percentage between 13.42 - 33.01, and organic matter 

content was between 0.06 - 1.07, which was very low to relatively low. The number of fungi there was not much 

difference in the range of 1.00 x 104 CFU/g to 3.33 x 105 CFU/g. The isolated fungi were 60 isolates. 

Keywords:  Fungi, Soil, Forest 
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-Abstract- 

การศึกษาเชื อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลอะโวคาโด และการยับยั งเชื อราสาเหตุ

ด้วยสารสกัดหยาบขิงและใบชะพล ู

Study on fungal pathogen causing anthracnose disease in avocado and inhibition 

of causal fungi by crude extracts of Zingiber officinale and Piper sarmentosum  

ธิดา ไชยวังศ รี1* และ กัลย า  พูนเพ ิ่ม1 

Thida Chaiwangsri1* and Khanlaya poonperm1 
 

บทคัดย่อ 
โ รคแอนแทรคโ นสเป็ นโรคส้ าคั ญท่ี ท้ าใ ห้ ผ ล ผ ลิ ตอะโ วค าโ ดเกิ ดค วาม เสี ยหา ย  อาการของโ รคเกิ ดขึ นได้ ตั ง แ ต่ 

ในแปลง ระยะผลแก่ จนถึ งหลั งการเก็ บเกี่ ยว การศึ กษาน ี จึ งมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อตรวจหาเชื อสาเหตุ ของโรคและการทดสอบ

ยั บยั งการเจริ ญของเชื อด้ วยสารสกั ดจาก พื ชสมุ นไพ ร เพื่ อ เป็ นทา งเลื อก แท นการใช้ สา รเคมี ป้ องกั นก้ าจ ั ดโรค จา ก ก า ร 

คั ดแยกเชื อ ร า สา เ หตุ โ รค แ อ นแ ท ร คโ น ส บ นผ ล อะโ ว คา โ ดด้ ว ยวิ ธี  tissue transplanting พบว่ าสามา ร ถแ ย ก เชื อไ ด้ ทั ง ห ม ด  

4 ไอโซเลต เมื่อน้ามาศึ กษาลักษณะทางสัณฐานวิ ทยา พบวา่ไอโซเลต 1 และไอโซเลต 3 คือ Colletotrichum spp., ไอโซเลต 2 

คื อ Pestalotiopsis sp. และไอโซเลต 4 คื อ Fusarium sp. เมื่ อน้ าเชื อรามาศึ กษาความสามารถในการท้ าให้ เกิ ดโรคแอนแทรค

โนสด้ วยวิ ธี  Mycelium disc พบว่ าเชื อราไอโซเลต 1 (Colletotrichum sp.) และไอโซเลต 3 (Colletotrichum sp.) มี ขนาดเส้ นผ ่ าน

ศู นย์ กลางของรอยโ รค เท่ ากั บ 5.56 ± 1.37 และ 5.33 ± 1.33 เซนติ เมตร ตามล้ าดั บ การศึ กษาการควบคุ มเชื อรา ด้ ว ย 

สารสกั ดหยาบขิ งและใบชะพลู  พบว่ าสารสกั ดหยาบขิ งท่ี สกั ดด้ วย 95% Ethanol ท่ี ความเข้ มข้ น 16,250 ppm และสารสกั ด

หยาบใบชะพลู ท่ี สกั ดด้ วยน ้ า ท่ี ความเข้ มข้ น 28,500 ppm สามารถควบคุ ม Pestalotiopsis sp. ได้ ร้ อยละ 26.70 ± 0.84 และ 

28 .18 ± 0.26 ตามล้ าดั บ ใ นขณะท่ี สารสกั ดหยาบขิ งและใ บชะพลู ท่ี สกั ดด้ วย 95 % Ethanol, Absolute Methanol และน ้ า  

ไ ม่ สามารถควบคุ ม Colletotrichum sp. ไ ด้ ทุ กไ อโซ เลต และเมื่ อทดสอบ หาค วาม เข้ มข้ นท่ี ต่้ าที่ สุ ดข องสา ร สกั ดท่ี มี ผ ล ต่ อ 

การเจริ ญของเชื อรา พบว่ าสารสกั ดหยาบขิ งท่ี สกั ดด้ วย 95% Ethanol และสารสกั ดหยาบใบชะพลู ท่ี สกั ดด้ วยน ้ า ท่ี ความ

เข้ มข้ น 2,031 และ 3,563 ppm คื อความเข้ มข้ นท่ี ต่้ าท่ี สุ ดท่ี มี ผลต่ อการเจริ ญของเชื อรา Pestalotiopsis sp. ดั งนั นสารสกั ด

หยาบจา กขิ งและใ บ ชะ พลู มี แ นวโน้ ม ท่ี จะ พั ฒนา เ ป็ น สา รค ว บคุ ม เชื อ รา หลั ง กา ร เก็ บ เกี่ ยวไ ด้  ข้ อมู ลท่ี ไ ด้ ใ นครั งนี จ ะ เ ป็ น

ประโยชน์ ท้ าใ ห้ ทราบชนิ ดของพื ชสมุ นไ พรไ ทยท่ี มี ป ระสิ ทธิ ภาพ ต่ อก า รยั บยั งการ เจริ ญของเชื อราก่ อ โ รคแอนแทร คโ น ส 

อยา่งไรก็ตามตอ้งมกีารศกึษาวจิัยเพิ่มเติ มเพื่อเป็ นทางเลื อกให้กับเกษตรกรตอ่ไป 
 

ค้าส้าคัญ:  โ รคแอนแทรคโ นส, อะโวคา โ ด, การควบคุมเชื อรา, สารสกัด 
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-Abstract- 

Abstract  
Anthracnose disease is one of the most serious diseases causing yield losses in avocado. Symptoms can also 

be found in avocado fields, during ripening and postharvest. This study aimed to isolate pathogenic fungi and inhibition 

of the fungal growth by herbal extracts as an alternative to conventional chemical fungicides. Isolation of fungal pathogen 

causing anthracnose disease in avocado by tissue transplanting method found a total of 4  fungal isolates.  

The morphological characteristics of fungal isolated were that isolate 1  and 3  were Colletotrichum spp., Isolate 2  

was Pestalotiopsis sp., and Isolate 4  was Fusarium sp. Pathogenicity of fungal causing anthracnose disease was 

investigated by mycelium disc method. it was found that Isolate 1 (Colletotrichum sp.) and Isolate 3 (Colletotrichum sp.) 

showed the highest with the lesion diameter of pathogenesis of 5.56 ± 1.37 and 5.33 ± 1.33 centimeters, respectively. 

Determination of fungal control by crude extracts of Zingiber officinale and Piper sarmentosum leave. It was found that 

the crude extract of Z. officinale, extracted with 9 5 %  Ethanol with the concentration of 1 6 ,2 5 0  ppm and the water 

leave extract of P. sarmentosum with the concentration of 28,500 ppm were able to inhibit the growth of Pestalotiopsis 

sp. with the percentage of 2 6 . 7 0  ± 0 . 8 4  and 2 8 . 1 8  ± 0 . 2 6  respectively. However, crude extracts from Z. officinale 

and P. sarmentosum leave extracted with 9 5 %  Ethanol, Absolute Methanol and water could not inhibit all isolates of 

Colletotrichum sp.. The minimal inhibitory concentration of crude extracts that affected the growth fungal growth was 

carried out. It was found that crude extract of Z. officinale, extracted with 9 5 %  Ethanol and crude extract of  

P. sarmentosum leave, extracted with water with the concentration of 2 ,0 3 1  and 3 ,5 6 3  ppm were the minimum 

concentrations that affected the growth of the Pestalotiopsis sp.. The crude extracts of Z. officinale and P. sarmentosum 

could be used as a safe fungicide alternative against anthracnose disease. The information obtained in this study will be 

benefit to know the types of Thai herbal plants that are effective against anthracnose pathogenic fungi. However, further 

research are needed to be an alternative for agriculturist. 
 

Keywords: Anthracnose disease, Avocado, Fungal control, Crude extract 
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-Abstract- 

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไดอะตอมพื นทะเลบริเวณช่องช้าง จังหวัดตราด 

Chang of benthic diatom composition in Chang Strait, Trat province 

วิชญา กันบ ัว1* และ  พชร  บัวแย้ม1 

Vichaya Gunbua1* and Pachara Bouryam1 

 

บทคัดย่อ 
 ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ไ ด อ ะ ต อ ม พ ื น ท ะ เ ล บ ริ เ ว ณ ช่ อ ง ช้ า ง  จั ง ห วั ด ต ร า ด  ช่ ว ง เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  พ . ศ .  2 5 6 0  ถ ึ ง

เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 25 61 เก็บตัวอยา่งทั งหมด 9 ครั ง โ ดยใช ้Grab sampler เก็บตะกอนดนิขึ นมาแล้วใ ชแ้ปรงข น อ่ อ น

ปัดบริเวณผิวหนา้ดิ น 10x10 ตารางเซนติเมต ร ผ ลการศึกษาพบไ ดอะต อม พ ื น ทะเ ล (Class Bacillariophyceae) รวม 49  

ส กุ ล  จ า ก ทั ง ห ม ด  2  order คื อ  Biddulphiales (Centric diatom) 2 0  ส กุ ล  แ ล ะ  Bacillariales (Pennate diatom) 2 9  ส กุ ล 

โ ด ย ส กุ ล ท่ี พ บ ส ม่้ า เ ส ม อ  ไ ด้ แ ก่  Thalassiosira, Paralia, Coscinodiscus, Rhizosolenia, Thalassionema, Thalassiothrix, 

Gyrosigma, Navicula, Pleurosigma, Nitzschia และ Surirella 
 

ค้าส้าคัญ:  ไ ดอะตอมพ ืนท้องทะเล, ชอ่งช้าง, จังหวัดตราด  
 

Abstract  
 Study of the composition of Benthic diatom in Chang Channel, Trat Province during October 2 0 1 7  to 

August 2 0 1 8 .  Collect all 9  samples by using Grab Sampler to collect sediment. Use a soft brush to brush the 

surface of the soil surface 1 0x1 0  cm2 .  The results found the benthic diatom (Class Bacillariophyceae), total of 4 9 

genus from 2 orders, namely Biddulphiales (Centric diatom) 20 genus and Bacillariales (Pennate diatom) 29 genus. 

The composition of genus of Benthic diatom that found regular are Thalassiosira, Paralia, Coscinodiscus, 

Rhizosolenia, Thalassionema, Thalassiothrix, Gyrosigma, Navicula and Surirella.  
 

Keywords: Benthic diatom, Chang channel, Trat province  
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-Abstract- 

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในดินตะกอนหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 

The contamination of microplastic in marine sediment from Bangsaen beach, 

Chonburi province 
 

ภัทราวุธ ไท ยพ ิชิบูรพา1*, ต้น ตระการ  อบรม1 และ  ชล าท ิ พย ์ จันทร์ชม ภ2ู   

Patrawut Thaipichitburapa1*, Tontrakarn Obrom1 and Chalatip Junchompoo2  
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ป น เ ป้ื อ น ข อ ง ไ ม โ ค ร พ ล า ส ติ ก ใ น ดิ น ต ะ ก อ น บ ริ เ ว ณ ห า ด บ า ง แ ส น  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

เพื่อศึกษาความหนาแนน่ของไ มโค รพลาสตกิ และคุณภาพดนิตะกอน เนื่องจากไ มโค รพลาสตกิสามารถสะสมอยู่ในดนิ

ต ะ ก อ น  แ ล ะ มี โ อ กา สเ ข้ าสู่สิ่ ง มชีี วิ ตท่ี อ าศั ย บ ริ เว ณ หน้ าดิ น โ ด ย เ ฉ พ าะ ใ นก ลุ่ม ขอ ง สัต วน์ ้ าเ ศ ร ษ ฐก ิจ  ซึ่ ง จ ะ ส่ งผ ลกร ะทบ

กั บ ผ ู้ บ ริ โ ภ ค ค อ า ห า ร ท ะ เ ล ใ น อ น า ค ต ไ ด้  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ท้ า ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม  ถึ ง เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ . ศ . 

25 62 แบ่งเป็น 3  สถานี ไ ด้แก่ หาดวอนนภา วงเวยีนบางแสน และศาลเจ้าพ่อแสน เก็บตัวอยา่งโ ดยใชก้ระบอกเก็ บ ดิ น  

(core) ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  7  เ ซ น ติ เ ม ต ร  เ ก็ บ ดิ น ต ะ ก อ น ลึ ก  5  เ ซ น ติ เ ม ต ร  โ ด ย ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ พ บ ไ ม โ ค ร  

พ ล า ส ติ ก มี  6  รู ป แ บ บ  แ ล ะ ค ว า ม ห น า แ น่ น อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  2 6 0 - 1 3,0 0 0  ชิ น / ต า ร า ง เ ม ต ร  โ ด ย รู ป แ บ บ เ ส้ น ใ ย มี สั ด ส่ ว น ม า ก

ท่ี สุ ด  ใ น ส่ ว น ข อ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น ต ะก อ น พ บ ป ริ ม าณ ส าร อิ น ท รี ย์ ร ว ม ใ น ดิน มี ค่ าอ ยู่ ใ น ช่ ว ง 0 . 3 4 - 3 . 8 1  %  ทั ง นี เ มื่ อ พิ จ า ร ณา

ใ นภาพรวมของการศึกษาพบ วา่ บริเวณหาดบางแสนมกีารสะสมไมโ ค รพลา สตกิมาก สุดในช่ วงฤดูม รสุม ตะวัน ตก เ ฉี ย ง

ใ ต ้จ ากข้อมูลดังกล่าวแสดงใ ห้เห็ นวา่หาดบา งแสน มคีวาม เสี่ ยงท่ีไมโ ค รพลา สตกิจ ะป นเ ป้ือ นในสัต วห์นา้ดิ น โ ดยเฉพาะ

พ ืนท่ีหาดวอนนภา ซึ่งปริมาณไ มโค รพลาสตกิมีความสัมพันธ์กับปริมาณสาร อนิท รีย์ จึงควรมกีารเฝ ้าระวังเพื่อป้อ ง กั น

ความเสื่อมโ ทรมของดินตะกอน การปนเป้ือนในสัตว์น ้าและผ ลกระทบตอ่ระบบนเิวศทางทะเลท่ี จะ เกิดข ึนใ นอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:  ไ มโค รพลาสตกิ, ดินตะกอน, หา ดบางแสน  
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Abstract  
 Study of microplastics contamination in sediments at Bangsaen beach Chonburi Province. The aim of this 

study is to provide the assessment of microplastic deposition in sediments. The microplastics may enter the 

environment and pathway to organisms by ingest especially in the group of commercial fishs and clams. Which 

will affected to consumers in the future. In the study, the survey were conducted from March to November 2019. 

The 3 study sites were investigated, including Wonnapha Beach, Bangsean State park and San Chaopho sean. 

Random sampling was carried on the intertidal zone using 7 centimeters core sampler and need to be at least 

5 cm deep to quantify the standing stock of microplastics within marine sediments. The microplastics sizes were 

identified and counted. The results can be found 6 shapes of microplastics, density of microplastics is in the range 

260 - 13,000 particle/m2. The fibers was major type of microplastic in area. The total organic matter content in 

the sediment ranged from 0.34 - 3.81%. Results highlight that Bangsaen beach area highest accumulation of 

microplastics during the southwest monsoon season. It shows that Bang Saen Beach is at risk of micro-plastic 

contamination in benthic fauna, which related to organic matter accumulation and may cause degradation of the 

area. Therefore, there should be surveillance in the area in order to prevent the marine ecosystems and any 

environmental consequences. 
 

Keywords: Microplastic, Sediment, Bangsaen Beach  
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ผลของสารชีวภาพก้าจดัแมลงจากพืชท้องถ่ินต่อระดับอะซิทิลโคลนีเอสเทอเรส 

และกิจกรรมไลโซไซม์ในสิ่งมีชีวิตในน ้า 

Effects of bioinsecticide from local herb extracts on acetylcholinesterase level 

and lysozyme activity in aquatic organism  
  

กอบ กุล  นงนุช1*และ ชุติม า ถนอมสิทธ ิ์2 

Khobkul Nongnutch1* and Chutima Thanomsit2 

 

บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ส า ร ชี ว ภ า พ ก้ า จั ด แ ม ล ง จ า ก พื ช ท้ อ ง ถิ่ น ท่ี มี ต่ อ ป ล า นิ ล

(Oreochromis niloticus) โ ดยศึกษาผ ลกระทบข องสา ร ชวี ภาพก้าจั ดแม ลงจาก พชื ท้อ งถิ่นใน ความ เข้ มข้ นระ ดับ ท่ีไม่ ท้ า ใ ห้

ปลาตาย (sub-chronic concentration) ตอ่ระดับเอนไ ซ มอ์ะซิ ทิลโ คลี นเ อส เ ท อเร ส (AChE) และไ ลโซ ไ ซม์ซึ่งเป็นสา ร บ่ ง ชี 

ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท แ ล ะ ภู มิ คุ้ ม กั น  ต า ม ล้ า ดั บ  พ บ ว่ า ร ะ ดั บ กิ จ ก ร ร ม  AChE ทั ง จ า ก ส ม อ ง แ ล ะ ซี ร่ั ม ข อ ง ป ล า ท่ี

ไ ด้ รั บ ส า ร ก้ า จั ด แ ม ล ง ชี ว ภ า พ ท่ี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  0.0864 แ ล ะ  0.0432 mg/l เ ป็ น เ ว ล า  30 วั น  ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก ลุ่ ม

ค ว บ คุ ม  ข ณ ะ ท่ี กิ จ ก ร ร ม ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ นี ใ น ป ล า ท่ี ไ ด้ รั บ ค า ร์ บ า เ ม ต ซึ่ ง เ ป็ น ส า ร ก้ า จั ด แ ม ล ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  

0.9408 และ 0.4707 mg/l ลดลงอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิตใิ นวันท่ี 15 และ 30 ของการทดลอง (p< 0.05)  
 

ค้าส้าคัญ:  สารก้าจัดแมลงชีวภาพ, อะซ ิทิลโคลีนเอสเทอเรส, กิจกรรมไลโ ซไ ซม์ 
 

Abstract 
 This research was conducted to evaluate the safety of bioinsecticide from local herb extracts on Nile 

Tilapia (Oreochromis niloticus). The study impact of bioinsecticide to case on  sub-chronic concentrations on 

acetylcholinesterase (AChE) and lysozyme, the biomarkers for nervous system and immunity. It was found that 

AChE activity from brain and serum of fish exposed to bioinsecticide at concentrations of 0.0864 and 0.0432 mg/l 

for 30 days was not different from controls while that of fish exposed to carbamate, a synthetic insecticide at 

concentrations of 0.9408 and 0.4707 mg/l was significantly decreased (p< 0.05).  
 

Keywords:  Bioinsecticide, Acetylcholinesterase (AChE), Lysozyme 
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ลักษณะเฉพาะและการดูดซึมน ้าของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้าลอย  

Characterization and water absorption of Fly Ash-Based geopolymer paste 
 

สมฤท ัย ศรบี รรเท า1, ป รางค์ทอง กองพล1 และ นฤมล เสท ธย ะ1* 

Somruthai Sribantao1, Prangthong Kongpon1 and Naruemon Setthaya1*
 

 

บทคัดย่อ 
 

 ใ นงานวิ จั ย นี ไ ด้ ท้ าก า ร ศึ ก ษ า กา ร สั ง เ ค ร า ะห์ แ ละ กา ร ห า ลั ก ษ ณะ เ ฉ พ าะ ข อ งวั สดุ จี โ อ พ อลิ เ ม อ ร์ เ พ สต์ เ ถ้ า ล อ ย  

โ ดยน้ าวั ตถุ ดิ บตั งต้ น เถ้ าลอยมาปรั บอั ตราส่ วนโ ดยโ มลข อง SiO2/Al2O3 ใ ห้ มี ค่ า เท่ ากั บ 6 แล้ วน้ าไ ปผ สมกั บสารละล า ย

โ ซ เ ดี ย ม ไ ฮ ด ร อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ ส า ร ล ะ ล า ย โ ซ เ ดี ย ม ซิ ลิ เ ก ต ท่ี ถู ก ใ ช้ เ ป็ น ตั ว ก ร ะ ตุ้ น อั ล ค า ไ ล น์  ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง อั ต ร า ส่ ว น  

โ ดยโมลข อง Na2O/Al2O3 และความ เข้ มข้ น ข อง NaOH ท่ี มี ผ ลต่ อกา รดู ดซึ ม น ้ า ข อ งจี โ อ พ อลิ เ ม อ ร์ เ พส ต์  ซึ่ งผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ท่ี

สั งเคราะห์ ได้ ในระยะเวลา 7 และ 28 วั นจะถู กน้ าไปศึ กษาองค์ ประกอบทางแร่ และพั นธะเคมี โดยใช้ การเลี ยวเบนของรั งสี

เอกซ์  (XRD) และฟู เรี ย ร์ ท ร า นส์ ฟ อ ร์ ม อิ น ฟ ร า เ ร ด ส เ ป กโ ท ร ส โ ก ปี  (FTIR) ตามล้ าดั บ ผ ลการศึ ก ษา พ บ ว่ า อั ต ร าส่ ว น โ ด ย 

โ มลของ  Na2O/Al2O3 และความเข้ มข้ นข อ ง NaOH มี ผ ลต่ อการซึ มผ่ านขอ งน ้ า ขอ งจี โ อ พ อลิ เม อร์ เ พ สต์  โ ดยท่ี อั ตร า ส่ ว น 

โดยโมลของ Na2O/Al2O3 เท่ ากั บ 1.4 และสารละลาย NaOH ท่ี ความเข้ มข้ น 10 M มี ความเหมาะสมต่ อการสั งเคราะห์ จี โ อ 

พอลิ เมอร์ และมี ค่ าการดู ดซึ มน ้ าท่ี ต่้ าที่ สุ ดคื อ 0.35 และ 0.44 เปอร์ เซ็ นต์ ท่ี อายุ ของจี โ อพอลิ เมอร์ เท่ ากั บ 7 และ 28 วั น

ตามล้าดับ 
 

ค้าส้าคัญ:  จ โี อพอลเิมอร์, เถ้าลอย, การดูดซึมน ้า 
 

Abstract  
 In this research, synthesis and characterization of geopolymeric materials from fly ash was studied. Geopolymer 

paste was prepared using fly ash as starting material and mixed with an alkaline activator with a SiO2 / Al2O3  mole ratio  

of 6 .  The mixture of sodium hydroxide solution and sodium silicate solution were used as alkaline activator. The effects  

of Na2O/Al2O3  mole ratio and NaOH concentration on the water absorption of the geopolymer paste were investigated.  

The synthesized products were characterized after 7  and 2 8  days in terms of phase composition and chemical bonding 

using X-ray diffraction (XRD) and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), respectively. The results indicate that NaOH 

concentration and Na2O/Al2O3  mole ratio also affect the water permeability of the geopolymer paste. The synthesized 

geopolymer with Na2O/Al2O3  mole ratio of 1 . 4  activated with 10M NaOH had the lowest water absorption of 0.35%  

and 0.44% at day 7 and 28, respectively. 
 

Keywords:  Geopolymer, Fly ash, Water absorption 
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ความทนทานของหนอนแมลงหวี่ต่อสภาวะความเค็ม          

Tolerance of pomace fly larvae against salinity 
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Waraporn Jaiban1*, Pawinee Thongkham1, Nujira Tatun1 and Jatuporn Tungjitwitayakul1 
 

บทคัดย่อ 

 ก า ร ท ด ล อ ง นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม ท น ท า น ข อ ง ห น อ น แ ม ล ง ห วี่ ส า ย พั น ธ์ุ พ ื น บ้ า น ต่ อ ส า ร ล ะ ล า ย

โ ซ เ ดี ย ม ค ล อ ไ ร ด์ ท่ี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  0 %, 0.85%, 3% แ ล ะ  5 %  ท่ี เ ว ล า ต่ า ง กั น  พ บ ว่ า อั ต ร า ก า ร ต า ย ข อ ง ห น อ น แ ม ล ง ห วี่ 

ท่ี แ ช่ ใ น ส า ร ล ะล าย โ ซ เ ดีย ม คล อ ไ ร ด์ ใ นเ ว ล า 5  น า ที  แ ล ะ  1 0  น า ที  อั ต ร า ก า ร ต า ยสู ง สุ ด ท่ี คว าม เ ข้ มข้ น  5 % ร อ ง ล ง ม าคือ

ค ว า ม เ ข้ มข้ น 0 . 8 5 %, 3 %  แ ล ะ 0 % ต า ม ล้ า ดั บ ส่ ว น ท่ี เ ว ล า 1 0  น า ที  พ บ ว่ า ท่ี ค ว ามเ ข้ มขน้  5% มี อั ต ร า ก าร ตา ย เ ฉลี่ยสูง

ท่ี สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ  3 %, 0 . 8 5  %  แ ล ะ  0 %   ซึ่ ง มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อั ต ร า ก า ร ต า ย เ ท่ า กั น เ มื่ อ ค้ า น ว ณ โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม  Probit 

Analysis พบวา่กา รทดลองท่ีเวลา 5  นาที ความเข้มข้นของโซ เดียมคลอไ รด์ท่ีท้าใ ห้หนอนแมลงหวี่ตาย 5 0% (LC50) คือ 

6 . 2 9 %  เ มื่ อ เ พิ่ ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ท ด ล อ ง เ ป็ น  1 0  น า ที แ ล ะ  1 5  น า ที  พ บ ว่ า  มี ค่ า LC50 เ ท่ า กั บ  2 . 4 3 %  แ ล ะ  1 . 0 5 % 

ตามล้าดับ นอกจ ากนี ยังมกีารค้านวณความ เข้มข้ นขอ งโ ซเดี ยมค ลอไ รด์ท่ี ท้า ใ ห้ห นอ นแม ลงหวี่ ตาย 90%  (LC90) พบวา่

ท่ี เ ว ล า  5  น า ที  1 0  น า ที  แ ล ะ 1 5  น า ที  มี ค่ า  3 3 2 . 3 2 % ,  2 7 . 2 4 %  แ ล ะ  2 1 . 5 5 %  ต า ม ล้ า ดั บ  แ ล ะ ยั ง พ บ ว่ า ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี 

ท้ า ใ ห้ ห น อ น แ ม ล ง ห วี่ ต า ย  5 0  % (LT50) ข อ ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  0 . 8 5 %, 3 %  แ ล ะ  5 %  มี ค่ า  1 4 . 9 6, 2 9 . 8 4 แ ล ะ  4 . 3 2  น า ที  

ต า ม ล้ า ดั บ  แ ล ะ ค้ า น ว ณ ไ ด้ ร ะย ะ เ ว ล าที่ ท้ า ใ ห้ ห น อน แ ม ล งห วี่ ต าย  9 0 %  (LT90) ข อ ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น   0 . 8 5 %, 3 %  แ ล ะ  5 % 

มคี่า 15 7.94, 976.69  และ 13.8 4 นาที ตามล้าดับ  
  

 ค้าส้าคัญ:  หนอนแมลงหวี่พ ืนบ้าน, โ ซเดยีมคลอไรด,์ อัตรากา รตาย 
  

 Abstract  
 The aim of this study was to examine tolerance of native pomace fly larvae against salinity of Sodium 

Chloride (NaCl) at various concentrations (0 %, 0.85%, 3% and 5 %) at different period of times. Results showed 

that mortality rate of native Drosophila larvae in 5 and 10 minutes groups had highest mortality rate when treated 

with 5%,0 . 8 5 ,  3  and 0% of NaCl, respectively. In 10 minutes, at 5% NaCl larvae had the highest mortality rate, 

while at 3%, 0.85% and 0% NaCl larvae had same mortality rate. Based on Probit Analysis, it was found that 

LC50 and LC90 for larvae that were treated for 5, 10 and 15 minutes were 6.29%, 2.43% and 1.05%, respectively. 

In addition, LC90 for larvae that were treated for 5 , 1 0  and 1 5  minutes were 332.32%, 27.24% and 21.55%, 

respectively. Furthermore, LT50 of larvae treated with 0.85%, 3% and 5% NaCl were 14.96, 29.84 and 4.32 

minutes, respectively and LT90 was also recorded as 157.94, 976.69 and 13.84, respectively.  
 

 Keywords:  native pomace fly, Sodium Chloride, mortality rate  
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-Abstract- 

การดดูซับสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยเม็ดอัลจิเนตผสมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ 

Adsorbable of methylene blue by activated carbon produced from coffee bean 

residue impregnated alginate beads 
 

ณัฐชยา พั ฒนะพ รหม1, ณัฐ กานต ์ปร ะชุม รักษ ์1 และ  บ ุณฑรกิา เทพ สุคนธ ์1* 

Natchaya Pattanaprom1, Nattakan Prachumrak1 and Boontharika Thapsukhon1* 
 

บทคัดย่อ 
 ในงานวิ จั ยนี  มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาการดู ดซั บสี ย้ อมเมทิ ลี นบลู ด้ วยเม็ ดแคลเซี ยมอั ลจิ เนตผสมถ่ านกั มมั นต์

จ า ก ก า ก ก า แ ฟ ร้ อ ย ล ะ  0 . 5  ต่ อ น ้ า ห นั ก  วิ เ ค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง เ ม็ ด อั ล จิ เ น ต ด้ ว ย เ ท ค นิ ค ฟู เ รี ย ร์  ท ร า น ส์ ฟ อ ร์ ม 

อิ นฟราเรดสเปคโตรสโคปี  กล้ องจุ ลทรรศน์ ใช้ แสงแบบ 3 มิ ติ  และกล้ องจุ ลทรรศน์ อิ เล็ กตรอนแบบส่ องกราด โดยศึ กษา

ผ ล ข อ ง ป ริ ม า ณ ตั ว ดู ด ซั บ  ผ ล ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย สี ย้ อ ม  ผ ล ข อ ง เ ว ล า ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ สี ย้ อ ม  แ ล ะ ไ อ โ ซ เ ท อ ม 

ก า ร ดู ด ซั บ สี ย้ อ ม  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ดู ด ซั บ สี ย้ อ ม เ ม ทิ ลี น บ ลู  พ บ ว่ า เ มื่ อ ป ริ ม า ณ ตั ว ดู ด ซั บ ล ด ล ง จ ะ ท้ า ใ ห้

ป ริ ม า ณ ตั ว ถู ก ดู ด ซั บ มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ขึ น  แ ล ะ ป ริ ม า ณ สี ย้ อ ม ถู ก ดู ด ซั บ สู ง สุ ด  454.6 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ก รั ม  จ ล น พ ล ศ า ส ต ร์ 

ก า ร ดู ด ซั บ ถู ก อ ธิ บ า ย ด้ ว ย ส ม ก า ร อั น ดั บ ห นึ่ ง เ ที ย ม  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ จ้ า ล อ ง แ ล ง เ มี ย ร์ ไ อ โ ซ เ ท อ ม  ซึ่ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า  

จากการทดลองเม็ดแคลเซียมอั ลจิเนตผสมถ่ านกัมมั นตม์ปีระสิ ทธิภาพส้าหรั บการก้าจัดสีย้ อมเมทิลี นบลูในน ้าเสี ยได ้
 

ค้าสา้คัญ:  การดูดซับ, แคลเซยีมอัลจเินต, ถ่านกัมมันต,์ เมทิลนีบลู  
 

Abstract  
 The objective of this research is to study the adsorption capacity of methylene blue dyes by calcium 

alginate beads composite with activated carbon powder from coffee grounds at 0.5 percent by weight. The beads 

were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy, optical microscopy and scanning electron 

microscopy.  The effect of adsorbent dosages, concentrations of dye solution and contact times on adsorption 

efficiency of methylene blue were investigated. It was found that the adsorbent dose decreases as the adsorbate 

increases and the calcium alginate beads with activated carbon gave the highest adsorption capacity at 454. 6 

milligram per gram.  The adsorption kinetic was fitted with pseudo first- order reaction and Langmuir isotherm.  It 

can be confirmed that the calcium alginate beads composite with activated carbon powder was effective for the 

removal of methylene blue in wastewater. 
 

Keywords:  Adsorption, Calcium alginate, Activated carbon, Methylene blue 
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-Abstract- 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของน ้าส้มสายชูหมักลิ นจี่ 

Bioactive compounds and physicochemical properties of lychee fermented vinegar 
 

รวิสรา รื่นไว ย์1* แล ะ ยุพารั ตน์ โพ ธิเศษ2 

Rawisara Ruenwai1* and Yuparat Potisate2 

 

บทคัดย่อ 
ประโยชนต์อ่สุขภาพของลิ นจี่ได้รั บการยอมรั บเนื่องมาจากส่วนประกอบทางโภชนาการท่ี หลากหลาย โดยเฉพาะ

โ พลี แซ็ กคา ไ รด์ และโ พลี ฟี นอล ท่ี ไ ด้ รั บการพิ สู จน์ แล้ วว่ ามี ฤทธ์ิ ทางชี วภาพ หลายอย่ าง  เนื อและเปลื อกของ ลิ นจี่ ตก เกรด 

(Litchi chinensis Sonn.) พั นธ์ุ ฮงฮ วยไ ด้ น้ ามาใ ช้ เป็ นวั ตถุ ดิ บใ นการหมั กน ้ าส้ มสายชู  การศึ กษานี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา

อั ตราส่ วนท่ี เหมาะสมของเนื อและเปลื อก ของลิ นจี่ ต่ อคุ ณสมบั ติ ทางเคมี กายภาพ ปริ มาณของสาร ออกฤทธ์ิ ทางชี ว ภ าพ 

และความสามารถในการต้ านอนุ มู ลอิ สระ ผลการวิ จั ยพบว่ า อั ตราส่ วนท่ี เหมาะสมของเนื อและเปลื อกลิ นจี่ คื อ 1:3 โดยมี

ปริมาณกรดอะซิตกิและแอลกอฮอล์ เท่ากับ 1.98% และ 0.3% ตามล้าดับ การเสริมด้วยเปลอืกลิ นจี่ท้าให้ปริมาณฟี นอลิ ก

และฟลาโวนอยด์ สู งขึ น สอดคล้ องกั บความสามารถในการต้ านอนุ มู ลอิ สระ ในสภาวะท่ี มี เนื อหรื อเปลื อกลิ นจี่ เพี ยงอย่ าง

เดี ยวจะได้ น ้ าส้ มสายชู ลิ นจี่ ท่ี มี ความสว่ าง มากกว่ า ระดั บการยอมรั บของผ ู้ ทดสอบชิ มต่ อผลิ ตภั ณฑ์ เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ

สู ตรควบคุ มไ ม่ มี ความแตกต่ างอย่ างมี นั ยส้ าคั ญ ผลการวิ จั ย แสดงใ ห้ เห็ น ว่ า ลิ นจี่ ตกเกรดมี ศั กย ภาพท่ี จะใ ช้ ใ นกา ร ห มั ก

น ้าส้มสายชูและน้าไปประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอาหารเพื่ อสุขภาพ 
 

ค้าส้าคัญ:  ความสามารถตา้นอนุมูลอิสระ, น ้าส้มสายชูหมัก, ลิ นจี่, ฟีนอลิก, ฟลาโวนอยด ์
 

Abstract  
 The health benefits of lychee have been recognized to its wide range of nutritional components, among which 

polysaccharides and polyphenols have been proven to possess various biological activities. Low grade lychee (Litchi 

chinensis Sonn.) cv. 'Hong Huay' pulp and peel were used as raw materials in vinegar fermentation. This study aimed 

to investigate the optimum ratio of lychee pulp and peel on the physicochemical properties, content of bioactive 

compounds and antioxidant capacities. The results showed that optimized ratio of lychee pulp and peel was 1:3 which 

the amounts of acetic acid and alcohol were 1.98% and 0.3%, respectively. Supplementation with lychee peel resulted 

in higher contents of phenolic and flavonoid and in agreement with antioxidant capacities. The appearance of lychee 

vinegar was more lightness in the conditions containing solely lychee pulp or peel. The panelist acceptance level on the 

product was not significantly difference when compared to the control. These results revealed that low grade lychee has 

the potential to be used in vinegar fermentation and applied further in the functional food industry. 
 

Keywords: Antioxidant activity, Fermented vinegar, Lychee, Phenolic, Flavonoid  
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-Abstract- 

ถ่านอัดแท่งจากเปลือกแห้วจนีและเศษถ่านไม้ 

Briquette charcoal from Chinese chestnut peel and scrap wood charcoal 
 

เอก ชัย รัตนบรรลื อ1* 

Aekchai Rattanabanlue1* 
 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวจิัยนี  เพื่อหาคุณสมบัตดิ้านพลังงานของถ่านอัดแท่งของถ่านอัดแท่งท่ีได้จาก อัตร า ส่ ว น

ก า ร ผ ลิ ต ท่ี  ร ะ ห ว่ า ง เ ป ลื อ ก แ ห้ ว จี น  แ ล ะ เ ศ ษ จ า ก ก า ร เ ผ า ถ่ า น ไ ม้  โ ด ย ใ ช้ แ ป้ ง มั น เ ป็ น ตั ว ป ร ะ ส า น ใ น ก า ร ท้ า ถ่ า น อั ด แ ท่ ง 

งานวจิัยนี ได้ท้ากา รทด ลองใ นอั ตร าส่ว นผสม ทั ง หมด 5  อัตราส่วนคือ ถ่านจาก เปลอืกแหว้และ เศ ษถ่า นไม้ใน อัต ร า ส่ ว น  

9 : 1  8 : 2  7 : 3  6 : 4  แ ล ะ  5 : 5  โ ด ย น ้ า ห นั ก  โ ด ย จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ด้ า น พ ลั ง ง า น ข อ ง ถ่ า น อั ด แ ท่ ง พ บ ว่ า ท่ี

อั ต ร า ส่ ว น  5:5  มี ค่ า ค ว าม ร้ อ น 4 , 4 0 8  cal/g มี ค ว า ม ชื น  1 2 . 5 % ป ริ ม า ณ เ ถ้ า  20.2%  ส า ร ร ะ เ ห ย  3 2 . 8% ค า ร์ บ อ น คงตัว 

3 4.8 % และก้า มะถัน 0.45% ซึ่งเป็นคุณสมบัตท่ีิดท่ีีสุดจา ก 5  อัตราส่วนท่ีท้ากา รทดลอง 
 

ค้าส้าคัญ:  ถ่านอัดแท่ง, เปลอืกแหว้จีน   
 

Abstract  

 This objective of this research was to study the energy property of briquette Charcoal by adding the between 

Chinese chestnut peel and Scrap wood charcoal. By Using starch as a binder to make charcoal briquettes. In this 

research, the researcher was added the between Chinese chestnut peel and Scrap wood charcoal to make briquette 

charcoal in 5  ratios was 9 : 1, 8 : 2, 7 : 3, 6 : 4  and 5 : 5 by mass. From the study results the energy property of briquette 

Charcoal, The briquette charcoal at ration 5:5 that gave the best quality and the energy property has the heating value 

4,408 cal/g, moisture 12.5%, Ash 20.2%, Volatile matter 32.8, Fixed carbon 34.8% and  Sulphur 0.45%. 
 

Keywords: briquette Charcoal, Chinese chestnut peel 
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-Abstract- 

การศกึษาและทดสอบเครื่องอบข้าวแต๋นน ้าแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

Study and test oven with solar cell system for watermelon rice cracker 
 

สุก ัญญ า ทองโย ธี1, ภาคิไนย ์  ภูพวก เดช า2 แ ละ ชวนันท ์ ท องโย ธี 2 

Sukanya Thongyothee1, Phakinai Phupuakdecha2 and Chawanan Thongyothee2
  

 

บทคัดย่อ 
 ก า ร ศึ ก ษ า มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง แ ผ ่ น ข้ า ว แ ต๋ น น ้ า แ ต ง โ ม  แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ

ท ด ส อ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ ค ร่ื อ ง อ บ แ ผ ่ น ข้ า ว แ ต๋ น น ้ า แ ต ง โ ม ด้ ว ย พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ

ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง ข้ า ว แ ต๋ น น ้ า แ ต ง โ ม  ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  1.  ข้ า ว เ ห นี ย ว  75 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์   2.  น ้ า แ ต ง โ ม  7 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์   3.  ง า ด้ า   

5 เปอร์เซ็นต์ 4. กะทิ 5 เปอร์เซ็นต์ 5. นมสด 5 เปอร์เซ็นต์ 6. เกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ ขนาดและรูปร่างเฉลี่ยข องแผ่ น ข้ า ว

แตน๋น ้าแตงโมมเีส้นผ ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 52.28 มลิลเิมตร ความหนาเฉลี่ย 0.79 มลิลเิมตร ค วามชื น 51.31 เปอร์เซ็น ต ์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิและความสว่า งขอ งสี L*=+40.6, a*=+3 .6, b*=+12.7 ความหนาแนน่เฉลี่ยเท่า กับ 6,650.79 กิโลก รัม

ต่ อ ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ค ร่ื อ ง อ บ ข้ า ว แ ต๋ น น ้ า แ ต ง โ ม ด้ ว ย พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก คื อ   

1. ชุดโครงสร้างเครื่อง 2. ตู้อบ 3. ตะแกรงวางแผ ่นข้าวแตน๋  4. ชุดโครงสร้างรองรั บแผงโซล่ าเซลล์ 

 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ประเมิ นผลการท้ างานของเคร่ื องอบข้ าวแต๋ นน ้ าแตงโมด้ วยพลั งงานแสงอาทิ ตย์  พ บ ว่ า อุ ณ ห ภู มิ

แ ล ะ เ ว ล า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร อ บ แ ผ ่ น ข้ า ว แ ต๋ น น ้ า แ ต ง โ ม อ ยู่ ท่ี  75 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ร ะ ย ะ เ ว ล า  60 น า ที  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ

ร ะ ห ว่ า ง ก าร ต าก แผ่ นข้ าว แ ตน๋ น ้ าแ ตง โ ม ด้ว ย แส ง แด ด แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง อ บ ข้า ว แต๋ น น ้า แต ง โ มด้ ว ยพ ลั งง าน แ สง อ าทิ ต ย ์พ บ ว่ า

การตากด้วยแสงแดดได้วันละ 504 แผ่น และก ารอบด้วยเครื่องอบข้าวแต๋นน ้าแตงโมด้วยพลังงานได้วันละ 2,016 แผ่น 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ร า ค า เ ค ร่ื อ ง  34,635 บ า ท  อ บ แ ผ ่ น ข้ า ว แ ต๋ น น ้ า แ ต ง โ ม คิ ด ท่ี ร า ค า  

0.35 บาท จุดคุ้มทุนอยูท่ี่ 737.06 แผ่นตอ่วัน ระยะคืนทุนอยูท่ี่ 212 วัน 
 

ค้าส้าคัญ:  แผ่นข้าวแต๋น, ความสวา่งสี, พลังงานแสงอาทติย์  
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Abstract  
 The purpose of the study was to examine watermelon rice cracker properties and, to evaluate 

performance of the oven and to find break-even point analyze. The results of the study showed that, watermelon 

rice cracker consisted of 75 percent sticky rice, 7 percent watermelon juice, 5 percent black sesame, 5 percent 

coconut milk, 5 percent fresh milk, and 3 percent salt. The diameter of rice crack being dried was 52.28 millimeter. 

The thickness of rice crack being dried was 0.79 millimeter The humidity of rice cracker was 51.31 percent. The color of rice 

cracker measured by Colorimeter when being dried in the oven with solar cell system received L*=+40.6, 

a*=+3.6, b*=+12.7 and density of rice cracker was 6,650.79 Kg per cubic meter. The oven with solar cell system 

for water melon rice cracker was assembled from 1. Oven supports 2. Oven 3. Metal grid. 4. Solar cell supports. 

  The result reported that of the oven with solar cell system performance, the proper temperature in the oven was 

75 degree celsius and the duration was 60 minutes. To compare with rice cracker being dried by sunlight, the 

quantity rice cracker being dried in the oven was 2,016 crackers a day whereas being dried by sun light was 504 

crackers a day. When it came to break-even point analyze, the cost of oven was 34,635 bath, Unit sale price 

was 0.35 bath, break even-point was 737.06 crackers per day and payback period was 212 days. 
 

Keywords:   Rice cracker, Colorimeter, Solar cell  
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การพัฒนาระบบข้อมูลภูมิอากาศส้าหรับเตือนภัยน ้าท่วมแบบบูรณาการพื นท่ีลุ่มน ้าองิ 

Development of climate data system for integrated flood warning in Ing watershed 
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บทคดัย่อ 

น ้ า ท่ ว ม เ ป็ น ภั ย พิ บั ติ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม เ สี ย ห า ย อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ ชี วิ ต  ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง

ป ร ะ ช า ช น ใ น ลุ่ ม น ้ าอิ ง  พ ื น ท่ี ลุ่ ม น ้ า อิ ง มี ภั ย น ้ า ท่ วม อ ยู่ เ ป็ น ป ร ะจ ้ า ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย น ้ า ท่ ว ม ท่ี มี ยั ง ไ ม่ ค ร อ บ คลุ มก าร เ ตื อ นภัย

ใ น พ ื น ท่ี เ สี่ ย ง น ้ า ท่ ว ม  ง า น วิ จั ย นี จึ ง ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ภู มิ อ า ก า ศ ส้ า ห รั บ เ ตื อ น ภั ย น ้ า ท่ ว ม ลุ่ ม น ้ า อิ ง แ บ บ บู ร ณ า ก า ร   

โ ดยการพัฒนาเว็บไ ซต์รวบรวมขอ้มูล อุตุนยิ มวทิยาแ บบ ออนไลน์ และ โ ปรแกรมวเิคราะหข์้อมูลส้าหรับเตอืน ภัยน ้ า ท่ ว ม 

ทั ง จ า ก ป ริ ม า ณ ฝ น  แ ล ะ ร ะ ดั บ น ้ า ใ น ล้ า น ้ า  ซึ่ ง ไ ด้ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ต ร ว จ วั ด ท่ี ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ใ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง

ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ท่ี ติ ด ตั ง ใ น พ ื น ท่ี ลุ่ ม น ้ า อิ ง ม า ก ก ว่ า  100 ส ถ า นี  ไ ด้ แ ก่  ส ถ า นี ข อ ง ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น  

RIDFlood และ PYFlood ของกรมป้องกันแ ละ บ รร เ ทาส าธ าร ณภั ย อกีทั งยังได้พัฒนาร ะบ บ ตร วจวั ดข้ อมู ลอุ ตุนิ ยม วิ ท ย า

ลุ่ ม น ้ า อิ ง เ ป็ น ต้ น แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ร า ค า ป ร ะ ห ยั ด  4  ส ถ า นี  บ ริ เ ว ณ พ ื น ท่ี เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร เ กิ ด น ้ า ท่ ว ม  ไ ด้ แ ก่  ส ถ า นี  IWWS0 1  

(PCAT) สถานีวทิยาลัยเกษตร พะเ ยา และ สถานี IWWS-03 (APCC) หนว่ยวจิัยมลพิษบร รยากา ศและก าร เ ปลี่ย น แ ป ล ง

ภู มิ อ า ก า ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  เ ป็ น ต ร ว จ วั ด ส ภ า พ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า  ส ถ า นี  IWWS-0 2  (Pasang) แ ม่ น ้ า อิ ง  ต . ป่ า ซ า ง  แ ล ะ

สถานี IWWS-04 (Maesai) ตลาดแม่ใส เป็นสถานอีุตุนยิมวทิยาอุทก  
 

ค้าส้าคัญ:  เตอืนภัยน ้าท่วม, พ ืนท่ีลุม่น ้าอิง 
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-Abstract- 

แบคทีเรียท่ีทนต่อความเป็นพิษของโลหะหนักท่ีคัดแยกได้จากดนิที่ปนเปื้อนน ้าเสีย

ฟาร์มสุกร 

Heavy metal resistant bacteria isolated from contaminated soil of swine 

wastewater 
 

สุชัญญา ท องเครือ1* และ ศริิลักษ ณ์ สันพา2 

Suchanya Thongkrua1* and Siriluk Sunpa2 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวจิั ยนี คอืเพื่ อคัดแยกแบคที เรี ยจากดินท่ีปนเป้ื อนน ้าเสี ยฟาร์มสุ กรและศกึษาการทนต่ อความ

เป็ นพิ ษของโลหะหนั กในน ้ าเสี ยฟาร์ มสุ กร โดยสามารถคั ดแยกแบคที เรี ยจากดิ นท่ี ปนเป้ื อนน ้ าเสี ยฟาร์ มสุ กรซึ่ งใช้ อาหาร

เลี ยงเชื อนิ วเ ทรี ยน เ อกา ร์ ท่ี มี ซิ งค์ ซั ล เฟ ตท่ี ค วาม เข้ มข้ น 100, 25 0 และ 5 00 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร และทดสอบกา ร ท น ต่ อ 

ความเป็นพษิของโลหะหนักโดยสังเกตความสามารถในการเจริ ญเติ บโตของแบคที เรียบนจานอาหารนิ วเทรี ยนเอการ์ ท่ี มี ซิ งค์

ซั ล เ ฟ ต เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย วิ ธี ด ร อ บ เ พ ล ต เ ท ค นิ ค  แ ล้ ว น้ า ไ ป บ่ ม เ ข ย่ า ท่ี ค ว า ม เ ร็ ว  1 2 0  ร อ บ ต่ อ น า ที  อุ ณ ห ภู มิ  3 0  

องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชั่ วโมง ผลการทดลองพบว่ าแบคที เรี ยท่ี คั ดแยกได้ จากดิ นมี ทั งหมด 5  ไอโซเลต ได้ แก่  SWW1, 

SWW2, SWW3, SWW4 และ SWW5  เมื่ อน้ าแ บค ที เ รี ย ทั ง ห ม ด มา ศึ ก ษ าก า ร ท น ต่ อค ว าม เ ป็ น พิ ษข อ งซิ งค์ ซั ล เ ฟ ต พบ ว่ า 

ไอโซเลต SWW1, SWW2, SWW3, SWW4 และ SWW5 มี ความสามารถในการทนต่ อความเป็ นพิ ษของซิ งค์ ซั ลเฟตได้ เท่ ากั บ 

1,500, 750, 750, 1,000 และ 750 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ตามล้าดับ ไอโซเลต SWW1 มีความสามารถในการทนต่ อความเป็ นพิ ษ

ของซิงค์ซัลเฟตสูงท่ีสุด ดังนั นจึงสามารถน้าไปประยุกตใ์ชใ้นการบ้าบัดน ้าเสี ยฟาร์มสุกรได้ต่ อไป  
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-Abstract- 

Abstract  
 The objectives of this research were to isolate bacteria from contaminated soil of swine wastewater and  

to study minimal inhibitory concentration of heavy metal in swine wastewater. Bacteria from contaminated soil were 

isolated on nutrient agar containing ZnSO4. 7H2O as 1 0 0, 2 5 0  แ ล ะ  5 0 0 mg/l. In addition, the test of minimal inhibitory 

concentration of heavy metal to observe bacterial growth on nutrient agar containing ZnSO4 . 7 H2O using drop plate 

technique. Then, all samples were incubated shaking at 1 2 0  rpm, 3 0  °C for 2 4  hours. The results were found that, 

bacterial strains were isolated from soil as SWW1 , SWW2 , SWW3 , SWW4  and SWW5 .  Then, all isolated bacteria  

were used to study minimal inhibitory concentration of ZnSO4 . 7 H2 O. Found that, minimal inhibitory concentration  

of SWW1, SWW2, SWW3, SWW4 and SWW5 were 1 , 5 0 0, 7 5 0, 7 5 0, 1 , 0 0 0  แ ล ะ  7 5 0 mg/l, respectively. SWW1  

cloud tolerate for zine toxicity at the highest concentration. Therefor this isolate will be able to apply for swine  

wastewater treatment in the future.  
 

Keywords:  Bacteria, Heavy metal, Swine wastewater  
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การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อใช้ส้าหรับการดูดซับสีย้อมในน ้าเสียอุตสาหกรรม 

กระดาษสา 

Preparation of activated carbon from coffee grounds for using adsorption of dyes in 

mulberry paper mill wastewater  
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บทคัดย่อ 
ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร เ ต รี ย ม ถ่ า น กั ม มั น ต์ จ า ก ก า ก ก า แ ฟ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ท า ง เ ค มี  แ ล ะ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ส้ า ห รั บ ก า ร ดู ด ซั บ สี ย้ อ ม ใ น น ้ า เ สี ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ร ะ ด า ษ ส า  เ ต รี ย ม ถ่ า น กั ม มั น ต์ จ า ก ก า ก ก า แ ฟ ท่ี อั ต ร า ส่ ว น

โ ด ย น ้ า ห นั ก ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย ซิ ง ค์ ค ล อ ไ ร ด์ ต่ อ ถ่ า น ช า ร์ ก า ก ก า แ ฟ เ ท่ า กั บ  1 : 1, 2 : 1  แ ล ะ  3 : 1  เ ผ า ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  5 0 0  อ ง ศ า

เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  1  แ ล ะ  2  ชั่ ว โ ม ง  จ า ก นั น น้ า ถ่ า น กั ม มั น ต์ ท่ี มี ส ม บั ติ ท า ง ก าย ภ า พ ท่ี เ ห ม า ะส ม ม า ท ด ล อ งดู ด ซั บ สี ยอ้ม

ใ น น ้ า เ สี ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ร ะ ด า ษ ส า ภ า ย ใ ต้ ปั จ จั ย ข อ ง ป ริ ม า ณ ถ่ า น กั ม มั น ต์ แ ล ะ เ ว ล า สั ม ผ ั ส  พ บ ว่ า ถ่ า น กั ม มั น ต์ จ า ก  

กาก กาแฟที่เตรีย มจาก สภา วะ ท่ีใช้ อั ตร าส่ว นโด ยน ้ าห นักข องส าร ละล ายซิ งค์คล อไ รด์ ตอ่ ถ่าน ชา ร์กาก กาแ ฟเ ท่า กับ 3:1   

เ ผ า ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  50 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  2  ชั่ ว โ ม ง  แ ล ะ ข น า ด  8 5 0  ไ ม โ ค ร เ ม ต ร  มี ส ม บั ติ เ ห ม า ะ ส ม ท่ี สุ ด ใ น ก า ร ใ ช้

เ ป็ น ตั ว ดู ด ซั บ  เ นื่ อ ง จ า ก มี ค่ า พ ื น ท่ี ผ ิ ว แ ล ะ ป ริ ม า ต ร รู พ รุ น สู ง ท่ี สุ ด เ ท่ า กั บ  693.20 ต า ร า ง เ ม ต ร ต่ อ ก รั ม  แ ล ะ  0.37 

ลู ก บ า ศ ก์ เ ซ น ติ เ ม ต ร ต่ อ ก รั ม  ต า ม ล้ า ดั บ  แ ล ะ มี ข น า ด รู พ รุ น เ ท่ า กั บ  21.38 อั ง ส ต อ ม  ส ภ า ว ะ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ดู ด ซั บ สี

ย้ อ ม  ไ ด้ แ ก่  ป ริ ม า ณ ถ่ า น กั ม มั น ต์ เ ท่ า กั บ  4 ก รั ม  ท่ี เ ว ล า สั ม ผ ั ส  12 ชั่ ว โ ม ง  ถ่ า น กั ม มั น ต์ จ า ก ก า ก ก า แ ฟ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ก า ร ดู ด ซั บ สี ย้ อ ม สู ง ท่ี สุ ด เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ 81.34 ± 0.16 เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ตั ว ดู ด ซั บ ท้ า ใ ห้พื น ท่ี ผ ิ ว สั มผั ส ร ะ หวา่ง

ตัวดูดซับกับสีย้อมมคี่าเพิ่มมากขึ น  
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-Abstract- 

Abstract 
The aims of this research were to study activated carbon preparation from coffee grounds by chemical 

activation and to apply for adsorption of dyes in mulberry paper mill wastewater. Activated carbon was prepared 

from coffee grounds with ZnCl2/coffee grounds charcoal at the ratio of 1:1, 2:1 and 3:1, at temperature of 5 00 ◦C 

for 1  and 2  hours. Then, the optimal for physical characteristic activated carbon were used to adsorb dyes in 

mulberry paper mill wastewater under various factors as activated carbon amount and retention time.  The best 

adsorbent prepared using ZnCl2/coffee grounds charcoal ( w/w) at the ratio of 3: 1 , at temperature of 50 0  ◦C for 

2  hours and particle size at 8 5 0  um caused the maximum BET surface and pore volume as 693.20 m2 / g and 

0.37 m3 / g, respectively and pore size as 21.38 A◦. The optimal conditions for dyes adsorption were activation 

carbon at 4 g for 12 hours. Activated carbon had the highest dyes adsorption efficiency as 81.34 ± 0.16 % because 

the increasing of adsorbent dosage caused to increasing contacted surface between adsorbent and dyes. 
 

Keywords:  Activated carbon from coffee grounds, Dyes, Mulberry paper mill wastewater 

  



203 

-Abstract- 

ความสัมพันธร์ะหว่างค่าดัชนีเชิงคลื่นกับการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาขา้วในจังหวัดพะเยา 

Relationships between spectral indices and methane emissions from rice 

fields in Phayao province  
 

พัฒนา ศรีสง่ า1, นครินทร์ ชั ยแก ้ว1,2*, นิต ิเอี่ยมช่ืน1,2, ภ าติยะ พั ฒนา ศักดิ์3, นคร ใจ เจริญ4  

และ ศริิลักษณ์ พิมมะสาร5 

Pattana Srisanga1, Nakarin Chaikaew1, 2*, Niti Iamchuen1, 2, Patiya Pattanasak3, Nakorn Jaijarearn4 

and Siriruk Pimmasarn5 
 

บทคัดย่อ 
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ดั ช นี เ ชิ ง ค ลื่ น ด้ า น ก า ร ส้ า ร ว จ ร ะ ย ะ ไ ก ล กั บ

ค่ า ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ มี เ ท น ต า ม ร ะ ย ะ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ข้ า ว  ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้ แ ก่  ข้ อ มู ล ภ า พ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม  

Sentinel-2 และ  ข้อมูลการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวจา กกา รตรวจวัดภาคสนามตลอดฤดูกาลเพาะปลูกขา้ว ปี 2561  

ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น เ พื่ อ ห า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง 5 ดั ช นี เ ชิ ง ค ลื่ น จ า ก ภ า พ ถ่ า ย

ด า ว เ ที ย ม  ไ ด้ แ ก่  ดั ช นี ผ ล ต่ า ง พื ช พ ร ร ณ  ดั ช นี ผ ล ต่ า ง ค ว า ม แ ห้ ง แ ล้ ง  ดั ช นี ผ ล ต่ า ง ค ว า ม ชื น  ดั ช นี พื ช พ ร ร ณ สั ม พั ท ธ์  แ ล ะ 

ดัชนพีชืพรรณปรับแก้ดิ น กับคา่กา รปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ใ นแ ตล่ะ ชว่ งระ ยะการ เจรญิ เติ บโ ต  ผ ลการศึกษาพบว่ า  

อัตรากา รปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวมีความ สัมพัน ธ์ในทิ ศทาง เดี ยวกันกับคา่ ดัชนผี ลตา่ งความชื น  ใ นระดับคอ่นข้างสู ง  

(0.767)  แ ล ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม ดั ช นี ผ ล ต่ า ง ค ว า ม แ ห้ ง แ ล้ ง  ใ น ร ะ ดั บ สู ง ม า ก  ( -0.937)  อ ย่ า ง มี

นัยส้าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

ค้าส้าคัญ:  ดัชนเีชงิคลื่น, การปล่อยก๊าซมีเทน, นาข้าว, พะเยา 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this study was to analyze the correlation between the spectral indices in remote sensing and 

the methane emission values according to the growth stage of rice. The study data were the sentinel-2 satellite images 

and the methane emission values from field survey throughout rice-growing season in 2018.  The analyze was done  

by the correlation coefficients of Pearson to find the correlation between 5 spectral indices from satellite images which 

were normalized difference vegetation index (NDVI), normalized difference drought index (NDDI), normalized difference 

water index ( NDWI) , vegetation condition index ( VCI)  and soil- adjusted vegetation Index ( SAVI)  and the methane 

emission values from the rice field of each growth period.  The results of the study found that methane emission from 

rice field was related to NDWI in high positive correlation ( 0. 767)  and related to NDDI in highest negative correlation. 

Both of the correlations were significant at the 0.05 level. 

 

Keywords:  Spectral Indices, Methane Emissions, Rice Fields, Phayao 
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการบ้าบัดไอระเหยไดคลอโรมีเทนจากอุตสาหกรรม

การผลติยาด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชัน 

Eco-efficiency of removal dichloromethane using TiO2/PLA-composite film by 

photocatalytic oxidation process 
 

ต่อพงศ์ กรีธ าช าติ1*, โก วิท สุวรรณหงส์ 2 และ  เนทิยา ก รีธาชาติ1 

Torpong Kreetachat1*, Kowit Suwannahong2 and Nathiya Kreetachat1 
 

บทคัดย่อ 
 การประเมนิความคุ้ มค่าทางเศรษฐกิจใ นเทคโ นโลยบ้ี าบั ดอากาศด้ วยกระบวนการโ ฟโตคะตะไลตกิออกซิ เด ชั น

มี ค ว า ม ส้ า คั ญ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

การบ้าบัดไดคลอโรมีเทนของกระบวนการโ ฟโตคะตะไ ลตกิออกซ ิเดชันโดยใช้ 5 .0%TiO2/PLA ท่ีผ่านการสังเคราะห์ด้วย

กระบวนการเป่าฟิล์ม ซึ่งลักษณะของแผ่นฟลิ์มท่ีสังเคราะห์ได้ศึกษาด้วยเครื่อง SEM พบวา่ มกีารกระจ ายตัวของไททา

เนยีมไ ดออกไ ซด์บนแผ่นฟิลม์เป็นอยา่งดี ค่าแถบพลังงานท่ีตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-VIS พบวา่ มคี่าเท่ากับ 3 .22  

อิ เ ล็ ก ต ร อ น โ ว ล ต์  แ ล ะ ท้ า ก า ร ต ร ว จ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ไ ท ท า เ นี ย ม ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ PLAข อ ง ฟิ ล์ ม ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  ATR-FTIR  ผ ล

ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ก ร ะ บ ว น ก า ร โ ฟ โ ต ค ะ ต ะ ไ ล ติ ก อ อ ก ซิ เ ด ชั น แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร โ ฟ โ ต ไ ล สิ ส มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บ้ า บั ด ไ ด ค ล อโร

มี เ ท น ใ น เ ว ล า  2 4  ชั่ ว โ ม ง  เ ท่ า กั บ  4 3 . 5 %  แ ล ะ  9 . 8 %  ต า ม ล้ า ดั บ  โ ด ย ทั ง ส อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร บ้ า บั ด ไ ด ค ล อ โ ร มี เ ท น ไ ด้ เ ป็ น

คารบ์อนไ ดออกไ ซด์และน ้า มอีัตราเร็วปฏกิิริยาเ ป็นแ บบ ปฏกิิริ ยาอัน ดับหนึ่ ง ค่าคงที่ของอัตรากา รเ กิดปฏกิิริยาเ ท่ า กั บ  

0.014 และ 0.019 ตามล้าดับ จ ากงา นวจิัยนี จึงสรุปไ ด้ว่า กระบวนการโ ฟโตคะตะไ ลตกิออกซ ิเดชันดว้ย 5 .0%TiO2/PLA 

สามารถบ้าบัดไดคลอโรมีเทนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความคุม้ค่าเชงินเิวศเศรษฐก ิจ 
 

ค้าสา้คัญ:  โ ฟโตคะตะไ ลตกิออกซ ิเดชัน, ไ ดคลอโรมีเทน, ฟิล์มไ ททาเนียมไดออกไซ ด์/PLA, 

 ความคุ้มคา่เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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Abstract  
 Eco-efficiency assessment in air pollution treatment by photocatalytic oxidation are essential for sustainable 

development. The purpose of this research is to study eco-efficiency assessment of removal efficiency of benzene by 

photolysis and photocatalytic oxidation using 5%TiO2/PLA-composite film which synthesized by blown film technique. 

The result from SEM showed well dispersion of TiO2 on film. UV-VIS showed the band gap is 3.22 eV. ATR-FTIR 

showed anatase TiO2 and PLA in the film. The result showed removal efficiency of benzene by photocatalytic oxidation 

and photolysis within 24 hours of reaction time are 9.8% and 43.5%, respectively. Benzene can be degraded to CO2 

and H2O by photocatalytic oxidation and photolysis, was following the first order kinetic. The removal rate constants (k) 

were 0.014 and 0.019, respectively. In summary, the photocatalytic oxidation using 5%TiO2/PLA-composite film is 

suitable for removal benzene and high eco-efficiency. 
 

Keywords:  Photocatalytic oxidation, Dichloromethane, TiO2/PLA-composite film, Eco-efficiency  
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คอนกรีตมวลเบาผสมเปลอืกกล้วย 

Lightweight Concrete Mixed with Banana Peel 
 

ชูเก ียรต ิชูสก ุล1*, ดุสิต ชูพั น ธ์ 1, สุพร ฤท ธิภักดี 1 และ ขวั ญชวีา  หยงสต าร์2 

Chookiat Choosakul1*, Dusit Chupan1, Suporn Ritipukde1 and Khwanchiwa Yongsata2 
 

บทคัดย่อ 
ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ค อ น ก รี ต ม ว ล เ บ า ผ ส ม เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย  โ ด ย ใ ช้ เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย บ ด

ทดแทนทรายในปริมาณ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก อัตราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.4 ใ ชส้ารกัก

ก ร ะ จ า ย ฟ อ ง อ า ก า ศ ใ น อั ต ร า ส่ ว น 1:40 อ อ ก แ บ บ อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม โ ด ย ใ ช้ อั ต ร า ส่ ว น ปู น ซี เ ม น ต์ ต่ อ ท ร า ย เ ท่ า กั บ  1: 1  

ท ด ส อ บ ค ว า มห น าแน่ น  แ ล ะ ก้ า ลัง รั บ แร ง อัด  ท่ี อ า ยุ  7, 14, แ ล ะ  28 วั น  อั ต ร า ส่ ว น ก าร ดู ดซึ มน ้ าที่  28 วั น  ผ ล ก า ร ศกึษา

พ บ ว่ า  ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง ค อ น ก รี ต ม ว ล เ บ า จ ะ ล ด ล ง ต า ม ป ริ ม า ณ เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  ล ด ล ง เ ฉ ลี่ ย ป ร ะ ม า ณ  1 

เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณเปลอืกกล้วยท่ีเพิ่มข ึน 1 เปอร์เซ็นต์ ความหนาแนน่เป็นไปตาม  มอก. 2601-2556 ชนิด C9 ทุก

อั ต ร า ส่ ว น  อั ต ร า ก า ร ดูดซึ มน ้ าเ พิ่ม ขึ น ตา มป ริ มาณ เ ปลื อก กล้ว ย ท่ีเพิ่ มข ึ นโด ยเฉ ลี่ ย ปร ะม าณ 5 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ข อ ง ป ริ มาณ

เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  1  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  อั ต ร า ก า ร ดู ด ซึ ม น ้ า เ ป็ น ไ ป ต า ม  ม อ ก . 2601-2556 ช นิ ด  C9 ทุ ก อั ต ร า ส่ ว น  แ ล ะ 

ใ น ส่ ว น ก้ า ลั ง รั บ แ ร ง อั ด  จ ะ ล ด ล ง ต า ม ป ริ ม า ณ เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  ล ด ล ง เ ฉ ลี่ ย ป ร ะ ม า ณ  10 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ข อ ง ป ริ ม า ณ

เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  1  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  โ ด ย ก้ า ลั ง รั บ แ ร ง อั ด ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม  ม อ ก . 2601 - 2556 ช นิ ด  C9 ทุ ก อั ต ร า ส่ ว น  

อั ต ร า ส่ ว น เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย แ ท น ท่ี ท ร า ย ดี ท่ี สุ ด ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี  คื อ อั ต ร า ส่ ว น เ ป ลื อ ก ก ล้ ว ย ท่ี  1 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  มี ค่ า ค ว า ม

ห น า แ น่ น 880 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  ค่ า ก้ า ลั ง รั บ แ ร ง อั ด 1.12 เ ม ก ก ะ พ า ส ค า ล แ ล ะ อั ต ร า ก า ร ดู ด ซึ ม น ้ า  21.22  

เปอร์เซ็นต์ ท่ีอายุ 28 วัน 
 

ค้าส้าคัญ:  คอนกรีตมวลเบา, เปลอืกกล้วย, ก้าลังรับแรงอัด, ค่าความหนาแนน่ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this research is to study the properties of lightweight concrete mixed with banana peel. 

The mashed banana peel was used to replace sand in the amount of 0, 1, 2 and 3 percent by weight. The water to 

cement ratio is 0.4. Designing the mixing ratio, it is a 1: 1 ratio of cement to sand. The density test and compressive 

strength tests were performed at the age of 7, 14, and 28 days. The water were absorption at 28 days. The results 

showed that the pain from aerated accumulation decreased with the amount of flour about 1 percent compared with 

the quality of banana peel which increased by 1 percent, The density is in accordance with the industrial standard 

2601-2013 Type C9 in all the ratio. The water absorption rate increases as the amount of banana peel increases. 

The water absorption rate will increase by 5 percent compared with the quality of banana peel increased by  

1 percent. The water absorption rate is in accordance with the industry standard 2601-2556 Type C9 in all ratios, 

as well as the compressive strength section. It decreases by the quality of banana peel increased by the compressive 

strength reduced by 10 percent of the amount of banana peel which increase by 1 percent. The compressive strength 

optimum did not be standard by Thai Industrial Standard 2601 - 2013 Type C9 in all the ratio. In this study, the ratio 

of the replacement of banana peel with sand at 1 percent has a density of 1.12 MPa. The compressive strength  

is 6.88 kilograms per square centimeter, and the water absorption rate is 21.22 percent at the age of 28 days.  
 

Keywords: Lightweight Concrete, Banana Peel, Compressive Strength, Density 
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การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพส้าหรับเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม 

The Development of Crepe Rubber Machine for Small Rubber Farm  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ ของการวจิั ยครั งนี  เพื่อศกึษาระยะห่างระหว่ างลูกกลิ งให้คา่ความหนาสุ ดท้ ายของการรีดยางเครพ

ไม่ เกิ น 2 เซนติ เมตร ดั งนั น จ ึ งแบ่ งการทดลองออกเป็ น 3 ช่ วง ได้ แก่  ช่ วงแรก รี ดท่ี ระยะห่ างลู กกลิ ง 10 มม. เป็ นการรี ด

แผ ่นยางท่ีออกมาจากเคร่ื องรี ดยางเครพ ซึ่งมคีวามหนาประมาณ 25 มม. ชว่งท่ีสอง ปรับระยะห่างลูกกลิ งลงเหลื อ 6 มม. 

เป็นการรีดแผ ่ นยางซ ้ าต่ อจากการรี ดช่ วงแรก และชว่งท่ี สาม ปรับระยะห่างลู กกลิ งลงเหลื อ 3 มม. เป็นการรี ดแผ ่ นยางซ ้ า

ต่ อจากการรี ดช่ วงท่ี สอง เพื่ อศึ กษาระยะลู กกลิ งท่ี เหมาะสมกั บการรี ดยางเครพ เพื่ อให้ ได้ แผ ่ นยางเครพ ตามมาต รฐา น

ท่ี ตั งไว้  โดยมี สมมติ ฐานว่ าการปรั บระยะห่ างของลู กกลิ งของเคร่ื องรี ดยางเครพ  มี ผลต่ ออั ตราการลดลงของน ้ าหนั กและ

ความหนาของแผ ่ นยาง รวมถึ งอั ตราการสิ นเปลื องพลั งงานไฟฟ้ า การปรั บระยะห่ างลู กกลิ งในการทดลองช่ วงท่ี  3 ท่ี ปรั บ

ระยะห่ างลู กกลิ งจาก 6 มม. ลงมาเหลื อ  3 มม. เป็ นช่ วงท่ี มี อั ตราการลดลงของน ้ าหนั กและความหน าของแผ ่นเครพน้ อย

ท่ี สุ ด และยั งมี อั ตราการสิ นเปลื องพลั งงานต่้ าท่ี สุ ดด้ วยเช่ นกั น เนื่ องจากการทดลองใ นช่ วงท่ี  3 มี อั ตราการเปลี่ ยนแ ป ลง

ระยะห่ างของลู กกลิ งต่้ าที่ สุ ด คื อ 3  มม. (6 มม. – 3 มม. = 3 มม.) ใ นขณะท่ี การทดลองช่ วงท่ี  1 และการทดลองช่ วง 2  

มี อั ตราการเปลี่ ยนแปลงระยะห่ างของลู กกลิ งเป็ น 10 มม. และ 4 มม. ตามล้ าดั บ และจากผลการทดลองพบว่ าเคร่ื องรี ด

ยางเครพท่ี พั ฒนาขึ นสามารถรี ดยางแผ ่ นได้ ความหนาตามมาตรฐานยางเครพท่ี ตั งไว้ คื อไม่ เกิ น 2 ซม.  โดยยางเครพท่ี ไ ด้

จากเคร่ืองรี ดยางเครพนี ทุ กแผ ่ นมคีวามหนาต่้ ากวา่ 2 ซม. โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 1.646 ซม. 1.381 ซม. และ 1.275 ซม. จาก

การรีดครั งท่ี 1 – 3 ตามล้าดับ 
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-Abstract- 

Abstract 
The purpose of this research is to study the distance between the rollers and the final thickness of the crepe 

rubber extrusion was not more than 2 cm. Therefore, the experiment was divided into 3 phases. First, rolled at a 

distance of 10 mm., rolled out from a crepe rubber press which is about 25 mm thick. The second phase will adjust 

the distance of the roller down to 6 mm, which is a repeat of the first rolling of rubber sheets The third phase will 

adjust the distance of the rollers down to 3 mm. It is repeated rolling after the second rolling. To study the suitable 

roller distance for rolling crepe rubber, to get a crepe rubber sheet according to the set standards. Assumtion that 

adjusting the distance of the rollers crepe rubber press affect to the rate of reduction weight and thickness of the 

rubber sheet, including the consumption of electrical energy. The adjustment of the roller clearance in the third 

experiment where the distance of the roller was adjusted from 6 mm. down to 3 mm. was the range with the least 

reduction in weight and crepe thickness, it also has the lowest energy consumption as well. As the experiments in 

Phase 3 had the lowest roller spacing change rate of 3 mm. (6 mm. - 3 mm. = 3 mm.), while the Phase 1 and  

2 was a rate of change of roller spacing was 10 mm. and 4 mm., respectively, The results of the experiments it was 

found that the developed crepe rubber press can press the rubber sheet to the thickness according to the crepe 

rubber standard. The total crepe rubber obtained from this crepe rubber press is less than 2 cm thick, with an average 

value of 1.646 cm, 1.381 cm and 1.275 cm from the rolling times. 1st - 3rd place, respectively. 
 

Keywords:  Development, Rolling machine, Rubber sheet 
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การศกึษาผลของน ้าหนักลากจูงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเสยีหายของล้อรถจักรสนิค้า 

The study of the effect of towing weight on the damaged behavior of locomotive wheels 
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Chanon Bunon1*, Kampanat Tuaysungnern2, Pitinun Vasantasananont2, Phongsak Runkratok3, 

Phatin Heakunthod1 and Surachai Sitawong3 
 

บทคัดย่อ 
 ล้ อ ร ถ ไ ฟ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห นึ่ ง ท่ี มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ต่ อ ก า ร เ ดิ น ข บ ว น ร ถ ไ ฟ  ซึ่ ง ก า ร เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใ ด  ๆ  ท่ี เ กิ ด

ขึ น กั บ ล้ อ ร ถ จั ก ร สิ น ค้า นั นอ า จจ ะส่ ง ผ ล อย่ า ง มห าศ า ล  ซึ่ ง น ้ า ห นั ก ล า กจ ู งสิ น ค้า นั น เ ป็ น ตัว แ ป ร ท่ี ส่ งผ ลต่ อ ค วา ม เ สี ยหาย

เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก โ ด ย ใ น ง า น วิ จั ย นี ไ ด้ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง น ้ า ห นั ก ล า ก จู ง ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ สี ย ห า ย ข อ ง ล้ อ ร ถ จั ก ร สิ น ค้ า

โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร สึ ก ห ร อ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ แ บ บ ล้ อ คู่  (Twin Disk Testing) ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า น ้ า ห นั ก

บ ร ร ทุ ก ข อ ง ร ถ จั ก ร โ ด ย ก้ า ห น ด น ้ า ห นั ก บ ร ร ทุ ก ท่ี ล ด อั ต ร า ส่ ว น  2 0  เ ท่ า  4 0 0 ,  4 5 8  แ ล ะ  5 2 0  กิ โ ล ก รั ม / ล้ อ  ท ด ส อ บ ท่ี

ค ว า ม เ ร็ ว  8 0  กิ โ ล เ ม ต ร ต่ อ ชั่ ว โ ม ง  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ไ ม่ น้ า ค่ า ค ว า ม เ ฉื่ อ ย จ า ก น ้ า ห นั ก ข อ ง ร ถ จั ก ร แ ล ะ น ้ า ห นั ก บ ร ร ทุ ก ม า

พิ จ า ร ณ า ใ น ง า น วิ จั ย  แ ล ะ  ท ด ส อ บ เ ดิ น ร ถ ต่ อ เ นื่ อ ง  5 0  ชั่ ว โ ม ง  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี เ กิ ด ขึ น

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี เ กิ ด ขึ น จ ริ ง พ บ ว่ า มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี เ ห มื อ น กั น แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง โ ล ห ะ วิ ท ย า

พ บ ว่ า ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี เ กิ ด ขึ น นั น เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ล้ า  (Rolling Contact Fatigue) แ ล ะ ก า ร ท ด ล อ ง ท่ี น ้ า ห นั ก บ ร ร ทุ ก  4 5 8   

กิ โ ล ก ร ม / ล้ อ  มี ก า ร สึ ก ห ร อ สู ง สุ ด เ ท่ า กั บ  9 . 7 9  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ท ด ล อ ง น ้ า ห นั ก บ ร ร ทุ ก ท่ี  5 2 0 

กิ โ ล ก รั ม  พ บ ว่ า มี ก า ร สึ ก ห ร อ  2 . 0 1  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ผ ล ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ค ว า ม เ สี ย ห า ย จ า ก ก ร า ฟ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

สัมประสิทธ์ิแรงเสีย ดทาน (Traction Coefficient) พบวา่กา รอัตรากา รสึกหรอ เกิดข ึ นสูงสุด ท่ีช่ วง เร่ิม ตน้กา รท ดสอ บ แ ล ะ

มี อั ต ร า ล ด ล ง แ บ บ ค ง ท่ี จ น ถึ ง สิ น สุ ด ก า ร ท ด ล อ ง  แ ล ะ ก า ร ท ด ล อ ง ท่ี น ้ า ห นั ก บ ร ร ทุ ก  4 5 8  ก ิ โ ล ก ร ม / ล้ อ  อั ต ร า ก า ร สึ ก ห ร อ

สูงสุด แตอ่ย่างไรก็ตามยังไ มส่ามารถท่ีจะระบุกลไ กกา รเกิด ชั นผิวแข็ งระห วา่งกา ร ทดส อบห รือ แมก้ระ ทั งกลไก ระ ห ว่ า ง

ก า ร ห ลุ ด ล อ ก ข อ ง เ นื อ โ ล ห ะ นั น ต้ อ ง ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง วั ส ดุ ศ า ส ต ร์ ชั น สู ง เ พื่ อ ศึ ก ษ า ห า ส า เ ห ตุ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น

การเกิดการเสียหายในรูปแบบดังกล่าวใ นการศึกษาต่อไ ป 
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-Abstract- 

Abstract  
The wheels of the train are one of the elements that are essential to any train march. Any damage to 

the cargo locomotive's wheel could have an enormous impact.  The towing weight is a very high damage factor. 

In this research, the effect of towing weight on the damaged behavior of the cargo locomotive wheel was tested 

for wear by Twin Disk Testing machine. The test was carried out by studying the weight of the locomotive with 

20 times the weight reduction ratio 400, 458 and 520 kg / wheel tested at a speed of 80 km / h. And the test 

did not take the inertia values from the weight of the locomotive and the weight of the vehicle in the research 

and test of the continuous 50 hours. The study found that the nature of the damage caused when considering the 

actual damage was found to be the same, and considering the metallurgical analysis, it was found that the damage 

was caused by fatigue (Rolling Contact Fatigue) and the test with a load of 458 kg / wheel had the highest wear 

of 9.79% and compared with the test with a load of 520 kg found that the wear was 2.01%. The damage forecast 

from the traction coefficient showed that the wear rate was highest at the start of the test and the rate of decline 

was constant until the end of the experiment. And the experiment at the load of 458 kg / wheel, the highest wear 

rate. However, it is not yet possible to determine the mechanism of surface hardening during testing, or even the 

mechanism during metal deposition, requiring advanced materials science analysis tools to determine the cause 

and preventive measures. Such types of damage have occurred in further studies. 
 

Keywords:  Train Wheel, Locomotive Wheels, Damaged   
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บทคัดย่อ 
งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาการถ่ ายเทความร้ อนของอุ ปกรณ์ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ส้ าหรั บการตรว จ ส อ บ

คุ ณภาพน ้ านมด้ วยเทคนิ คคลื่ นแสงอิ นฟาเรดย่ านใ กล้  และศึ กษาแบบจ้ าลองการถ่ ายเทความร้ อนของอุ ปกรณ์ ควบคุ ม

อุ ณ ห ภู มิ ส้ า ห รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น ้ า น ม ด้ ว ย เ ท ค นิ ค ค ลื่ น แ ส ง อิ น ฟ า เ ร ด ย่ า น ใ ก ล้ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ไ ฟ ไ น ท์ เ อ ลิ เ ม น ต์ ด้ ว ย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

การทดลองคื อ วั สดุ ท่ี ใ ช้ เป็ นแท่ ง เ หล็ ก วิ ธี การศึ กษาการถ่ า ยค วา มร้ อน ขอ งอุ ปก รณ์ ค ว บคุ ม อุ ณห ภู มิ ส้ า ห รั บ 

การตรวจสอบคุณภาพน ้านมด้วยเทคนคิคลื่ นแสงอนิฟาเรดยา่นใกล้ การวัดอุณหภูมิการน้าความร้อนของผนังโดยใช้ เทอร์

โมคั ปเป้ิ ลมี ต้ าแหน่ งการวัดอุ ณหภู ม ิ16 จุ ด รอบ ๆ ชุ ดทดสอบ และทดสอบท่ี อุ ณหภู มิ  3 ระดั บ คื อ 10.0, 15.0 และ 20.0 

องศาเซลเซี ยส  เวลาท่ี ใช้ ในศึ กษาคื อ 30 นาที   พบว่ าท่ี อุ ณหภู มิ  10.0 องศาเซลเซี ยส  เป็ นการถ่ ายความร้ อนท่ี เหมาะสม

ซึ่ งจะเห็ นได้ ว่ าการกระจายอุ ณหภู มท่ีิ ผนั งด้ านบน t1 ,t2 ,t3 และ t4  อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยอยู่ ท่ี  5.7 องศาเซลเซี ยส  ผนั งด้ านซ้ าย 

t5 ,t9 แ ล ะ  t13  อุ ณ ห ภู มิ เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ท่ี  15.0 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส   ผ นั ง ด้ า น ข ว า  t8 ,t12 แ ล ะ  t16  อุ ณ ห ภู มิ เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ท่ี  20.0 อ ง ศ า

เซลเซียส  ผนังด้านล่าง    t4 ,t15 และ t16  อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี่ 16.7 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิผนังด้านใน t6 , t7 ,t10 และ 

t11  อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยอยู่ ท่ี  17.2 องศาเซลเซี ยส อุ ปกรณ์ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ได้ แบ่ งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกคื ออุ ปกรณ์ บรรจุ

นมและปรั บอุ ณหภูมิ ทดสอบคุ ณภาพด้ วยเทคนิ คคลื่ นแสงอิ นฟาเรดยา่นใกล้ มคีวามกวา้ง ยาว สูง คือ 5.0  6.0 และ 9.5 

เซนติ เมตร ตามล้ าดั บ ภายในมี การติ ดตั งอุ ปกรณ์ ท้ าความร้ อนและเย็ นประกอบด้ วยพั ดลมระบายความร้ อน 12 โ วลต์   

5 แ อ ม แ ป ร์   ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  1 นิ ว  2 ชิ น  เ ท อ ร์ โ ม อิ เ ล็ ก ท ริ ก  12 โ ว ล ต์   5 แ อ ม แ ป ร์   ข น า ด  4.0 X 4.0 X 3.3 

เซนติ เมตร 2 ชิ น แผ ่ นครี บระบายความร้ อนอลู มิ เนี ยม ขนาด 5.0 X 5.0 เซนติ เมตร  2 ชิ น และพั ดลมระบายความร้ อน  

12 โ ว ล ต์   5 แ อ ม แ ป ร์   ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  2.5 นิ ว   2 ชิ น  ใ น ส่ ว น ท่ี ส อ ง คื อ ส่ ว น ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ด้ ว ย ไ ฟ ฟ้ า มี

ประกอบด้วยเบรกเกอร์ 15 แอมแปร์  อุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิ  220 โวลต ์ 
 

ค้าส้าคัญ:   การถ่ายเทความร้อน, คลื่นแสงอินฟาเรดยา่นใ กล้, ไ ฟไนท์เอลเิมนต์ 
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-Abstract- 

Abstract  
The research to study to, design and construction of temperature control device  to test the quality of milk, 

with its near infrared spectrum technique. The finite element method is used to study the heat transfer model.  

Experiments were performed the material used is steel. heat transfer is used a methods of  construction of 

temperature control device  to test the quality of milk, with its near infrared spectrum technique. temperature 

measurement was conducted at wall by using thermocouple position of 16 point around the test set. temperature rang 

of the heating model at  10.0C, 15.0C and 20.0C respectively. the duration of  test is 30 min. The result found that, 

the optimun temperature time are 10.0C and 30 min. respectively due to the heat distribution shown the best. the 

temperature distribution on the wall t1 ,t2 ,t3 and t4  the average temperature 5.7 C  temperature distribution left wall  

t5 ,t9 and t13  the average temperature 15.0 C  right wall t8 ,t12 and t16  the average temperature 20.0 C  wall below 

t4 ,t15 and t16  the average temperature 16.7 C and inside wall t6 , t7 ,t10 and t11 the average temperature 17.2 C 

.Temperature controller is divided into two parts. The first part is a device containing milk quality test quality test of milk 

by near Infrared technique, the dimensions was 5.0, 6.0 and 9.5 cm respectively. The heating and cooling system are 

included Inside this equipment, the cooling fan 12 volt 5 amp with a diameter of 1 inch 2-piece, thermoelectric 12-volt 

5 amp and 4 X 4 X 3.3 cm 2 pieces, heat sink aluminum size 5 X 5 cm 2 pieces and cooling fan 12 volt 5 amp 2.5-

inch diameter two-piece. In the second part is controlled by electrical system includes, circuit breaker 15 amp 220 volt.  
 

Keywords: Heat transfer, Near infrared, The finite element method 
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-Abstract- 

การศกึษาและทดสอบชุดแม่พมิพ์ส้าหรับเจาะรูแผ่นรังผึ งเตา 

Study and test molds set for punching holes in drilling the grate of stove 
 

ภาคิไนย ์ ภูพวกเ ด ชา1*, สุก ัญญ า ทองโย ธี2 แล ะ ธน าก ร บูรณเพชร3 

Phakinai Phupuakdecha1*, Sukanya Thongyothee2 and Thanakorn Buranapetch3 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา และทดสอบชุ ดแม่ พิ มพส์้ าหรั บเจา ะรู แผ่นรั งผ ึ งเตาและทดสอบประเมินผล 

โ ดยการน้ าแผ ่ นรั งผ ึ งเตาท่ี ยั งไ ม่ ไ ด้ ท้ ากา ร เจา ะมา ท้ ากา ร ทดส อ บเจ าะรู โ ดยใช้ ชุ ด แม่ พิ ม พ์ กด เจา ะ โ ดยก้ าหนดระยะ ห่ า ง

ร ะ ห ว่ า ง แ ผ ่ น ก ด กั บ แ ม่ พิ ม พ์  3 ร ะ ดั บ  คื อ  4, 6 แ ล ะ  8 เ ซ น ติ เ ม ต ร  เ พื่ อ ค้ า น ว ณ ห า ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ป ริ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 

ชุ ดแม่ พิ มพ์  จา กผ ลการศึ กษาพบว่ า การท้ างานของเกษตรกรโดยใช้ มื อในการเจา ะรู แผ่ นรั งผ ึ ง เตา ใ นหน่ึ งวั นท้ างานวั น

ละ 8 ชั่ วโมง จะ ไ ด้ ความสามารถในการท้ างาน 43 แผ่ นต่ อช่ั วโมง หรื อ344 แผ่ นต่ อวั น และความสามารถในการขยายรู  

48 แ ผ ่ น ต่ อ ชั่ ว โ ม ง  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท้ า ง า น เ ท่ า กั บ  384 แ ผ ่ น ต่ อ วั น  ส่ ว น เ ค ร่ื อ ง เ จ า ะ รู แ ผ ่ น รั ง ผ ึ ง เ ต า  จ ะ ไ ด้

ความสามารถในกา รท้ างาน 60 แผ่ นต่ อช่ั วโมง หรื อ 480 แผ่ นต่ อวั น ระยะห่ างระหว่ างแผ ่ นกดกั บแม่ พิ มพ์  ท่ี ระยะห่ าง  

6 เ ซ น ติ เ ม ต ร  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น การ ท้ า ง าน ดี ท่ี สุ ด แล ะท้ า ใ ห้ สา ม าร ถ ผ ลิ ต แ ผ ่ น รั งผ ึ งเ ต า ไ ด้ มา กที่ สุ ด ใ น ก า ร ท้ า ง า นหน่ึ ง

ชั่ วโมงเท่ ากั น  ผ ลการประเมิ นคว ามคุ้ มค่ าท าง เศ ร ษฐ ศาส ตร์  เมื่ อค่ าใ ช้ จ่ ายคงท่ี  1,423.75 บาทต่ อปี  ค่ าใ ช้ จ่ ายผั นแ ป ร 

38.76 บาทต่ อช่ั วโมง ค่ าเสื่ อมราคา  956.25 บาทต่ อปี  ค่ าดอกเบี ย 467.5 บาทต่ อปี  เมื่ อน้ าเคร่ื องเจา ะรู แผ่ นรั งผ ึ ง เ ต า 

ไ ปรั บจ้ างแผ ่ นละ 2 บาท จะ คุ้ มกั บการลงทุ นท่ี  712 แผ่ นต่ อปี  เมื่ อต้ องการใ ห้ คื นทุ นใ นปี ท่ี  2 จะ ต้ องผลิ ตแผ่ นรั งผ ึ ง เ ต า

จ้านวน 3,100 แผ ่นตอ่ปี 
 

ค้าส้าคัญ:  แผ่นรังผ ึ งเตา, แผ่นกด, แมพ่มิพ ์
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-Abstract- 

Abstract  
The objective of this research was to study and test molds set for punching holes in drilling the grate of 

stove, test and evaluate by bringing a grate of stove that has not yet been drilled to perform a punching test using 

a set of punching dies by determining the distance between the press plate and the mold at 3 levels, 4, 6 and  

8 centimeters, to calculate the capability and the efficiency of the mold set. The results of the study showed that, 

farmers working by hand to punch holes in grate of stove in one working day, 8 hours per day, you will get the 

ability to work 43 sheets per hour or 344 sheets per day and the ability to expand holes 48 sheets per hour, the 

productivity is 384 sheets per day. Perforating Drilling Machine for the grate of Stove furnace, the ability to work 

60 sheets per hour or 480 sheets per day. The distance between the press plate and the mold at a distance of 

6 cm has the best working efficiency and enables the production of grate of Stove. As much as possible in the 

same hour of work. Economic cost-effectiveness assessment results When fixed costs 1,423.75 baht per year, 

variable costs 38.76 baht per hour. Depreciation 956.25 baht per year, interest 467.5 baht per year. When the 

hole punching machine, grate of Stove, To hire 2 baht per sheet, it will be worth the investment at 712 plates per 

year. To be capital in the second year, there must be 3,100 per year. 
 

Keywords:  Grate of stove, Press plate, Mold 
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-Abstract- 

การศึกษาการวางผังการผลติแบบยดืหยุ่น กรณีศกึษา บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จ้ากดั  

A study lay out of flexible cell working case study of nice apparel company 

limited 
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บทคัดย่อ  

ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น ส ไ ต ล์ ง า น ใ ห ม่ ท่ี มี ค ว า ม สู ญ เ ป ล่ า เ กิ ด ขึ น จ า ก ก า ร ร อ  

ค อ ย ใ น ก า ร ย้ า ย ผ ั ง ก า ร ผ ลิ ต  เ พื่ อ ล ด เ ว ล า ก า ร เ ป ลี่ ย น ส ไ ต ล์ ง า น ใ น ร อ บ เ ว ล า  1 เ ดื อ น ข อ ง ส ไ ต ล์ ง า น ก ลุ่ ม  NBA โ ด ย ศึ ก ษ า 

ข้ อ มู ล  ร ว บ ร ว ม ปั ญ ห า วเิ ค ร าะ ห์ส าเ ห ตุท่ี ส่ งผ ล ใ ห้ เ กิด คว าม สูญ เ ป ล่ า ขอ งเ ว ล าใ น กา ร เ ปลี่ ย นส ไ ต ล์ งาน  ปั ญ ห า ท่ี พ บมาก 

ท่ี สุ ด  คื อ  ก า ร จั ด เ ต รีย ม เ ครื่ อ งจั กร ไ มทั่ น การ ผ ลิ ต  แ ล ะ ก า ร ป รั บย้ าย ผ ัง การ ผ ลิ ต ทุก ครั งท่ี มี กา รผ ลิ ต งาน ส ไ ตล์ ใ ห ม ่จึ งมี  

แ น ว ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ผ ัง ก าร ผ ลิ ต แ บ บ ยื ด ห ยุ่ น ล่ วง ห น้ า ข อ งก า ร ผ ลิ ต ส ไ ต ล์ ง า น กลุ่ ม  NBA ใ น ร อ บ เ ว ล า  1 เ ดื อ น ท่ี 

ก้ า ลั ง จ ะ เ กิ ด ขึ น จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว จึ ง ไ ด้ ด้ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ยื ด ห ยุ่ น  น้ า

ข้อมูลมา ออกแบบผ ังการผลิตแบบยดืหยุ่น จัดเตรียมเครื่องจักรล่วงหนา้แล้วน้าวิธีกา รวางผ ังการผลิตแบบยืดห ยุ่ น ม า

ท ด ล อ ง ใ ช้ ง า น กั บ ก ลุ่ ม ง า น จ ริ ง ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ ว ล า เ ฉ ลี่ ย ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น ส ไ ต ล์ ง า น ข อ ง ก า ร ว า ง ผ ั ง ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ

ยื ด ห ยุ่ น  ส า ม า ร ถ ล ด เ ว ล า ก า ร เ ป ลี่ ย น ส ไ ต ล์ ง า น เ ฉ ลี่ ย จ า ก เ ดิ ม  162 น า ที / ส ไ ต ล์  เ ห ลื อ เ ว ล า  60 น า ที / ส ไ ต ล์  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย

ล ะ  62.96 ข อ ง เ ว ล า ท่ี ล ด ล ง ล ด ต้ น ทุ น ท่ี เ ป็ น มู ล ค่ า ข อ ง เ ว ล า ค ว า ม สู ญ เ ป ล่ า ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง ก ลุ่ ม ง า น  NBA ไ ด้  

67,996.8 บาท/เดอืน/ สายการผลิต ค ิดเป็นมูลค่า 815,961.6 บาท/ปี/สายการผลิต  
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-Abstract- 

Abstract  
This research aims to study problems, related to changes of work style that some wasteness throuout 

the working process takes place due to the shifts of flowsheet as these changes of flowsheet are made in order 

to reduce the time of changes in the working style of the NBA group within a one-month-cycle. According to data 

research and collection of overall factor analyzing problems, we found a number of problems that led to the 

wasteness in time of working style shifting process, and the most commonly found problems include the preparation 

of machinery that was unable to catch the manufacturing process and the shifting of the flowsheet that occured 

every time the new style of working production was acquired. That’s why the new idea, associated to the planning 

of flexible beforehand manufacturing of NBA group’s working style within one-monthcycle is going to take place. 

From the above problems, we decided to manage and modify the problems by following these process: (1) use 

the designing approach of the flexible flowsheet; (2) take out the information to design the flexible flowsheet;  

(3) prepare all machines needed in advance; and (4) apply the designing approach of the flexible flowsheet to 

test its usage with the authentic work group. According to the average time comparison results in work style 

shifting of flexible flowsheet designing process, it is possible to decrease the time of work style shifting from 162 

minutes per style to 60 minutes per style, which can be calculated to 62.96 % of the reducing time. We can also 

reduce the capital cost, which refers to the 67,996.8 baht-per-month monetary value, which have been lost 

from the wasting time in manufacturing process of the NBA work group, and this figure can also be calculated to 

815,961.6 baht per year per assembly line.  

Keywords:  Flexible, Manufacturing, Changeover, Layout line balancing 
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-Abstract- 

พื นฐานการออกแบบระบบควบคุมแบบแอนะล็อกเพื่อรองรับระบบควบคุมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

Design fundamental of an analog control system to support the control system 

in the S-Curve industries  
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บทคัดย่อ 
 บ ท ค ว า ม นี น้ า เ ส น อ ก า ร ศึ ก ษ า พ ื น ฐ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ บ บ แ อ น ะ ล็ อ ก  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ น้ น ย ้ า

ค ว า ม เ ข้ าใ จ การ อ อก แบ บ แล ะกา ร แ ปล งอั ต รา การ ข ยาย ข อง ตัว คว บคุ มแ บ บพี  แ บ บ พี ไ อ  แ บ บ พี ดี  แ ล ะ แ บ บ พี ไ อ ดี จ ะ ถูก

แ ท น ด้ ว ย ว ง จ ร อ อ ป แ อ ม ป์ แ บ บ ง่ า ย เ พื่ อ ส ร้ า ง สั ญ ญ า ณ ค ว บ คุ ม ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  ก า ร ท้ า ใ ห้ เ ป็ น ผ ล ไ ด้ ส ร้ า ง บ อ ร์ ด

ท ด ล อ ง  ท ด ส อ บ ด้ ว ย ก า ร ป้ อ น สั ญ ญ า ณ อิ น พุ ต ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า ร อ อ ก แ บ บ  พ บ ว่ า ตั ว ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ แ บ บ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ

เป็นไปตามหลักกา ร ทาง ทฤ ษฎ ี นอกจ ากนั นได้แสดงการ ออ กแ บบ ตัว คว บคุม แ บบ พไี อ เ พื่อค ว บคุมก าร ท้า งาน ขอ ง ว ง จ ร

แปลงผันไ ฟฟา้กระแสตรงเป็นกระแสตร งแบ บบูส ต ์ ผ ลการทดสอบการท้างานพบวา่วงจรแปลงผันมีกา รตอ บสน อ ง เ ร็ ว  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลดอย่า งทันทีทันใ ด 
 

ค้าส้าคัญ:  ตัวควบคุมแบบพ,ี ตัวควบคุมแบบพไีอ, ตัวควบคุมแบบพดีี, ตัวควบคุมแบบพไีอดี , วงจรแปลงผ ันแบบบูสต์   

 

Abstract  
 A study of a design fundamental of an analog control system is proposed. The objectives to emphasize 

understanding, the design and transfer of a controller gain are as the following: Proportional Controller, Proportional-

Integrator Controller, Controller Proportional-Differential Controller and Proportional-Integrator-Differential Controller. 

Those controller is instant of a simple operation amplifier circuit to generate the control signal of the system operation. 

The implementation is constructed a demonstration board and experimental with an input signal under the design 

condition. The experimental results, a controller was a characteristic to a theory principle. Moreover, a proportional 

integrator controller design to control a DC/DC boost converter. The experimental results, a converter is achieved with  

a fast transient response while a load change sudden. 

Keywords:   Proportional Controller, Proportional-Integrator Controller, Proportional-Differential Controller, 

Proportional -Integrator-Differential Controller, Boost Converter   
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-Abstract- 

การลดของเสียในกระบวนการผลติอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบน ้ามันเกียร์  

Reduction of waste in the production process of the gear oil cooling system  
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บทคัดย่อ  
 ง า น วิ จั ย น ี เ ป็ น ก า ร ล ด ข อ ง เ สี ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ า ย ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง ร ะ บ บ น ้ า มั น เ กี ย ร์  โ ด ย มี

วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อลดของเสี ยในกระบวนการผลิ ตอุ ปกรณ์ ระบายความร้ อนของระบบน ้ ามั นเกี ยร์ ได้ ท้ าการศึ กษาและเก็ บ

ข้ อมู ลของเสี ยจากกระบวนการผลิ ตก่ อนการปรั บปรุ ง และได้ น้ าแผนภาพก้ างปลา (Cause Effect Diagram) และแผนภาพ

พ า เ ร โ ต  (Pareto-Diagram) ม า ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า  จ า ก นั น ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ใ บ ขั น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  (Work Instruction)  

ใ บ ต ร ว จ ส อ บ  (Check Sheet)  แ ล ะ ท้ า ก า ร เ ป ลี่ ย น วั ส ดุ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ ส อ บ ร อ ย ร่ั ว จ า ก หั ว พ ล า ส ติ ก พี วี ซี เ ป ลี่ ย น เ ป็ น 

หัวทองเหลอืง (Head Seal)  

 ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง จ า ก ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง ข อ ง เ สี ย ท่ี เ กิ ด ขึ น  ห ลั ง จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง ขั น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Work 

Instruction)  ใ บ ต ร ว จ ส อ บ  (Check Sheet)  แ ล ะ เ ป ลี่ ย น วั ส ดุ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ท ด ส อ บ  เ พิ่ ม ค ว า ม ถี่ ใ น กา ร เ ป ลี่ ย น โ อ ริ ง  (O-ring)  

ขั นปรั บนั ตหั วจั บชิ นงาน และชโลมน ้ ามั นหล่ อลื่ น พบว่ าของเสี ยลดลงจาก ร้ อยละ 8.93 เป็ นร้ อยละ 6.49 คิ ดเป็ นมู ลค่ า 

466,666 บาทตอ่เดอืน 
 

ค้าส้าคัญ:  อุปกรณร์ะบายความร้อนของระบบน ้ามันเกียร์, เคร่ืองมอืคุณภาพ 7 ชนิด, ใ บขั นตอนการปฏบัิตงิาน 
 

Abstract  
 This research is to reduction of waste in the production process of cooling equipment of gear oil cooling system. 

The objective of this project was to reduce the waste in production process of cooling equipment of gear oil cooling 

system. This was the experimental project by studying and collecting waste data from production process before 

improvement. Cause Effect Diagram, Pareto Diagram were emplayed for prablem analysis. After that work Instruction 

and check sheet were improved and modify the material of the monitoring leak testing device from PVC plastic to brass 

Head Seal.       

 After the working Instruction Steps and the Check Sheets were improved, the Materials of the test equipment 

were changed. Next increased the frequency of the O-ring change, tightened and adjusted the nut heads. Finally 

anointed the lubricant on the engine. The results showed that the waste decrease from 8.9 3  to 6.49. It is worth 

466,666 baht per month. 
 

Keywords: Gear Oil Cooling System equipment, QC 7 Tools, Work Instruction 
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-Abstract- 

การหาอุณหภูมแิละเวลาที่เหมาะสมในการอบคนืตัวเหล็กกล้า S45C  

The optimize of temperature and time for S45C steel tempering process 
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บทคดัย่อ  

งานวจิัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในกา รอบคืนตัวเหล็กกล้า S45C โ ดยเตรียมเป็ น 

ชิ น ท ด ส อ บ แ ร ง ดึ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASTM E8 อ บ ใ ห้ เ ป็ น อ อ ส เ ท น ไ น ต์  ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  860 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  21 น า ที 

ท้ า ใ ห้ เ ย็ น ตั ว ใ น น ้ า  น้ า ไ ป อ บ คื น ตั ว ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  100, 200, 300, 400, 500 แ ล ะ  600 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  1 แ ล ะ  2 

ชั่ ว โ ม ง  จ า ก นั น ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ค้ น แ ร ง ดึ ง  ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง แ บ บ ร็ อ ค เ ว ล ส เ ก ล ล์ ซี  ก า ร สึ ก ห ร อ  แ ล ะ ศึ ก ษ า โ ค ร ง ส ร้ า ง  

จุ ล ภ า ค  จ า ก ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย พ บ ว่ า  ก า ร อ บ คื น ตั ว มี ส ภ า ว ะ เ ห ม า ะ ส ม ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  200 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  1

ชั่ ว โ ม ง ซึ่ ง ท้ า ใ ห้ เ กิ ด อั ต ร า ก า ร สึ ก ห ร อ เ ท่ า กั บ ก า ร ชุ บ แ ข็ ง  ข ณ  ะ ท่ี ค ว า ม แ ข็ ง แ ล ะ ค ว า ม เ ค้ น แ ร ง ดึ ง สู ง สุ ด ล ด ล ง  ร้ อ ย ล ะ  9 

และ 7 ตามล้าดับ  

ค้าส้าคัญ:  เหล็กกล้า S45C, การอบคืนตัว  

Abstract  
This research aim to find the optimum tempering temperature and time for S45C carbon steel. The tensile 

specimens an according to ASTM E8 standard. They are austenization at 860 degrees Celsius with 21 minute of 

holding time and quenched in tab water, follow with tempering process was performed at 100, 200, 300, 400, 

500 and 600 degrees Celsius for 1 and 2 hours. Then tested the tensile stress, Rockwell hardness scale C, wear 

and studied micro structure. It was found that the optimum tempering at 200 degrees Celsius for 1 hour. Which 

causes the wear rate equal to hardening while the hardness and Ultimate tensile strength was decreases at 9 

percent and 7 respectively.  

Keywords:  S45C steel, Tempering.  
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-Abstract- 

การศึกษาอุณหภูมิในการเตรียมผงถ่านจากเปลอืกทุเรียนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ของเชื อเพลิงถ่านอัดแท่ง  

A study to the temperature of charcoal powder preparation from durian peel 

affected to efficiency of charcoal briquette fuel 
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บทคดัย่อ  
 ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า อุ ณ ห ภู มิ ใ น ก า ร เ ต รี ย ม ผ ง ถ่ า น จ า ก เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น ท่ี มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ถ่ า น อั ด แ ท่ ง ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย จ ะ เ ผ า เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  500, 550 แ ล ะ  600 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส 

เป็นเวลา 30 นาที จา กนั นน้า ถ่านท่ีได้จาก การเผ าไ ปบดให้เป็นผงละเอียดและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ตามมาตรฐาน 

ASTM C136 เ พื่ อ น้ า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ป ริ ม า ณ ค า ร์ บ อ น ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  X-Rays Diffraction Index (XRD) น้ า ผ ง ถ่ า น ท่ี 

ปริมาณคา ร์บอนมากที่สุดไ ปผ สมกับ แป้ง มันส้า ปะหลั งและ น ้าใ นอั ตราส่ วนผสม 7:3:1 ตามล้าดับ หลังจาก นั นน้า ไ ป อั ด 

ขึ น รู ป ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง อั ด แ บ บ เ ก ลี ย ว โ ด ย อั ด ผ ่ า น ก ร ะ บ อ ก รู ป ท ร ง ห้ า เ ห ลี่ ย ม แ ล้ ว น้ า ไ ป อ บ ไ ล่ ค ว า ม ชื น ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  103 อ ง ศ า 

เ ซ ล เ ซี ย ส  เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ค ว า ม ชื น ไ ม่ ใ ห้ เ กิ น  8 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ถ่ า น อั ด แ ท่ ง  ( ม ผ ช . 238/2547) 

โ ด ย เ ก็ บ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ทุ ก  ๆ  2 ชั่ ว โ ม ง  จ า ก นั น น้ า เ ชื อ เ พ ลิ ง ถ่ า น อั ด แ ท่ ง ไ ป ห า ค่ า ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น  อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง  

เ ชื อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ต้ ม น ้ า เ ดื อ ด ท่ี  80 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ป ริ ม า ณ เ ถ้ า  ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น  ค่ า ค ว า ม เ ค้ น แ ร ง ก ด อั ด ข อ ง

เ ชื อ เ พ ลิ ง ถ่ า น อั ด แ ท่ ง  ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย ร ว ม ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ถ่ า น อั ด แ ท่ ง ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม  

ผ ง ถ่ า น ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  500 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  30 น า ที  มี ป ริ ม า ณ ค า ร์ บ อ น  53.0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า ค ว า ม ชื น  5.09 

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง  2.20 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ ชั่ ว โ ม ง  ค่ า ค ว า ม เ ค้ น แ ร ง กั ด อั ด  1.68 ต า ร า ง มิ ล ลิ เ ม ต ร  ค่ า พ ลั ง ง า น

ค ว า ม ร้ อ น 6,601.87 แ ค ล อ รี ต่ อ ก รั ม  ป ริ ม า ณ เ ถ้ า  6.934 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ถ่ า น 

อัดแท่ง (มผช. 238/2547)  
 

ค้าส้าคัญ:  เปลอืกทุเรียน, ผ งถ่านจาก เปลอืกทุเรียน  
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aimed to study the temperature of charcoal powder preparation from durian peel affected to 

efficiency of charcoal briquette. In conducting research, will bring the durian peels to burn at 500, 550 and 600 degree 

Celsius holding time 30 minutes respectively. After that, the charcoal obtained from calcination will bring finely ground 

and passed through sieve number 40 according to ASTM C136 standard. Determine the amount of carbon with X-Rays 

Diffraction Index (XRD). Mixed charcoal powder with the cassava flour and water ratio of 7:3:1 respectively. Mixture 

forming by compression into a pentagonal by screw extruder machine. Dehumidify charcoal briquette at 103 degree 

Celsius by collecting the results every two hours for dehumidified less than 8 percent in accordance to community 

product standard (238/2547). Then, charcoal briquette was used to determine the moisture content., consumption rate 

for boiling water at so 80 degree Celsius, The results shown that the overall efficiency of charcoal briquette fuel obtained 

from the preparation of charcoal powder at temperature of 500 degrees Celsius for 30 minutes had carbon content 

53.0 percent, moisture content 5.09 percent, consumption rate of 2.20 kilograms per hour. Compressive stress 1.68 

square millimeters, thermal energy 6,601.87 calories per gram, ash content 6.934 percent, which is in line with the 

community charcoal briquette product standards. (238/2547).  
 

Keywords:  Durian Peel, Durian peel charcoal powder   
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-Abstract- 

การหาขนาดผงจากเปลือกทุเรียนท่ีเหมาะสมท่ีส่งผลต่อคุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ

ของภาชนะกระถางปลูกต้นไม้  

The determination to suitable size of powder from durian peel affected to mechanical 

and physical properties of plant pots 
 

ธนารักษ ์ สายเป ลี่ยน1, กานต ์วิรุณพันธ์1*, อุกฤ ษ ฎ์ ธน ท รัพย์ท วี 1, จริวัฒน์ วรวิ ชัย 1, พิชิตรี ท อง ดี 1  

และ วุ ฒิชัย หบี ค้า 1 

Thanarak Saiplean1, Kant Wirunphan1*, Ukrit Thanasuptawee1, Chirawat Woarawichai1,  

Phichitree Tongdee1 and Wutthichai Hebkhum1 
 

บทคัดย่อ  

ง า น วิ จั ย นี มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ห า ข น า ด ข อ ง ผ ง จ า ก เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล แ ล ะ

ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ภ า ช น ะ กร ะ ถา ง ป ลู กต้ น ไ ม้ ใ นก า ร ด้ า เ นิ น โ ค ร ง ง าน นี จ ะน้ า เ ป ลื อ กทุ เ รี ย น ม า ท้ า กา ร ตี ย่ อ ย ใ ห้ เ ป็ น ผ งและ

ผ ่ า น ก า ร คั ด แย กด้ วย ต ะแ กร งเ บ อ ร์ 40 60 80 แ ล ะ  100 ต า ม ม า ต ร ฐา น  ASTM E11 จ า ก นั น น้ า ผ ง จา กเ ป ลื อก ทุเ รี ยนมา

ผ สม กับตัวประสาน ใ นอัตราส่วน 7:3:1 (ผ งเปลอืกทุเรียน:แป้งมัน:น ้า ) โ ดยน ้า หนัก น้าวัสดุท่ีผ่านการผสมแลว้ ท้า ก า ร

ก ด อั ด ขึ น รู ป เ ป็ น ก ร ะ ถ า ง ท่ี มี ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  70 มิ ล ลิ เ ม ต ร  สู ง  50 มิ ล ลิ เ ม ต ร  แ ล ะ มี ผ นั ง ห น า  5 มิ ล ลิ เ ม ต ร  

ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร อั ด ขึ น รู ป ก ร ะ ถ า ง จ ะ ท้ า ก า ร อั ด ขึ น รู ป แ บ บ ร้ อ น ท่ี อุ ณ ห ภู มิ70 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ด้ ว ย แ ร ง ก ด  22 ตั น  

จ า ก เ ค ร่ื อ ง ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ส์  จ า ก นั น น้ า ก ร ะ ถ า ง ไ ป อ บ ล ด ค ว า ม ชื น ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  80 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  24 ชั่ ว โ ม ง  

น้ า ก ร ะ ถ า ง ท่ี ไ ด้ ไ ป ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล แ ล ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ ห า ค่ า ค ว า ม เ ค้ น แ ร ง ก ด  อั ต ร า ก า ร

ขยายตัว เมื่อสัมผ ัสความชื นและการทดสอบการเสียหายของรูปทรงใ นสภาพใ ชง้านจรงิ ผ ลจาก การด้า เนนิโครงงานจะ

พ บ ว่ า วั ต ถุ ดิ บ ท่ี เ ห ลื อ ใ ช้ ใ น ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ส า ม า ร ถ น้ า ม า ท้ า ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ขึ น รู ป เ ป็ น ภ า ช น ะ ก ร ะ ถ า ง ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ไ ด้   

จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ พ บ ว่ า ข น า ด ข อ ง ผ ง เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล แ ล ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ท่ี ดี

ท่ี สุ ด  เ มื่ อ ท้ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก ร ะ ถ า ง ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ท่ี ไ ด้ จ า ก ผ ง เ ป ลื อ ก ทุ เ รี ย น จ า ก  ต ะ แ ก ร ง แ ต่ ล ะ เ บ อ ร์ คื อ  ข น า ด ข อ ง 

ผ งเปลอืกทุเ รีย นท่ีผ่ านก าร คัดแ ยกจา กตะ แก รง เ บอ ร์ 80 ตามมาตรฐา น ASTM E11 มคี่าความเค้นแรงก ด 5.90 นวิตั น

ตอ่ตารางมลิลเิ มต ร มอีัตรากา รขยาย ตัว เมื่ อสั มผัสค วาม ชื น 10.94 เปอร์เซ็นต์ และกา รเสียรู ปท รงใ นส ภาพ กา รใ ช้ ง า น

จรงินอ้ยท่ีสุด  

ค้าส้าคัญ:  กระถางปลูกตน้ไม้จาก ผ งเปลอืกทุเรียน, กระบวนการขึ นรูปร้อน, มาตรฐา น ASTM E11  

  

                                                           
1 สาข าวิศวกรรมอุตส าหก าร ค ณะวิศวก รรมศา สตร ์มห าวิทยาลัยเทค โนโลยีราชม ง ค ลล ้านนา ตาก  จงั ห วัดตาก  63000  
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000 

*Corresponding author e-mail: kant_wirunphan@hotmail.co.th 



225 

-Abstract- 

Abstract  
The purpose of research is the determination to suitable size of powder from durian peel affected to 

mechanical and physical properties of plant pots. The operated of project, well use the durian peel to grinding into 

fine powder and separation by sieve number 40 60 80 and 100 on ASTM E11 standard. Next, took the powder 

from durian peel mixed with binder (cassava flour) and water into ratio 7:3:1 by weight. After that, took the 

mixture to forming plant pot had diameter 70 millimeter high 50 millimeter and wall thickness 5 millimeter. In the 

forming process, will be hot forming at temperature 70 degree Celsius and pressed with a weight 22 tons by 

hydraulic press. Next, took the plant pots to drying at 80 degree Celsius on time 24 hours. Then, took the plant 

pot to test the mechanical and physical properties to find compressive stress, Expansion contact with water and 

deformation in actual usage. 

The result of research, it was found that. The waste of materials in agriculture can be produced and 

formed into containers for plant pots. The suitable size of powder from durian peel had the best affected to 

mechanical and physical properties when compared with plant pots from powder from durian peel are separated 

by sieve each number by sieve number 80 on ASTM E11 standard, had compressive stress 5.9 newton per square 

millimeter, had expansion contact with water 10.94 percentage and deformation in actual usage least than.  
 

Keywords:  Plant pot from powder from durian peel, Hot forming process, ASTM E11 standard  
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การศึกษาความเป็นไปได้และหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุทดแทนที่ส่งผล 

ต่อคณุสมบัติทางกลและทางกายภาพในการผลติอฐิทางเท้า  

A study to formability and determine suitable mixing ratio of renewable 

materials affected to mechanical and physical properties in production of 

pavement brick  
 

จริวัฒน์ ว รวิชัย1, กานต ์วริุ ณพันธ ์ 1*, อุกฤ ษ ฎ์ ธนท รัพย์ท วี 1, ธนารักษ ์ สายเป ลี่ยน 1 และ พิ ชิตรี  ทองดี1 

Chirawat Woarawichai1, Kant Wirunphan1*, Ukrit Thanasuptawee1, Thanarak Saiplean1  and 

Phichitree Tongdee1 

 

 บทคดัย่อ  
งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ และหาอั ตราส่ วนผสมท่ี เหมาะสมของวั สดุ ทดแทนท่ี ส่ งผลตอ่ 

คุณสมบัตทิางกลและทางกายภาพในการผลิ ตอฐิทางเท้าโดยใช้ วัสดุ 3 ชนดิ ผสมกัน ในอัตราส่วนพลาสตกิพวีซีี : ผงใบไม้

แห้ ง : ทรายแม่ น ้ า ; 30:10:60, 20:10:70, 20:20:60, 10:30:60, 10:20:70, และ 10:10:80 โดยน ้ าหนั ก ซึ่ งพลาสติ กพี วี ซี 

แ ล ะ ใ บ ไ ม้ แ ห้ ง จ ะ ถู ก ตี ย่ อ ย ใ ห้ เ ป็ น ข น า ด เ ล็ ก ล ง  แ ล ะ ผ ่ า น ก า ร อ บ ล ด ค ว า ม ชื น  น้ า ผ ง วั ส ดุ ทั ง  3 ช นิ ด ท่ี ผ ่ า น ก า ร ผ ส ม ต า ม 

อั ตราส่ วนท่ี ก้ าหนดมาอั ดขึ นรู ปเป็ นอิ ฐทางเท้ ารู ปทรงหกเหลี่ ยม โด ยมี ขนาดความยาวด้ านคู่ ขนาน 180 มิ ลลิ เมตร ความ

ยาวเส้ นทแยงมุ ม 210 มิ ลลิ เมตร และความสู ง 60 มิ ลลิ เมตร ค่ าพิ กั ดความเผ ื่ อ ± 10 มิ ลลิ เมตร ด้ วยเคร่ื องอั ดไฮดรอลิ ก 

ท่ี อุ ณหภู มิ  120 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 15 นาที  น้ าอิ ฐทางเท้ าไปทดสอบคุ ณสมบั ติ ทางกล ด้ านความเค้ น แรงกด

ด้ านความแข็ ง และคุ ณสมบั ติ ทางกายภาพ ด้ านอั ตราการดู ดซึ มน ้ า  อั ตราการขยายตั วเมื่ อดู ดซึ มน ้ า เปรี ยบเที ยบกั บอิ ฐ

บล็ อกทาง เท้ าจ าก มห าวิ ท ยา ลั ย ร า ชภั ฏ เ ชี ย งใ หม่  ผ ลการทดสอ บคุ ณ สม บั ติ ท าง กล แ ละคุ ณส ม บั ติ ท าง กา ย ภา พ พบว่ า 

อฐิทางเท้าจากวัสดุผสม 3 อยา่ง มอีัตราส่วนผสมท่ี เหมาะสมท่ีสุ ดคื อ อัตราส่วนผสม 30:10:60 เมื่อน้าไปเปรี ยบเที ยบกั บ

อฐิบล็อกทางเท้าจากมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม ่ จะพบวา่ค่าความแค้นแรงกดท่ีได้น้ อยกวา่ 16.87 เปอร์เซ็นต ์ ค่าความ

แข็ งน้ อยกว่ า 58.27 เปอร์ เซ็ นต์  อั ตรากา รดู ดซึ มน ้ า มากก ว่ า 26.51 เปอร์ เซ็ นต์  และอั ตรากา ร ขยายตั วเมื่ อ ดู ดซึ มน ้ า ท่ี

มากกว่ า 82.76 เปอร์ เซ็ นต์  จากผลการทดสอบ พบว่ าส่ วนผสมวั สดุ  3 ชนิ ด สามารถขึ นรู ปได้ แต่ คุ ณสมบั ติ ทางกลแ ละ

คุณสมบัตทิางกายภาพจะต่้าเนื่องจากลักษณ์การให้แรงในการขึ นรู ป  

ค้าส้าคัญ:  อฐิทางเท้า, วัสดุทดแทน, การขึ นรูปท่ีสง่ผ ลตอ่คุณสมบัตทิางกลและทางกายภาพ 
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-Abstract- 

Abstract  
The purpose of research is study to formability and determine suitable mixing ratio of renewable materials 

affected to mechanical and physical properties of pavement brick. The operated of project use three materials 

powder to mixed; (polyvinylchloride : dry leave : sand) into ratio 30:10:60 20:20:60 20:10:70 10:30:60 10:20:70 

and 10:10:80 by weight. Polyvinylchloride and dry leave was taken to a small grinding by use sieve as ASTM E11 

standard are dehumidification treatment. Extruded the renewable materials mixture into hexagonal shape have 

parallel side length 180 millimeter diagonal length 210 millimeter and height 60 millimeter allowance of ± 10 

millimeter by hydraulic press machine use 22 ton of pressure at 120 degree celsius of temperature and holding 

time 15 minutes. Tested pavement brick into mechanical and physical properties compared with the pavement 

bricks form Chiang Mai Rajabhat University. The result of tested, it was found that. The suitable mixing ratio of 

pavement brick from plastic polyvinylchloride mix dry leave powder and sand was 30:10:60. Which has 

compressive stress 21.13 newton per square millimeter hardness 9.30 HB water absorption 7.09 percentage and 

expansion rate when water absorption 3.25 percentage. As pavement bricks form Chiang Mai Rajabhat University 

had compressive stress 25.42 newton per square millimeter hardness 22.29 HB water absorption 5.12 percentage 

and expansion rate when water absorption 0.56 percentage. When compare of pavement brick from plastic 

polyvinylchloride mix dry leave powder and sand and pavement bricks form Chiang Mai Rajabhat University has 

compressive stress less than 16.87 percentage hardness less than 58.27 percentage water absorption more than 

26.51 percentage and expansion rate when water absorption more than 82.76 percentage. The mixture could be 

formability and the amount but mechanical and physical properties low due to the forming force.  
 

Keywords:  Pavement brick, Renewable materials, Formability affect to mechanical and physical properties 
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เครื่องย่อยกิ่งไม้เบญจพรรณแบบเคลื่อนที่ 

Mobile wood chipper machine 
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บทคัดย่อ 
 เครื่ องย่ อยกิ่ งไ ม้ เบญจพรรณแบบเคลื่ อนท่ี ใ ช้ เครื่ องยนต์ ดี เซลขนาด 14 แรงม้ า เป็ นต้ นก้ าลั งส่ งผ ่ านสายพาน

ร่องวขีับชุดใบยอ่ยขนาดเส้นผ ่านศูนยก์ลาง 420 มลิลิเมตร จ ้านวน 3 ใบ แตล่ะใบท้ามุมตอ่กัน 120 องศา ท้าการทดลอง

ยอ่ยกิ่งไมข้นาดไ ม่ เกิน 50 มลิลิเมตร แบบตอ่เนื่ อง 1 ชั่วโมง ท่ีความเร็วรอบ 800, 900 และ 1,000 รอบตอ่นาที เพื่อหา

ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการยอ่ย อัตราการสิ นเปลอืงน ้ามันเชื อเพลิง อัตราการยอ่ยและคัดแยกขนาดความยาวกิ่ งไ ม้

ท่ีผ่านการยอ่ย  

 ผ ลการทดสอบพบว่ า เครื่ องสามารถย่ อยกิ่ งไม้ ได้ มากสุดท่ี  850 กิ โ ลกรั ม ต่ อช่ั วโมง  ไ ด้ กิ่ งไ ม้ ท่ี มี ความยาวตาม

ต้ องการเพื่ อใช้ เป็ น เชื อเพลิ งต้ มน ้ าส้ าหรั บผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ร้ อยละ 91  และอั ตราสิ นเปลื องน ้ ามันเชื อเพลิ ง 2.4 ลิ ตรต่ อ

ชั่วโมง ด้วยความเร็วรอบท่ีเหมาะสม 1,000 รอบตอ่นาที 
 

ค้าส้าคัญ:  เครื่องย่อยกิ่งไ ม้, เบญจพรรณ   
 

Abstract 
 In this study a mobile wood chipper machine is powered by 14 hp diesel engine through a V-belt drive 

chipper system comprises of 3 set of 420 mm diameter blades. The blades on each set is fixed to align at an 

angle of 120 degree to each other. Rotational speed of the blades is tested at 800, 900 and 1000 rpm in order 

to find the optimum value. Fuel consumption rate, shredding rate and shredded length have also been determined.  

 The results showed that the machine can digest twigs up to 850 kilograms per hour, The machine could 

provide the wood shredded length to the desire value of 91 % and the fuel consumption is reported at of 2.4 liter 

per hour at the optimum speed of 1,000 rpm. 
 

Keywords:  Wood Chipper, Shredder  
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-Abstract- 

การพัฒนาเครื่องปั่นสมุนไพร 

Development of herbals shredder 
 

วุฒิชัย หบี ค้ า1* และ พิ ชิตรี ท องดี1   

Wutthichai Hebkham1* and Phichitree Thongdee1 

 

บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง ป่ั น ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ กั บ วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป ส มุ น ไ พ ร ป ลู ก รั ก  ต้ า บ ล

พระธาตุ อ้าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก โ ดยอาศัยหลักการท้างานของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 1 แรงมา้ 

ความเร็วรอบ 1,440 รอบตอ่นาท ี ส่งก้าลังไปยังชุดใบป่ันจ้านว น 8 ใ บ มลีักษณะเป็น 4 แฉก ซึ่งท้ามาจ ากเหล็กกล้า ไ ร้

ส นิ ม  เ ก ร ด  304 เ พื่ อ ป่ั น ผ ง ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด  ตั ว ห ม้ อ ท้ า จ า ก เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม  เ ก ร ด  304 ใ น ก า ร ท ด ล อ ง จ ะ น้ า

ส มุ น ไ พ ร ผ ง จ า ก หั ว ป ลี ผ ง  ขิ ง ผ ง  แ ล ะ ต ะ ไ ค ร้ ผ ง  ท่ี ผ ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ คี่ ย ว ม า ป่ั น ใ ห้ เ ป็ น ผ ง ล ะ เ อี ย ด โ ด ย ผ ่ า น ต ะ แ ก ร ง ร่ อ น

ข น า ด ไ ม่ เ กิ น  0.5 มิ ล ลิ เ ม ต ร  โ ด ย ท้ า ก า ร ท ด ล อ ง  5 ค รั ง ๆ  ล ะ  500 ก รั ม  อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ห นึ่ ง ชั่ ว โ ม ง เ พื่ อหา

อัตรากา รผ ลิตและ ประสิทธิภาพใ นกรท้างานของเครื่อง ของเครื่องป่ันสมุนไ พร 

 ผ ล จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า เ ค ร่ื อ ง มี อั ต ร า ก า ร ผ ลิ ต หั ว ป ลี ผ ง  ขิ ง ผ ง  แ ล ะ ผ ง ต ะ ไ ค ร้  ใ น ป ริ ม า ณ  8.27, 8.33 แ ล ะ 

8.40 กิโลก รัมตอ่ช่ัวโมง ตามล้าดับ ซ ึ่งสามารถน้าไ ปใ ชท้ดแทนและให้อัตรากา รผ ลิตมากก วา่เคร่ืองเดิม 8 เท่า 
 

ค้าส้าคัญ:  เครื่องป่ัน, สมุนไพร   
 

Abstract 
 This research aims to develop an herbal shredder for the Plook Rak Comunity Enterprise, Phra That Sub-

district, Mae Ramad District, Tak Province. The engine powered by a single-phase AC electric motor of 1 

horsepower at the speed of 1,400 rpm. The motor transmits power to 8 sets of four-blade shredder which are 

made of grade 304 stainless steel. In this study, banana blossom power, ginger powder and lemongrass powder 

were ground into fine powder after being simmered with the use of strainer size not more than 0.5 millimeter. 

The experiments were carried out 5 times, 500 grams each lasting 1 hour in order to find production ratio and the 

efficiency of the herbal shredder. 

The results of the experiment showed that the machine could produce banana blossom powder, ginger 

powder and lemongrass powder at the rate of 8.27, 8.33 and 8.40 kilogram per hour respectively. The end 

product could be used as a replacement and the production rate was 8 times higher than the end product of the 

original machine. 
 

Keywords:  Shredder, Herbals  

                                                           
1 สาข าวิศวกรรมอุตส าหก าร ค ณะวิศวก รรมศา สตร ์มห าวิทยาลัยเทค โนโลยีราชม ง ค ลล ้านนา ตาก  จงั ห วัดตาก  63000  
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000 
*Corresponding author e-mail: hebkham@hotmail.com 

mailto:bossbest_@hotmail.com


230 

-Abstract- 

การพัฒนาเครื่องคัดแยกผลไม้ต้นแบบส้าหรับชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรี 

Development of fruit grading machine prototype for the agricultural communities  

in chantaburi province  
 

ป ัญญ า วงศต์่ าย1 และ  คมสั น มุ่ยสี 2* 

Panya Wongtai1 and Komsan Muisee2* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิ จั ยนี พั ฒนาระบบคั ดแยกผลไม้  และสร้ างเคร่ื องคั ดแยกผลไม้ ต้ นแบบส้ าหรั บชุ มชนเกษตรกรรมในจั ง หวั ด

จั นทบุ รี  โดยระบบสายพานคั ดแยกผ ลไม้ สามารถรองรั บน ้ าหนั กได้ ไม่ เกิ น 3 กิ โลกรั มต่ อ 1 ผล ความเร็ วสู งสุ ด 20 เมตร 

ต่ อนาที  ก้ าหนดขนาด น ้ า หนั ก ขอ งผ ลไ ม้ ท่ี ต้ อง กา ร คั ด แ ยก ไ ด้ สู งสุ ด  3  ก ิ โ ลกรั ม สามารถใช้ ง าน ไ ด้ ไ ม่ ต่้ าก ว่ า 12 ชั่ วโ ม ง 

ตอ่หนึ่งวัน ทดลองวธีิท่ี 1 เลอืกใชผ้ลทุเรียนให้ อยูใ่นช่ วงน ้ าหนั กท่ีต้ องการคัดแยก วธีิท่ี 2 เลอืกใชผ้ลทุเรียนให้ อยู่ นอกช่ วง

น ้าหนกัการคัดแยก วธีิท่ี 3 ใชผ้ลทุเรียนคละน ้าหนักแบบเรี ยงตอ่เนื่ อง โดยก้าหนดชว่งน ้าหนั กท่ีต้ องการผ ่านคอมพวิเตอร์

ชนิ ดเคลื่ อนท่ี  ระบบควบคุ มแบบฟั ซซี่ ลอจิ กเพื่ อการคั ดแยก ผลท่ี ได้ จากการทดลองพบว่ ามี ความถู กต้ องในการคั ด แ ยก

ผ ล ไ ม้  1 0 0  % ร ะ ย ะ คื น ทุ น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง คั ด แ ย ก อ ยู่ ท่ี  4 6  เ ดื อ น  เ ค ร่ื อ ง ท่ี พั ฒ น า ขึ น ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร คั ด แ ย ก น้ อ ย ก ว่ า ก า ร ใ ช้

แรงงานคน 1 เท่า และมรีาคาต่้า กลุ่มเป้าหมายท่ีใชง้านได้แก่เกษตรกร พอ่ค้ารับซื อ ผ ู้ประกอบการแปรรูปและผ ู้สง่ออก  
 

ค้าส้าคัญ:  ชุม ชน, ผล ไ ม ้, คัดแย ก   
 

Abstract  
 The objectives of this research were to develop the fruit sorting system and construct the fruit sorting machine 

prototype for the agricultural communities in Chanthaburi province. The belt conveyor system for sorting fruit could 

support weight not more than 3 kg/fruit with high speed of 20 m/min. This machine could be set to sort fruit maximum 

weight 3 kg, working hour is not lower than 12 hours per day, the experiment 1: selected durian at desired grading 

weight, experiment 2: selected durian at the other desired grading weight, experiment 3: selected durian in order 

weight. The desired weight was set via mobile computer and the system was controlled by fuzzy logic for grading.  

The results showed the accuracy of fruit grading for 100%. The payback period of the grading machine is 46 months. 

The developed machine took time to sort fruit less than manpower for 1 time. The developed machine is less time to 

sort fruit and low price. The target users are farmers, middlemen, processing operators and exporters.  
 

Keywords: Community, Fruits, Sort out  
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-Abstract- 

ผลของสาร BAP ท่ีมีผลต่อการพัฒนายอดต้นพระเจ้าห้าพระองค์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

The effect of BAP on shoot development in Dracontomelon dao Microprpagation 
 

อาณัติ ขัตติสะ1, อมรรัตน ์ยาสมุทร1, วีระชัย ตีรอรุณศริิ1 และ สุภัค มหัทธนพรรค2* 

Anut Khattisa1, Amonrat Yasamut1, Weerachai Teeraarunsiri1 and Supuk Mahadtanapuk2*  
 

บทคัดย่อ 
 ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ (Dracontomelon dao) เป็นต้นไม้พวกเปลือกเมล็ดแข็งท่ีนับมีค่า  เนื่องจากเป็นพืช 

ท่ีหายาก นอกจากพืชดังกล่าวนี้เป็นพืชในวงศ์ Anacardiaceae ยังเป็นไม้ยืนต้นท่ีใช้เป็นยาในประเทศไทยและประเทศจีน 

โดยใชเ้ป็นยารักษาโรคผิวหนัง ในประเทศไทยป่าไม้มพีชืพื้นเมืองจ่านวนมากและตน้พระเจ้าห้าพระองค์ก็เป็นอีกชนดิหนึ่งท่ี

อาจพัฒนาเป็นพืชท่ีส่าคัญเชงิพาณิชยไ์ด้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการขยายพันธ์ุของตน้พระเจ้าหา้พระองค์ยังคงมีขอ้จา่กดั 

เนื่องจากจ่านวนเมล็ดท่ีจ่ากัดในการวิจัย  จึงมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจ่านวนยอดของต้นพระเจ้าห้าพระองค์ 

ในสภาพปลอดเชื้อ โดยศึกษาผลของการบ่มฟอกฆ่าเชื้อด้วย mercuric chloride 0.1% และ 10% Clorox เป็นเวลา 5 และ 

10 นาที และศกึษาผลของสารออกฤทธ์ิคลา้ยฮอร์โมนพชืด้วยการทดสอบผลของสาร Benzylaminopurine (BAP) ท่ีมีต่อตา

ในการเพาะเลี้ยงในอาหาร MS ท่ีเตมิ BAP ความเข้มข้นตา่ง ๆ คือ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 mg/L เปรียบเทียบกับการเลี้ยงใน

อาหารท่ีไม่มีสารออกฤทธ์ิคล้ายฮอร์โมนพืชเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าการบ่มฟอกฆ่าเชื้อด้วย mercuric 

chloride 0.1% เวลา 10 นาที ลดการปนเป้ือนได้ดีท่ีสุด โดยมีการปนเป้ือนเพียง 5% และยังพบว่าสูตรอาหารท่ีเติมสาร 

BAP ท่ีความเข้มข้น 2 mg/L มผีลท่าให้เนื้อเยื่อเกิดการพัฒนาเป็นยอดเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส่าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

ค าส าคัญ:  พระเจ้าหา้พระองค์, เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ, Benzylaminopurine 
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-Abstract- 

Abstract  
 The Dracontomelon dao, the walnut tree is highly valued for its rare species. Moreover, it belongs to the 

Anacardiaceae family, a traditional Thai and Chinese medicinal material with regional feature, and has been widely 

used to treat various infectious diseases, such as decubitus and skin ulcers. In Thai forest is rich in indigenous tree 

species and the Dracontomelon dao is may have potentials to be developed for commercial. However, current 

propagation methods of Dracontomelon dao have become a limiting factor in limit of seedling for planting. The research 

aimed to increase the shoot of Dracontomelon dao In vitro culture by studying the effect of sterilization with mercuric 

chloride 0.1% and 10% Clorox in 5 and 10 minutes and effect of Benzylaminopurine (BAP) investigated by subculture 

of nodal stem on MS medium added various BAP with the concentration of 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/L and medium 

without plant hormones for 4 weeks. The result showed that sterilization with mercuric chlorid 0.1% at 10 minute the 

best of decrease contamination with only 5% contamination and found that medium add 2 mg/L of BAP was presented 

with the growth of shoots increased significantly (p<0.05). 
 

Keywords:  Dracontomelon dao, Tissue culture, Benzylaminopurine 
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-Abstract- 

ผลของแสงแอลอีดีต่อคุณภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระของต้นอ่อนข้าวก่ า 

The effect of LED illumination on quality and free-radical scavenging activity of 

purple rice seedling 
 

หทัยทิพย์ นิมติรเกียรตไิกล1* และ ตรีสนิธุ์ โพธารส2 

Hataitip Nimitkeatkai1* and Treesin Potaros2 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน่าแสงแอลอีดีท่ีความยาวคลื่นแสงท่ีเหมาะสมมาใช้กับต้น

ออ่นข้าวก่่า ท่าการเพาะต้นอ่อนข้าวก่่าภายใต้แสงจากหลอดไฟแอลอดีีสีขาว  สีแดง สีน้่าเงิน และสีแดงน้่าเงิน นาน 12 ชั่วโมง

สลับกับการปิดไฟ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์เปรียบเทียบกับแสงธรรมชาติ (ชุดควบคุม) น่ามาวิเคราะห์คุณลักษณะ 

ทางเคมีกายภาพของต้นอ่อนข้าวก่่า จากการทดลองพบว่า การเพาะต้นอ่อนข้าวก่่าภายใต้แสงแอลอีดีสีต่าง  ๆ มีผลต่อ 

การเจริญเติบโตและคุณภาพทางเคมีอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิต ิ(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับแสงธรรมชาต ิโดยแสงแอลอีดีสี

แดง ท่าให้ต้นอ่อนข้าวก่่ามีความสูงและมีการสะสมของน่้าตาลรีดิวซ์มากขึ้น ในขณะท่ีการใช้แสงแอลอีดีสีน้่าเงิน ท่าให้ต้น

อ่อนข้าวก่่ามีความกว้างของใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

สูงกว่าเม่ือใช้แสงแอลอีดีสีอื่น ๆ ในขณะท่ีแสงแอลอีดีไม่มีผลต่อปริมาณวิตามินซี น้่าคั้นจากต้นอ่อนข้าวก่่ามีสภาวะเป็น 

กรดอย่างอ่อน มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.2-6.5 ดังนั้นการใช้แสงแอลอีดีสีน้่าเงินจึงมีความเป็นไปได้สูงใน 

การน่ามาใชเ้พาะตน้ออ่นข้าวก่่าเพื่อเพิ่มปริมาณสารพฤกษเคมีและมูลค่าให้กับข้าวก่่า 
 

ค าส าคัญ:  ข้าวก่่าพะเยา, ต้นอ่อนข้าว, แสงแอลอดี,ี คุณภาพ, กิจกรรมการต้านอนุมูลอสิระ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this research was to apply the LED light at optimum wavelength to the growing environment 

of purple rice seedling.  Purple rice seedling was grown under LED lights; white, red, blue or red-blue within 12 h per 

day, and the other 1 2  h was in dark condition for 2  weeks compared with the control one (natural light).  

Physicochemical properties of rice seedling were monitored.  The results indicated that LED light exposure during 

seedling significantly (P<0 . 05 )  affected the growth and chemical quality of purple rice seedling compared with the 

control.  Seedling grown under red LED light increased the plant height and reducing sugar accumulation.  While grown 

under blue LED light increased the leaf wide, chlorophyll content, phenolic compound and free-radical scavenging 

activity.  LED light had no effect on ascorbic acid content and titratable acidity.  Juice extract from purple rice seedling 

had weak acid condition with pH range 6.2-6.5. Therefore, blue LED light highly practicable for growing purple rice 

seedling to enhance the phytochemical and added value to the purple rice. 
 

Keywords:  Purple Phayao rice, Rice seedling, Light emitting-diodes (LED), Quality, Antioxidant capacity 
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-Abstract- 

การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  

A study and development of spatial database for landfills 
 

กิ่งกาญจน ์ปวนสุรินทร์1*, จริาภัทร ค่าแปง2 และ เดือนเพ็ญ มะโนเรอืง1 

Kingkan Puansurin1*, Jirabhat Khmpaeng2 and Dueanpen Manoruang1 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อให้มีความเหมาะสมส่าหรับการบริหารจัดการและ 

การประเมินศักยภาพของสถานท่ีก่าจัดขยะมูลฝอย โดยได้ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลท้ังเชิงตารางและเชิงพื้นท่ี 

ท่ีเป็นไปตามข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการส่ารวจภาคสนาม และข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์จาก 

การทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษา พบว่าการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี

นั้นได้ถูกจัดท่าให้เหมาะสมกับพื้นท่ีศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศกึษาไว้ อีกท้ังสามารถน่าเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจหรือสนับสนุนการพจิารณาในการบริหารจัดการและประเมินศักยภาพของสถานท่ีก่าจัดขยะมูลฝอย แตอ่ยา่งไรก็ตาม

การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้ไม่พิจารณาข้อมูลปัจจัยการวางแผนด้านงานวิศวกรรมของสถานท่ีก่าจัดขยะมูลฝอยของพื้นท่ี

เป้าหมาย เนื่องจากการศกึษาคร้ังมคีวามต้องการท่ีจะศกึษาสถานท่ีก่าจัดขยะมูลฝอยท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบัน 
 

ค าส าคัญ:  ฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ี, สถานท่ีก่าจัดขยะมูลฝอย, สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
 

Abstract  
 This research is to study and to develop a spatial database to make it suitable and useful for the management 

and evaluation of the potential suitability of landfills. It has been designed and developed both tabular and spatial 

databases that are based on the primary data obtained from the field survey and secondary data obtained from 

collection and synthesis from literature review. The results showed that the design of the database structure and the 

development of the spatial database were appropriate for the study area and in accordance with the literatures. The 

developed spatial database can present information to support decision-making or to support management 

considerations and evaluating the potential of landfills. However, this study did not consider the engineering planning 

factors of landfills because this study considered on the currently active landfills. 
 

Keywords: Spatial Database, Landfills, Geographic Information  
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-Abstract- 

การขยายพนัธุ์เอื้องเขาแกะด้วยวิธีเพาะเมล็ด 

Seed germination in vitro of Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent  
 

กนกอร ศรีม่วง1* และ ภาวินี จันทร์วิจติร2 

Kanok-orn Srimuang1* and Pavinee Chanvichit2  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของสูตรอาหารต่อการงอกของเมล็ดเอื้องเขาแกะด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการน่าฝัก

แก่ของเอื้องเขาแกะเลี้ยงในสูตรอาหารต่างๆ ได้แก่ Murashige and Skoog (1962), Vacin and Went (1949) (VW), VW+

กล้วยหอม 150 g/L, VW+ฟักทอง 150 g/L,  VW+มะเขือเทศ 150 g/L, VW+มะพร้าว 150 g/L, VW+มะละกอ 150 g/L, VW+

มันฝร่ัง 150 g/L และ VW+เห็ดหูหนู 150 g/L เช็คการงอกท่ีระยะเวลา 2 เดือน ผลคืออาหาร 3 สูตร ได้แก่ VW+ฟักทอง 

150 g/L  VW+มะเขือเทศ 150 g/L และ VW+มันฝร่ัง 150 g/L ให้ผลการงอกได้ดีท่ีสุดแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ

จากสูตรอื่นๆ  คือ 87.46% 91.44% และ91.33% ตามล่าดับ โดยสูตรอาหารท่ีมีผลต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มได้ดี

ท่ีสุด ได้แก่อาหารสูตร VW+มะเขือเทศ 150 g/L และ VW+มันฝร่ัง 150 g/L ขนาดโปรโตคอร์มเฉลี่ย 28.2 ไมโครเมตรและ 

35.3 ไมโครเมตร ตามล่าดับ การศึกษาในคร้ังนี้สามารถได้สูตรอาหารท่ีเหมาะสมส่าหรับการน่ามาผลิตต้นเอื้องเขาแกะ

จ่านวนมาก อันจะน่าไปสู่การฟื้นฟูประชากรเอื้องเขาในเขตมหาวิทยาลัยพะเยาตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  การเพาะเมล็ด, กล้วยไม้, เอื้องเขาแกะ 
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-Abstract- 

Abstract  
 In vitro asymbiotic seed germination and protocorm development of Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent 

was studied. Mature seed was carried out on 9 treatments e.g. Murashige and Skoog (1962), Vacin and Went (1949) 

(VW), VW+banana 150 g/L, VW+pumpkin 150 g/L, VW+tomatoes 150 g/L, VW+coconut water 150 g/L, VW+papaya 

150 g/L, VW+potato 150 g/L และ VW+Ear mushroom 150 g/L with 30 g/L sucrose, and 7 g/L agar, pH was adjusted 

to 5.7. Seed germination and protocorm development were observed at 2 months of sowing. Seed germination were 

highest in VW+ pumpkin 150 g/ L, VW+ tomatoes 150 g/ L and VW+ potato 150 g/ L (87. 46, 91.44, and 91.33 % 

respectively). Protocorm development were highest in VW+ tomatoes 150 g/ L and VW+ potato 150 g/ L with size  

28.2 and 35.3 micrometer diameter. This study was able to obtain suitable media for produce large numbers  

of Rhynchostylis coelestis. This will lead to the restoration of this orchid in the University of Phayao. 
 

Keywords:  in vitro seed germination, Orchids, Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent) 
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-Abstract- 

ไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขตมหาวทิยาลัยพะเยา 

Orchid Mycorrhiza in some terrestrial orchid at University of Phayao 
 

กนกอร ศรีม่วง1* และ ภาวินี จันทร์วิจติร2 

Kanok-orn Srimuang1* and Pavinee Chanvichit2  
 

บทคัดย่อ 
 การจ่าแนกชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเก็บตัวอย่างราก

กล้วยไมจ้่านวน 9 ชนดิ ได้แก่ นางกราย  นางอัว้นอ้ย นางตายตัวผู้ เอื้องพร้าว อัว้สีตอง อัว้หูยาว เอื้องตนีกบ วา่นจูงนาง และ

ว่านหัวครู ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถแยกราได้ท้ังหมด 28 ไอโซเลต ในจ่านวนนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

ascomyceteous fungi จ่านวน 21 ไอโซเลต เช่น Fusarium, Cerrena sp. Phomopsis mali, Diaporthe amygdali กลุ่มนี้มักมี

รายงานว่าก่อให้เกิดโรคในพืชอีกกลุ่มคือ Rhizoctonia- like fungi จ่านวน 7 ไอโซเลต โดยสามารถจ่าแนกได้ Ceratobasidium sp. 

จ่านวน 4 ไอโซเลต โดยสามารถแยกจากกล้วยไม้นางตายตัวผู้ 3 ไอโซเลตและ เอื้องตนีกบ 1 ไอโซเลต ส่วนเชื้อรา Tulasnella sp. 

จ่านวน 3 ไอโซเลต แยกได้จากกล้วยไม้เอื้องตีนกบ 2 ไอโซเลต และ นางอั้วน้อย 1 ไอโซเลต ผลการศึกษาไมคอร์ไรซา 

ในรากกล้วยไมด้ินท่ีเป็น Rhizoctonia- like fungi ท้ังหมดจะถูกน่าไปศกึษาการส่งเสริมการงอกของเมล็ดกล้วยไมแ้ละประโยชน์

ในการเจริญเตบิโตตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  กล้วยไมด้ิน, ไมคอร์ไรซา, มหาวทิยาลัยพะเยา 
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-Abstract- 

Abstract  
 Mycorrhizal fungi were isolated from terrestrial orchids at University of Phayao in 2018. Roots of 9 species of 

terrestrial orchids such as Habenaria lindleyana, Habenaria dentata, Peristylus constrictus, Phaius tankervilleae, 

Habenaria chlorina, Habenaria hosseusii, Pecteilis susannae, Geodorum recurvum and Eulophia spectabilis. A total of 

28 isolates can be characterized to 2 groups e.g. ascomyceteous fungi and Rhizoctonia- like fungi. Ascomyceteous 

fungi, such as Fusarium sp., Cerrena sp. Phomopsis mali, Diaporthe amygdali. These groups are often reported to 

cause disease in plants. The other group is 7 isolates of Rhizoctonia- like fungi such as Ceratobasidium sp. amount of 

4 isolates and 3 isolated of Tulasnella sp. The results of Rhizoctonia- like fungi from orchid roots will be studied for 

promoting seed germination and further growth benefits. 
 

Keywords: Terrestrial orchids, Mycorrhiza fungi, University of Phayao 
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-Abstract- 

ปริมาณอินนูลิน (Inulin) ในแกน่ตะวัน (Helianthus tuberosus L.) จากการเพาะปลูกใน

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา 

Inulin content in Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) from organic 

agricultural cultivation area, Phayao province 
 

สิทธิศักดิ ์ปิ่นมงคลกุล1* 

Sittisak Pinmongkonkun1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการเพาะปลูกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) แบบเกษตรอินทรีย์ต่อปริมาณอินนูลิน 

(Inulin) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ปริมาณอินนูลินในหัวแก่น

ตะวันท่ีได้จากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ธาตุอาหารในดิน (N,P,K) ท่ีส่งผลต่อปริมาณอินนูลินในหัวแก่นตะวัน ในพื้นท่ี

บ้านบัว ต่าบลบ้านตุ่น อ่าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชแก่นตะวัน วัดความสูงและ

จ่านวนใบของต้นแก่นตะวัน วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและวัดอุณหภูมิ ท่าการวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน ได้แก่ 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) วัดปริมาณอินนูลินโดยใช้วิธี  Phenol-sulfuric acid assay และ  

3,5-Dinitrosalicylic acid colorimetric assay ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของพืชแก่นตะวัน พบว่าอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ในอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูงของต้นแก่นตะวันในช่วงฤดูเดียวกัน ธาตุอาหารในดินพบว่าแปลงท่ี 1 มีธาตุ

อาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมในดินสูงสุด และมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินต่่าสุด รองลงมาคือแปลงท่ี 3 ตามล่าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารดินแปลงท่ี 2 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงสุดและมธีาตุอาหารไนโตรเจนต่่าสุด มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ(P<0.05) แปลงตัวอย่างท่ี 2 มีปริมาณอินนูลินมากท่ีสุด คือ 81.5% รองลงมา      

ได้แก่ แปลงตัวอยา่งที่ 3 คือ 64.7% ตามล่าดับ 
 

ค าส าคัญ:  อนินูลิน, แก่นตะวัน  
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-Abstract- 

Abstract 
The objective of this study was organic farming cultivation of Helianthus tuberosus L. for inulin production by 

planting Helianthus tuberosus L. at Ban Baw, Ban Tun sub-strict, Mueang district, Phayao province. The effects of 

nitrogen, phosphorus, and potassium contents in soil were determined. Measured growth rate, height, leaf number, 

relative humidity in the air, temperature, and basic soil components such as nitrogen, phosphorus, and potassium. 

Quantified inulin amounts by phenol-sulfuric acid assay and 3 , 5 -Dinitrosalicylic acid colorimetric assay based on 

Helianthus tuberosus L. growth. The results show that temperature and relative humidity in the air were related with 

height of Helianthus tuberosus L. in the same planting season. The first plot had the highest nitrogen and the highest 

potassium, and the lowest phosphorus, followed by the third plot, respectively. In contrast to the first plot, the second 

plot had the maximal phosphorus and the minimal nitrogen contents. The nutrient amounts in plots were significant 

(P<0.05). The highest and second inulin produced contents were observed in the second and third planting plots; the 

inulin amounts were 81.5 and 64.7%, respectively.  
 

Keywords:  Inulin, Helianthus tuberosus L. 
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-Abstract- 

การประเมินความหลากหลายของชนิด มวลชวีภาพ และปริมาณคาร์บอนของป่าต้นน้ า

กว๊านพะเยาและลุ่มน้ าอิงในจังหวัดพะเยา  

Assessment of species diversity, biomass and carbon stock of watershed forest 

of Kwan Phayao and Ing watershed in Phayao, Thailand 
 

สิทธิศักดิ ์ปิ่นมงคลกุล1* 

Sitthisak Pinmongkhonkul1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ได้ประเมินความหลากหลายของพันธ์ุไม้ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และปริมาณคาร์บอนของป่าต้นน้่า

ในจังหวัดพะเยา โดยบันทึกข้อมูลขนาดของต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีความสูงระดับอก (DBH) ≥ 4.5 เซนติเมตร 

จาก 18 แปลงส่ารวจ (50 x 20 เมตร ต่อแปลง) ของพื้นท่ีป่าต้นน้่า ค่ามวลชีวภาพของพืชท่ีอยู่เหนือพื้นดินประเมินโดยใช้

สมการแอลโลเมตริก และการกักเก็บคาร์บอนประเมินจากสัดส่วนมวลชีวภาพของต้นไม้ การศึกษาพบว่าในป่าต้นน้่า 

มีตน้ไม้ท้ังหมด 133 ชนดิ จาก 105 สกุล 39 วงศ์ ในพื้นท่ีท้ังหมด (1.8 เฮกแตร์) ดัชนคีวามหนาแนน่และความหลากหลาย

ทางชีวภาพพบสูงสุดในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ตามล่าดับ ปริมาณมวลชีวภาพและคาร์บอนเหนือพื้นดินรวมอยูท่ี่ 

1516 ตัน /เฮกแตร์ และ 720 ตัน คาร์บอน/เฮกแตร์ ตามล่าดับ ปริมาณคาร์บอนท้ังหมด (±SD) ของป่าเต็งรัง ,  

ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง เท่ากับ 60.5 ± 12.2, 91.2 ± 21.4 และ 78.3 ± 22.8 ตัน คาร์บอน/เฮกแตร์ ตามล่าดับ 

แมว้า่มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนเหนือพืน้ดินท้ังหมดจะไมม่คีวามแตกตา่งอยา่งมีนัยส่าคัญทางสถิติระหวา่งประเภท

ของป่า แตค่่าเฉลี่ยมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนมคีวามสัมพันธ์เชงิลบเล็กน้อยกับระดับความสูงของพืน้ท่ี  
 

ค าส าคัญ:  ความหลากหลายของต้นไม้, มวลชวีภาพเหนอืพื้นดิน, การกักเก็บคารบ์อน, ป่าเขตร้อน, จังหวัดพะเยา 
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-Abstract- 

Abstract 
The study was conducted to assess the tree species diversity, aboveground biomass, and carbon stock of the 

watershed forest and Ing watershed in Phayao, Thailand. The species data of all living tree species at diameter at 

breast height (DBH) ≥ 4.5 cm and its sizes were collected from 18 plots (50 m x 20 m in each) in the watersheds 

along the topographical gradient. The aboveground biomass of the vegetation was estimated by using allometric 

equation, and carbon stock was evaluated from 1/2 of the tree biomass. Tree species were found 133 species belonging 

to 105 genera and 39 families from the total area (1.8 ha). The highest density and biodiversity index was showed in 

the mixed evergreen forest and dry evergreen forest, respectively. The total aboveground biomass and carbon content 

were 1516 ton/ha and 720 ton C/ha, respectively. The total carbon stock (±SD) from the dry dipterocarp forest, mixed 

evergreen forest, and dry evergreen forest were 60.5 ± 12.2, 91.2 ± 21.4, and 78.3 ± 22.8 ton C/ha. Although the 

total aboveground biomass and carbon content were no statistically significant differences among the forest types, the 

mean were a slightly negative relationship with the elevation.  
 

Keywords:  Tree diversity, Aboveground biomass, Carbon sequestration, Seasonal Tropical forest, Phayao 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวพันธุ์พื้นเมือง 

Product development of layer sweet cake from rice flour 
 

คุณากร ขัติศร1ี*, แพรพรรณ ค่ามะโน1, โยษิตา ใจผอ่ง1, ศุภลักษณ์ ทาตัน1 และ เกตุดาว เมฆี1 

Kunakorn Katsri1*, Praepan Kammano1, Yosita Jaipong1, Supaluk Tatun1 and Katdao Meakee1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวและเพิ่มมูลค่าข้าวพันธ์ุพื้นเมืองมา พัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าว โดยน่ามาท่าแป้งและศึกษาคุณภาพของแป้งข้าวเจ้าท่ีท่าการโม่แบบเปียก สามารถ

น่ามาทดแทนแป้งข้าวเจ้าส่าเร็จรูปตามท้องตลาด และศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ ขนมชั้นเพื่อหาสูตรท่ีดี

ท่ีสุด โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสขนมชั้นท้ัง 8 สูตร จากผู้ทดสอบท้ังหมด 30 คน พบว่าในสูตรท่ี 7 ผู้ทดสอบ  

ให้การยอมรับมากท่ีสุด จากนั้นน่าไปพัฒนาโดยการใส่ไส้ข้าวเหนียวมูล โดยท่า การทดสอบทางประสาทสัมผัสขนมชั้น

สอดไส้ข้าวเหนียวมูล 3 ชนิด คือ ข้าวเหนียวมูลสีแดง (กลิ่นกระเจี๊ยบ) ข้าวเหนียวมูลสี เขียว (กลิ่นใบเตย) และข้าวเหนียว

มูล (ข้าวก่่า) จากผู้ทดสอบท้ังหมด 30 คน พบว่าไส้ข้าวเหนียวมูลสีแดง (กลิ่นกระเจี๊ยบ) ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูงท่ีสุด  

(7.85) เมื่อท่าการทดสอบคุณสมบัตทิางกายภาพ ทางเคม ีการวเิคราะห์เนื้อสัมผัสของขนมชัน้สอดไส้ข้าวเหนยีวมูล พบวา่

เมื่อเพิ่มปริมาณของแป้งข้าวเจ้าจากสูตรมาตรฐานจะส่งผลต่อค่า Chewiness และ Gumminess ท่าให้ขนมชั้นสอดไส้ 

ข้าวเหนยีวมูลมคีวามเหนยีวสูงกว่าขนมชัน้ตามท้องตลาด (P≤ 0.05)  
 

ค าส าคัญ: แป้งขา้วเจ้า, ขนมช้ัน, การเคีย้วอาหาร, ความเหนยีว 
 

  

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Division of Food Science and Technology, School of Agricultural and Natural Resources, University of Phayao, Phayao province 56000 

*Corresponding author e-mail: k.katsri@gmail.com  



245 

-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was aimed to develop the product of Layer Sweet Cake (Kanom Chan) from 

rice flour. It was studied the properties of flour from wet milling process. This researcher was use the flour substitute 

regular flour in standard formula. Then studied the consumer acceptances of this product. 8 formulas were sensory 

evaluated by hedonic scale with 30 untrained panelist for the best formulation. Found out 3 kinds of the stuff with 

sticky rice were red sticky rice (Roselle), green sticky rice (Pandan leave) and black glutinous rice (Khao kam). Found 

that the stuff with red sticky rice (Roselle) was highest score (7.85). The physical chemical and texture profile properties 

of Layer Sweet Cake stuff with sticky rice were determined. The chewiness and gumminess was increase when 

increasing amount of flour and this product was sticky than Layer Sweet Cake of the commercial (P≤ 0.05). 
 

Keywords: Rice flour, Layer Sweet Cake (Kanom Chan), Chewiness, Gumminess 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์จากแป้งเมล็ดขนนุ 

Product development of Lot Chong Singapore from jackfruit seed flour 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์จากแป้งเมล็ดขนุน โดยศึกษาคุณสมบัติท้ัง 

ด้านกายภาพและด้านเคมีของแป้งเมล็ดขนุนเพื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน จากการวิเคราะห์ค่าสี (L*,a*และ b*) ของ

ผลิตภัณฑ์พบว่าค่า L* (ความสว่าง) ของสูตรท่ี 8 และ 9 สูงท่ีสุดอย่างมีนัยส่าคัญ (P< 0.05) ในขณะสูตรมาตรฐานและสูตร 2 

ต่่าท่ีสุดและ a* ต่่าท่ีสุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ท่ีประกอบด้วย ค่าความแข็ง 

(hardness) ค่าการยึดติด (adhesiveness) ค่าความยืดหยุ่น (springiness) ค่าการยึดเกาะ (cohesiveness) ค่าความเหนียว 

(gumminess) ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว (chewiness) และ ค่าการยดืหด (resilience) พบวา่ในสูตรท่ี 2 มคีุณลักษณะเนื้อสัมผัส

ใกล้เคียงสูตรมาตรฐานมากท่ีสุดเนื่องจากมีปริมาณแป้งเมล็ดขนุนเพียง 5 กรัม และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสจ่านวน 

30 คน พบวา่ในสูตรท่ี 2 ได้รับความนยิมมากท่ีสุด (7.65) เมื่อน่าไปวเิคราะห์ปริมาณโปรตีน พบวา่สูตรมาตรฐานมีปริมาณเฉลี่ย

ร้อยละ 0.40% ในทางกลับกันในแป้งเมล็ดขนุนมีปริมาณโปรตนีเฉลี่ยร้อยละ 25.31% 
 

ค าส าคัญ:  ขนุน, แป้งเมล็ดขนุน, ลอดชอ่งสิงคโปร์ 
 

Abstract  
 The purpose of this research was aimed to develop the Lot Chong Singapore from Jack fruit seed flour. It was 

studied the physical and chemical properties of Jack fruit seed flour to compare with the standard’s flour. The lightness (L*) 

formula 8 and 9 was highest (P< 0.05)  whereas standard formula and formula 2 were lowest. The texture (hardness 

adhesiveness springiness cohesiveness gumminess chewiness and resilience) was studied. The characteristic of formula 2 (5 

g of jackfruit seed flour) similar to standard formula. Sensory evaluated by hedonic scale with 30 untrained panelist for the 

best formulation. Found out the formula 2 was high score (7.65). Finally, the protein composition was analyzed. The amount 

of protein of standard formula and formula 2 were 0.40% and 25.31%, respectively. 
 

Keywords:  Jack fruit, Jack fruit seed flour, Lot Chong Singapore  
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-Abstract- 

การจัดการช่องทางการจ าหน่ายลิ้นจี่ ของกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย 

อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

Management of lychee distribution channels of Huai Pa Kluai quality lychee 

conservation production group, Mae Chai district, Phayao province 
 

สมชาติ ธนะ1* 

Somchart Tana1* 
 

บทคัดย่อ 
 ในจังหวัดพะเยา อ่าเภอแม่ใจเป็นพื้นท่ีมีเกษตรกรปลูกลิ้นจี่มากที่สุด ลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวยมีพื้นท่ีเพาะปลูกถึง 4 ใน 5 

ของพื้นท่ีท้ังหมด เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วยเป็นกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่ท่ีมีศักยภาพ ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ลิ้นจี่หลายปีท่ีผ่านมา เกษตรกรกลุ่มนี้ขายผลผลิตให้เฉพาะกับผู้รับซื้อในท้องถิ่นและห้างโลตัสในจังหวัดพะเยา  แต่ประสบ

ปัญหาด้านช่องทางการจ่าหน่ายลิ้นจี่ท่ีมจี่ากัดส่งผลให้สินค้าถูกกดราคา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงมคีวามจ่าเป็น

ต้องการวิเคราะห์ความสามารถของกลุ่มในด้านการผลิตและการจ่าหน่าย การปรับคุณภาพลิ้นจี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

ตลาดเป้าหมายใหม่ ได้แก่การตรวจสอบสารเคมีตกค้าง  การคัดเกรดลิ้นจี่ตามท่ีผู้ซื้อรายใหม่ต้องการ การตรวจความหวาน

ตามเงื่อนไข การตั้งราคาขายใหม่ให้เหมาะสมกับช่องทางการจ่าหน่ายใหม่ รวมท้ังการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมไปยังตลาดใหม่

ในกรุงเทพมหานครของลิน้จี่ในปีเก็บเกี่ยว 2561  

 ภายหลังจากท่ีเกษตรกรได้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตและปฏบัิตติามเงื่อนไขการรับซื้อของผู้รับซื้อรายใหม ่ท่าให้ปีนี้

เกษตรกรประสบความส่าเร็จในการจ่าหน่ายลิ้นจี่ให้กับห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ชั้นน่าในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เดอะมอลล์ 

กรุ๊ป และเลมอนฟาร์ม (ส่านักงานใหญ่) ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ช่วยลดปัญหาเร่ืองราคา

จ่าหน่ายตกต่่าและตลาดท่ีมีอยู่จ่ากัด ท้ังนี้ตัวแทนของเกษตรกรมีการจัดท่าสัญญาซื้อขายสินค้าโดยตรง กับผู้รับซื้อรายใหม่

ท้ังสองแห่ง  ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในปีเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ในปีถัดไป

กลุ่มเกษตรกรยังมแีผนการผลิตและการจ่าหนา่ยโดยจะเพิ่มชอ่งทางการจ่าหนา่ยสินค้าแบบออนไลน์ 
  

ค าส าคัญ:  การจัดการช่องทางการจ่าหน่าย, ลิน้จี,่ กลุ่มอนุรักษ์ผลิตล้ินจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย จังหวัดพะเยา 
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-Abstract- 

Abstract 
In Phayao Province Mae Jai District is the area where the most lychee growers are. Hong Hui lychee has a 

cultivation area of 4 in 5 of the total area. The farmers of Huai Pa Kluai Quality Lychee Conservation Production Group 

is potential lychee producers. In the past harvest years ago Farmers sold their products to Lotus Department Store 

and to local buyers in Phayao Province but experienced the problem of limited lychee distribution channels resulting in 

products selling at a lower price. In order to solve these problems, farmers need to analyze the group's ability to 

produce and sell lychee in the harvest year 2018.Adjusting lychee quality to meet the standards of the new target 

market including the inspection of pesticide residues Lychee grading as required by new buyers, sweetness 

examination, new reasonable sales price to suit the new distribution channel, and the suitable transportation of products 

to new markets in Bangkok. 

After the farmers have improved the Lychee production quality processes and complied with the purchase 

conditions of the new buyers. This year, farmers have successfully sold Lychee to leading modern department stores, 

the Mall Group and Lemon Farm (Head Office) in Bangkok. As a result the farmers have more income than 30 percent 

and reduced the problem of low selling prices and limited channel distribution. In this regard, the farmers' 

representatives have a direct written purchase contract for the product with both new buyers, which is helping to 

strengthen the community sustainably. In addition, in the coming year of harvesting lychee products, farmers plan to 

increase On-line distribution channels. 
 

Keywords:  Channel distribution management, Lychee, Huay Pa Kluai Quality Lychee Conservation Group, Phayao Province 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้วเกรียบเพื่อสุขภาพจากถั่วเน่า 

Development of healthy chips from Thua Nao (An indigenous fermented soybean 

of Northern Thailand) 
 

ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์1* และ สกุลคุณ มากคุณ1 

Thanikarn Sansawat1* and Sakunkhun Makkhun1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณถั่วเน่าท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบถั่วเน่า และเพื่อ

ศึกษาอายุการเก็บของข้าวเกรียบถั่วเน่า โดยท่าการศึกษาชนิดของถั่วเน่า 2 ชนิด คือ ถั่วเน่าแผ่นและถั่วเน่าปรุงรส น่ามา

ผลิตตามขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบมาตรฐาน จากนั้นน่ามาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ข้าวเกรียบท่ีใชถ้ั่ว

เนา่ปรุงรสได้รับคะแนนความชอบสูงกว่า แล้วท่าการแปรผันปริมาณถั่วเน่าท่ีใชเ้ป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 3.5, 4.0 และ 4.5 

น่ามาทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส ค่าสี L* (ความสว่าง) และความกรอบของข้าวเกรียบลดลง

ตามปริมาณถั่วเน่าท่ีเพิ่มขึ้น (p<0.05) ข้าวเกรียบถั่วเน่าท่ีใช้ถั่วเน่าร้อยละ 4.5 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด  (p<0.05) 

การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์พบว่าข้าวเกรียบถั่วเน่ากึ่งส่าเร็จรูปและข้าวเกรียบถั่วเน่าส่าเร็จรูปมีอายุการเก็บท่ี

อุณหภูมหิ้อง 21 วัน โดยมีปริมาณความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ จ่านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด จ่านวนยสีตแ์ละรา และค่าเพอร์

ออกไซด์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของข้าวเกรยีบ เลขท่ี มผช.107/2554    
 

ค าส าคัญ:  ถั่วเนา่, ข้าวเกรยีบ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, อายุการเก็บ 
 

Abstract  
 The aim of this research was to study the optimum type and amount of Thua Nao (fermented soybean: FS) 

in crispy chip formulation and to determine shelf life of crispy chip. Two types of FS; FS-sheet and flavored FS were 

investigated. The results showed that the chip using flavored FS had higher sensory score than that of chip using FS-

sheet. The chips with flavored FS 3 levels: 3.5%, 4.0% and 4.5% were prepared and analyzed physical and sensory 

qualities. The L* value and the crispness of chips decreased with increasing amount of FS (p<0.05). The chip with 

4.5% FS had the highest score in all attributes (p<0.05). Shelf life of both raw and ready-to-eat FS chips at room 

temperature were 21 days. The moisture content, water activity, total count, yeast and mold, and peroxide value were 

in accordance with the Thai community product standard No. 107/2554.     
 

Keywords: Thua Nao, Crispy chip, product development, shelf life  
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-Abstract- 

ผลของพาสเจอร์ไรเซชนัต่อผลิตภัณฑ์ต ามะเขือม่วงเซนได 

Effect of pasteurization on Sendai Nasu Eggplant chili paste product 
 

ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์1* และ คุณากร ขัติศรี1 

Thanikarn Sansawat1* and Kunakorn Katsri1  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์ต่ออายุการเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑ์ต่ามะเขือม่วงบรรจุขวดแก้ว  คัดเลือกสูตรต่ามะเขือจากสูตรท้องถิ่น 3 สูตรโดยการทดสอบความชอบด้วยวิธี  

9 – Point Hedonic Scale Test น่ามาบรรจุขวดแก้วแล้วให้ความร้อนในระดับพาสเจอร์ไรซ์โดยนึ่งท่ีอุณหภูมิน้่าเดือดเป็น

เวลา 30 นาทีและท่าให้เย็นทันที น่าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (30 + 1 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิตู้เย็น (4 + 1 องศา

เซลเซียส) เปรียบเทียบอายุการเก็บกับต่ามะเขือท่ีบรรจุถุงพอลโิพรพิลีนแล้วเก็บท่ีอุณหภูมิเดียวกัน  ต่ามะเขอืสูตรท่ีได้รับ

การคัดเลือกมีส่วนประกอบ คือ มะเขือม่วงเซนได 50.0%, เนื้อปลา 25.8%, พริกหนุ่ม 8.0%, กระเทียม 7.0%, หอมแดง 

6.8%, น้่าปลาร้า 2.8% และเกลือ 0.4% ผลิตภัณฑ์มะเขือม่วงท่ีผ่านการพาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวดแก้วมีอายุการเก็บน้อย

กว่า 9 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง และน้อยกว่า 21 วัน ท่ีอุณหภูมิตู้เย็น  ซึ่งเก็บได้นานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่ามะเขือม่วงท่ี  

ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุในถุงพอลิโพรพิลีนท่ีมีอายุการเก็บน้อยกว่า 2 และ 8 วัน เมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิ ห้องและ

อุณหภูมติูเ้ย็น ตามล่าดับ 
 

ค าส าคัญ:  มะเขือมว่งญี่ปุ่นเซนได, ต่ามะเขอื, พาสเจอร์ไรซ์, อายุการเก็บ 
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-Abstract- 

Abstract  
The objective of this research was to study the effect of pasteurization on shelf life of ECP in jar. The selected 

formula of ECP by using 9 – Point Hedonic Scale Test was filled in jars and pasteurized by using a steaming pot over 

boiling water for 30 min and cooled down immediately. The jars were kept at room temperature (30 + 1oC) and in the 

refrigerator (4 + 1oC) .  The shelf life of pasteurized ECP in jars were compared to those of ECP filled in polypropylene 

bags at the same temperature. The selected formula of ECP composed of Sendai nasu eggplant 50.0%, cooked fish 

25.8%, green chili 8.0%, garlic 7.0%, shallot 6.8%, fermented fish 2.8% and salt 0.4%. The shelf life of pasteurized 

ECP in jars were less than 9 day at room temperature and less than 21 days at refrigerated temperature which were 

longer when compared to shelf life of ECP in polypropylene bags stored at the room and refrigerated temperature for 

less than 2 and 8 days, respectively.    
 

Keywords:  Sendai Nasu eggplant, Eggplant chili paste, Pasteurization, Shelf life  
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การพัฒนาการผลติไวน์ลิ้นจี่เสริมสแีดงจากเปลอืกลิ้นจี่ 

The process development of lychee wine fortified red color from lychee pericarps  
 

ยุพารัตน ์โพธิเศษ1* และ สุภาพร ภัสสร2 

Yuparat Potisate1* and Supaporn passorn2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ลิ้นจี่เสริมสีแดงจากเปลือกลิ้นจี่ และทราบสมบัติทางเคมี 

กายภาพ และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ น้่าลิ้นจี่และน้่าเปลือกลิ้นจี่ถูกเตรียมด้วยอัตราส่วนเนื้อ/เปลือกต่อน่้า 1:2 (w/v) และ 

ท่าการผสมน่้าลิ้นจี่และน้่าเปลือกลิ้นจี่ท้ังหมด 4 สูตร ได้แก่ สูตรท่ี 1 100:0 (ควบคุม) สูตรท่ี 2 75:25 สูตรท่ี 3 50:50 และ

สูตรท่ี 4 25:75 (%v/v)  ปรับปริมาณของแข็งท่ีละลายน่้า 22Brix และความเป็นกรด-ด่างท่ี 3.8 ถ่ายเชื้อ Saccharomyces 

cerevisiae หมักบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14 วัน น่าไวน์ลิ้นจี่ท่ีได้พาสเจอไรส์ ท่ี 80 องศาเซลเซียส 10 นาที พบว่าไวน์

ลิ้นจี่สูตรท่ี 4 (25:75) มีปริมาณของแข็งละลายน้่า (15.20brix) มีค่าความเป็นสีแดง (a*=4.36) ปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด 

(148.56 mg GAE/100g) และปริมาณฟลาโวนอยด์ (13.89 mg QE/100g) สูงท่ีสุด แต่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่่าท่ีสุด (3.58%)  

มีคะแนนความชอบด้านรสชาติสูงกว่าสูตรอื่น ดังนั้นประโยชน์ของการเสริมสีแดงจากน้่าสกัดเปลือกลิ้นจี่ (ร้อยละ 75) ส่งผล

ตอ่กลิ่น สี รสชาต ิและฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระท่าให้ได้ไวนล์ิ้นจี่คุณภาพดี 
 

ค าส าคัญ:  ลิน้จี,่ เปลอืกลิ้นจี่, สารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ   
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-Abstract- 

Abstract  
 The research aims to develop lychee wine product fortified red color from lychee peels and to know chemical, 

physical properties, and bioactive compound. Lychee and peel juice were prepared with a ratio lychee/peel per water 1:2 

(w/v) and mixed lychee juice and peel juice in four formula including 100:0 (control), 75:25, 50:50 and 25:75 (%v/v). The 

total solids were adjusted at 22brix and pH 3.8. Saccharomyces cerevisiae was transferred and then fermented at room 

temperature for 14 days. The lychee wines were pasteurized at 80° C for 10 mins. The results showed that fourth formula 

(25:75) had the highest of total soluble solids content (15.20brix), redness (a*= 4.36), the total phenolic content (148.56 

mg GAE/100g) and total flavonoid content (13.89 mg QE/100g) but the lowest of alcohol content (3.58%). The taste score 

was higher than other formulas. Therefore, the benefits of the red anthocyanin fortified from lychee peel extract (75%). 

affect that flavor, color, taste, and antioxidant activity resulting in a good quality lychee wine.  
 

Keywords:  Lychee wine, Lychee pericarp, Bioactive compound 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรมีลิ้นจี่ซนิไบโอตกิ 

Feasibility studied for the product developed of lychees synbiotic ice cream 
 

ยุพารัตน ์โพธิเศษ1*, อักษรากร ค่ามาสุข2 และ สุพัตรา โพธิเศษ3 

Yuparat Potisate1*, aksarakorn kummasook2 and Suphatta Phothiset3 
 

บทคัดย่อ 
 เมล็ดลิ้นจี่เป็นแหล่งสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น ฟลาโวนอยด์ โอลิโกแซคคาไรด์ ท่ีมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลิ้นจี่โยเกิร์ตผสมเมล็ดลิ้นจี่ผงในอัตราส่วน 5 , 10, 15 และ 20 

(w/w) เป็นไอศกรมีลิ้นจี่ซินไบโอตกิเปรียบกับไอศกรมีลิ้นจี่โยเกิร์ต (สูตรควบคุม) ผลพบวา่ไอศกรมีทุกสูตรท่ีเตมิเมล็ดลิ้นจี่

ผงมีค่าของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 20.50-21.16Brix ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.81-5.06 และค่าความเป็นกรดท้ังหมด 

0.42-0.59% ไอศกรีมสูตรท่ี 3 มีค่าการละลายหยดแรกและค่าการละลายอย่างสมบูรณ์สูงกว่าสูตรอื่นๆ (p<0.05) และ 

ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับไอศกรีมโยเกิร์ตผสมเมล็ดลิ้นจี่ผงทุกสูตรต่างๆ ไม่แตกต่างจากไอศกรีมสูตรควบคุม ดังนั้น

เป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตผสมพรีไบโอติกจากเมล็ดลิ้นจี่ มีความเป็นไปได้ในการผลิตไอศกรีมซินไบโอติกลิ้นจี่

โดยการเตมิผงเมล็ดลิ้นจี่ในอัตราส่วน 10 (w / w) เพื่อเพิ่มโพรไบโอติกและพรีไบโอตกิซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่สุขภาพ 
 

ค าส าคัญ: เมล็ดลิน้จี,่ ไอศกรมีโยเกิร์ต, ซินไบโอตกิ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Lychee seeds are a source of bioactive substances such as flavonoids, oligosaccharides with prebiotic 

properties. This research aims to develop lychee yogurt ice cream product with lychee seeds powder in ratios of 5 , 

10, 15 and 20 (w/w) into lychee synbiotic ice cream compared to lychee yogurt ice cream (control). The results showed 

that all ice creams which containing lychee seeds were total soluble solids 20.50-21.16 Brix, pH 4.81-5.06 and 

total acidity 0.42-0.59%. Formula 3 of ice cream had higher the first drop of melting and the complete melting than 

other formulas (p<0 . 05 ) . The panelist were accepted of all the yogurt ice cream mixed with lychee seeds powder. 

Therefore, the feasibility for developed the yogurt ice cream mixed with prebiotic from lychee seeds. It was indicated 

that the possibility of producing lychee synbiotic ice cream by adding lychee seeds powder in a ratio of 1 0  ( w/w) to 

enhance probiotic and prebiotic, which can be beneficial for health. 
 

Keywords: Lychee seeds, Yogurt ice cream, Synbiotic  
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-Abstract- 

ผลของสภาวะการสกัดและวธิีการท าแห้งต่อสีของหญ้าหวานผง 

Effect of extraction conditions and drying methods on color of stevia powder  
 

ยุพารัตน ์โพธิเศษ1* และ ชินกฤต ศรีนวล2 

Yuparat Potisate1* and Chinnakrit Srinuan2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาวะการสกัดหญ้าหวานด้วยสารเคมีทางอาหารต่างๆ ได้แก่ 

การสกัดดว้ยน้่า 100%, เอทานอล 5% (v/v), การสกัดดว้ยเอทานอล 5%(v/v) ผสมกับกรดซิตริก 0.1%(w/v) และ          เอ

ทานอล 5% (v/v) ผสมกับเบกกิ้งโซดา 0.1% (w/v) สกัดด้วยไมโครเวฟท่ี 750 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที น่าสารสกัดหญ้า

หวานไปท่าแห้งแบบโฟมแมทและน่าไปเปรียบเทียบกับการท่าแห้งแบบถาดท่ี 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที และ

เคร่ืองไมโครเวฟท่ี 750 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที วิเคราะห์ค่าสี (ความสว่าง L*, ความเป็นเขียว -a*, ความเป็นสีเหลือง  

b* Chroma* และ a*/b*) ผลการทดลองพบว่าสกัดหญ้าหวานด้วยสารละลายเอทานอล 5% (v/v) ผสมกับเบกกิ้งโซดา 

0.1% (w/v) ท่าแห้งแบบโฟมแมทด้วยเคร่ืองไมโครเวฟมีค่าความเป็นสีน้่าตาลแดงใกล้เคียงกับสีของน้่าตาลทราย ดังนั้น

งานวจิัยนี้อาจเป็นแนวทางในการเลอืกสภาวะการสกัดและวิธีการท่าแห้งส่าหรับการประยุกตใ์ชส้ารสกัดหญ้าหวานผง 
 

ค าส าคัญ:  สารสกัดหญ้าหวาน, สภาวะการสกัด, วธีิการท่าแห้ง, ส ี
 

Abstract  
 This research aims to study the influence of stevia extraction conditions with various food chemicals, including 

100% water, 5% (v/v) ethanol, 5%(v/v) ethanol mixed with 0.1% (w/v) citric acid and 5% (v/v) ethanol mixed with 

0.1% (w/v) baking soda. Microwave extraction at 750 W for 2 min. The stevia extract was dried by foam mat drying 

and compared with tray drying at 70°C for 45 min and a microwave at 750W for 5 min. Determination of color values 

(brightness L*, greenness -a*, yellowness b*, Chroma* and a*/b*). The result showed that the extracted stevia with 

5 % (v/v) ethanol solution mixed with 0.1% (w/v) baking soda and foam mat drying by using microwave which was 

red-brown color as same as sugar cane. Therefore, this research may be an appropriated of extraction conditions and 

drying methods for the application of stevia powder extract. 
 

Keywords:  Stevia powder extract, Extraction condition, Drying method, Color  
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-Abstract- 

การใช้สัตว์วัตถุในการรักษาโรคของชาวกะเหรี่ยงสะกอ ในพื้นท่ีต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

The use of animals as remedies by Skaw Karen in Mae Yao sub-district, mueang 

district, Chiang Rai province 
 

กิตติชัย จันธิมา1* และ เนตรศริิ ใฝ่รุ่งโรจน์1   

Kittichai Chantima1* and Netsiri Fairungrot1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สัตว์วัตถุทางการแพทย์พื้นบ้านของชาวชาติพันธ์ุกะเหร่ียงสะกอ 

ในต่าบลแม่ยาว อ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยด่าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจ่านวน 47 คน จาก 3 หมู่บ้าน

ของกลุม่ชาติพันธ์ุกะเหร่ียงสะกอ ระหว่างเดอืนมถิุนายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยใชแ้บบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง 

และวิเคราะห์ค่าดัชนทีางสัตววิทยาพื้นบ้าน คือ ค่าการใชส้ัตว ์(Used value; UV) และดัชนีการยอมรับในการรักษา (Index 

of agreement on remedies; IAR) ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้สัตว์ท้ังหมด จ่านวน 28 ชนิด ในการรักษา 22 กลุ่มโรค/

อาการ โดยมีวิธีการเตรียมถึง 10 รูปแบบ สัตว์ท่ีมีการกล่าวถึงการใช้เป็นสัตว์วัตถุมากท่ีสุด คือ ตัวนิ่มหรือลิ่น (Manis 

javanica) (UV = 0.53) และพบสัตว์ท่ีมีค่าดัชนีการยอมรับในการรักษาสูงสุด ท้ังหมด 9 ชนิด (IAR = 1.00) การศึกษานี้

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงสะกอในพื้นท่ีต่าบลแมย่าวยังคงใช้สัตวเ์พื่อรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ตามองค์ความรู้

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่นท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม 
 

ค าส าคัญ: กะเหร่ียงสะกอ, การรักษาโรค, องค์ความรู้พืน้บ้าน, จังหวัดเชยีงราย 
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-Abstract- 

Abstract  
The aim of this study was to document the use of animal species in traditional medicine by Sgaw Karen of 

Mae Yao Sub-district, Mueang District, Chiang Rai Province. Field surveys were carried out during June - September 

2020 in three villages of Sgaw Karen via conducting semi-structured interviews among the 47 indigenous respondents 

who provided the information regarding various medicinal uses of animals and their products. This dataset was 

statistically analyzed by calculating two quantitative indexes, including use value (UV) and index of agreement on 

remedies (IAR). The study recorded a total of 28 species which are used for the treatment of 22 different ailments 

that produced 10 methods for usages. Manis javanica showed the highest UV (0.53) and IAR value was found to be 

maximum for 9 species (IAR = 1.00). This study indicated that the animals are still being used by the Skaw Karen, to 

treat various illnesses based on traditional knowledges.  
  

Keywords:  Skaw Karen, Remedy, Traditional knowledge, Chiang Rai province 
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-Abstract- 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกระบอืในจังหวัดพะเยา  

Analysis of cost and return of buffalo farming in Phayao province 
 

บังอร สวัสดิ์สุข1* และ สมชาติ ธนะ1 

Bungon Sawatsuk1* and Somchart Thana1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกระบือ บ้านสันสลี ต่าบลเจริญ

ราษฎร์ อ่าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเลี้ยงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง

ส่ารวจ เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือของกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาควาย

ไทย ต่าบลเจรญิราษฎร์ อ่าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา จ่านวน 9 ราย 

 ผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย  

55-65 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพท่านาเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 

77.78 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลีย้งกระบอืเฉลี่ย 16 ปี สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มวีัตถุประสงค์ในการเลีย้งกระบอืเพื่อ

ผลิตลูกขาย ผลิตพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุขาย และขายมูลกระบือ  นอกจากนี้เกษตรกรมีต้นทุนในการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 

3,333.36 บาทต่อตัว มีรายได้จากการจ่าหน่ายกระบือเฉลี่ย 6,526.88 บาทต่อตัว มีรายได้จากการจ่าหน่ายมูลเฉลี่ย 

573.62 บาทต่อตัว และมีรายได้กระบือท่ีขายได้ท้ังหมดเฉลี่ย 7 ,100.50 บาทต่อตัว การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน พบว่า 

เกษตรกรจะต้องจ่าหน่ายกระบือพ่อพันธ์ุจ่านวน 1 ตัว ในราคาตัวละ 48,000 บาท หรือจ่าหน่ายกระบือแม่พันธ์ุจ่านวน  

1 ตัวในราคาตัวละ 33,400 บาท หรือจ่าหน่ายกระบือรุ่นจ่านวน 1 ตัวในราคาตัวละ 25,000 บาท หรือจ่าหน่ายกระบือ 

ดูดนมจ่านวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 14,937.63 บาท จึงจะคุ้มทุน จากผลการวจิัยแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรสามารถพัฒนา

ยกระดับเป็นเกษตรกรผู้ผลิตกระบอืพันธ์ุดขียายสู่เกษตรกรรายอื่นและเป็นอาชพีเสริมท่ีม่ันคง  
 

ค าส าคัญ:  ตน้ทุนและผลตอบแทน, กระบือ, จังหวัดพะเยา 
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-Abstract- 

Abstract 
 This research aims to study the Cost and Return of Buffalo Farming of Farmers in Ban Sansalee Maejai District 

Phayao Province in 2018 farming year between January to December. The research is a survey research and collected 

research data from 9 Farmers by interviewing. 

 The results of the interview found that most members of this group of buffalo farmers are male aged 55-65 

years. Most of them have primary education. Their main job is Rice Farming and second job is buffalo Farming 77.78%. 

The average experience of farmers in buffalo farming is 16 years. Most of group members have the objective of raising 

buffaloes in order to produce new baby born buffaloes for sale, to produce of male breeders and female breeders for 

sale and to sell buffalo manure. The average cost of buffalo farming is 23,333.36 baht per one buffalo. The average 

profit is 6,526.88 baht per one buffalo, with additional of buffaloes manure selling price 573.62 baht per unit and an 

average of 7,100.50 baht per unit of buffalo sales. The break-even point analysis found that farmers would have to 

sell one male buffalo breeder at a price of 48,000 baht or sell one male buffalo breeder at a price of 33,400 baht or 

one young buffalo sold at a price of 25,000 baht or sell 2 buffalo feeders at a price of 14,937.63 baht, so it will cover 

the cost. Farmers not only can develop or upgrade to being a producer of good breed buffalo, but also be able to 

educate their knowledge and experience to other farmers, and be a stable supplementary career. 

Keywords:  Cost and Return, Buffalo farming, Phayao province  
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-Abstract- 

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานส าหรับการเล้ียงโคนมโดยชุมชนเปน็ฐานเพือ่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน  กรณีศกึษาสหกรณโ์คนมจังหวัดเชียงราย จ ากัด จังหวัดเชียงราย 

Study of supply chain for diary cattle production by community- base of 

sustainable development: A case study of Chaing Rai ciary cattle co-operative, 

Chaing Rai province 
 

สมชาติ ธนะ1*, จักรทอง ทองจัตุ2,  อัจฉราวดี แก้ววรรณดี2 และ ศิริบูรณ์ บุญถา2 
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บทคดัย่อ 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทานโคนม ได้มุ่งเนน้การวิเคราะห์กระบวนการท่างานและการจัดการด้านตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

อุปทานในระบบ โดยการวิเคราะห์แนวทางและโอกาสในการปรับปรุงเชิงบูรณาการ มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ

สนองตอบต่อความตอ้งการของตลาด , การผลิต , การกระจายและการส่งมอบสินค้าและรวมถึงการสื่อสารสนเทศของข้อมูล

และข่าวสาร ท้ังนี้การลดตน้ทุนจะตอ้งไมก่ระทบตอ่คุณภาพโดยรวมและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของการ

แข่งขัน และบริการ รวมถึงการมุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยเน้นในเร่ืองประสิทธิผลการท่างานและผลตอบแทนทาง

ธุรกิจ จากกรณีศึกษาพบว่ายังมีหลายกิจกรรมท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้เพื่อให้ระบบมีความคล่องตัวโดยเมื่อท่าการ

วิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยแนวคิดลีนพบว่าสามารถลดขั้นตอนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจกรรมย่อยในโซ่อุปทาน 

โคนมได้ ทั้งนี้แนวทางในการส่งเสริมให้สหกรณ์โคมและกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรดได้แลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ใน

กระบวนการผลิตสามารถชว่ยลดต้นทุนอาหารโค ลงได้มากถึง 68.35% และการวเิคราะห์คอขวดในกระบวนการผลิตจะท่าให้

เกิดผลิตภาพท่ีสูงขึ้นอย่างมาก ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลก่าไร นับว่าเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพ 

ในการแข่งขันร่วมกันในโซ่อุปทานด้านการเกษตรของจังหวัดตอ่ไป 

ค าส าคัญ:  ห่วงโซ่อุปทาน, สหกรณโ์คนมจังหวัดเชยีงราย จ่ากดั 
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-Abstract- 

Abstract 
Supply Chain Management for Dairy Cattle Production aims to analyze processes and management activities 

related to demands in the system. Based on the analysis of guidelines and opportunities for integrated development, 

the main objective is value added and responsiveness in terms of market demand, production, distribution and delivery, 

and also information and communications. Furthermore, Cost reduction strategy would not affect to total quality as well 

as it would be able to create value added to products with the purpose for enhancing competitiveness and service 

quality including boosting customer satisfaction by emphasizing on effectiveness and returns. The case study indicates 

that some activities in the system could be able to be improved and developed in order for a solution to form the Agile 

Supply Chain by employing Lean Manufacturing principles. Therefore, the sub-activities could be able to reduce and 

add value in addition to streamline the Supply Chain of Dairy Cattle Production. Ultimately, the guideline of Waste 

Utilization exchange for Dairy Cattle Cooperative and Pineapple Growers Group of Chiang Rai Province would reduce 

raw material cost of cattle feed approximately 68.35% as well as Bottleneck Analysis would significantly increase 

productivity and definitely create more opportunities for higher income and profit. As a result, the proposed direction 

would enhance competitiveness cooperatively within Agricultural Supply Chain of Chiang Rai Province in the future. 
 

Keywords:   Supply chain, Chaing Rai ciary cattle co-operative 
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-Abstract- 

ผลการใช้ร าเดือยทดแทนร าข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเตบิโตของไก่พื้นเมือง 

Effect of used job’s tears bran replaced to rice bran in diet on growth performance of 

native chickens  
 

ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร1*, สว่าง กุลวงษ์1, สุธาสิน ีครุฑธกะ1, ศรุตวิงศ์ บุญคง1 และ พิทักษ์ น้อยเมล์1 

Chaiyapruek Hongladdaporn1*, Sawang Kullawong1, Suthasinee Kruttaga1, Saruttiwong Boonkong1 and 

Pitak Noimay1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ร่าเดือยทดแทนร่าข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการ

เจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง ใช้ไก่พื้นเมืองสามสายพันธ์ุ อายุ 1 วัน จ่านวน 300 ตัว สุ่มไก่ออกเป็น 5 กลุ่ม (ตามปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ ระดับร่าเดือยทดแทนร่าข้าวในสูตรอาหาร 5 ระดับ: ร้อยละ 0, 25, 50, 75, และ 100) กลุ่มละ 4 ซ้่า ซ้่าละ 

15 ตัว ให้ไก่ได้รับอาหารและน้่าอย่างเต็มท่ี จนกระท่ังอายุ 63 วัน จากผลการศึกษา พบวา่ในช่วงอายุ 1 ถึง 9 สัปดาห์ ไก่ท่ี

ได้รับอาหารท่ีมีระดับร่าเดือยทดแทนร่าข้าวร้อยละ 0, 25, 50, 75, และ 100 มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเป็น 20.03, 20.42, 20.67, 21.05 และ 20.43 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล่าดับ 

เชน่เดียวกับปริมาณอาหารท่ีกิน มคี่าเป็น 51.69, 51.88, 51.54, 52.76 และ 51.89 กรัมตอ่ตัวตอ่วัน ตามล่าดับ อัตราการ

เปลี่ยนอาหารเป็นน้่าหนักตัว มีค่าเป็น 2.47, 2.44, 2.39, 2.40 และ 2.43 ตามล่าดับ และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน  

มีค่าเป็น 2.28, 2.31, 2.36, 2.34 และ 2.32 ตามล่าดับ (P>0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้ร่าเดือย 

เป็นแหล่งพลังงานทดแทนร่าข้าวในสูตรอาหารไก่พื้นเมอืงได้ โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่สมรรถนะการเจรญิเตบิโต  
 

ค าส าคัญ:  ร่าเดือย, ไก่พื้นเมอืง, สมรรถนะการเจรญิเตบิโต   
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-Abstract- 

Abstract 
 The objective of this study was to determine the effect of used Job’s tears bran replaced to rice bran in diet 

on growth performance of native chickens. A total 300 and 1 day old three crossbred chickens were randomly allocated 

to 5 groups (5 treatments: 0, 25, 50, 75 and 100% of levels of Job’s tears bran replaced to rice bran in diet) with 4 

replicates of 15 chicks each. Chickens received feed and water freely available at all time (ad libitum) until 63 days 

experimental periods. The results showed that chickens fed the diets with 0, 25, 50, 75 and 100% of levels of Job’s 

tears bran replaced to rice bran in 1 to 9 weeks of age had not showed significantly effect on average daily gain 

(P>0.05). The values of average daily gain were 20.03, 20.42, 20.67, 21.05 and 20.43 g/b/d, respectively. Similarly, 

average daily feed intakes were 51.69, 51.88, 51.54, 52.76 and 51.89 g/b/d, respectively, feed conversion ratio 

were 2.47, 2.44, 2.39, 2.40 and 2.43, respectively and protein efficiency ratio were 2.28, 2.31, 2.36, 2.34 and 

2.32, respectively (P>0.05). In conclusion, this study indicated that Job’s tears bran can be used as an energy souse 

replaced to rice bran in native chickens diets and not affected to growth performance of chickens. 
 

Keywords:  Job’s tears bran, Native chickens, Growth performance 
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-Abstract- 

การชกัน ากุหลาบสายพันธุ์มายวาเลนไทน์ให้ออกดอกในหลอดทดลอง 

In vitro flowering induction of osa hybrida L. cv. ‘My valentine’ 
 

คันธมาทน์ กาญจนภูมิ1* 

Kantamaht Kanchanapoom1* 

 

บทคัดย่อ 
ในการชักน่าดอกกุหลาบสายพันธ์ุมายวาเลนไทน์ พบว่าอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA และ TDZ สามารถชักน่าให้

กุหลาบสายพันธ์ุมายวาเลนไทน์ออกดอกได้  โดยอาหารสูตร MS  ท่ีเติม BA ท่ีระดับความเข้มข้น 0.4  มิลลิกรัมต่อลิตร  

สามารถออกดอกได้ดีท่ีสุดคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ และสูตรอาหาร MS  ท่ีเติม TDZ ท่ีระดับความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร สามารถออกดอกได้ดีท่ีสุดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งการออกดอกของตน้กุหลาบนี้ใชร้ะยะเวลา 3 สัปดาห ์ เมื่อย้าย

เลีย้งต้นกุหลาบสายพันธ์ุมายวาเลนไทน์ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ  ต้นกุหลาบสามารถเจริญเตบิโตมกีารออกดอกได้ดี 
 

ค าส าคัญ:  การออกตอกในหลอดทดลอง, Benzyladenine, การเพาะเลีย้งขอ้, กุหลาบ, TDZ 
 

Abstract 
Multiple shoot formation of Rosa hybrida L. cv. ‘My Valentine’ up to 5 shoots was obtained on Murashige and 

Skoog (MS) medium supplemented with 3 mg/l N6-benzyladenine (BA). In vitro flowering was induced when 

regenerated shoots were cultured on MS medium supplemented with various concentrations of BA and TDZ.  

Regenerated shoots could be induced to flower efficiently when cultured on MS medium containing 0.4 mg/l BA (90%) 

or 0.3 mg/l TDZ (100%) within 3 weeks of the culture period. The shoots readily rooted on ¼MS medium devoid of 

growth regulators. Rooted plantlets were hardened and established in pots at 100% survival. 
 

Keywords:  In vitro flowering, benzyladenine, Nodal culture, Rose, TDZ 
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-Abstract- 

การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทยในจังหวัดพะเยาโดย

ใช้เครื่องหมายไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ 

Identification of genetic variation of Thai native buffaloes in Phayao Province by 

using mitochondrial DNA marker  
 

พันธภรณ ์สุภัคกาญจนก์ุล1* และ นันทนา โปธาค่า2 

Pantaporn Supakankul1* and Nanthana Pothakam2  
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการรายงานแผนภูมิความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของ

กระบือไทยยังมอียูน่้อย งานวจิัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรม และวิเคราะห์แผนภูมิความ

ใกล้ชิดทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทยท่ีเลีย้งในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา โดยใชเ้ครื่องหมายไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของ

ยีน D-loop ผลการศึกษาพบวา่มีความผันแปรทางพันธุกรรม (single nucleotide polymorphisms; SNPs) จ่านวน 4 ต่าแหนง่ 

ประกอบด้วย g.255T>G g.312G>A g.340A>G และ g.393C>T ผลการวเิคราะห์แผนภูมคิวามใกล้ชิดทางพันธุกรรมพบว่า

ล่าดับนิวคลีโอไทด์ของกระบือท่ีเลี้ยงในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา มีความคล้ายคลึงกับล่าดับนิวคลีโอไทด์ของกระบือปลักจาก

บางพื้นท่ีของประเทศจีนท่ีได้จากฐานข้อมูล GenBank โดยมีระยะห่างทางพันธุกรรมมีค่าอยู่ตั้งแต่ 0.00-0.03  

ผลการศึกษาคร้ังนี้บ่งชี้ว่าเคร่ืองหมายไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของยีน D-loop สามารถใช้ศึกษาความหลากหลายทาง

พันธุกรรมในกระบือพื้นเมอืงไทยได้ 
 

ค าส าคัญ:  ไมโตคอนเดรียล, ดีเอ็นเอ D-loop, กระบือ, ความผันแปรทางพันธุกรรม 
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-Abstract- 

Abstract 
Currently, there is slightly reports about genetic diversity and phylogenetic relationship of Thai native swamp 

buffaloes in Northern Thailand. The aim of this study was to determine the genetic variations and phylogenetic 

relationship of Thai native swamp buffaloes raise in Phayao province by sequenced and analyzed the mitochondrial 

DNA D-loop partial sequences. Four single nucleotide polymorphisms (SNPs) polymorphic sites of mitochondrial D-loop 

were identified, consisting of g.255T>G, g.312G>A, g.340A>G and g.393C>T. Phylogenetic studies revealed that 

nucleotide sequence of Thai native swamp buffalo was similarity to buffalo origin from some area of China and genetic 

distance ranged from 0.00 to 0.03. The results suggested that mitochondrial DNA D-loop can be used as marker  

for studies of genetic diversity of Thai swamp buffaloes. 
 

 Keywords:  Mitochondrial DNA, D-loop, Buffalo, Polymorphisms 
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-Abstract- 

Superovulation-based protocols for estrus synchronization effectively promote 

pregnancy rates in swamp buffaloes (Bubalus bubalis) 
 

Payungsuk Intawicha1*, Jakkit wichapon1, Sakchai Kearsan1, Sureepon Sangwong1 and  

Chayut Dongpaleethun2 

 

Abstract 

 The present study aimed to compare synchronization protocols on the estrous cycle, conception rates and cost 

of anestrous postpartum in swamp buffalos under field conditions.  Sixty-two swamp buffalo cows were allocated to 

the following treatment groups by completely randomized design (CRD). The estrous cycle of cows was synchronized 

by Norgestomet ear implant (NEI) protocol (Treatment 1 , T1 , n=20 ) , controlled internal drug release (CIDR) protocol 

(T2, n=24), and ovulation synchronization (Ovsynch) protocol (T3, n=18). For T1 and T2, each cow received NEI and 

CIDR, respectively, on Day 0 and subjected to prostaglandin F2α (PGF2α) injection immediately after NEI and CIDR 

withdrawal (Day 7) followed by timed artificial insemination (TAI) on Day 10. The T3 cows received first gonadotropin-

releasing hormone (GnRH) on Day 0, PGF2α on Day 7 and second GnRH on Day 10 followed by TAI (3 days after the 

second GnRH administration). The results showed no differences in behavioral estrus, clear mucus discharge and 

dilation of cervical passage were observed among all treatment groups (P > 0.05). The pregnancy rate detected by 

ultrasonography on 90 days after TAI in T3 was 72.2%, which was significantly higher than T2 (25%) and T1 (10%) 

(P < 0.01) .  Moreover, the average cost for those cows treated with CIDR protocol (T2) was higher than those with 

NEI (T1) and Ovsynch (T3) protocols. In conclusion, adopting the Ovsynch protocol to synchronize the estrous cycle of 

swamp buffaloes increases the conception rate of anestrous postpartum buffalo cows with a relatively lower cost. 
 

Keywords: CIDR, Norgestome, Ovsynch, Swarm Buffalo, Estrus Synchronization 
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-Abstract- 

การออกแบบบรรจภุัณฑ์ด้วยโปรแกรมสรา้งแบบจ าลองเสมือนจริง กรณีศกึษาบรรจุ

ภัณฑ์น้ าพริก ของคุณกลอยใจ  แสงสุกใส จังหวัดสุรินทร์ 

Packaging design using virtual modeling program : A case study of chili paste 

packaging of Kloyjai saengsuk, Surin province 
 

เนตรนภา ทิชาชาติ1* 

Netnapa Tichachat1* 
 

บทคัดย่อ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสร้างแบบจ่าลองเสมือนจริง กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้่าพริก ของคุณกลอยใจ 

แสงสุกใส จังหวัดสุรินทร์ จากการศึกษางานวิจัยของนางสาวสุนิสา  งามเสมอ เร่ือง การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์

น้่าพริกท่ีแสดงอัตลักษณ์ พบว่า ช้าง แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงน่าผลจากการศึกษา

ดังกล่าวมาท่าการออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์น้่าพริก จ่านวน 3รูปแบบ โดยได้เร่ิมท่าการออกแบบเป็นภาพร่าง 2มิติ แล้ว 

จึงน่าไปขึ้นรูปแบบจ่าลองเสมือนจริงด้วยโปรแกรม 3มิติ (SketchUp) และปรับแต่งคุณภาพ (Rendering) ด้วยปลั๊กอิน Enscape  

ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้่าพริกสามารถน่าไปผลิตขึ้นรูปได้ท้ังวัสดุท่ีเป็นแก้ว และพลาสติก โดยผู้วิจัยได้น่างานออกแบบ

บรรจุภัณฑ์น้่าพริกไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ จ่านวน 8ท่าน จากนั้นจึงได้น่าผลจากการประเมินมาปรับแก้ไข

รูปแบบของภัณฑ์น้่าพริกเพื่อให้ได้แบบท่ีดีท่ีสุด และน่าไปประเมินความพึงพอใจโดยเจ้าของผู้ผลิตน้่าพริก จ่านวน 1ท่าน พบว่า

เจ้าของผู้ผลิตน้่าพริกมีความพึงพอใจต่อรูปทรงบรรจุภัณฑ์มากท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในรูปแบบของกระปุก

แบบท่ี 3 ซึ่งเป็นกระปุกพลาสติกรูปทรงช้างกระดกงวง มีงา และมีฉลาก (Tag) แบบท่ี 2 ซึ่งเป็นรูปไดคัทของช้างผสมผสานกับ

พริก เนื่องจากให้ความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์ สามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ:  การออกแบบบรรจุภัณฑ์, โปรแกรมสร้างแบบจ่าลองเสมอืนจรงิ, บรรจุภัณฑน์้่าพริก 
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Abstract 
Packaging design with a virtual modeling program A Case Study of Chili Paste Packaging of Mr. Kloy Jai Saeng 

Suksai, Surin Province From the study of Ms. Sunisa Ngamsamerd's research on the design of the pattern on the chili 

paste package that showed the identity, it was found that elephants represent the identity of Surin Province the most. 

The researcher then used the results of the aforementioned studies to design 3 forms of chili paste packaging by starting 

to design a 2D sketch and then using a 3D virtual model (SketchUp) and Quality customization (Rendering) with the 

Enscape plug-in, the pastes package design can be molded into both glass and plastic materials. Therefore, the results 

of the assessment were used to modify the design of the chili packaging to get the best possible fit. And to assess the 

satisfaction by the owner of the chili producer, number 1 It was found that the owners of chili paste producers were most 

satisfied with the shape of the package. The level of satisfaction was the most in the form of the type 3 jar, the elephant-

shaped plastic jar with tusks and the label (Tag), type 2, which was a di-cut of an elephant mixed with chili. Because it 

gives an outstanding image Can represent a product And the identity of Surin Province as well 
 

Keywords: Package design, Virtual modeling program, Chili pastes packaging 
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-Abstract- 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเบต้าแคโรทีนจากมะม่วง 

Study on optimal condition of beta-carotene extraction from mango 
 

ปานฤทัย พุทธทองศรี1*, ผอ่งอ่าไพ จ่านงสิน2 และ อรทัย จันดา2  
Panruethai Putthongsri1*, Pongumpai Jamnongsin 2 and Orathai Janda 2  
 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเบตา้แคโรทีนจากมะม่วงโดยใช้น้่ามันถั่วเหลือง 

น้่ามันมะพร้าว และ 95% ethanol ท่ีอุณหภูมิ 25, 40 และ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง กรดซิตริกความ

เข้มข้น 0.5% 1% 1.5% และ 2% และศกึษาค่าสปอนิฟิเคชัน ผลการศึกษาพบปริมาณเบตา้แคโรทีนในช่วง 0.896 ± 0.012 

mg/100 g ถึง 1.536 ± 0.012 mg/100 g โดยพบในน้่ามันมะพร้าวมากกว่าน้่ามันถั่วเหลือง ผลการศึกษาอุณหภูมิ พบว่า

ปริมาณเบต้าแคโรทีน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.7874 ± 0.121 mg/100 g ถึง 1.2987 ± 0.251 mg/100 g เมื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 

25๐C เป็น 40๐C ปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีสกัดได้พบมากกว่า แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60๐C ปริมาณเบต้าแคโรทีนลดลง 

ผลการศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัด พบว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนเมื่อใช้ ethanol สกัดท่ีอุณหภูมิห้องเวลา  

2 ชั่วโมง มากกว่า 1 ชั่วโมง จาก 22.1079 ± 0.304 mg/100 g เป็น 23.2633 ± 0.121 mg/100 g ส่วนปริมาณเบต้า 

แคโรทีนเมื่อใชน้้่ามันมะพร้าวสกัดท่ีอุณหภูมิ 25๐C, 40๐C และ 60๐C ระยะเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง พบวา่จากการศกึษาการ

ใช้น้่ามันมะพร้าวสกัดท่ีอุณหภูมิ 25oC เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 40oC และ 60oC มีปริมาณของเบต้าแคโรทีนลดลง ผล

การศึกษาความเข้มข้นของกรดซิตริก พบว่าเนื้อมะม่วงท่ีเติมกรดซิตริก 0.5% 1% 1.5% ไม่พบปริมาณของเบต้าแคโรทีน 

แต่ท่ีความเข้มข้น 2% พบปริมาณเบต้าแคโรทีน 3.3253 mg/100 g ผลการศึกษาค่าสปอนิฟิเคชัน พบว่าค่าสปอนิฟิเคชัน

ของน่้ามันมะพร้าวท่ีอยูใ่นช่วง 269-326  
 

ค าส าคัญ:  เบตา้แคโรทีน, มะม่วง 
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-Abstract- 

Abstract 
This research aims to study the optimal on beta carotene extraction from mango. The beta-carotene were 

extracted in soybean oil, coconut oil and 95% ethyl alcohol at 25, 40 and 60 oC for 1 and 2 hours. The concentration 

of citric acid at 0.5, 1, 1.5 and 2% were investigated. The saponification number of beta-carotene extract was studied. 

The effect of the temperature from 25oC to 40oC. The results found that the contents of beta-carotene showed 

increasing from 0.7874 ± 0.121 to 1.2987 ± 0.251. When increased the temperature to 60oC, found decreasing of 

beta-carotene. The optimized of the time on extraction found beta-carotene in alcohol at 2 hours higher than 1 hours. 

Which increased from 22.1079 ± 0.304 mg /100g to 23.2633 ± 0.121 mg/100g. The beta-carotene were extracted 

in coconut oil at 25oC for 1 and 2 hours. The results found the beta-carotene increased with increasing of the time. 

When increased the temperature of extraction to 40oC and 60oC for 1 and 2 hours, found that the beta-carotene had 

decreased. The concentration of citric acid at 0.5, 1 and 1.5% were not found the beta-carotene in the sample. The 

beta-carotene can determine at 2% of citric acid which found in 3.3253 mg/100g. The saponification numbers of 

sample was extracted in coconut oil found in the range of 269-326. 
 

Keywords:  Beta carotene, Mango 
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-Abstract- 

ศกึษาการผลติเส้นใยกล้วยนางพญาและการย้อมสจีากยางกล้วย 

A study of the Nang Phaya banana fiber production and dyeing from banana latex 
 

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1*, พรโพยม วรเชฐวราวัตร์1, นิสาวรรณ แสงมณี1, อโรญา จันทร์แสงศรี1                

และ อนุวัตร สุขขัง1                          
Panyos Worachetwarawat1*, Ponpayum Worachetwarawat1, Nisawan Saengmanee1, Aroya Junsangsri1 

and Anuwat Sukkhung1                          
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษากระบวนการตีเส้นใยและการย้อมสีด้วยยางกล้วยนางพญา เนื่องด้วยกล้วยนางพญาเป็นพันธ์ุท่ีพบเจอได้

มากในภาคใต้  มีผลผลิตตลอดท้ังปี  โดยทางด้านสิ่งทอ ใยกล้วยจากกาบกล้วยสามารถน่ามาประยุกต์และใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย เนื่องด้วยใยกล้วยนางพญายังมคีุณสมบัตขิองความเหนียว ความแข็งแรง และความคงทน ในปัจจุบันนี้กาบกล้วย

ถือเป็นผลผลิตท่ีไมม่กีารน่ามาใชง้าน การน่าใยกล้วยท่ีได้จากกาบกล้วยมาใชป้ระโยชนจ์ึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร การศึกษานี้ได้ท่าการทดลองย้อมสีเส้นใยกล้วยนางพญาจากสียางกล้วยและสารช่วยย้อม 3 ชนิด คือ 

อะลูมิเนียมซัลเฟต, คอปเปอร์ซัลเฟตและเฟอร์รัสซัลเฟต ท่ีอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาทีและทดสอบ

ความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียม ผลการทดลองพบว่า ลักษณะเส้นใยกล้วยท่ีได้จากการสางด้วยหวี เส้นใยมีความนุ่มและ

มันเงามากขึ้น การย้อมสี พบว่า เฟอร์รัสซัลเฟตให้สีด่า ค่า K/S = 7.75 ซึ่งมีค่าการติดสีมากท่ีสุด รองลงมาคอปเปอร์ซัลเฟต

ให้สีน้่าตาลเข้ม ค่า K/S = 6.86  ไม่ใช้สารช่วยย้อมให้สีน้่าตาล ค่า K/S = 3.54 และอะลูมิเนียมซัลเฟตให้สีน้่าตาลอ่อน  

ค่า K/S = 2.75 ตามล่าดับ และความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมอยูใ่นระดับ 3 ถือวา่มคีวามคงทนอยูใ่นระดับปานกลาง  
 

ค าส าคัญ:  เส้นใยกลว้ยนางพญา, ยอ้มสีธรรมชาติ 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aims to study the spinning process of the Nang Phaya banana fiber and dyeing process from 

the Nang Phaya banana latex as the Nang Phaya banana is the species mostly found in the south of Thailand. In 

addition, it was all year-round cultivation. In the textile area, the banana fiber from a leaf sheaf can be used with a 

variety of applications because of its properties of toughness, strength and durability. Nowadays, the banana leaf sheaf 

is considered useless, thus applying the banana fiber from the leaf sheaf is considered to be turning agricultural 

residues into value-added products. In this study, the banana fiber was dyed with the banana latex and three types 

of dyeing agents, aluminum sulfate, copper sulfate and ferrous sulfate. The temperature was set at 80 - 100 degrees 

Celsius for 60 minutes. Next, the color fastness to artificial light was tested. The results showed that the banana fiber 

attained from a combing process was more soft and shiny. For the dyeing process, it was found that the most efficient 

dyeing agent was the ferrous sulfate that gave a black color with K/S=7.75. The second best was the copper sulfate 

that gave a dark brown color with K/S=6.86. The dyeing process without the dyeing agents gave a brown color with 

K/S = 3.54 and the dyeing process with the aluminum sulfate gave a light brown color with K/S= 2.75 respectively. 

For the color fastness to artificial light, it was moderate at the same level of 3.    
 

Keywords:  Nang Phaya banana fiber, Natural dye  
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ผลของการผสมสมุนไพรไส้อ่ัวต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของไส้กรอกอมิัลชัน ปลาชะโด  

Effects of adding northern thai style sausage’s herb on physicochemical 

properties of emulsion sausage from giant snakehead fish (Channa micropelts)  
 

สกุลคุณ มากคุณ1* 

Sakunkhun Makkhun1*  
 

บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันปลาชะโดผสมสมุนไพรไส้อั่ว ท าการศึกษา 

ปริมาณสมุนไพรท่ีเหมาะสมในการผลิตไส้กรอกอิมัลชันปลาชะโดโดยแปรปริมาณสมุนไพรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 6 

ร้อยละ8 และร้อยละ 10 ของน้่าหนักส่วนผสมท้ังหมด พบว่าปริมาณสมุนไพรไส้อั่วท่ีได้คะแนนการยอมรับทาง ประสาท

สัมผัสมากที่สุดคือ ร้อยละ 6 โดยผลิตภัณฑไ์ส้กรอกอิมัลชันปลาชะโดผสมสมุนไพรไส้อ่ัวท่ีได้มคีุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ 

ค่ า  Hardness เ ท่ า กั บ  1339±59.037 ค่ า  Springinessเ ท่ า กั บ  0.915 ±0.010 ค่ า  Firmness เ ท่ า กั บ  0.709± 0.020  

ค่า Gumminess เท่ากับ 970.998±45.961 และค่าสี L* a* b* เท่ากับ 68.606±0.517, 1.462±0.363 และ 42.102±0.723 

ตามล่าดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, เยื่อใย ,ความชื้น และเถ้า เท่ากับ 

2.138±1.748, 5.518±2.531, 13.083±0.809, 2.073±0.254, 72.598±0.591 และ 4.590±0.041 ตามล่าดับ  
 

ค าส าคัญ:  ไส้กรอกอิมัลชัน, ปลาชะโด, สมุนไพรไส้อ่ัว 
  

Abstract  
Objective of this study was to develop a product of emulsion sausage from giant snakehead fish mixed with 

northern thai style sausage’s herbs. Varying the amount of herbs at 3 levels (6, 8 and 10 percent by total weight). 

The sensory evaluation (9 point hedonic scale) results showed that emulsion sausage from giant snakehead fish mixed 

with northern thai style sausage’s herbs at 6 percent has the highest score. The hardness springiness, firmness and 

gumminess value were 1339 ± 59.037,0.915 ± 0.010, 0.709 ± 0.020 and 970.998. ± 45.961, respectively. The 

color L * a * b * values were 68.606 ± 0.517, 1.462 ± 0.363 and 42.102 ± 0.723, respectively. The amount of 

protein, carbohydrate, lipid, fiber, moisture and ash values were 2.138 ± 1.748, 5.518 ± 2.531, 13.083 ± 0.809, 

2.073 ± 0.254, 72.598 ± 0.591 and 4.590 ± 0.041 (dry weight basis), respectively.  
 

Keywords:  Emulsion sausage, Giant snakehead fish, Northern Thai style sausage herb   
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-Abstract- 

การใช้กรดอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสีของแป้งกล้วยไข่และการประยุกต์ใช้ในผลติภัณฑ์

ซาลาเปา 

Utilization of organic acid for improvement of unripe banana “Kluai Khai” flour 

color quality and the application in steamed stuff bun products “Salapao”     

 

หยาดรุง้ สุวรรณรัตน์1* และ ถาวร ฉิมเลี้ยง1  

Yardrung Suwannarat1* and Thaworn Chimliang1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกรดอินทรีย์ท่ีมีต่อคุณภาพสีของแป้งกล้วยไข่และวิเคราะห์คุณสมบัติ

ของแป้งกล้วยไข่ท่ีได้ การทดลองเร่ิมจากน่ากล้วยไข่ดิบลวกในน้่าเดือดเป็นเวลา 45 วินาที แช่ในน้่าเย็น ปอกเปลือก  

หั่นกล้วยเป็นชิ้นความหนา 2.0 มิลลิเมตร และแช่ในน้่าสะอาด เป็นเวลา 10 นาที ก่อนพักชิ้นกล้วยให้สะเด็ดน้่า เป็นเวลา 

10 นาที จากนั้นแช่กลว้ยในกรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก และกรดแลคติก ท่ีความเข้มข้น 10 15 20 25 และ 30 กรัมตอ่ลติร 

เป็นเวลา 10 20 และ 30 นาที น่ากล้วยพักให้สะเด็ดน้่า เป็นเวลา 10 นาที และท่าแห้งใน  ตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ  

60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บดและร่อนกล้วยอบแห้งผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร พบว่าการแช่กล้วย

ไข่ด้วยกรดแลคติกท่ีความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 10 นาที ได้แป้งกล้วยไข่ท่ีมีสีเหลืองครีมไม่ต่างจากการแช่ท่ี

นานขึ้น จึงน่าแป้งกล้วยไข่ท่ีได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแป้งกล้วยไข่เป็นแหล่งของแป้งท่ี

ต้านทานการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ มีก่าลังการพองตัวและค่าการละลายใกล้เคียงกับแป้งสาลี และมีความสามารถใน 

การเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ เมื่อน่าแป้งกล้วยไข่ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาบางส่วนและทดสอบทางประสาท

สัมผัส พบว่าแป้งกล้วยไข่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาได้ถึงร้อยละ 20 และผู้ทดสอบชิมมีความชอบ

โดยรวมท่ีระดับชอบปานกลาง 
 

ค าส าคัญ:   แป้งกลว้ยไข่, กรดอินทรีย์, ซาลาเปา  
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Abstract  
The research aimed to study the effect of organic acid on the color quality of unripe banana “Kluai Khai” 

flour and to analyze the obtained “Kluai Khai”  flour. The experiment was started by branching unripe banana in 

boiling water for 45 s, cooling, peeling, cutting into pieces with a thickness of 2 . 0 mm and soaked banana pieces 

in water for 10 min prior to the desiccation for 10 min. After that, banana pieces were soaked in citric acid, asco rbic 

acid and lactic acid at the concentration of 10, 15, 20, 25 and 30 g /l for 10, 20 and 30 min. After soaking, banana 

pieces were desiccated for 10 min and dried in oven at 60 C for 24 h. Dried banana pieces were milled and sieved 

via 150 µm sieve size.  The results found that the utilization of lactic acid at the concentration of 30 g / l to soaked 

banana pieces for 10 min gave a creamy yellow color flour which was not different from soaking at longer time. 

The obtained Kluai Khai flour was analyzed some properties and the results revealed that Kluai Khai flour was a 

source of resistant starch, the swelling power and solubility were similar to wheat flour and had the antioxidant 

ability. The obtained Kluai Khai flour was partly used to substitute wheat flour in steamed stuff bun products 

“Salapao” and evaluated the sensory characteristics of products by the panelists. The results showed that Kluai 

Khai flour could be used to substitute wheat flour in the Salapao products up to 20% and the panelists had overall 

acceptance of the products at the moderately like level. 
 

Keywords: Kluai Khai flour, Organic acid, Salapao  
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-Abstract- 

ผลของเห็ด 3 ชนดิต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของเห็ดยอ 

Effects of three edible mushrooms on physical and sensorial properties of 

Vietnamese mushroom sausage 
 

ชนันภรณ์ ทองโรจน์1, รัชฎาภร ใจมั่น2, ณัฐพงศ์ กัณหา3 และ อัศพงษ์ อุประวรรณา4* 

Chananbhorn Thongrote1, Ratchadaporn Jaimun2, Nattapong Kanha3 and Utsaphong Uprarawanna4* 

 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตเห็ดยอจากเห็ด 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า 

และเห็ดเข็มทอง โดยใช้แผนการทดลองแบบผสม (Mixture Design) ซึ่งประกอบไปด้วยเห็ดเข็มทองร้อยละ 10 - 40,  

เห็ดนางฟ้าร้อยละ 10 - 40 และเห็ดหอมร้อยละ 5 – 23 ของปริมาณเห็ดในสูตร เมื่อน่าตัวอย่างเห็ดยอท่ีพัฒนาขึ้นไป

วเิคราะห์คา่ต่าง ๆ พบวา่ อัตราส่วนของเห็ดท้ัง 3 ชนิดท่ีแตกต่างกันสง่ผลต่อคา่ความสวา่งของสี (L*) และค่าแรงตัด และ

เมื่อน่าไปทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค พบวา่ สูตรท่ีมีอัตราส่วนของเห็ดเข็มทอง:นางฟา้:เห็ดหอม คือ 28:14:14 

เป็นสูตรท่ีได้คะแนนความชอบด้านต่าง ๆ สูงท่ีสุด และเมื่อน่าตัวอย่างดังกล่าวไปศึกษาการห่อเห็ดยอด้วยไส้เทียม

พลาสตกิ และห่อด้วยใบตอง รวมกับการเสริมกลิ่นรมควัน พบวา่ การหอ่ดว้ยใบตองและการเสริมกลิ่นรมควัน ท่าให้ได้รับ

คะแนนความชอบของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยมีความแตกต่างของปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์เห็ดยอ คือ ตัวอยา่งที่ห่อด้วย

ไส้พลาสติกจะมีปริมาณความชื้นต่่ากว่าตัวอย่างท่ีห่อด้วยใบตอง และส่งผลให้มีค่าแรงตัดลดลง จากการศึกษาข้างต้น  

จึงสามารถกล่าวได้ว่าการผลิตเห็ดยอท่ีห่อด้วยใบตองและเสริมกลิ่นรมควันในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนน

ความชอบเพิ่มสูงขึ้น  
 

ค าส าคัญ:  เห็ดยอ, เห็ด, โปรตนี, มังสวิรัติ  
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-Abstract- 

Abstract 
The objectives of this research were to develop the appropriate formulation of the Vietnamese mushroom sausage 

from 3 mushrooms, i.e., enoki (10 - 40% ), oyster (10 - 40%) and shiitake (5 - 23%) , based on the Mixture Design 

experiment. Each formulation of the developed sausages was investigated in the lightness (L*) and cutting force and was 

observed that both parameters were varied on the ratio of mushroom used. Results of sensory evaluation among consumers 

found that the formula that consisted of 28:14:14 (shiitake: enoki: oyster, respectively) was most acceptable in all attributes. 

After that, this formula was incorporated with the smoked flavor before wrapping with either pseudo-plastic or green banana 

leaf. The result found that the addition of smoked flavor and wrapping process using the green banana leaf led to  

the increasing satisfaction score on the sausage. In addition, some differences in moisture content and cutting force were 

found among wrapping materials, the sausages wrapped with pseudo-plastic had the lower moisture content than those 

wrapped with green banana leaf and the moisture content could directly influence the reduced cutting force. On the data  

of consumer acceptance obtained in this study, the Vietnamese mushroom sausage with smoked flavor addition wrapped 

with green banana leaf can be a potential product in the future. 
 

Keywords:  Mushroom vietnamese sausage, Mushroom, Protein, Vegetarian 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้วพองผสมผลไม้และธัญพืชอัดแท่งรสน้ าผ้ึง 

Development of snack bar from dried fruit and grain mixed honey 
 

คุณากร ขัติศรี1*, ธนิกานต์ สันสวัสดิ์1 และ ยุพารัตน ์โพธิเศษ2 

Kunakorn Katsri1*, Thanikarn Sansawat1 and Yuparat Potisate2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมผลไม้และธัญพืชอัดแท่งรสน้่าผึ้ง ศึกษาสูตรและ

กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมในการผลิต และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยเร่ิมจากหาสูตร

มาตรฐาน และปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหลัก 3 อย่างคือ ข้าวพอง ผลไม้อบแห้ง และธัญพชือบแห้ง ปรับเปลี่ยนปริมาณข้าวพอง 

2 ระดับคือ 80 และ 90 กรัม ปรับเปลี่ยนปริมาณผลไม้อบแห้ง 3 ระดับคือ 5, 10 และ 15 กรัม และปรับเปลี่ยนปริมาณ

ธัญพืชอบแห้ง 3 ระดับคือ 5, 10 และ 15 กรัม จากนั้นน่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี Hedonic 

scale 9 point จ่านวนผู้ทดสอบ 30 คน เพื่อคัดเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุด 1 สูตรมาพัฒนารสชาติด้านความหวานโดยปรับเปลี่ยน

ปริมาณน้่าผึ้ง 3 ระดับคือ 2, 4 และ 6 กรัม ปรากฏว่าสูตรข้าวพอง 80 กรัม ผลไม้อบแห้ง 10 กรัม ธัญพชือบแห้ง 10 กรัม

และน้่าผึ้ง 4 กรัม ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสูงท่ีสุดคือ 7.0 (ชอบปานกลาง) เมื่อน่าไปศึกษาอายุการเก็บรักษา

ระยะเวลา 5 สัปดาห์พบว่า ปริมาณน้่าอิสระ ความชื้น จุลินทรีย์ท้ังหมด และ ยีสและรา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิภัณฑ์

ชุมชน และได้คะแนนความชอบโดยรวมทางประสาทสัมผัสในสัปดาห์ท่ี 5 เท่ากับ 6.2 ซึ่งไม่แตกต่างจากสัปดาห์ท่ี 1 
 

ค าส าคัญ:   ข้าวพอง, ผลไม้อบแห้ง, ธัญพชื, ผลิตภัณฑจ์ากข้าว, อาหารขบเคีย้วชนิดแท่ง 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was aimed to develop the product of rice snack bar mixed fruit and grains with 

honey flavor. It was studied the suitable manufacturing process in this production and studied the consumer 

acceptances of this product. The standard formula consist of puffed rice, dried fruit and grains. The amount of puffed 

rice (80 and 90 g), dried fruit (5, 10 and 15 g) and grains (5, 10 and 15 g) was studied. Sensory evaluated by hedonic 

scale with 30 untrained panelist for the best formulation. Found out the sweetness property was adjust 3 level of 

honey (2, 4, and 6 g). Finally, the suitable formula was puffed rice 80 g, dried fruit 10 g and grains 10 g and honey 

4 g. The shelf life of product was determine 5 weeks. Found that the water activity, moisture content, total plate count 

and yeast and mold were lower than standard of Thai community product standard. The sensory score between week 

5 and week 1 was not significant different. 
 

Keywords: Puffed rice, Dried fruit, Grains, Rice product, Snack bar 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสอาหารจากเทาน้ า 

Product development of seasoning powder from spirogyra  
 

คุณากร ขัติศรี1*, ดวงรัตน ์สีวินทา1, แพรพรรณ ค่ามะโน1, โยษิตา ใจผอ่ง1 และ เกตุดาว เมฆี1 

Kunakorn Katsri1*, Duangrat Sriwinta1, Praepan Kammano1, Yosita Jaipong1 and Katdao Meakee1
 

 

บทคัดย่อ 
 เทาน้่านิยมน่ามาบริโภคเป็นอาหารในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การน่าเทาน้่ามา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ชว่ยเพิ่มความหลากหลายให้ผู้บริโภค ซึ่งงานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผงปรุงรสอาหาร

จากเทาน้่า โดยศึกษาหาสภาวะการอบแห้งของเทาน้่า ปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกหาสภาวะอบแห้งของเทาน้่าคือ คุณสมบัติ

ทางกายภาพด้านสี และคุณสมบัตทิางเคมดี้านความชื้นและ aW และศกึษาหาปริมาณที่เหมาะสมในการใชผ้งเทาอบแห้งใน

การท่าผงปรุงรสเมื่อเพิ่มผงเทาอบแห้งจาก 10 g ถึง 60 g ท้ังหมด 6 สูตร แล้วน่าไปทดสอบทางประสาทสัมผัสของ

ผู้บริโภคจ่านวน 30 คน สูตรท่ี 2 ซึ่งมีปริมาณของผงเทาอบแห้ง 20 g เกลือ 7 g น้่าตาล 4 g พริกไทย 1.5 g และหอมแดง 

1 g ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมจากผู้บริโภคมากที่สุด เมื่อน่าผลิตภัณฑส์ุดท้ายคอืผงปรุงรสอาหารจากเทาน้่าไปศึกษา

คุณสมบัติทางเคมีโดยท่าการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนเปรียบเทียบกับผงเทาอบแห้งพบว่าในผงปรุงรสอาหารจากเทาน้่า

และในผงเทาอบแห้งมโีปรตนี 0.16% และ2.57% ตามล่าดับ 
 

ค าส าคัญ:  ผงปรุงรส, เทาน้่า, พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Spirogyra was famous local food in North and Northeast part of Thailand. Product development of spirogyra 

was alternative way for consumer choose. The purpose of this research was aimed to develop the product of seasoning 

powder from Spirogyra. Drying condition for spirogyra powder was studied. The physical (color L*, a, b) and chemical 

(moisture content and water activity) properties were analyze. The amount of spirogyra powder was carry out 6 

formula (10 g to 60 g). Sensory evaluated by hedonic scale with 30 untrained panelist for the best formulation. Formula 

2 was highest score (7.83) consist of spirogyra powder, salt, sugar, pepper and shallot was 20g, 7g, 4g, 1.5g and 1g, 

respectively. Finally, the finished product was analyzed protein composition. The amount of protein of spirogyra powder 

and seasoning spirogyra powder (formula 2) were 0.16% and 2.57%, respectively. 
 

Keywords:  Seasoning powder, Spirogyra sp., Product development 
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-Abstract- 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดบัสูง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Executive information system for school of political and Social Science, 

University of Phayao 
 

ธนรินทร์ คงเถื่อน1* 

Tanarin Khongtuan1*  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศย่อย(โมดูล) 

ในระบบสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Enterprise Resource Planning : ERP) รวมถึงเป็นการต่อยอดจากระบบ

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศฯ ซึ่งจะน่าข้อมูลจากโมดูลหรือระบบงานต่าง ๆ  ท่ีได้จากการปฏิบัติงานของบุคลากร มาวิเคราะห์

และแลกเปลี่ยนประเด็นในการการพัฒนาระบบสารสนเทศกับคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

เหมาะสมในการน่าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยด่าเนินการพัฒนาในลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 

(Executive information system : EIS) ซึ่งพัฒนาในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ด้วย PHP Framework 

(Laravel Framework) และ MySQL Server ส่าหรับระบบฐานข้อมูล โดยระบบสารสนเทศฯจะประมวลผลตามแบบจ่าลองหรือ

ค่าสั่งเพื่อแสดงผลในลักษณะของกราฟแผนภูมิหรือตาราง รวมถึงสามารถส่งออก และบันทึกข้อมูลได้ โดยประยุกต์ 

การพัฒนาให้รองรับกับผู้ใช้งานหลากหลายระดับ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง แม่นย่า และมีประสิทธิภาพผ่าน

การจัดเรียงคัดสรร ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อการน่าข้อมูลไปใช้ในมิติต่าง ๆ ท่ีสามารถเรียกดูได้ในทุกที่ ทุกเวลา 

และในอุปกรณ์ทีหลากหลาย 

 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นหลังจากผู้ใช้งานใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ =4.40,  S.D.=0.70)  และในแต่ละด้านดังนี้ เว็บไซต์ระบบ EIS ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร

ระดับสูง มคีวามง่าย สะดวกในการเข้าใช้งานอยูใ่นระดับมาก (x̄ =4.40,  S.D.=0.70) การจัดหมวดหมูเ่มนู ชัดเจน ง่าย สะดวก

ต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.3,  S.D.=0.82) ระบบมีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้งานอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.30,  

S.D.=0.68) รายงานมีความสวยงาม ทันสมัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.50,  S.D.=0.71) ง่าย สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล/

ส่งออกข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บผ่านระบบ EISอยู่ ในระดับมาก (x̄ =4.30,  S.D.=0.68) ข้อมูลท่ีได้ รับสะดวก และง่ายต่อ 

การประยุกต์ใช้ในการท่างาน/ช่วยในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.30,  S.D.=0.82) ข้อมูลท่ีได้รับครบถ้วน ถูกต้อง และ

                                                           
1 คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Political and Social Sciences, University of Phayao, Phayao province 56000  
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เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.40,  S.D.=0.70) ข้อมูลท่ีได้รับครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการอยู่ในระดับมาก  

(x̄ =4.40,  S.D.=0.70) 
 

ค าส าคัญ: Executive Information System (EIS), ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง,  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract  
 This research aims to develop an effective in information system, The Executive Information System (EIS) for School 

of Political and Social Science, University of Phayao. The main purpose of this research is to develop module-level of 

information system-based, SPSS Enterprise Resource Planning (ERP) in which advancing the existing information system of 

the organization. Various type of data (workload, job description, etc.) obtained through ERP system was analysed and 

evaluated in order to properly represent. In developing EIS, which is the system develop on Web Application using PHP 

Framework (Laravel Framework) and MySQL Server for database, these above data will be presented in diagrams or tables. 

There data can be exported and saved for further use or store. This system is also designed to be compatible with different 

types of users, to get access to accurate, precise and effective data. This system is user friendly, therefore, the information 

will be generated, accessed and obtained at all times with any devices. 

 The research results show user satisfaction after using the system. The system is easy to access and convenient 

to use. (High level, x̄ =4.40, S.D.=0.70). Menu categories are clear and easy. (High level, x̄ =4.30, S.D.=0.82). The system 

is attractive and modern. (High level, x̄ =4.30, S.D.=0.68). The report is attractive and modern. (Most levels, x̄ =4.50, 

S.D.=0.71). It is easy and convenient to access and export data. (High level, x̄ =4.30, S.D.=0.68). The information is useful, 

easy to apply to work and helpful in making decisions. (High level, x̄ =4.30, S.D.=0.82). The information received is complete, 

accurate and up to date. (High level, x̄ =4.40, S.D.=0.70). The information received is complete, correct and relevant (High 

level, x̄ =4.40, S.D.=0.70). 
  

Keywords: Executive information system (EIS), School of political and Social Science (SPSS), Enterprise resource 

planning (ERP), Decision support system (DSS) 
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การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายต้นทุนต่ ารายงานสภาพแวดล้อมด้วยคลาวด์คอมพิวต้ิง 

Creating a low cost wireless sensor network environment report with cloud computing 
 

ศริิชัย ลาภาสระน้อย1*, เกรียงกมล มงคลเมอืง1 และ ปรเมษฐ์ นวมโคกสูง1  

Sirichai Lapasanoi1*, Kreangkamol Mongkolmuang1 and Paramet Nuamkolosung1 

 
บทคัดย่อ 
 การท่าเกษตรกรรมในพื้นท่ีกว้างและแปลงขนาดใหญ่  ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ไร้สายเข้ามาช่วยตรวจวัด

สภาพแวดล้อม อุณหภูมิอากาศ  ความชื้นในดิน  แร่ธาตุในดิน  ความเป็นกรดด่าง  ปริมาณแสงธรรมชาต ิรวมถึงศัตรูพืชต่าง 

ๆ เป็นปัจจัยท่ีส่าคัญตอ่การเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตการเกษตร จากการส่ารวจตลาดโนดเซนเซอร์  ท่ีมีจ่าหนา่ยเชงิพาณิช

ยังมีค่อนข้างสูงท่าให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก เทคนิคการสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายท่ีน่าเสนอน้ีประยุกต์ใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno รับสัญญาณตรวจวัดความชื้นดิน ความชื้นอากาศ อุณหภูมิดิน และอุณหภูมิอากาศ  

ท่างานรวมกับโมดูล NRF24L01 สื่อสารไร้สายความถี่ 2.4 GHz  แหล่งจ่ายพลังงานจากโซลาเซลกับแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน  

โนดเซนเซอร์ดังกล่าวนี้ส่งข้อมูลไปยังสถานีฐานเลือกใช ้MCU เบอร์ ESP-WROOM-32 กับจอแสดงผล OLED  เขียนโปรแกรม

บนแพลตฟอร์ม Arduino IDE และแอปพลิเคชัน  Blynk  ผลการทดสอบช่วงฤดูฝนในพื้นท่ี 11,200 ตารางเมตร  "ไร่จันทนา" 

ต่าบลธงชัยเหนือ อ่าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โหนดเซนเซอร์จ่านวน 5 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 100 เมตร 

ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด พบว่าเซนเซอร์โนดใช้พลังงาน  50mW กรณีหยุดพักการท่างาน และโหมดท่างาน 100 mW รับ-ส่ง

ข้อมูลจากโนดตรวจสอบสภาพแวดล้อมท่ีสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานรับรู้ค่าของ

สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ บนสมาร์ทโฟนแบบใกล้เคียงเวลาจริง และมขี้อมูลจ่านวนมาก  ใชป้ระกอบการตัดสินใจได้อยา่งแมน่ย่า   
 

ค าส าคัญ:  เกษตรอัจฉรยิะ, เครือข่ายเซนเซอร์ไรส้าย  

  

                                                           
1 โปรแกรมวิชาไฟฟา้ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  ศูนย์การศกึษาหนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
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1 Electrical Course College of Professional Innovation Nong Rawang Education Center Rajamangala University of Technology Isan Nakhon 

Ratchasima Nakhon Ratchasima province 30000 
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Abstract 
 Farming in wide areas and large plots with wireless sensor technology to help measure the environment air 

temperature soil moisture, soil minerals, pH. natural light including pests are important factors for growthing and 

increasing of agricultural production. From the sensor node market survey, the commercial availability is relatively high, 

making is difficult for farmers to access technology. The proposed wireless sensor network construction technique 

applies to the Arduino Uno microcontroller to receive soil moisture detection signals. air humidity, soil temperature and 

air temperature. It works with NRF24L01 module, 2.4 GHz wireless communication, solar cell power supply and lithium 

ion battery. This sensor node transmits data to a base station using an ESP-WROOM-32 MCU with an OLED display, 

programming on the Arduino IDE platform and the Blynk application. Testing results of the rainy season in an area of 

11,200 m2. "Rai Chanthana" North Thongchai Subdistrict, Pak Thong Chai District Nakhon Ratchasima Province. Five 

sensor nodes, each about 100 meters apart, is cover the entire area. It was found that the sensor node consumes 

50mW in interruption and 100 mW in operation mode.  Sending and receiving data from environment monitoring nodes 

that can be connected to the Internet efficiently. The user perceives the values of various environments on the 

smartphone in near real time. And there is a lot of information used to make precise decisions. 
 

Keywords:  Smart agriculture, Wireless sensor network 
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การศึกษาลักษณะการเลี้ยงและสภาพฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายย่อยใน  

จังหวัดพะเยา 

A study of rearing characteristics and farm conditions of buffalo smallholder 

farmers in Phayao province 
 

สุรีย์พร แสงวงศ์1*, พันธภรณ์ สุภัคกาญจนก์ุล1, สมชาติ ธนะ1 และ พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา1 

Sureeporn Saengwong1*, Pantaporn Supakankul1, Somchart Tana1 and Payungsuk Intawicha1 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจ ัยนี ้เพื ่อศึกษาข้อมูลพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะการเลี ้ยงและ  

สภาพฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โดยใช้แอปพลิชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การพัฒนาแอปพลิเคชันใช้โปรแกรม Android Studio ภาษาที่ใช้คือ Kotlin และใช้ระบบฐานข้อมูล Firebase ประกอบ

ไปด้วยเมนูหลัก 4 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลการเลี้ยงและสภาพฟาร์ม ข้อมูลด้านการตลาด และเมนู

รายงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจ่านวน 110 ราย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

75.45% มีอายุระหว่าง 50-59 ปี 39.09% จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 61.81% เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริม 

92.73% มีประสบการณ์ในการเลี้ยง 1-3 ปี 71.81% ใช้แรงงานภายในครอบครัว 48.18% วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง

เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 49.09% โดยเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย 88.18% ใช้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว 89.09% และ 

มีการส่ารองฟางข้าว 97.27% มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงน้อยกว่า 500 บาท/เดือน 42.72% วิธีการผสมพันธุ์ในฟาร์มใช้

พ่อพันธุ์คุมฝูง 74.54% ด้านสุขาภิบาลส่วนใหญ่มีการตรวจโรค 87.27% มีการท่าวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย 98.18% 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่มีการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ 73.64% และปัญหาท่ีพบคือเกษตรกร

ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงและยังขาดความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม  
 

ค าส าคัญ:  แอนดรอยด์, แอปพลิเคชัน, สภาพฟาร์ม, กระบือ  
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Abstract  
 The aim of this research was to study the socio-economic characteristics, raising conditions and farm 

characteristics of buffalo farms by developing a mobile application on the Android operating system for data collection 

among buffalo farmers. The developing the application using the Android Studio program, Kotlin language and Firebase 

program for a database management system. The features of this application consist of the main menu to recording 4 

parts: socio-demographic of farmer, farm characteristics, marketing information and the report menu. Data were 

collected from interviewing 110 farmers. The results showed that most of the farmers were male 75.45%, the largest 

proportion of farmer participants was 50-59 years of age 39.09%, had achieved a primary school education 61.81%, 

and raised beef cattle as a secondary career 92 . 73 %. the majority of the respondents had 1-3 years of farming 

experience 71 .8 1%, by using family labor 48 . 18%. The main purpose of raising for parent stock 49 .09%, with a 

semi-intensive rearing system 88.18%, by fed only roughage 89.09% and roughage reservation 97.27%. 42.72% 

of the cost of farming is less than 500 baht per month. Regarding to mating method using natural mating 74 . 5 4 %, 

received health check services by livestock authorities 8 7 . 2 7 %. Most had their foot and mouth disease vaccinated 

98.18%. Most of buffalo farmers participated in the community enterprise group or cooperative 73.64%. The problem 

was that farmers do not record the farming data and still lack the knowledge about farm management. 
 

Keywords:  Android, Mobile application, Farm characteristic, Swamp Buffalo   
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รีจีสเตอร์ รีมนิเดอร ์: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 

Register reminder : Application to provide the job notification service application 

for registration notification service 
 

พิษณุชัย ชูชื่น1* 

Phisanuchai Choocuean1* 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนด้านข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือน

งานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ คือ ส่วนท่ีเป็น ของผู้ใช้ซึ่งเป็น

ส่วนท่ีผู้ใช้สามารถใช้งาน Register Reminder แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน และส่วนท่ีเป็นของผู้ดูแล

ระบบ โดยการท่างานของแอพพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลเกี่ยวกับมหาวทิยาลัยและข่าวสารเกี่ยวกับนิสิตบน 

กูเกิลคลาวด์เมจเสจท้ังนิสิตและบุคคลากรได้ลงทะเบียนกับกองงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาในการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา

ในการให้บริการของงานทะเบียนและวัดผล จ่าแนกตามเพศและคณะ โดยท่าการศึกษาด้วยวิธีการส่ารวจความพึงพอใจ 

ในการบริการ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 - 2  จ่านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความ

พงึพอใจ วเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใชค้่าสถิต ิร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ

แตกตา่งด้วย t – test และ ANOVA ผลการวจิัย Register Reminder: แอพพลเิคชั่นการให้บริการแจ้งเตอืนงานทะเบียนประสบ

ความส่าเร็จท่าให้ได้เว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพในระดับดีมาก และเป็นท่ีพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จาก  บุคลากรในองค์กรฯ ท่ีมีต่อ

แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล่าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ด้านการคุณภาพการบริการ และด้านการสนทนาเร่ืองเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 

รองลงมาได้แก่ ด้านความพงึพอใจ และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลย ีและด้านทัศนคติ 
 

ค าส าคัญ: แอพพลเิคชั่น, การแจ้งเตอืน, งานทะเบียน  
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แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจทัิลต่อการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 

Trends of digital technology for health personnel 
 

ดวงมณ ีแสนมั่น1* 

Duangmanee Sanmun1* 
 

บทคัดย่อ 
 การปฏวิัตดิิจิทัลท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายมิติ โดยนวัตกรรมท่ีให้บริการด้านการแพทย์ท่ีส่าคัญ 

ได้แก่ เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันมบีางองค์กรน่ามาใชเ้ป็นผู้ช่วยในโรงพยาบาล และหนว่ยงานสาธารณสุขบาง

แห่ง ได้มีการน่ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพและช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ ความท้าทายของเทคโนโลยี

เหล่านี้ ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพต้องปรับตัวและยอมรับเอานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท่างานให้มี

ความสะดวก และตอบสนองตอ่ผู้รับบริการให้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบูรณาการข้อมูลประชาชนเข้าสู่

ระบบสารสนเทศอยา่งเหมาะสม การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงควรพัฒนาเทคโนโลยี

ควบคู่ไปพร้อมกับการยกระดับขีดความสามารถเชงิดิจทัิลของบุคลากรสุขภาพด้วยเชน่เดียวกัน 
 

ค าส าคัญ:  ข้อมูลสารสนเทศ, นวัตกรรม, สุขภาพ, การเตรียมความพร้อมบุคลากรสุขภาพ 
 

Abstract  
 Digital transformation can reshape the world in various dimensions. Medical service innovations, most 

importantly the artificial intelligence, have already been assisting some organizations such as hospitals and some public 

health sectors. They were used in health record management and medical decision making. The challenge of employing 

such technology is that the healthcare personnel must adjust and adopt the innovation to maximize work efficiency 

and increase the client response rate. However, for suitable integration of public data into the information system and 

to prevent the risks related to data privacy, the improvement in both technology and health personnel’s digital capability 

should be carried out alongside one another. 
 

Keywords: Information technology, Innovation, Healthcare, Health personnel preparation  
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ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณ ีศึกษา คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

Website design and improvement for public relation, Case study of the secretary 

school of information and communication technology, University of Phayao 
 

มยุเรศ แสงสว่าง1* 

Mayurate Sangsawang1*  

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ี เพื่อออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้รองรับการใช้งานท่ีปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้ใช้  เพื่อให้เว็บไซต์ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา มคีวามสวยงาม ทันสมัย และ สะดวกในการค้นหาข้อมูล และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาตาม 

ความเหมาะสม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากบุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา ท้ังนสิิต 

พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน จ่านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความสอดคล้องระหว่างค่าถาม และวัตถุประสงค์ ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objectives Congruence : IOC) และค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการวจิัยสรุปได้ว่า จาก

ท่ีผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 3 คน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างค่าถามและวัตถุประสงค์ ด้วยดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) พบว่า เคร่ืองมือสามารถน่ามาใช้ในการวิจัยได้ มีค่าความสอดคล้อง

อยู่ท่ี 0.88 และผู้วิจัยได้แจกแบบส่ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (www.ict.up.ac.th) จ่านวน 30 คน และจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ วิจัย พบว่า 

ผลส่ารวจในช่วงก่อนปรับปรุงเว็บไซต์ ในทุกด้านในแบบส่ารวจ ผลการส่ารวจ มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3.00 มีระดับทัศนคติอยู่ใน

ระดับน้อย ในส่วนของผลการส่ารวจหลังจากปรับปรุงเว็บไซต์ ผลการส่ารวจอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ในส่วนของความถูกต้อง

ของเนื้อหาและข้อมูล ในเร่ืองของเนื้อหาและข้อมูลตรงกับความต้องการใช้งานและ  ในด้านของเนื้อหาและข้อมูล 

มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.40 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ มาก อันดับรองลงมาในส่วนของเนื้อหา

และข้อมูลตรงกับความต้องการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 มีระดับ ทัศนคติอยู่ในระดับมากในส่วนของความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลและเนื้อหา ในด้านของข้อมูลและเนื้อหามคีวาม นา่เชื่อถือมากท่ีสุดมคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 มรีะดับทัศนคติอยูใ่นระดับมาก 

และอันดับรองลงมาด้านของการติดต่อผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก, ในส่วนของความ 

มุ่งหมายของเว็บไซต ์ในด้านของข้อมูลและ เนื้อหาในเว็บไซต์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.73 มีระดับทัศนคต ิ
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อยูใ่นระดับมาก และการ ออกแบบเว็บไซต์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดความสนใจ มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 มรีะดับทัศนคติ

อยู่ในระดับ มาก ในส่วนของความทันสมัย และในด้านของข้อมูลมคีวามทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 มีระดับ 

ทัศนคติอยู่ในระดับมาก, ในส่วนของการแสดงชื่อผู้เขียนและวันท่ี ในการลงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารคร้ังล่าสุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 

4.67 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก, ในส่วนของความครอบคลุม ในด้านของเนื้อหาและข้อมูล มีประโยชน์ต่อการน่าไปใช้  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก รองลงมาในด้านของการ ออกแบบเมนูต่าง ๆ ท่าได้เหมาะสมกับการใช้

งานและการเข้าถึง มคี่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.17 มรีะดับทัศนคติอยูใ่นระดับ มาก และในส่วนของการจัดวางเนื้อหาและองค์ประกอบใน 

ด้านของการจัดวางต่าแหน่งของเนื้อหาท่าได้ อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.30 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก อันดับ

รองลงมาในด้านของเอกสารต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดได้ตามท่ีต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.27 มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งจะเห็นผลการส่ารวจก่อน และหลังปรับปรุงเว็บไซต ์มคี่าเฉลี่ยท่ีต่างกัน และระดับทัศนคติหลังจากปรับปรุงเว็บไซตม์ีค่าสูง

ขึน้อยูใ่นระดับ มากในทุกด้าน ตามล่าดับ  
 

ค าส าคัญ:  ออกแบบเว็บไซต์, ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ 

 

Abstract  
The purpose of this research to design and improve the website for Public relation at School of Information 

and Communication Technology, University of Phayao to support applications that change according to user behavior. 

For the website of the Faculty of Information and Communication Technology Phayao University, beautiful, modern 

and convenient to find information and to study the satisfaction of using the website School of Information and 

Communication Technology, University of Phayao as appropriate by random sample from personnel in the Faculty, 

both students, academic staff and support staff, amount 30 people. Research instruments is a questionnaire statistic 

for data analysis are consistency values between questions and objectives. With the Index of Item Objectives 

Congruence (IOC) and mean and standard deviation. The results of the research are summarized as follows: The 

researcher used the method of selecting 3 experts to find the consistency between the questions and objectives. With 

the Index of Item Objectives Congruence (IOC) found that the tool can be used in research. The consistency value is 

0.88 and the researcher distributed a survey of the needs and satisfaction of using the website of School of Information 

and Communication Technology, University of Phayao (www.ict.up.ac.th) of 30 people and from the tools used in the 

research found that the results of the survey before the website update In all aspects of the survey, survey results 

with an average of no more than 3.00, with a low level of attitude as for the survey results after updating the website 

The survey results were at the high level as follows: in the accuracy of content and information in terms of content 

and information that meets the need for use and in terms of content and information is complete, complete, with an 

average of 4 .4 0 with a high level of attitude. Ranked second to the content and the information that meets the 

needs. With an average of 4.37, with a high level of attitude in terms of data and content reliability in terms of 

information and content, the most reliable is averaging at 4 .1 7, with a high level of attitude. And next to the top of 
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the system administrator contact With an average of 4.10, with a high level of attitude, regarding the purpose of the 

website In terms of information and content on the website in line with the objectives With an average of 4.73 with a 

high level of attitude And designing the website suitable for the target group Attract attention With an average of 4.70, 

with a high level of attitude In terms of modernity And in terms of information, up to date and current With an average 

of 4.70, with a high level of attitude, the author's name and date display To post and edit the latest information with 

an average of 4.67 in a high level of attitude, in terms of coverage In terms of content and information, there are 

benefits to use. With an average of 4.23 with a high level of attitude Next to the menu design, suitable for use and 

access with an average of 4.17, with a high level of attitude and in terms of content placement and composition in 

terms of the placement of the content properly with an average of 4 .3 0, with a high level of attitude Ranked second 

in the various documents for download as needed. The average value is 4.27, with a high level of attitude. Which will 

see the survey results before and after the website update with different mean values and the attitude level after the 

website improvement was high, in every aspect respectively.  
 

Keywords:  Website design, Improve website development 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการสื่อสารด้านสุขภาพ 

The development of information technology for health communication 
 

บุญลือ ฉิมบ้านไร่1* 

Boonlue Chimbanrai1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ น่าเอารูปแบบการสื่อสารสุขภาพผ่านระบบ Telehealth ท่ีอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน  

ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาใช้ในการให้บริการสุขภาพ เนื่องด้วยเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีก่าลังได้รับความนิยมอยู่ใน

ปัจจุบันเพื่อเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่าหรับการสื่อสารทางด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและ

ร่วมมือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกับหน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน ให้สามารถดูแลและให้ค่าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน

ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการแพทย์สามารถบันทึกและน่าข้อมูลมาใช้ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้ถูกต้องแม่นย่าและมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน ในส่วนของประชาชน พบว่า ประชาชน

กว่าร้อยละ 70 เข้าถึงข่าวสารทางสุขภาพได้จากโทรทัศน์และวิทยุ เมื่อน่าการสื่อสารสุขภาพผ่านระบบ Telehealth เข้าไปใช้ 

ปรากฏวา่ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับดี ถึงดีมาก แตย่ังคงมสี่วนนอ้ยท่ีประสบปัญหาเกี่ยวกับการมแีละใชอุ้ปกรณ์การสื่อสาร 

และสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพ เพื่อช่วยใน 

การพัฒนาสุขภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชนในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  เทคโนโลยี, สารสนเทศ, สุขภาพ, ทางไกล  
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Abstract  
 This research aims to adopt a model of telehealth health communication that the researcher developed in the 

health service. It takes advantage of technology that is gaining popularity today to develop medical and health 

communication systems. It is also a support and cooperation in information technology with the community health 

services. To be able to look after and give advice to people in the community thoroughly and quickly. By developing a 

computer application for the preparation of a health communication network database system. And used to study and 

experiment with a group of patients People of specific and general problem groups. The results of the study showed 

that the medical personnel were able to record and use the information to meet the needs of the public, the service 

recipients, with accuracy and satisfaction. For the public, more than 70% of people have access to health news through 

television and radio. When implementing telehealth communication, it appeared that satisfaction was at a good to very 

good level, but there were still few who had problems with having and using communication equipment and internet 

signal. It is therefore possible to develop health information and communication technology. To help improve public 

health and enhancing access to health services in the future. 
 

Keywords:  Technology, Information, Health, Distance  

  



297 

-Abstract- 

การพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดรุ่น 2020 ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 

Development function grading version 2020 in Microsoft Excel 
 

กฤษฎา ยาใจ1*, ปกรณ์ สุนทรเมธ1 และ ชัชชัย ดีสุหล้า1 

Krissada Yajai1*, Pakorn Suntornmeth1 and Chatchai Deesula1 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดรุ่น 2020 ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล โดยมีวิธีการ

ฟังก์ชันตัดเกรด 6 วิธี ได้แก่ 1) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้คะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score) 3) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของสตุท (Stuit)  

4) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาส (Douglas) 5) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของฮิลล์ส (Hills) และ 6) ฟังก์ชัน 

การตัดเกรดแบบเกณฑ์ (Criterion Referenced) ฟังก์ชันชุดนี้ถูกบรรลงในแฟ้ม Add-in ส่าหรับ Microsoft Excel (.xlam) ชื่อ 

Grading2020 และประกอบด้วยคู่มือการใช้ฟังก์ชันการตัดเกรด ฟังก์ชันชุดนี้หลังจากสร้าง ทดลองใช้ และแก้ไขข้อบกพร่อง

หมดแล้ว ได้ทดลองประมวลผลการตัดเกรด แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลการศึกษาจ่านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของผลท่ีได้จากการประมวลผลของโปรแกรม ปรากฏวา่ ผลท่ีได้ตรงตามวิธีการตัดเกรดท้ัง 6 วธีิ นอกจากนี้ยังได้น่าคู่มือ

การใช้ฟังก์ชันกับฟังก์ชันชุดนี้ไปให้กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 5 ท่าน ทดลองใช้ปรากฏว่า ทุกคนสามารถท่าได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ  

ในคู่มือทุกขั้นตอน และผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้คู่มือกับฟังก์ชันโดยมีความคิดเห็นด้านการน่าเสนอ  

บนจอภาพ ด้านการจัดการเก็บข้อมูล ด้านการจังหวะการโต้ตอบและผลลัพธ์ ด้านการน่าเสนอสารสนเทศ ด้านคู่มือการใช้

ฟังก์ชัน และด้านความรู้สกึเมื่อใชฟ้ังก์ชันมคี่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 4.34 ถึง 4.68 ซึ่งอยูใ่นเกณฑม์าก ถึงมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ:  ฟังก์ชัน, ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล, การตัดเกรด, การพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรด, ฟังก์ชันไมโครซอฟตเ์อ็กเซล  
 

  

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน  55000  
1 Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University Technology Lanna Nan, Nan Province 55000 
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Abstract  

The purpose of this research is to develop the 2020 version of the grading functionality in the Microsoft Excel 

program. There are 6 methods of grading function, which are 1) Grade evaluation function using Mean and Standard 

Deviation) 2) Normalized T-Score function 3) Stuit grade evaluation function 4) Douglas cut method 5) the function of 

grade cutting by the Hills method and 6) Criterion Referenced grading function. This set of functions is included in an 

add-in Microsoft Excel (.xlam) called Grading2020 and includes a grading function manual. This set of functions after 

all builds, trials and bug fixes. Have experimented with grading processing Then gave 3 experts in the field of 

educational evaluation check the correctness of the results of the program processing, it appears that the results meet 

all 6 grading methods. In addition, the function manual and this set of functions were brought to a sample of 5 people 

to try it out. Anyone can do it through different steps. In every step by step guide and assessment results of sample 

groups using manual and function with comments presented on the screen. Storage management Aspects of timing, 

interactions and results Information presentation Function manual side And in the sense of function, the mean was 

between 4.34 and 4.68, which is the highest. 
 

Keywords:  Function, Microsoft Excel, Grading, Development function Grading, function in Microsoft Excel 
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ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพื่อการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ กรณีศึกษา พื้นท่ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัยพะเยา 

The mushroom propagation information system for consumption and occupation promotion 

Case study: Area of Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of  

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at University of Phayao 
 

สัณห์ชัย หยีวิยม1* และโกลัญญา ตายะ2 

Sanchai Yeewiyom1 and Kolanya Taya2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศส่าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธ์ุเห็ดส่าหรับการบริโภคและ

การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน นอกจากนัน้ยังส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชนแ์ละการอนุรักษ์พันธ์ุเห็ดท่ีมีประโยชน์ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน โดยท่าการศึกษาวิจัยในพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ด่าเนินการวิจัยตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งท่าการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลการเพาะพันธ์ุเห็ดจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นท่า 

การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตั้ง ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในการท่างานของระบบ และเผยแพร่

ให้แก่เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจในชุมชน การประเมินประสิทธิภาพในการท่างานของระบบโดยใช้แบบประเมนิความพงึพอใจ กลุ่ม

ตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเพาะพันธ์ุเห็ด จ่านวน 45 ราย กลุ่มผู้น่าท้องถิ่น จ่านวน 13 ราย และกลุ่ม

บุคลากรของส่านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จ่านวน 5 ราย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการประเมินประสิทธิภาพในการท่างานของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ

ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพการท่างานของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 

และด้านประโยชน์และการน่ามาใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ มีค่าเฉลี่ย 

4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด การวิจัยนี้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมเห็ดท่ีมีประโยชน์ในพื้นท่ี ช่วยให้ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ี

สามารถเพาะพันธ์ุเห็ดเพื่อการบริโภคและการประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเอง เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

                                                           
1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 ส่านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Information Technology Program, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Office of Secretary, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao province 56000 
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-Abstract- 

นอกจากนี้ระบบมีประโยชนใ์นด้านของสิ่งแวดล้อม ชว่ยเปลี่ยนแนวคิดของชาวบ้านในการหาเห็ดโดยการเผาป่า ซึ่งเป็นการท่าลาย

สิ่งแวดล้อม และส่งผลเสียตอ่สุขภาพของประชาชนในชุมชน มาเป็นการเพาะพันธ์ุเห็ดแทน 
 

ค าส าคัญ:  การเพาะพันธ์ุเห็ด, ระบบสารสนเทศ  
 

Abstract 
The objective of this research is to develop an information system for educating about mushroom cultivation 

for propagation and promoting career for the people. Aside from that, it also promotes learning, utilizing and preserving 

mushrooms that are mutually beneficial. By conducting research studies in the area of Plant Genetic Conservation 

Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at University of Phayao. This 

research work is carried out according to the system development life cycle approach, starting from study and collect 

mushroom propagation data from experts and related agencies including from relevant documents and research. After 

that the researcher to analyze, design, develop information systems, install, test and evaluate system performance 

and disseminate it to farmers and people interested in the community. Evaluation of system performance using the 

satisfaction assessment form. The sample group evaluating the efficiency of the system consisted of 45  people 

interested in cultivating mushrooms, 13 local leaders and 5 people of Phayao Provincial Agricultural Office. The statistics 

were used to analyze the data, such as Mean and Standard deviation. The results of the system performance 

evaluation were divided into 3 aspects: system design and system configuration with an average of 4.46 at a high 

level, the accuracy and performance of the system had an average of 4.41 at a high level and benefits and use of the 

average of 4.50 were the highest. The overall satisfaction of the system had an average of 4 . 60 , which was the 

highest. This research contributes to the conservation of useful mushroom genetics in the area. It helps the villager in 

the area to self-cultivate mushrooms for consumption and occupation, resulting in a reduction in expenses and 

increasing household income. In addition, the system has environmental benefits. It will help villagers to stop looking 

for mushrooms by burning the forest and propagate them instead. 
 

Keywords:  Mushroom propagation, Information system 
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โครงการโมบายล์แอพพลิเคชั่นเพื่อจ าลองและวางแผนการจัดส่งสนิค้าทางการเกษตร  

ส าหรับผลผลติจากพืชเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยา  

Computer simulation system for Phayao’s agriculture products shipment  

in mobile application 
 

พลรบ สวัสดี1*, โกลัญญา ตายะ2 และ มยุเรศ แสงสว่าง2 

Phonrob Sawasdee1*, Kolanya Taya2 and Mayurate Sangsawang2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นเพื่อจ่าลองและวางแผนการจัดส่งสินค้า

ทางการเกษตร ส่าหรับผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร  

ในด้านการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการขนส่งสินค้า และ 2) เพื่อให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมี 

ความตระหนักรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดสินค้าทางการเกษตร  

กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชไ้ด้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ขนส่งสินค้าการเกษตร กลุ่มผู้ซื้อ ของชุมชนบ้านดอกบัว อ่าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา โดยใช้ตารางส่าเร็จรูปของ (Yamane, Taro.,1973) จ่านวนของกลุ่มประชากร จ่านวน 265 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การวิจัยเป็นแบบประเมิน และเคร่ืองมือในการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น ได้แก่ Application server, Web application 

และเคร่ืองมือส่าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่าหรับผู้ใช้งานท่ีท่างานผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สถิติใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการวิจัยพบว่า  

1) ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นเพื่อจ่าลองและวางแผนการจัดส่งสินค้าทางการเกษตร 

ส่าหรับผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยา จ่านวน 1 ระบบ ระบบนี้รองรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มผู้ขนส่งสินค้าการเกษตร กลุ่มผู้ซื้อ และผู้ดูแลบ่ารุงรักษาระบบ (administrator) และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแขง่ขันของเกษตรกร ในดา้นการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการขนสง่สินค้าอกีด้วย 2) ผลการประเมินจาก

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ ในเร่ืองของคุณภาพความถูกต้องของระบบท่ี

ให้บริการมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.71 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.457 ระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด และ

อันดับรองลงมาระบบมคีวามทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.485 ระดับความพงึพอใจอยูใ่น ระดับ

มากที่สุด และอันดับสุดท้ายระบบอ่านวยความสะดวกตอ่การท่างานได้ มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.472 

ระดับความพึงพอใจอยูใ่น ระดับมาก ตามล่าดับ 

ค าส าคัญ:  โมบายลแ์อพพลเิคชั่น, จ่าลองและวางแผน, สินค้าทางการเกษตร, พชืเศรษฐกิจ 
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Abstract 
 The objectives of this research are 1) to develop mobile applications to simulate and plan agricultural product 

delivery. For the production of economic crops in Phayao Province That helps increase the competitiveness of farmers in the 

area of cultivation planning in line with the transportation of goods, and 2) to enable farmers participating in the project to be 

aware and able to apply technology to increase their competitiveness with the agricultural market. 

 The sample groups used were farmer groups, agricultural carrier groups, buyers of Ban Bua community, Muang 

District, Phayao Province, by using prefabricated tables of (Yamane, Taro., 1973) at 95% confidence level and accepting 

delays in selection. Sample 5% of total population Calculate the size of the population of 260 people and this system will 

support 4 groups of users which are farmers group, agricultural carrier group, buyer group and caretaker maintain the 

system. The research instruments were evaluated and tools for developing mobile applications, including ASP.NET Core 

Framework, C # programming language and tools for writing commands and testing programs with Visual Studio 2017 

Community Edition data analysis statistics. Are mean values and standard deviation. 

 The results of the research showed that 1) analysis of design and development of Computer Simulation System 

for Phayao’s Agriculture Products Shipment in Mobile Application, consisting of 1  system 4groups expand farmer groups, 

shippers, buyers and system administrators (Administrator) and also helps increase the competitiveness of farmers in farming 

planning in line with the transportation of goods. 2)  evaluation results from the sample groups, most system users are 

satisfied with the information system regarding quality items are trusted by the service providers the most. 4.14 standard 

deviation 0.457 . The satisfaction level is at the highest level and the wages received were 4.63 . The standard deviation 

wages were 0.485 , the satisfaction level was at the best level, and the final system was comfortable to work with the 

wage received. 4.33. The satisfaction level was in the high level respectively. 
 

Keywords:  Mobile applications, Modeling and Planning, Agricultural products, Economic crops 
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-Abstract- 

การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การเอาชีวิตรอดในป่าน าเสนอโดยเทคโนโลยี 

เออาร์ ส าหรับ น้ าตกโป่งพระบาท จังหวัดเชียงราย 

Development of a 3D animation of survival in the forest by augmented reality 

technology for Pong Phrabat waterfall, Chiang rai province 

 

บุญญรัตน ์อ่่าสุรา1*, กมลลักษณ์ ชัยดี1, ชุติวัฒน์ อินสิงห์1, พิทักษ์ ผวิแก้ว1 และ พิพรรธน์ กันธิยะ1 

Bunyarat Umsura1*, Kamonlak Chaidee1, Chutiwat Insing1, Patak Phiwkaew1 and Pipat Kantiya1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดในป่า น่าเสนอผ่าน

เทคโนโลยีท่ีผสานโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางให้นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปได ้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาคร้ังนี้คือสถานท่ีท่องเท่ียวน้่าตกโป่งพระบาท 

จังหวัดเชียงราย โดยสื่อต้นแบบนี้ท่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษาจาวา ที่ท่างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ส่าหรับ

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการจัดการเกี่ยวกับแผนท่ี มีการออกแบบภาพจ่าลอง 3 มิติ ผ่านยูนิตี้ และท่าการสร้างโมเดลผ่าน 

ออโตเดสก์ มายา และน่าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเออาร์ผ่านวูโฟเรีย พร้อมท้ังท่าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโบรชัวร์ท่องเท่ียว 

ท่าการทดสอบประสิทธิภาพการท่างานของแอพพลิเคชั่นด้วยกรณีทดสอบและ สถานการณ์ทดสอบ ผลการพัฒนาพบว่า

สามารถน่าต้นแบบแอพพลิเคชั่นไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าทดสอบความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยเท่ากับ 

4.06 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 และจากผู้ใชง้าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.09 ดังนัน้

จึงสรุปได้ว่าระบบมผีลประเมนิค่าความพงึพอใจในระดับมาก และสามารถชว่ยอ่านวยความสะดวกต่อนักท่องเท่ียวหรือบุคคล

ท่ัวไปท่ีต้องการศึกษาวิธีการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานในป่า เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการเมื่อเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าใจได้

ง่ายและเสมอืนจริง 
 

ค าส าคัญ: การเอาชีวิตรอดในป่า, เออาร,์ ความเป็นจริงเสริม, ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ,ิ น้่าตกโป่งพระบาท 
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-Abstract- 

Abstract  
This research aims to develop a 3D animation for how to survive in the forest and its presentation integrates 

the real world and the virtual world together by using augmented reality technology (AR). It is useful for tourists and 

people to understand how to survive in the forest. The site study is Pong Phrabat Waterfall, Chiangrai Province. The 

developed application used Java language for on Android operation system. The user interface and map management 

designed by 3D Unity and the created 3D model used the Autodesk Maya. The presentation was AR using the Vuforia. 

The information published using the travel brochure. After that, its application performance was tested by test cases 

and test scenario. The results showed that the application can work efficiently. The satisfaction of the experts was 

4.06 with 0.20 standard deviation and the satisfaction of the users was 4.19 with 0.09 standard deviation. As a result, 

all users were satisfied with high level and the system can support tourists and people how to learn the basic survival 

methods in the forest with truly understanding. 
  

Keywords:  Survival in the Forest, AR, Augmented reality, Animation 3D, Pong Phrabat Waterfall 
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-Abstract- 

การวเิคราะห์ความหนาแน่นการเกดิอุบัติเหตุเชิงพ้ืนที่บริเวณหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา 

Spatial density analysis of road accident in front of University of Phayao area 
 

ปิยะนันท์ จนิดาอินทร์1 และ นครินทร์ ชัยแก้ว2,3* 

Piyanan Jindain1 and Nakarin Chaikaew2,3* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงพื้นท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยวิเคราะห์จากข้อมูล 

การต่าแหน่งการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 ถึงพ.ศ.2563 ในพื้นท่ีรัศมี 500 เมตรจากบริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการประมาณค่าความหนาแน่นแบบเคอร์เนล (Kernel Density) แยกเป็น

รายปี ผลการวเิคราะห์พบวา่พืน้ท่ีมีความหนาแน่นการเกิดอุบัตเิหตุมากท่ีสุด 2 แห่ง ได้แก่ ทางแยกที่อยู่ติดกับร้านสะดวก

ซื้อโลตัสเอ็กซ์เพลสและแยกไฟแดงหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเมื่อท่าการศกึษาปัจจัยเชงิพื้นท่ีท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมาก

ท่ีสุดพบวา่ บริเวณพื้นท่ีทางแยกท่ีอยู่ตดิกับร้านสะดวกซือ้โลตัสเอ็กซ์เพลสมคีวามลาดเทมาก และมีลักษณะพื้นท่ีเป็นเนิน

ต่างระดับ และมีอาคารบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่สัญจรในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว ส่วนบริเวณแยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัย

พะเยานั้นเกิดจากการความประมาทของผู้ขับขี่ท่ีสัญจรโดยใช้เส้นทางถนนพหลโยธินจึงท่าให้เกิดอุบัตเิหตุ จาการวิจัยคร้ัง

นี้พบวา่ภายในระยะเวลา 5 ปี มจี่านวนการเกิดอุบัตเิหตุท้ังหมด 539 ครัง้ มีผู้บาดเจ็บ 606 คน มีผู้เสียชวีติ 16 คน  
 

ค าส าคัญ:  การประมาณค่าความหนาแน่นแบบเคอร์เนล, อุบัตเิหตุบนท้องถนน, พื้นท่ีความหนาแน่น, พะเยา 
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Abstract  
The objective of research studied the spatial factors affecting the accident by analyzing the data from the 

historical accident location data from 2016 to 2020 in 500 meters radius from the area.  In front the University of 

Phayao the data were analyzed by Kernel Density annually. The results of the revealed that the area with the highest 

accident density in 2 locations, namely the intersection adjacent to the Lotus Express convenience store. And the Traffic 

light in front of University of Phayao.  When studying the spatial factors that resulted in the most accidents, it was 

found that in the intersection area adjacent to the Lotus Express convenience store, This area is, therefore, a hilly area 

and surrounding the building, obscuring the visibility of the driver passing through that area.  And the Traffic light  

in front the University of Phayao is caused by the negligence of the drivers traveling on Phaholyothin Road, thus 

causing an accident.  From this research, it was found that within 5 years, there were 539 accidents, 606 people 

injured, 16 people died in the area. 
 

Keywords:  Kernel density, Road accident, Spatial density, Phayao 
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายและความ

หนาแน่นของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท จังหวัดล าปาง 

Application of GIS for the mammal distribution and density analysis at Tham 

Pha Thi National park, Lampang province 
 

จริภัทร กันธิยาใจ1 และ นครินทร์ ชัยแก้ว2,3* 

Jiraphat Kanthiyajai1 and Nakarin Chaikaew2,3* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการกระจายและความหนาแน่นของสัตว์ป่าประเภท           

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติถ้่าผาไท จังหวัดล่าปาง โดยใช้ข้อมูลต่าแหน่งร่องรอยท่ีปรากฏของสัตว์ป่า

ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีได้จากการส่ารวจภาคสนามโดยการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของ

เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติถ้่าผาไทในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2562 - เดือนกันยายน 2563 แล้วน่าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

การกระจายและ ความหนาแน่นด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อน่าข้อมูลท่ีได้ไปใช้สนับสนุนการวางแผน

จัดการคุ้มครองดูแลพื้นท่ีอยูอ่าศัยของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติถ้่าผาไทตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  การกระจาย, ความหนาแนน่, สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม, อุทยานแห่งชาติถ้่าผาไท, ล่าปาง 
 

Abstract  
 The objective of this study was to analyze the results of distribution and density of mammals in Tham Pha 

Tai National Park, Lampang Province by using mammalian vestiges. Tracks and signs identification by the Smart 

Patrol of Tham Pha Tai National Park officials during September 2019 - September 2020. The data were then 

analyzed for distribution and density results with the GIS program. To further use the data to support the planning of 

wildlife protection management in Tham Pha Thai National Park.  

  

Keywords:  Distribution, Density, Mammals, Tham Pha Tai National Park, Lampang 
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-Abstract- 

อนุกรมวธิานของพืชสกุลกกในพืน้ที่มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์  

Systematic study of Cyperus in Phetchabun Rajabhat University 
 

สุรางค์รัตน ์พันแสง1*, นนท์หทัย ขวัญแสน1, ชัชญา พิลา1 และ พวงผกา แก้วกรม1 

Surangrat punsaeng1*, Nonhathai Khwansaen1, Chatchaya Pila1 and Puangpaka Kaewkrom1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาความหลากชนิดของพืชสกุลกกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ่าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยส่ารวจและเก็บตัวอย่างตามเส้นทางธรรมชาติในพื้นท่ีป่าไม้ 4 บริเวณ ระหว่างเดือนสิงหาคม  

2559-มกราคม 2560 ท่าการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ระบุชื่อพื้นเมือง ข้อมูลทางนิเวศวิทยา และการสร้างรูปวิธาน  

จากการศึกษาส่ารวจพบพืชสกุลกก จ่านวน 8 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ หญ้าแห้วหมู (Cyperus roduntus)  

พชืสกุลกกส่วนใหญ่พบในป่าผสมผลัดใบและป่าดบิแลง้ท่ีมีลักษณะดินเป็นดนิร่วนปนทรายท่ีช้ืนแฉะ 
 

ค าส าคัญ:  สกุลกก, อนุกรมวธิาน, จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

Abstract  
 This research was focused on species diversity of Genus Cyperus in Phetchabun Rajabhat university, Mueang 

District, Phetchabun Province. Field survey and specimen collections in natural trail in four natural forest areas were 

taken between August 2016-January 2017. Field, ecological data and vernacular name were recorded. The specimens 

were identified and the key to species was constructed. The present study revealed eight species. Cyperus roduntus 

was the most abundance. The majority of Genus Cyperus were found in mixed deciduous and dry dipterocarp forest 

which had a wet sandy loam.  
 

Keywords:  Genus of cyperus, Systematic, Phetchabun Province  
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-Abstract- 

การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับเยอบีร่า 

The study on the suitable growing medium for Gerbera 
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Iss Supinrach1 and Sumidtra Supinrach1* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการปลูกเยอบีร่าในวัสดุปลูกต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตเพื่อศึกษาหาวัสดุท่ีเหมาะสมต่อ  

การเจริญเติบโตของเยอบีร่าพันธ์ุมาจอเร็ต เรด ดาร์ก อาย (Margret red dark eye) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

จ่านวน 10 ซ้่า และ 5 ต่ารับทดลองคือต่ารับท่ี 1 แกลบดิบ:แกลบด่า (Rice husk:Rice husk ash; RH:RHA) อัตราส่วน 1:1 ต่ารับ

ท่ี 2 ดินร่วน:แกลบดิบ:แกลบด่า (Loam soil:Rice husk:Rice husk ash; LS:RH:RHA) อัตราส่วน 1:2:1 ต่ารับท่ี 3 ดินร่วน:แกลบ

ดิบ:มูลวัว (Loam soil: Rice husk: Cow manure; LS:RH:CM) อัตราส่วน 1:2:1 ต่ารับท่ี 4 ดินร่วน:แกลบด่า:มูลไก่; Loam soil: 

Rice husk ash:Chicken manure; LS:RHA:CHM) อัตราส่วน 2:1:1 ต่ารับท่ี 5 แกลบดิบ:แกลบด่า:มูลวัว:มูลไก่ (Rice husk:Rice 

husk ash: Cow manure:Chicken manure; RH:RHA:CM:CHM) อัตราส่วน 2:2:1:1 โดยปริมาตร ท่าการเก็บข้อมูลได้แก่ ความสูง

ของต้น ความกว้างทรงพุ่ม จ่านวนใบ จ่านวนดอก ความกว้างดอก ความยาวดอก และความยาวก้านดอก ผลการทดลอง

พบว่า การปลูกเยอบีร่าในวัสดุปลูกดินร่วน: แกลบดิบ: แกลบด่า อัตราส่วน 1:2:1 ให้การเจริญเติบโตด้านจ่านวนใบ จ่านวน

ดอก ความกวา้งดอก ความยาวดอก และความยาวก้านดอก ดีท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ:  วัสดุปลูก, เยอบีร่า, แกลบดิบ, แกลบด่า, มูลวัว, มูลไก่ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The effects of Gerbera grown in different media culture on growth for found out the optimum of media culture 

on growth of Gerbera was done.  The experiment used Completely Randomized Design (CRD) with 10 replications and 

5 treatments. The treatment of  Rice husk:Rice husk ash;RH:RHA by 1:1 v/v (Treatment 1),  Loam soil:Rice husk:Rice 

husk ash;LS:RH:RHA) by 1:2:1 v/v (Treatment 2), Loam soil:Rice husk:Cow manure;LS:RH:CM by 1:2:1 v/v (Treatment 

3),  Loam soil: Rice husk ash:Chicken manure;LS:RHA:CHM by 2:1:1 v/v (Treatment 4) and Rice husk:Rice husk ash:Cow 

manure:Chicken manure;RH:RHA:CM:CHM) by 2:2:1:1 v/v (Treatment 5). The data collected about plant height, canopy 

width, number of leaves, number of flowerings, flowerings width, flowerings length and peduncle length. The results 

shown that Gerbera grown in Loam soil:Rice husk:Cow manure;LS:RH:CM by 1:2:1 v/v (Treatment 3) gave the highest 

of number of leaves, number of flowerings, flowerings width, flowerings length and peduncle length. 
 

Keywords:  Media, Gebera, Rice husk, Rice husk charcoal, Cow manure, Chicken manure 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก สังกะสีและแคลเซียมในข้าวพันธุ์พื้นเมอืงท่ีมีการปลูกใน

จังหวัดนครพนมและสกลนคร 

The determination of Iron, Zinc and Calcium of local rice cultured in Nakhon 

Phanom and Sakon Nakhon province 
 

นันทวัน เอือ้วงศก์ูล1* 

Nunthawun Uawonggul1* 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภคข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองในประเทศไทยมีหลายชนิดและ 

มคีุณค่าทางโภชนาการท่ีด ีการศึกษาครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก สังกะสีและแคลเซียม ในขา้วพันธ์ุ

พื้นเมืองสายพันธ์ุต่าง ๆ ท่ีมีการปลูกในจังหวัดนครพนมและสกลนครด้วยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโต

มิเตอร์ จากการทดลองพบว่า ข้าวขาวมีปริมาณเหล็ก สังกะสีและแคลเซียม ในช่วง 9.132 - 25.332, 13.072 – 22.034 

และ 48.587 - 86.107 mg/kg ตามล่าดับ ข้าวขาวท่ีมีปริมาณเหล็ก สังกะสีและแคลเซียมมากที่สุด คือ ข้าวหอมนางนวล 

ข้าวมันปูและข้าวลายดอกไม้ ตามล่าดับ ข้าวกล้องมปีริมาณเหล็ก สังกะสีและแคลเซียม ในช่วง 16.137 – 35.896, 18.296 

- 26.998 และ  66.020 - 101.166  mg/kg ตามล่ าดับ  ข้ า วกล้อง ท่ีมีป ริมาณเหล็กมาก ท่ีสุ ด  คื อ  ข้ า วอี เตี้ ย  

ส่วนขา้วท่ีมีสังกะสีและแคลเซียมมากที่สุด คือ ข้าวมันปู ข้าวกล้องส่วนมากมีปริมาณเหล็กมากกวา่ข้าวขาวและข้าวกล้อง

ทุกสายพันธ์ุมีปริมาณแคลเซียมมากกวา่ข้าวขาว (p<0.05) ส่วนปริมาณสังกะสีในข้าวกลอ้งมีมากกวา่ข้าวขาวเชน่เดียวกัน

แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแร่ธาตุท่ีควรได้รับต่อวันตามท่ี Recommended 

Dietary Allowance ก่าหนดไว้ ปริมาณแร่ธาตุท้ังสามในข้าวพันธ์ุพื้นเมืองไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวัน 

ดังนัน้ผู้บริโภคจึงควรกินอาหารอื่น ๆ ด้วยเพื่อให้ได้รับแร่ธาตุเพยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
 

ค าส าคัญ:  ข้าวพื้นเมอืง, จังหวัดนครพนมและสกลนคร, เหล็ก, สังกะสี, แคลเซียม 
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-Abstract- 

Abstract  
 At present, consumers like to consumption local rice for health. The local rice in Thailand have many varieties 

and have good nutritional value. This study aime to analyze the amount of Iron, Zinc and Calcium in the local rice varieties 

that are grown in the Nakhon Phanom and Sakon Nakhon province by atomic absorption spectrophotometer (AAS).  

From the experiment, the results showed that white rice had amount of Iron, Zinc and Calcium in the range from 9.132 

- 25.332, 13.072 - 22.034 and 48.587 - 86.107 mg/kg, respectively. The white rice varieties with the highest amount 

of Iron, Zinc and Calcium were, Hawm Nang Naun, Man Poo and Lai Dok Mai, respectively. For brown rice, the amounts 

of Iron, Zinc and Calcium were 16.137 - 35.896, 18.296 - 26.998 and 66.020 - 101.166 mg/kg, respectively.  

The brown rice namely, E Tear had the highest Iron while the brown rice as Man Poo had the highest amount of Zinc 

and Calcium, respectively. Almost brown rice had more amount of Iron than white rice. All brown rice had amount of 

Calcium more than white rice (p <0.05). The amount of Zinc in brown rice was higher than white rice but the statistically 

significant difference was not found (p> 0 . 0 5 ) .  When compared to the daily intake of minerals according to  

the Recommended Dietary Allowance, amount of Iron, Zinc and Calcium in rice is not adequate to meet the demand of 

the body per day. Thus, the consumer should be eaten other food for get enough of minerals for body's needs.  
 

Keywords:  Local rice, Nakhon Phanom and Sakon Nakhon province, Iron, Zinc, Calcium  
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-Abstract- 

การใช้น้ าส้มควันไมใ้นการควบคุมเพลี้ยแป้งและเพิ่มผลผลิตของมันส าปะหลัง 

Using wood vinegar for cassava mealybug control and increasing yield of cassava 
 

รัตยิาพร ใจดี1* 

Rattiyaporn Jaidee1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาชนิดและอัตราของน้่าส้มควันไมท่ี้เหมาะสมเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งและการเพิ่มผลผลิตของมันส่าปะหลัง 

ใช้น้่าส้มควันไม ้3 ชนิด คือ ไม้ไผ่ ไม้สะเดา และไม้ยูคาลิปตัส และอัตราการใช้ 3 อัตรา (น้่าส้มควันไม ้: น้่า) คือ ไม่ฉีดพน่ 

ฉีดพ่นอัตรา 1:50, 1:100 และ 1:150 พบว่าชนิดและอัตราของน้่าส้มควันไม้มีผลท่าให้เปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยแป้ง

แตกต่างกันทางสถิติ โดยการฉีดพ่นน้่าส้มควันไม้จากไม้สะเดามีเปอร์เซ็นต์การตายสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.28% รองลงมาคือ  

ไมไ้ผ่ (2.70%) และไมยู้คาลิปตัส (0.98%) และอัตราฉีดพน่ 1:50 มีเปอร์เซ็นต์การตายสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.29% รองลงมาคือ 

1:100 (2.78%) และ 1:150 (2.22%) และน้่าส้มควันไมจ้ากไมส้ะเดามีคา่ LD50 เท่ากับ 3.114 ซึ่งนอ้ยกว่าไมยู้คาลิตัส (7.09) 

และไม้ไผ่ (4.53) และผลทดสอบในสภาพแปลงด้วยการไม่ฉีดพ่น และฉีดพ่นน้่าส้มควันไม้จากไม้สะเดาอัตรา 1:50  

พบว่าการฉีดพ่นน้่าส้มควันไม้มแีนวโน้มจ่านวนต้นมันส่าปะหลังท่ีเพลีย้แป้งเข้าท่าลายลดลง และให้ผลผลิตหัวสด (7,820 

กก./ไร)่ จ่านวนหัวตอ่ต้น (15 หัว) และเปอร์เซ็นต์แป้งมันส่าปะหลัง (18.6%) สูงกว่าไมฉ่ีดพน่น้่าส้มควันไม้  
 

ค าส าคัญ:  มันส่าปะหลัง, เพลี้ยแป้งมันส่าปะหลัง, เปอร์เซ็นต์การตาย, น้่าส้มควันไม้ 
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-Abstract- 

Abstract 
 The effects of types and wood vinegar rates appropriate to mealybug control and increasing yield of cassava. 

The experimental conditions constituted: three types of the wood vinegar; neem, bamboo and eucalyptus and four 

wood vinegar rates (wood vinegar: water) at 0, 1:50, 1:100, and 1:150. The wood vinegar types had a significant 

different on mortality of mealybug. The highest mortality at 3.28% was shown by neem vinegar, bamboo (2.7%) and 

eucalyptus (0.98%) respectively. The Wood vinegar rates had a significant effect on mortality of mealybug. The rate 

at 1:50 had the highest mortality at 4.29% and consequently, 1:100 and 1:150 at 2.78 and 2.22% respectively. Neem 

vinegar had a lower the median lethal doses (LD50) at 3.114 than bamboo (7.09) and eucalyptus (4.53). The field 

experimental treatment was neem vinegar sprayed at rate of 1:50 and no wood vinegar spray. Neem vinegar spraying 

tended to decrease number of plants with detected by mealybug and tended to higher yield (7820 kg/rai), root per 

plant (15 roots) and starch percentage (18.6%) of cassava than no wood vinegar spray.  
 

Keywords:  Cassava, Mealybug, Mortality, Wood vinegar 
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-Abstract- 

อทิธิพลของสารเคมีต่อการงอกและการเจรญิเติบโตของสาคูไทย 

The Influence of Chemical Substances on Germination and Growth of Arrowroot 

(Maranta arundinaceae L.) 
 

สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง1*, จรยิา วังรัตน์1 และ สมพงษ์ ก้อนทอง1 

Supaporn Ieamkheng1*, Jariya Wangrat1 and Sompong Konthong1 

 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาอิทธิพลของสารเคมีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของสาคูไทย จากหัวสาคูไทย อายุ 12 เดือน วางแผน 

การทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จ่านวน 3 ซ้่า ๆ ละ 5 หัว โดยมีสิ่งทดลองต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) BA ความเข้มข้น  

1 มิลลิกรัมต่อลิตร 2) NAA ความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) IAA ความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) IBA  

ความเข้มข้น 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร 5) GA3 ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 6) ไคโตซาน ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อ

น้่า 20 ลิตร 7) Vitamin B1 ความเข้มข้น 60 มลิลิลิตรตอ่น้่า 20 ลิตร 8) CaO (0.5 เปอร์เซ็นต)์ ความเข้มข้น 60 มลิลิลิตรตอ่น้่า 

20 ลิตร และมนี้่าเป็นตัวควบคุม แชห่ัวสาคูเป็นเวลา 5 นาที แล้วน่าไปปลูกในกระถางเป็นเวลา 60 วัน ประเมนิเปอร์เซ็นต์การ

งอก (%) เวลาเฉลี่ยในการงอก (วัน) ดัชนีความเร็วในการงอก และอัตราการเจริญเติบโต จากการทดลอง พบว่า CaO (0.5 

เปอร์เซ็นต์) มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงท่ีสุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ NAA และไคโตซาน มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากันท่ี 

93.33 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ี BA และน้่า มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่่าท่ีสุดคือ 66.67 เปอร์เซ็นต์ เวลาเฉลี่ยในการงอก พบว่า IAA  

มีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วท่ีสุดคือ 19 วันหลังปลูก รองลงมาคือ Vitamin B1 เท่ากับ 21 วันหลังปลูก ในขณะท่ี CaO  

(0.5 เปอร์เซ็นต์) มีเวลาเฉลี่ยในการงอกนานท่ีสุดท่ี 37 วันหลังปลูก ส่าหรับดัชนีความเร็วในการงอกพบว่า NAA มีดัชนี

ความเร็วในการงอกสูงท่ีสุดคือ 0.11) รองลงมาคือ Vitamin B1 เท่ากับ 0.09 ในขณะท่ี BA มีดัชนีความเร็วในการงอกต่่าท่ีสุด

เท่ากับ 0.04 เมื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของต้นสาคูไทย พบว่า ไคโตซานมีผลท่าให้สาคูไทยความสูงต้นและจ่านวนใบ

เฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 12.44 เซนติเมตร และ 3 ใบ ตามล่าดับ น้่ากลั่นมีผลให้ความสูงของต้นต่่าท่ีสุด เท่ากับ 5.63 เซนติเมตร 

ในขณะท่ี BA และ GA3 มีผลให้ต้นสาคูไทยมีใบเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.40 และ 1.60 ใบ ตามล่าดับ จากการทดลองสามารถ

สรุปได้ว่า สารเคมีแต่ละชนิดมีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นสาคูท่ีต่างกัน ในท่ีนี้การแช่หัวสาคูด้วยไคโตซาน

เข้มข้น 10 มลิลิลิตรตอ่น้่า 20 ลิตร มแีนวโนม้ให้จ่านวนตน้สาคูที่มปีริมาณมาก และมอีัตราการเจริญเตบิโตท่ีดีท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ:  สาคูไทย, สารควบคุมการเจรญิเตบิโต, ไคโตซาน, แคลเซียมออกไซด์   
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1 Division of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and National Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok,  
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-Abstract- 

Abstract  
 Study on the influence of chemical substances and plant growth regulators on germination and growth from 

12 months old arrowroot tuber. The experiment was designed in Randomized Complete Block Design with 3 replications 

(5 tubers/replication) comprising with 1) BA 1 mg/l 2) NAA 1000 mg/l 3) IAA 1000 mg/l 4) IBA 2000 mg/l 5) GA3 300 

mg/l 6) chitosan 10 mg/ 20 l 7) Vitamin B1 60 ml/ 20 l 8) 0.5% CaO 60 ml/ 20 l and water as a control. Arrowroot 

tubers were soaked in each treatment for 5 minutes then samples were planted for 60 days. All samples were 

evaluated by germination percentage (%), mean of germination time (day), germination speed index and growth rate 

(plant high and leaf number). The results showed that 0.5% CaO had 100% of germination. NAA and chitosan showed 

93.33% of germination. While, BA and water showed the lowest of germination percentage at 66.67%. For the mean 

of germination time, IAA had low the mean of germination time at 19 days. Vitamin B1 had the mean of germination 

time at 21 days, whereas 0.5% CaO had high the mean of germination time at 37 days. For the germination speed 

index, NAA had the highest of germination speed index for 0.11, Vitamin B1 germination speed index for 0.09, whereas 

BA had the lowest of germination speed index for 0.04. For study of growth rate, chitosan was the best effect on plant 

height and leave number at 12.44 cm and 3 leaves, respectively. Distilled water showed the lowest effect to plant 

height at 5.63 cm, while BA and GA showed the lowest of leaves for 1.40 and 1.60 leaves, respectively. From all of 

experiments, it can be concluded that each chemical showed the different effects on arrowroot germination and growth. 

From this study, soaking arrowroot tubers with chitosan at the concentration of 10 ml/ 20 L of distilled water was the 

chemical substance trended to have the highest numbers of plant and the best of growth rate for arrowroot.    
 

Keywords: Arrowroot, Plant growth regulator, Chitosan, CaO  
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-Abstract- 

การดดูซับสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้กาบกล้วย 

Adsorption of Methylene Blue by Leaf Sheet of Banana Tree 
 

สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ1*, อริศรา วงศม์ูล1, อนุศษิย์ จีนา1, ฤดีวรรณ ตั้งประดษฐ์1, ศริิวรรณ ศรีสัจจะ เลิศวาจา1 

และ นีรนุช ไชยรังษี1 

Suwakon Janta1*, Arisara wongmool1, Anusit jena1, Rudeewan Tungpradit1, Siriwan Sridajja-lertwaja1 

and Neeranuch Chairungsee1 
 

บทคัดย่อ  

 ศึกษาประสิทธิภาพในการก่าจัดสีเมทิลีนบลูจากน้่าโดยการดูดซับด้วยกาบกล้วย โดยศึกษาการดูดซับ 

รวมถึงผลของเวลาท่ีสัมผัส ความเข้มสีเร่ิมต้นและไอโซเทอร์ม จากผลการวิจัยพบว่า เวลาสัมผัสท่ีเหมาะสมคือ 2 ชั่วโมง 

โดยการดูดซับเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสีเร่ีมต้นท่ีเพิ่มขึ้น และจากข้อมูลไอโซเทอร์มได้แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับ  

ไอโซเทอร์มแลงเมยีร์มากกวา่ฟลุนดลซิ ความสามารถในการดูดซับสูงสุดคอื 196.08 มลิิกรัมตอ่กรัม 
 

ค าส าคัญ:  การดูดซับ, กาบกล้วย, เมทลิีนบล ู
 

Abstract 
The efficiency methylene blue removal from water by leaf sheaf of banana tree adsorption was studies, including 

effect of contact time, initial dye concentration and isotherm. The results showed that, the suitable contact time was 2 hours. 

The adsorption of dye increase when the concentration of dye increase. And the data of isotherm also showed that fix to the 

Langmuir isotherm than the Freundlich isotherm. The maximum adsorption was 196.08 mg/g  
 

Keywords: Adsorption, Leaf sheaf of banana tree, Methylene Blue 
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1Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai province 50300 

*Corresponding author e-mail: suwakon3@gmail.com. 



318 

-Abstract- 

ผลของกรดซิตริกกับการเกดิสีน้ าตาลในปลีกล้วยอบ 

Effect of citric acid on browning in roast banana blossom 
 

ศริิวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา1*, กุลณัฐ  ปินตาค่า1, นีรนุช ชัยรังสี1, ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ1์ และ สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ1 

Siriwan Srisajjalertwaja1*, Kullanut Pintakham1, Neeranuch Chairungsee1, rudeewan Tungpradit1 and 

Suwakon Junta1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซิตริก ระยะเวลา และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการเกิดสีน้่าตาล 

ในปลีกล้วยอบ   โดยใชป้ลีกล้วยสดหั่น มคีวามหนา 2-3 มลิลิเมตร แชใ่นสารละลายกรดซิตริกท่ีความเข้มข้น 3, 5, 7, และ 10 

เปอร์เซ็นตโ์ดยน้่าหนักตอ่ปริมาตร เปรียบเทียบกับปลีกล้วยท่ีแชใ่นน้่ากลั่น  น่ามาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 55, 65, และ

75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง  วัดค่าค่าสี L, a*, b* และค่าร้อยละความชื้นของปลีกล้วยระหวา่งอบ ในชั่วโมงท่ี 1, 3, 5 

และ 7  ทุกตัวอย่างจะท่าการการทดลอง 3 ซ้่า พบว่า ความเข้มข้นของกรดซิตริกมีผลต่อการยับยั้งการเกิดสีน้่าตาลใน 

ปลีกล้วยสดอย่างมีนัยส่าคัญ  ปลีกล้วยสดท่ีแช่ในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้่าหนักต่อปริมาตร 

จะมคี่าความสวา่ง (ค่าสี L) สูงท่ีสุด   นอกจากนี้ยังพบว่าระดับอุณหภูมแิละระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบมผีลโดยตรงต่อค่าสี และ

ค่าร้อยละความชื้นของปลีกล้วยอบท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ปลีกล้วยอบท่ีแชใ่นสารละลายกรดซิตริก 10 เปอร์เซ็นต์โดย

น้่าหนักต่อปริมาตร มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าค่าสี L,  a* และ b*   ตลอดระยะเวลา 7 ชั่วโมง น้อยกว่าท่ีอุณหภูมิ 65 และ 

75 องศาเซลเซียส  โดยความสว่าง (ค่าสี L)  จะมีค่าอยู่ในช่วง 34.33-19.50  ความเป็นสีแดง (ค่าสี a*) และสีเหลือง  

(ค่าสี b*)  จะมีค่าอยู่ในช่วง 7.30-5.72  และ 18.18-12.32 ตามล่าดับ    ส่าหรับการวิเคราะห์ค่าความชื้น พบว่า อุณหภูมิ 

และระยะเวลาในการอบ มีผลโดยตรงต่อค่าความชื้น ร้อยละความชื้นของปลีกล้วยอบตัวอย่าง เป็นเวลา 5 และ 7 ชั่วโมง  

มคี่าไมแ่ตกตา่งกัน อาจสรุปได้ว่า ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบปลีกล้วย คือ 5 ชั่วโมง    
 

ค าส าคัญ:  ปลีกลว้ยอบ, กรดซิตริก, การเกิดสนี้่าตาล    

  

                                                           
1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Department of chemistry, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai province 50300  
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-Abstract- 

Abstract  
 The study of relationship between citric acid concentration, time and temperature on browning effect in roasted 

banana blossom. 2-3 millimeter of sliced fresh banana blossom soaked in citric acid solution at concentrations 3, 5, 7, 

and 10% w/v compare with sliced fresh banana blossom soaked in distilled water.  All samples were dried in hot air 

oven at 3 levels: 55, 65 and 75 degree Celsius for 7 hours.  The color values of L, a*, b* and percentage moisture 

were measured during the 1st, 3ed, 5th and 7th hours of baking. All samples were repeated 3 trials. It was found that 

the citric acid concentration was effective in inhibiting browning in fresh banana blossom. The highest brightness  

(L color) sample was the fresh banana blossom soaked in 10 percent citric acid solution by weight. It also found that 

temperature level and baking time had a direct effect on color level and percentage of moisture of roasted banana 

blossom.  At 55 degrees Celsius, the roasted sample were soaked in 10 percent weight by volume citric acid solution 

had the color values L, a * and b * less change rates over a period of 7 hours than 65 and 75 degrees Celsius.  
The brightness (L) will be in the range 34.33-19.50, red color value (a*) and yellow color value (b*) will be in the 

range 7.30-5.72 and 18.18-12.32 respectively. As same as the analysis of color value, it was found that the moisture 

content had a direct effect on increasing temperature and baking time. The moisture percentages of roasted banana 

cabbage for 5 and 7 hours were no different. In conclusion, the optimal baking times is 5 hours. 
 

Keywords: Roast banana blossom, Citric acid, Browning reaction 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น ของนักศกึษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

The factors affecting student’s application usage of student in the faculty of 

industrial education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
 

กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ1* และ วิทฤทธิ์ โคตรมณี2   

Kantayut Trebooniti1* and Wittarit Khotmanee2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย คร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 216 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และท า 

การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบ 

t-test โดยผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงจ านวน ร้อยละ  ของระดับความคิดเห็น  ตอนท่ี 4   

ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งในการใช้แอพพลิเคชั่น  ของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิใชแ้อพพลิเคชั่น มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสังคม (การตดิตอ่สื่อสาร) รองลงมา คือ ด้านความบันเทิงออนไลน ์และ

ด้านการศึกษา นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของนักศึกษา

ระหวา่งเพศชายกับเพศหญิงพบวา่ปัจจัยด้านการซื้อสินค้ามคีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัย, แอพพลเิคชั่น, นักศกึษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of the research was to study the factors affecting the application use for Industrial Education’s 

students, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The sample group was 216 students selected by 

means of simple random sampling. The instrument was a questionnaire with 5-level likert scale created by the 

researcher. The data were analyzed by using program to calculate percentage, mean, standard deviation, and perform 

statistical test of two independent samples t-test.  The Results of the study divided into 4 parts including part 1) The 

result of the analysis of the respondents’ gender data, Part 2 The results of the analysis of the respondents’ field of 

the study, Part 3 The results of the respondents’ opinions presented in the amount and percentage, Part 4 The results 

of the analysis of application usage comparison. 

The research results revealed that the factors affecting the Application use of the Faculty of Industrial 

Education’s students, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi the most included social aspect 

(communication), the second was online entertainment aspect, educational aspect. The analysis results of comparison 

on the difference of factors affecting the internet use of students between male and female students found that the 

factor of buying was statistical significance at .05 levels. 
 

Keywords:  Factor, Application, Industrial Education  
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-Abstract- 

พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา  

Online shopping decision-making behavior of Generation Y in mueang Songkhla district, 

Songkhla province  
 

จาริณี เธียรเจรญิ1* และ จติินาถ วงศป์ัญญาภรณ์1 

Jarinee Theancharoen1* and Jitinad Wongpanyaporn1 
 

บทคัดย่อ 
  งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอ าเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ

กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวจิัยเป็นกลุ่มคนท่ีมี

อายุ 19-38 ปีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเคยซื้อสินค้าออนไลน์ จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า

ไคสแควร์ท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสดและ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ในส่วนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซื้อเพราะความสะดวก ได้รับแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการซื้อ

ตัดสนิใจซื้อจะตัดสนิใจซื้อด้วยตัวเอง ปริมาณการซื้อโดยเฉลี่ยครัง้ละ 1-2 ชิ้น ค่าใชจ้่ายในการซื้อครัง้ละ 501-1,000 บาท 

ความถี่ในการซื้อ คือ 1-2 ครัง้/เดอืน ประเภทสินค้าท่ีเลอืกซื้อ คือ เสื้อผ้า ระยะเวลาในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์โดย

ซื้อทันทีเมื่อได้เห็นสนิค้า ชอ่งทางการซื้อจะซื้อผ่าน Facebook และส่วนใหญ่จะซือ้ในช่วงเวลา 21.00-24.00 น.  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การตัดสินใจซือ้สนิค้าออนไลนด์้านค่าใชจ้่ายในการซื้ออย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

ค าส าคัญ:  Generation Y, การซือ้สนิค้าออนไลน ์และพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ  
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-Abstract- 

Abstract  
The purpose of this research is to examine the online shopping decision-making behavior of Generation Y in 

Muang Songkhla District, Songkhla Province. The results of the study will benefit entrepreneurs to set an appropriate 

marketing strategy for the target group. This research employed a quantitative data collection method by using 

questionnaires. A survey target is 400 consumers aged 19-38 years who used to buy online products and lived in 

Muang Songkhla District, Songkhla Province. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such as 

percentage, frequency, mean, as well as inferential statistics using Chi-Square analysis for hypothesis testing at the 

statistical significance level of 0.05. The results of the study showed that most of the respondents were female, single, 

and graduated with a Bachelor's degree or equivalent. The occupation is the student with an average monthly income 

of 10,001-20,000 Baht. For online shopping decision behavior, the reasons for shopping online were convenience 

because they can get information from the internet. Moreover, they decide to purchase by themselves with average 

purchasing 1-2 pieces per time. The cost of purchasing is 501-1,000 Baht per time, and the purchasing frequency  

is 1-2 times per month. The type of product purchased is clothing, and the decision-making is to buy immediately 

after seeing products. The most preferred online channel is Facebook and the most frequency-time to purchase is  

9 p.m.-12 p.m. The hypothesis test result indicated that gender, education level, occupation, income, and status are 

significantly related to the online shopping decision-making behavior in terms of purchasing cost at the statistical 

significance level of 0.05. 
 

Keywords:  Generation Y, Online shopping and Decision-making behavior  
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-Abstract- 

อทิธิพลของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด สาขาไปรษณีย์คอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Influence of service quality of customer satisfaction impact on Thailand Post Co.,Ltd., : 

The study case of Kho Hong post branch 
 

รรนิา มุกดา1*, ธธิรา ศิรพิันธ์2 และ สิรกิันยา โชติช่วง1  

Rarina Mookda1*, Thathira Siriphan2 and Sirikanya Chotchoung1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพงึพอใจของลกูค้าของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาไปรษณีย์คอหงส์ กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์คอหงส ์อย่างนอ้ย 1 

ครัง้ ภายใน 1 เดอืนท่ีผ่านมา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 ชุด และวิเคราะห์

ข้อมูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน

ด้วยการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร

อสิระ ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี มกีารศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,000 – 20,000 บาท  โดยมีระดับความ

พงึพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมากในส่วนของคุณภาพการบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการในแต่ละดา้น ดังนี้ ดา้นความเชื่อมันต่อคุณภาพบริการมากที่สุด รองลงมาคือ การ

ดูแลเอาใจใส ่ ความนา่เช่ือถือ การตอบสนอง และความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดับ และตัวแปรทุกตัวมอีทิธิพลตอ่

ความพงึพอใจ   
 

ค าส าคัญ:  คณุภาพการบริการ, ความพงึพอใจของลูกค้า, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
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-Abstract- 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the influence of service quality on customer satisfaction 

of Thailand Post Company Limited, Kho Hong Post Branch. The respondent for this study is customer 

who used the service at Kho Hong Post branch within a month. The respondents group contained 400 

persons selected by convenience sampling.  The descriptive analysis was used to provide percentage, 

average score and standard deviation 

In addition, the multiple regression analysis was manipulated to examine the relationship 

between dependent variable and independent variable. 

 The result of the study showed that majority of samples were female had age range between 

30-39 years and educational level of bachelor’s degree, worked as a private firm employees and 

earned in range between 15,000 - 20,000 baht per month in average.  The respondents expressed 

opinion toward the overall for customer satisfaction was satisfied level. In terms of service quality, the 

respondents had the level of satisfaction in service quality in each aspect as follows: Belief in service 

quality was the most followed by caring. Reliability, responsiveness and objectivity of the respective 

services, resulting every variable influences satisfaction. 
 

Keywords:  Service quality, Customer satisfaction, Thailand post company limited 
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พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาด และ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

Consumers behavior, marketing communications, and online purchasing decisions 
 

สมใจ วงค์เทียนชัย1, สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย2, จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต3, ชนกภร สุขลาภ4 และ เผด็จ ทุกข์สูญ5*  

Somjai Wongtianchai1, Sumonmal Atthawuthichai2, Jakkarat Thammajit3, Chanokporn Suklap4 and  

Phadett Tooksoon5* 

 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภค ระดับความคดิเห็นของการสื่อสารการตลาด และ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบ ถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลนใ์นช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น มากกว่าวัน

ละ 6 ชั่วโมง ผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook line และ YouTube ประเภทสินค้าท่ีซื้อ ได้แก่ เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย โดยท าการ

สั่งซื้อ 1-2 คร้ัง/เดือน คร้ังละประมาณ 500 บาท ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชธีนาคาร/พร้อมเพย์ ปัญหาท่ีผู้บริโภคพบส่วน

ใหญ่ คือ การได้รับสินค้าล่าช้า และ สินค้าไม่ตรงกับท่ีโฆษณาไว้ นอกจากนี้ ผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน ์พบวา่ สื่อออนไลนส์ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีกวา่สื่อเดิม การส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายและการ

ให้คูปองส่วนลดจะช่วยสร้างความจงรักภัคดีให้เกิดขึน้กับผู้บริโภค และตอ้งการใชบ้ริการอกีในคร้ังตอ่ไป นอกจากนี้พบว่า 

ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง รวมถึง การท่ีผู้ขายสินค้ามีหนว่ยงานบริการ

ลูกค้าในการให้ค าแนะน าขณะเกิดปัญหาในการซื้อสินค้าออนไลน์ และ ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าไม่ยุง่ยากซับซ้อน จะท า

ให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อได้งา่ยและรวดเร็วขึน้  
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมผู้บริโภค, การสื่อสารการตลาด, ตลาดออนไลน์, การตัดสินใจซือ้ 
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-Abstract- 

Abstract  

 This research aims to study consumer behavior, the opinion level of marketing communication and the 

decision to buy products online in the Muang District Tak Province. A sample of 400 people using questionnaire as a 

tool for data collection. The results show that most consumers use online media between 18.00-22.00 hrs. More than 

6 hours per day via the Facebook Line and YouTube applications. The type of goods purchased is clothing and 

accessories. The purchase will be made 1-2 times per month, approximately 500 baht per time by bank transfer / 

Prompt Pay. The problem that most consumers encounter is the delay in receiving the product and the product is not 

as advertised. In addition, the results of the study of online marketing communications found that online media can 

reach target customers better than traditional media. Various promotions and discount coupons will help build the 

loyalty to the consumer and want to use the service again next time. In addition, it was found that consumers are 

knowledgeable about products and can make online purchases on their own. Including the fact that sellers have a 

customer service department to advise them when there is a problem when buying products online and the process 

of ordering products is not complicated. This will allow consumers to make purchases easier and faster. 
 

Keywords:  Consumer behavior, Marketing communication, Online market, Purchasing decisions 
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ภาวะน้ าหนักเกนิกับพฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์ของบุคลากรในมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Overweight and health behavior of personnel in Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak 
 

เทวฤทธิ์ ละมูล1*, เทอดทูล โตคีรี1,  แจ่มใส จันทร์กลาง2 และ รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์1 

Dhevariddhi Lamool1*, Dherddhool Tokirie1, Chamsai Chanklang2 and Rattapon poomarinpong1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาภาวะน้ าหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพท่ี 

พงึประสงคข์องบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มตัวอยา่งคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน และลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 178 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์หาค่าทางสถิติ เพ่ือหาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.95 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 28.95 มีสถานภาพสมรส  

ร้อยละ 41.72 และกรณีท่ีสมรสแล้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.34 จะมบุีตรในความดูแล ส าหรับระดับการศกึษา จะมกีารศกึษาระดับ

ปริญญาโทมากท่ีสุด ร้อยละ 34.55 โดยมีสถานภาพการท างานเป็นบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) มากท่ีสุด ร้อยละ 51.25 

และ มรีายได้ต่อเดอืนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 36.50 

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีค่าดัชนีมวลกายเกิน เฉลี่ยเท่ากับ 23.37 (มากกว่า 

23.00 กก./ตร.ม.) โดยเพศชายมีรอบเอวเกิน (≥90 ซม.) รอ้ยละ 51.3 เพศหญิงมรีอบเอวเกิน (≥80 ซม.) ร้อยละ 55.6 

2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลาง (คะแนน  

6-8 คะแนน) ร้อยละ 50.29 มคีะแนนพฤตกิรรมสุขภาพเฉลี่ย 6.03 คะแนน ส าหรับพฤตกิรรมสุขภาพท่ีกลุ่มตัวอยา่งปฏิบัติผ่าน

เกณฑ์น้อยท่ีสุด คือ การไมด่ื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน ร้อยละ 15.83 การไมป่รุงรสเค็ม ร้อยละ 20.82 และการมกีิจกรรมทางกาย

มากกว่าหรือเท่ากับ 30 นาที/วัน และท า 5วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 27.43  และผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด คือ แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 

ร้อยละ 94.90 ไมด่ื่มสุราในระดับอันตราย ร้อยละ 81.98 และการไมสู่บบุหร่ี ร้อยละ 77.67 
 

ค าส าคัญ:  ภาวะน้ าหนักเกิน, พฤตกิรรมสุขภาพ, บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
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Abstract  
 The objective of this descriptive study is to examine the overweight and desirable health behavior of personnel 

in Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The sample of this study was 178 people who were lecturers, 

supportive personnel, and other employees in the year of 2020. The questionnaire was applied for collecting the data. 

The data was analyzed by using descriptive statistic for finding percentage and mean value.  

The results revealed that the majority of the sample was male 52.95%, aged 31-40 years 28.95%, and 

marital status 41.72% and in the case of married, 58.34 percent of them had children. Most sample got master's 

degree 34.55%, who worked as academic position (lecturers) 51.25% and their mothy income was between 20,001-

30,000 baht 36.50% 

1) Personnel of Rajamangala University of Technology Lanna Tak had a BMI exceeded the average was 23.37 

(greater than 23.00 kg / sq m) with males having an exceed waist (≥90 cm.) 51.3%, female with an exceed waist 

(≥80 cm.) 55.6%. 

 2) Personnel of Rajamangala University of Technology Lanna Tak had health behaviors in the moderate 

level (score 6-8 points). The 50.29% had the average health behavior score which was 6.03. The health behavior of 

the sample which was least qualified was drinking non-sweetened beverages 15.83%, eating non-salty 20.82% , 

and having physical activity more than or equal to 30 minutes / day and performed 5 days / week 27.43%. The most 

qualified healthy habits were brushing their teeth before bed every day 94.90%, do not drinking alcohol at a dangerous 

level 81.98% and non-smoking 77.67% 
 

Keywords:  Overweight, Health behavior, Personnel in Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
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-Abstract- 

พฤติกรรมการใช้แอพพลเิคชั่นในการซื้อสนิค้าออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

Online shopping applications usage behaviors among consumer in Songkhla province 
 

จารุมาศ เสน่หา1* และ สุวัจนี เพชรรัตน์2    

Jarumas Saneha1* and Suwatchanee Petcharat2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อ

ศกึษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 3)เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนท่ีมผีลต่อพฤติกรรมของความถี่ในการใช้แอปพลิเคชันส าหรับการซื้อของ

ออนไลน ์โดยส ารวจข้อมูลผู้บริโภค จังหวัดสงขลา จ านวน 400 ชุด ผลการวจิัยพบวา่ ผู้ท่ีใชง้านแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง(ร้อยละ 57.2) อายุ  20-30 ปี (ร้อยละ 49.2)  การศึกษาสูงสุด  ระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 47.3) และเป็น

นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 52.3) รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่ ากว่า 9,000 บาท (ร้อยละ 45.7) พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น

ในการซื้อสินค้าออนไลน์ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นขาย

สินค้าออนไลน์ท่ี คือ Facebook (ร้อยละ 74.0)  และมีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 1 - 2 คร้ัง 

(ร้อยละ 35.3) และจ านวนเงินในการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์โดยเฉลี่ย  คือ 200-400 บาท (ร้อยละ 42.5) 

สินค้าและบริการท่ีนิยมซือ้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  คือ เสื้อผ้า (ร้อยละ 62.8) นอกจากนี้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นท่ีมี

ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านความถี่ในการใช้งานแตกตา่ง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  
  

ค าส าคัญ:  แอพพลเิคชั่น, พฤติกรรมการซื้อสินค้า, การซือ้สนิค้าออนไลน์,  

  

                                                           
1 การตลาด คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
2 การตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110 
1 Marketing, Faculty of Economic and Business Administration, Thaksin University, Songkhla province 90000 
2 Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University, Songkhla province 90110 

*Corresponding author e-mail: jarumas@tsu.ac.th 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of research on the behavior of online shopping apps in Songkhla province are 1) To study 

demographic characteristics such as gender, age, education level, occupation, average monthly income.2) To study 

the behavior of using applications for online shopping in Songkhla Province. 3) To study the demographic characteristics 

such as gender, age, education level, occupation, and average monthly income affect the behavior of the frequency 

using applications for online shopping. The samples consisted of 400 consumers who using applications for online 

shopping in Songkhla Province. The findings indicated that the majority of the consumers are females female (57.2 

percent), age 20-30 years (49.2 percent), bachelor's degree (47.3%), and occupation as students (52.3 percent). %) 

Average monthly income is less than 9,000 baht (45.7%). Behavior in online shopping in the area by the application 

found that most of the consumers' experiences using the online shopping app (74.0%), and online purchase frequency 

1-2 times (35.3%) and the number of the amounts of money purchases made through the online application are 

average 200-400 baht (42.5%). The most popular products and services are clothing (62.8%). In addition, the 

demographic characteristics such as average monthly income different have behavior the frequency of use has different 

was statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords:  Applications, Consumer behavior purchasing, Online shop 
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-Abstract- 

อทิธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการก าหนดแผนของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Influencing of organization environment affect to plan formulation of private 

Universities in Bangkok metropolitan  
 

วัชรพงษ์ พนิตธ ารง1* 

Watcharapong Panittumrong1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการก าหนดแผนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมองค์การของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

สภาพแวดล้อมองค์การท่ีมีผลต่อการก าหนดแผนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง

คือบุคลากรด้านการวางแผนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 

จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาและสถิติอา้งองิแบบการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวจิัย พบวา่  

 การวางแผนในด้านกลยุทธ์ และด้านโครงการ อยู่ในระดับมาก ในด้านนโยบายอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ

สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมอืงและ

ด้านเทคโนโลยี ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยสภาพแวดล้อมภายใน อยู่ในระดับมาก 

ประกอบด้วย ด้านสไตล์การบริหาร ด้านบุคลากร ด้านทักษะการท างาน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ์ในปัจจุบัน 

ด้านระบบงาน ส่วนในดา้นค่านยิมร่วม อยู่ในระดับปานกลาง  

 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลการก าหนดแผนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

มากท่ีสุดคือ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านการเมือง ตามล าดับ ในขณะเดียวกัน

สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านสไตล์การบริหาร ด้านระบบงาน ด้านกลยุทธ์ปัจจุบัน และด้าน

โครงสร้างองค์การ มีอิทธิพลตอ่การก าหนดแผนของสถาบันอุดมศกึษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  สภาพแวดลอ้มองคก์าร, การก าหนดแผน, สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

  

                                                           
1 สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร 10330 
1 Department of Educational, Administration College of Management, Phayao University, Bangkok 10330 
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-Abstract- 

Abstract  
 The aims of this study were 1) to study plan formulation of private universities in Bangkok metropolitan. 2) to 

study organization environment of private universities in Bangkok metropolitan. 3) to study organization environment 

influencing plan formulation of private universities in Bangkok metropolitan. The samples are planning officers in private 

universities in Bangkok metropolitan. The classification questionnaire of 400 people the statistics used were descriptive 

and multiple regression statistics. 

 The research finding. 

 The strategy formulation and project formulation were high. But the policy formulation was middle. In addition 

to external environment of society, legislation, economy, politics and technology were high. The natural environment 

was middle. For internal environment of style, staff, skill, structure, strategy and system were high. But the share 

values was middle. 

 The external environment influencing plan formulation of private universities in Bangkok metropolitan were 

society, technology, economy, legislation and politics. In addition to internal environment influencing plan formulation 

of organization in private universities were staff, style, system, strategy and structure. 
 

Keywords:  Organization environment, Plan formulation, Private University 
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-Abstract- 

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานไมไ้ผ่ในต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Guidelines for promoting the bamboo basketry occupation group in Nam Reum 

Sub-district, mueang district, Tak province 
 

รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์1*, สุวัจนกานดา พูลเอียด1,  แจ่มใส จันทร์กลาง2 และ เทวฤทธิ์ ละมูล1 

Rattapon poomarinpong1*, Suwatchanakanda Phun-iat1, Chamsai Chanklang2 and Dhevariddhi Lamool1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาสภาพการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่และปัญหาการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ รวมถึงแนวทาง 

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ในต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารและสมาชกิกลุ่มอาชีพจักสานไมไ้ผ่ รวมท้ังส้ิน 17 คน และใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ในตําบลน้ ารึม ประกอบด้วย การรวมกลุ่มจัดตั้ง

คณะกรรมการ การจัดทําทะเบียนสมาชิก การจักสานผลิตภัณฑ์ตามความถนัด การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน การจัดทําบัญชีผลิตภัณฑ์และการจ าหนา่ยและการประชาสัมพันธ์  

ด้านปัญหาการพัฒนาของกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ตําบลน้ ารึม ได้แก่ การจัดการกลุ่มท่ีดี ขาดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 

หรือการสร้างสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมท้ัง ขาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งยงั

จํากัดอยู่เฉพาะในระดับจังหวัดเท่าน้ัน และยังไม่มีช่องทางท่ีทันสมัย อีกท้ังยังไม่สามารถน าความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  

ไปประยุกตใ์ชก้ับการปฏบัิตไิด้อยา่งเป็นผล 

ส าหรับแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ในต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ประกอบด้วย  

การบริหารงานภายในกลุ่มจะต้องยึดหลักแบบสากลให้มีมาตรฐานมากขึน้ การจัดสรรปริมาณการผลิตให้เหมาะสม การจัดท า

ทะเบียนสินค้า การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงหรือจ าหน่ายสินค้า รวมท้ังการเพิ่ม

ชอ่งทางการจ าหนา่ยและการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะชอ่งทางการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 

ค าส าคัญ:  การสง่เสริมกลุ่มอาชพี, จักสานไม้ไผ่ 
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2 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบรหิารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000 
2 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Phitsanulok 

province 65000 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aimed to study the conditions of promoting the bamboo weaving occupation group and the 

development problems of the occupation group. Including guidelines for promoting bamboo basketry occupation groups in 

Nam Reum Sub-district, Muang District, Tak Province by collecting information from relevant documents. There were 

interviews with 17 executives and members of the bamboo basketry occupation group and using descriptive data analysis. 

 Results of this research revealed that the promotion efforts for the group in these following aspects: Consolidation 

of board disputes, Preparation of member registration, Weaving products according to the aptitude, Training to develop 

manufacturer potential, Product development to meet standards, Preparation of product and distribution accounts and public 

relations. 

 The development problems of the bamboo basketry occupation group in Nam Reum subdistrict include: Lack of 

good group management, Lack of product development or creating new products to meet customer needs and have a 

unique, Lack of publicity which is still limited to the provincial level only and there are still no modern channels, And unable 

to apply new knowledge and techniques to effective practice. 

 For a guideline for promoting the bamboo basketry occupation group in Nam Reum Sub-district, Muang District, 

Tak Province include: Management within the group must adhere to a more standardized principle, Appropriate production 

allocation, Preparation of product registration and product quality inspection, Promotion of the expansion of products 

roadshows at the OTOP area in annual festival or another promotion events, And increase distribution channels and publicize 

through social media marketing channels.  
 

Keywords: Vocation Group Promotion, bamboo basketry. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกผู้ให้บริการในการขนส่ง โลจิสติกส์ของผู้ค้าออนไลน์ 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศกึษา แฟลช เอ็กเพรส  

Factors affecting online sellers’ customer decision making to use the services of 

flash express 
 

กฤษยา มะแอ1* และ อาภาศรี เทวตา1 

Krissaya Ma-air1* and Arpasri Tewata1 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ค้าออนไลน ์ใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา แฟลช เอ็กเพรส  รายงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใช้วิธีการส ารวจ (Survey) ซึ่งจะศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ปัจจัยทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้าน

คุณภาพการให้บริการท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสตกิส์ของผู้คา้ออนไลน ์ตัวอยา่งที่ใช้ศึกษา

เลือกจากประชากร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอยา่ง ผู้ค้าออนไลน์ในในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชส้ถิตเิชงิพรรณนา โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หา

ค่าสถิต ิซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

ประกอบไปด้วย Independent –Sample T-Test, One-Way ANOVA หรือ  F-Test, และ Multiple Regression Analysis  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อปีต่ ากว่าหรอื

เทียบเท่า 30,000 บาท และมีอาชีพนักเรียน, นักศึกษา ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดบริการพบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความ

น่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ (Reliability) มีค่าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด และด้านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกผู้ให้

บริการพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยขั้นการตระหนักถึงปัญหา มีค่าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด ผลการศกึษาวเิคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ค้า

ออนไลน์ พบวา่ปัจจัยสว่นบุคคลในดา้นเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตา่งกันมีผลตอ่การตัดสนิใจไมแ่ตกตา่งกันส่วน

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านรายได้ต่อปี และอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพในการให้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการใน 

การขนส่งโลจิสติกส์พบว่าตัวแปรด้านคุณภาพและตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อ

กระบวนการตัดสนิใจเลอืกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสตกิส์ของผู้คา้ออนไลน ์ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 ค าส าคัญ:  ผู้ให้บริการในการขนส่ง, โลจิสติกส,์ ผู้คา้ออนไลน์ 

                                                           
1 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Faculty of Business Administration and Liberal Arts. Rajamangala University of Technology Lanna. Chaingmai province 50300 

*Corresponding author e-mail: gift_318 @yahoo.com 



337 

-Abstract- 

 

Abstract 
The purpose of this research is to study demographic data, logistics activities and service quality affecting the 

decision of online entrepreneurs on selecting a logistics provider in Muang, Chiang mai : A case study of Flash Express 

company. This quantitative research collected data by using survey which will study the demographic, service 

marketing factors and service quality factors affecting the online entrepreneurs’ decision of logistics provider selection. 

With 400 samples selected from online entrepreneurs in in Muang, Chiang mai. The questionnaires analyzed by 

descriptive statistics including frequency, means, percentage, standard deviation. The hypothesizes were tested by 

independent sample T-test, one-way anova (F-test) and multiple regression analysis. 

The result of this research showed that most of them are female, aged 20-29 years old, bachelor's degree 

with annual income lower or equal to 30,000 THB and they are students. The overall means of service marketing 

factors was the highest, the service quality overall was high with the reliability factor was the highest and the overall 

decision process was the highest with the step of need recognition was the highest. The comparative analysis of 

personal factors affecting the online entrepreneurs’ decision of selecting logistics provider found that the different 

personal factors in sex, age, and education level had no difference in decision making, while the personal factors in 

different annual income and occupations have different effects on decisions The analysis results of the relationship 

between the service quality and service marketing factors with the process of selecting logistics provider found that 

the service quality and service marketing factors are related to the online entrepreneurs’ decision of logistics provider 

selection in in Muang, Chiang mai. 
 

Keywords:  Logistic provider, logistic, Online entrepreneurs 
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-Abstract- 

ผลกระทบของต้นทุนเป้าหมายท่ีมีต่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในจังหวัดสงขลา 

Impact of target costs on business value creation of small and medium 

enterprose in Songkhla province  
 

ปทุมพร ชโนวรรณ1* 

Patumporn Chanowan1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของต้นทุนเป้าหมายท่ีมีต่อการสร้างมูลคา่ของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในจังหวัดสงขลา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในจังหวัดสงขลา จ านวน 159 บริษัท โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันโดยเป็นสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนเป้าหมายมี

ผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นเลิศในการด าเนินงาน , ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าของธุรกิจ 

นอกจากนี้ความเป็นเลิศในการด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าของ

ธุรกิจอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญต่อต้นทุน

เป้าหมายเพื่อให้ตน้ทุนต่ ากว่าคู่แข่งขันและน าไปสู่การสร้างมูลคา่ของธุรกิจ ได้อยา่งยั่งยืน  
 

ค าส าคัญ: ต้นทุนเป้าหมาย, ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน, ความสามารถในการแข่งขัน, การสร้างมูลค่าของธุรกิจ, 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aims to study the impact of target costs on business value creation of small and medium 

enterprise in Songkhla Province. The questionnaire was used to collect data from 1 5 9  small and medium businesses 

in Songkhla Province by using a specific selection method. The statistics used for data analysis were Pearson's 

correlation coefficient statistics to find the relationship between the parent and the dependent variables, using a simple 

regression analysis and multiple regression analysis to test the hypothesis. The research results were found that target 

costs have a positive impact on operational excellence and business competitiveness and also business value creation. 

In addition, the operational excellence and business competitiveness have a positive impact on business value creation 

Therefore, small and medium businesses should focus on target costs so that the cost is lower than competitors and 

lead to sustainable business value creation  
 

Keywords: Target costing, Operational excellence, Business competitiveness, Business value creation,  

Small and medium enterprises 
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-Abstract- 

ผลกระทบของบัญชีบรหิารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการตลาดเปิด

ท้ายประมงสงขลา  จังหวัดสงขลา 

Effects of Strategic Management Accounting on Success of entrepreneur fish 

flea market Songkhla in Songkhla province 
 

ลักขณา ด าชู1* 

Lukkhana Damchu1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตัดสินใจ การบริหารต้นทุนและความส าเร็จของผู้ประกอบการ และเพื่อศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการตัดสินใจและ

การบริหารต้นทุนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้ประกอบการตลาดเปิดท้ายประมงสงขลาจ านวน 292 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียร์สันซึ่งเป็นสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย 

และการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการตัดสินใจ การบริหารต้นทุนและความส าเร็จของผู้ประกอบการ ส าหรับประสิทธิภาพการตัดสินใจ การ

บริหารต้นทุนมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อ

ประสิทธิภาพของบัญชีบริหารต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันของธุรกิจส่งผลให้

กิจการด าเนนิไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 
 

ค าส าคัญ:  บัญชบีริหารเชงิกลยุทธ์, ความส าเร็จของผู้ประกอบการ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the impact of strategic accounting on Efficiency of Decision Making, 

cost management and success of entrepreneur. And study the impact of efficiency of Decision Making, cost 

management on success of entrepreneur. By using questionnaires as an instrument to collecting data from 292 

entrepreneur fish flea market Songkhla. Statistics used in data analysis that is pearson correlation coefficient statistical 

to find correlation between independent variable and Dependent variable. Analyzing simple regression and multiple 

regression to hypothesis test. The results revealed that strategic management accounting has positive impact to 

Efficiency of Decision Making, cost management and success of entrepreneur. Efficiency of Decision Making, cost 

management strategic management accounting has positive impact to success of entrepreneur. Furthermore, Therefore, 

the entrepreneur should place importance on sucess of business. Because the management accounting can provide 

useful information for business planning in order to achieve the management goals. 
 

Keywords: Strategic management accounting, Success of entrepreneur 
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-Abstract- 

อทิธิพลของความผูกพันต่อองค์กรท่ีมีต่อความต้ังใจออกจากงานของทหารเหล่าการเงิน

และเหล่าพลาธิการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

The influences of army commitment and Intention to leave of finance and 

quartermaster in three Southern Border provinces 
 

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง1*, คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ1์ และ จาริณี เธียรเจรญิ1 

Prasit Rungruang1*, Katawut Tawanwilaswong1 and Jarinee Theancharoen1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ในงาน และ

ความผูกพันด้านบรรทัดฐานท่ีมีต่อความตัง้ใจออกจากงานของทหารเหล่าการเงินและเหล่าพลาธิการในพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนใต้ การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทหาร

เหล่าการเงินและเหล่าพลาธิการในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ้จ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรของความผูกพันด้านบรรทัดฐานและอายุมีอิทธิพลเชิงบวกกับความตั้งใจออกจากงาน 

การศึกษานี้เสนอแนะว่ารัฐบาลและผู้ก าหนดนโยบายควรมองอัตราก าลังจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

หนว่ยงานเมื่อพิจารณาถึงวธีิลดอัตราพนักงานท่ีมีความต้ังต้ังใจจะการเปลี่ยนงาน 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research is to study effect of affective commitment, continuance commitment and 

normative commitment and intention to leave of finance and quartermaster in three southern border provinces. This 

research is quantitative research, the questionnaire was use as a tool for collecting the data from 100 finance and 

quartermaster in three southern border provinces selected by purposive sampling method. The statistics used for data 

analysis were multiple relation analysis and multiple regression analysis. In conducting multiple regression analysis, the 

research found that the variables of normative commitment and age had a correlation and positive impact on intention 

to leave. This study recommends that the government and policymakers should look beyond forces in their internal 

and external environment when considering how to reduce employee turnover intentions. 
 

Keywords: Affective commitment, Continuance commitment, Normative commitment 
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-Abstract- 

การพัฒนาคณุภาพชีวิตกับพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างในช่วงปิดเทอม กรณีศกึษา : 

นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

Developing Life Quality With a hobby during school holidays Case study : 

Student of Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

สิรนิพร เกียงเกษร1*  

Sirinpron Keangkason1*   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม กรณีศึกษา : นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะงานอดิเรก

ในช่วงปิดเทอมของนักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 335 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการ

วิจัย คือแบบสอบถามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของนักศึกษา และการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิต ิ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของนักศึกษาในภาพรวม

อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด มีความถี่เท่ากับ 335 มีค่าร้อยละเท่ากับ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 3 อันดับแรก คือ 

นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม นักศึกษาขับรถส่งอาหาร Grab ในระดับมากที่สุด มีความถี่เท่ากับ 61  

มคี่าร้อยละเท่ากับ 18.20 รองลงมาคือนักศึกษาขับรถส่งอาหาร Foodpanda ในระดับมากท่ีสุด มคีวามถีเ่ท่ากับ 53 ค่าร้อยละ

เท่ากับ 15.80 นักศึกษาท างานในห้างสรรพสินค้า ในระดับมากท่ีสุด มีความถี่เท่ากับ 48 ค่าร้อยละเท่ากับ 14.30 ส่งผล

ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านการฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองในการท างานพิเศษ ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน 

การท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันได้ดีขึ้น  
    

ค าส าคัญ:  การพัฒนาคุณภาพชีวิต , พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง , นักศึกษา  
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-Abstract- 

Abstract 
 The present research on “Developing Life Quality With a hobby during school holidays Case study : Student 

of Rajamangala University of Technology Lanna Tak” was a survey research. The objective is to study the nature of 

hobbies during the school holidays for students. The sample consisted of 335 students by choosing purposive sampling. 

The research tool was a questionnaire related to the students’ development of life free time behavior during school 

holidays and the data analysis used in this research were software packages to calculate statistics percentage, mean, 

and standard deviation. 

  The results of the research can be concluded that Overall, the improvement in quality of life and leisure 

behavior during school holidays were at the best level. The frequency was 335 with a value of 100%. When considered 

individually, it was found that the top 3 students were students who used their free time during school holidays. 

Students drive Grab food at the highest level. The frequency was 61 with the value of 18.20, followed by the students 

driving the Foodpanda food at the highest level. The frequency is 53. The percentage is 15.80. Students work in 

department stores. At the most level the frequency is 48 values, the percentage is 14.30, resulting in self-improvement 

in the area of self-responsibility training in special work. Giving students work experience and able to adapt to today's 

society better. 
 

 

Keywords:  Developing Life Quality, Leisure behavior, students  
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-Abstract- 

ผลกระทบของการจัดการความรู้และการสื่อสารระหว่างแผนกท่ีมีต่อผลการด าเนนิงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The impact of knowledge management and interdepartmental communications 

on firm performance of Thai Listed companies 
 

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง1* และ มีพร หาญชัยสุขสกุล1 

Prasit Rungruang1* and Meeporn Hanchaisuksakul1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดการความรู้และการสื่อสารระหว่างแผนกท่ีมีตอ่ผล

การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 

117 บริษัท โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้และการสื่อสารระหว่างแผนก

ความสัมพันธ์และผลกระทบทางบวกตอ่ผลการด าเนินงาน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ประโยชนง์านวจิัยคร้ังนี้แสดงให้เห็น

ว่า การบริหารงานของฝ่ายบริหารควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อการจัดการความรู้และการสื่อสารระหว่างแผนก 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปฏบัิตงิานให้ดีขึ้นน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลการด าเนนิงาน  
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, การสื่อสารระหว่างแผนก, การด าเนนิงานเชงิกลยุทธ์, ผลการด าเนนิงาน 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aimed to study the impact of knowledge management and interdepartmental communications 

on firm performance of Thai listed companies. This study is quantitative research. The questionnaire was use as a tool 

for collecting the data from 124 Thai listed companies selected by purposive sampling method. Statistics used in data 

analysis are frequency, percentage, correlation and multiple regression analyses. The results of the study knowledge 

management and interdepartmental communications had a correlation and positive impact on the performance of Thai 

listed companies. The contribution of this research shows that the administration should place special emphasis on 

knowledge management and interdepartmental communications to improve the operational structure leading to 

enhance firm performance. 
 

Keywords: Knowledge management, Interdepartmental communications, Strategy implementation, Performance 
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-Abstract- 

ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา 

The impact of good internal control system on firm performance of small and 

medium enterprises in Songkhla 
 

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง1*, มีพร หาญชัยสุขสกุล1 และ ธีระเดช เพชรแก้ว1 

Prasit Rungruang1*, Meeporn Hanchaisuksakul1 and Teeradej Phetkaew1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ท่ีจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทขึน้มาใหม่ในจังหวัดสงขลา จ านวน 172 บริษัท เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันโดยเป็นสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่าระบบ  

การควบคุมภายในท่ีดีด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมินผลมคีวามสัมพันธ์และมีผลกระทบเชงิบวกต่อผลการด าเนินงานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดีซึ่งจะช่วยเพิ่ม

คุณภาพรายงานทางการเงินเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้บริหารตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  ระบบการควบคุมภายในท่ีดี, ผลการด าเนนิงาน, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purposes of this research were to study the impact of a good internal control system on fraud detection 

of small and medium enterprise in Songkhla province. The sample group used in the research was 159 small and 

medium enterprises in Songkhla province. The questionnaire was used as a tool for collecting the data. A test model 

selection method used to analyze by Pearson's computer relationship statistics which is statistics to find the relationship 

between the original and the dependent variables. Multiple regression analyzes used to test the hypothesis. The results 

found that good internal control system for control environment, risk assessment, control activities, information and 

communication, and monitoring had a positive relationship and positive impact on fraud detection statistically significant. 

Small and medium enterprises and good internal control system should be emphasized to enhance the quality of 

financial reports in order to make economic decision of executives and small and medium enterprises stakeholders. 
 

Keywords: Good internal control system, Performance, Small and medium enterprises 
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-Abstract- 

ผลกระทบของการบัญชีดิจิทัลท่ีมีต่อประสทิธิภาพการด าเนินงานในมุมมองของนักบัญชี

ในอนาคต จังหวัดสงขลา 

Effects of digital accounting on performance efficiency in views of future accountants, 

Songkhla province  
 

ปทุมพร หิรัญสาลี1* 

Patumporn Hiransalee1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบัญชีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นเลิศในการจัดสรรทรัพยากร  

ความพึงพอใจของงานและประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเพื่อศึกษาความเป็นเลิศในการจัดสรรทรัพยากรและความ 

พึงพอใจของงานท่ีมีผลกระทบประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน  

454 คน และใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะหด์้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพยีร์สัน  

การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวจิัยพบวา่การบัญชดีิจิทัลมผีลกระทบ

เชิงบวกต่อความเป็นเลิศในการจัดสรรทรัพยากร ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพการด าเนินงาน นอกจากนี ้

ความเป็นเลิศในการจัดสรรทรัพยากรและความพงึพอใจในงานมผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนัน้

นักบัญชใีนอนาคตควรให้ความส าคัญต่อการน าการบัญชดีิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานต่อไป  
 

ค าส าคัญ:  การบัญชดีิจิทัล, ประสิทธิภาพการด าเนนิงาน, นักบัญช ี 
 

Abstract  
 This research aimed to study effects of digital accounting on excellence resource allocation, job satisfaction 

and performance efficiency and to study effects of excellence resource allocation and job satisfaction on performance 

efficiency. The sample consisted of 454 students in four public universities. Online questionnaires were used as a tool 

for data collection and were analyzed with Pearson’s Correlation Coefficient simple regression analysis and multiple 

regression analysis. The findings showed that digital accounting has a positive impact on excellence resource allocation, 

job satisfaction and performance. In addition, excellence resource allocation and job satisfaction has a positive impact 

on work efficiency. Therefore, future accountants should continue to focus on implementing digital accounting to 

enhance their work efficiency.  
 

Keywords:  Digital accounting, Performance efficiency, Accountant   
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-Abstract- 

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้ภาระงานและ 

อรรถฐานของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

The development of english writing ability using tasks and genre-based 

approach of undergraduate students at Kalasin University 
 

กมลพัฒน์ ไชยสงคราม1* 

Kamollapat Chaisongkram1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้

ภาระงานและอรรถฐาน และศึกษาเจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้ภาระงานและ

อรรถฐานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 จ านวน 20 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 10101225 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและ

ส านักงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่ม

เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษ

โดยใช้การเรียนรู้ภาระงานและอรรถฐาน และแบบวัดเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้ภาระงานและ

อรรถฐานการด าเนนิการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 36 ชั่วโมง สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) 

นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 15.95 คิดเป็นร้อยละ 31.90 และคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 40.55  คิดเป็นร้อยละ 81.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยพบวา่ความสามารถด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้ภาระงานและอรรถฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใชก้ารเรียนรู้ภาระงานและอรรถฐานอยูใ่นระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ:  การสอนเขียน, ภาระงานและอรรถฐาน, การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ, เจตคติ  
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Abstract  
 The purposes of this research were to study and compare the English writing ability using Tasks and Genre-

based Approach of the English program second-year students before and after the intervention and to study the 

students’ attitude towards teaching English writing using process writing. The sample consisted of 20  second year 

students of English program at Kalasin University, 10101225 English for Secretarial and Office Work in the first semester 

of the academic year 2019. They were selected by purposive sampling. The design of this research was a one group 

pretest-posttest design. The research instruments included 1 2  lesson plans, an English writing ability test, and an 

attitude questionnaire. The experiment lasted 1 2  weeks, 3  hours a week, or 36  hours for all. The mean, standard 

deviation, percentage, and t-test for Dependent Samples were employed to analyze the data. The findings for this 

research were as follows: 1 )  the students’ pretest and posttest mean scores on English writing ability were 15.95 or 

31.90 percent and 40.55 or 81.00 percent respectively. The posttest score was higher than that of the pretest; and 

2) The students’ attitude towards teaching English writing ability using Tasks and Genre-based Approach was at a 

very good level. 
 

Keywords: Teaching english writing, Tasks and genre-based approach, Developing english writing ability, Attitude  
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-Abstract- 

ข้อคิดและคติธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลเซเว่นบุ๊ค อะวอร์ด เรื่อง  

“พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง”  

The concepts and morals that appear in the youth literature, Seven book award 

"Phor Ma Ha, Mae Hang Krueng, Look (Sao) Nak Rong" 
 

กุลณัฏ สุชัยยะ1*, พัทธนันท์  พาป้อ1 และ ปพิชญา พรหมกันธา1  

Kunlanat Suchaiya1*, Phathanant Phapor1 and Paphichaya Phromkhantha1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อคิดและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลชนะเลิศ 

เซเว่นบุ๊คอะวอร์ด เร่ือง “พ่อมหา แม่หางเคร่ือง ลูก (สาว) นักร้อง โดยศึกษาข้อคิดและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม

เยาวชนรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด เร่ือง “พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง จ านวน 20 ตอน โดยการศึกษา

ข้อคิดนั้น ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของลลิตา ศุภธนสินเขษม และการศึกษาคติธรรม ได้ศึกษาแนวคิดของ อมรา เล็กเริงสินธ์ุ 

พบวา่ 

 ด้านข้อคิด สามารถจ าแนกข้อคิดหรือแนวคิดออกเป็น 9 ประเภท  แนวคิดท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ แนวคิดเร่ืองความ

เจริญทางเทคโนโลย ีรองลงมาคือแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วัฒนธรรม แนวคิดเร่ืองมิตรภาพความรักความผูกพัน แนวคิดเร่ือง

อาชีพ แนวคิดเร่ืองครอบครัว แนวคิดเร่ืองการค้นพบความดีงามท่ีอยู่ในตนเอง แนวคิดเร่ืองความพอเพียง และ ท่ีแนวคิด 

ท่ีปรากฏนอ้ยท่ีสุดคือ แนวคิดเร่ืองการคบเพื่อน และแนวคิดเร่ืองการประหยัดอดออม  

ด้านคติธรรม สามารถจ าแนกคติธรรมหรือคุณธรรม ตามแนวคิดคุณธรรม รวม 12 ประการ คุณธรรมท่ีปรากฏ

มากท่ีสุดคือ ความมวีนิัย รองลงมาคือ ความกตัญญู รู้คุณบรรพชน รู้คุณธรรมชาต ิความออ่นนอ้มถ่อมตนไม่เป็นคนวางก้าม 

ชอบมแีละชอบใชอ้ านาจ ความกล้าหาญ กล้าในสิ่งท่ีถูกตอ้ง ความซื่อสัตยต์อ่ตนเอง ตอ่ครอบครัว 

ต่อสังคม ความสันโดษ รู้จักพอ ไม่ดิ้นรน แสวงหาจนลืมความเป็นมนุษย ์ความมีเมตตา รู้จักยินดีและเป็นสุขกับการให้ ความ

สามัคคี ประนีประนอม รักสันติ ความเป็นตัวเอง มั่นใจในตนเองและรู้จักพึ่งพาตนเอง และคุณธรรมท่ีปรากฏน้อยท่ีสุดคือ 

ความอดทน สู้งานมีความมุ่งมั่น ใฝ่ความส าเร็จ ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และความขยันหมั่นเพียร ไม่หวังแต่จะหาทางลัด

ในชวีติการงาน  
 

ค าส าคัญ:  วรรณกรรมเยาวชน, ข้อคิด, คติธรรม, รางวัลเซเวน่บุ๊คอะวอร์ด  
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Abstract 

The study of concepts and morals that appear in the youth literature, SevenBook Award  "Phor Ma Ha, Mae 

Hang Krueng, Look (Sao) Nak Rong".  The objectives of this research were : 1) to study the insights that appeared in 

the youth literature of the Seven Book Award winner "Phor Ma Ha, Mae Hang Krueng, Look (Sao) Nak Rong" and 2) 

2) to study the moral principles that appeared in the youth literature of the Seven Book Award winner "Phor Ma Ha, 

Mae Hang Krueng, Look (Sao) Nak Rong". Analyze summary content, discuss results and descriptive analysis. The 

research results revealed that:  

The concepts that appear in the youth literature,Seven Book Award "Phor Ma Ha, Mae Hang Krueng, Look 

(Sao) Nak Rong".  The most visible are concepts of technological advancement, next was the concept of Cultural 

Preservation, the concept of Friendship and Love and Career, concepts Family, concept The Concept of Finding 

Goodness in Himself, the concept of Sufficiency, and which the least visible concepts were the idea of making friends 

and the concept of saving. 

The moral that appears in the youth literature of the Seven Book Award "Phor Ma Ha, Mae Hang Krueng, 

Look (Sao) Nak Rong". Appears moral according to 12 moral concepts. The most virtue that appears is discipline, next 

was gratitude, Humility, Courage, Honest, Solitude, Kindness, Unity, Self Confidence and 3 lowest morals that were 

Patience, Sacrifice and Diligence. "Phor Ma Ha, Mae Hang Krueng, Look (Sao) Nak Rong", with content that 

incorporates knowledge Living in modern times and Behavior to keep up with the changes in today's society. Including 

principles and doctrines, religious teachings and ideas or ideas that are inserted into the story as an event actual in 

today's society can be used as a guideline for behavior to live together in society with others happily. 
 

Keywords:  Concepts, Morals, Youth literature, Seven Book Award (Sao) Nak Rong 
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กลวธิีการใช้ภาษาในนวนิยายรางวัลดับเบิลซไีรต์ ของ “ชาติ กอบจติติ”  

The strategies for using language in double Sea Write Award, Fiction Novels  

of “Chart Kobjitti” 
 

วิภาภัทร สมนอ้ย1, อัฐพล พงษ์สระพัง1*, ปพิชญา พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Wipapath Somnoi1, Attapol Phongsraphang1*, Paphitchaya Promkantha1 and Phatthanant Phapor1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง กลวิธีการใช้ภาษาในนวนิยายรางวัลดับเบิลซีไรต์ ของ “ชาติ กอบจิตติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในนวนิยายรางวัลดับเบิลซีไรต์ ของ “ชาติ กอบจิตติ” จ านวน 2 เร่ือง “ค าพิพากษา”  

และ “เวลา”มี 4 กลวิธี พบมากท่ีสุดคือ 1 กลวิธีการใช้ประโยค 2 กลวิธีการใช้ค า 3 กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์  

และ ) กลวิธีการใชส้ านวน ตามล าดับ ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้  

1) กลวิธีการใช้ประโยค พบ การใช้ประโยคสั้นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประโยคยาวขึ้น ประโยคยาวแบบโวหาร 

และประโยคบาโรก ตามล าดับ  

2) กลวิธีการใช้ค า พบการใช้ค าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค าภาษาตลาด ค ามีศักดิ์ ค ามี

ความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์ ค าเลียนเสียงพูด ค าย่อ กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์  และกลวิธีการใช้ส านวน 

ตามล าดับ  

3) กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ พบการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมา มากท่ีสุด รองลงมาคือการใช้โวหาร

ภาพพจนแ์บบปฏปุิจฉา สัทพจน ์อาวัตพากย ์บุคลาธิษฐาน อติพจน์ และอุปลักษณ ์ตามล าดับ  

4) กลวิธีการใช้ส านวน พบการใช้ส านวนเพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า มากท่ีสุด รองลงมาคือการใช้

ส านวนเพื่อย่นย่อข้อความ การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ และการใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเน้น

ความเข้าใจ ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  กลวิธีการใชภ้าษา, นวนิยาย, รางวัลดับเบิลซีไรต์ 
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Abstract 
The Strategies for Using language in Double Sea Write Award, Fiction Novels of “Chart Kobjitti”, aims to analyze 

language strategies in two of “Chat Kobjitti” award-winning novels, “Judgment” and “Time” has 4 strategies, the most 

common being 1) sentence usage strategy, 2) word usage strategy, 3) rhetorical technique and 4) strategies for using idioms, 

in order of research results can be summarized as follows:  

1) The strategy of using sentences is found to be the most were short sentence, Stylistic long sentences and 

Baroque sentences, respectively. 

2) Tactics to use words the most common use of foreign language words is market terms, the word is a word  

of meaning, Emoticons, Speech Imitations, Abbreviations Strategies for rhetoric, and rhetorical strategies, respectively. 

3) The most metaphorical rhetoric was found to be the use of Metaphor rhetoric, metaphorical rhetoric, Synesthesia 

rhetoric, Personification rhetoric, Hyperbole rhetoric and Metaphor rhetoric, respectively. 

4) Idiom tactics the use of idioms to maximize the resealment of words is the most common use of idioms  

to shorten the text. Use idioms to replace words that don't want to be directly said, and to use them to expand  

or emphasize understanding, respectively. 
 

Keywords:  Strategies for using language, Fiction novels, Double sea write award 
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การใช้โวหารภาพพจนใ์นนิทานค ากลอนของสุนทรภู่ 

The use of stylistic figure of speech in the tales of Sunthornphu 
 

ณัฐญาพร ศรพีุทธดิลก1*, สุจิตรา โคตรโนนกอก1, ปพิชญา พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Nuttayaphorn Sriputhadilok1*, Sujita Kodnonkok1, Paphitchaya Phromkantha1 and Phatthanant Phapo1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้โวหารภาพพจน์ในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่ จ านวน 5 เร่ือง ได้แก่  

โคบุตร พระอภัยมณี กาพย์พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ โดยใช้เกณฑ์โวหารภาพพจน์ของดวงใจ ไทยอุบุญ 

ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ภาพพจน์ท้ังสิ้น 14 ภาพพจน์ รวม 5464 แห่ง ได้แก่ 1) การใช้โวหารภาพพจนแ์บบอุปมา 2180 แห่ง 

2) การใช้โวหารภาพพจน์แบบสัทพจน์1165 แห่ง 3) การใช้โวหารภาพพจน์แบบปฏิปุจฉา 758 แห่ง 4) การใช้โวหารภาพพจน์

แบบอติพจน์ 323 แห่ง 5) การใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ 290 แห่ง 6) การใช้โวหารภาพพจน์แบบนามนัย 264 แห่ง  

7) การใชโ้วหารภาพพจน์แบบอาวัตพากย ์131 แห่ง 8) การใชโ้วหารภาพพจน์แบบอุทาหรณ์ 81 แห่ง 9) การใชโ้วหารภาพพจน์

แบบบุคลาธิษฐาน 79 แห่ง 10) การใช้โวหารภาพพจน์แบบอนุนามนัย 73 แห่ง 11) การใช้โวหารภาพพจนแ์บบปฏิพจน์ 51 แห่ง 

12) การใช้โวหารภาพพจน์แบบอธิพจน์ 41 แห่ง 13) การใช้โวหารภาพพจน์แบบปฏิรูปพจน์ 19 แห่ง 14) การใช้โวหารภาพพจน์

แบบปฏวิาทะ 9 แห่ง  
 

ค าส าคัญ:  โวหารภาพพจน์, นทิานค ากลอน, สุนทรภู ่
 

Abstract 
This research aims to study the use of stylistic Figure of Speech in the tales of “Sunthonphu”, totaling  

5 stories : Korbut, Phra Aphai Mani, Phra Chai Suriya, Luksanawong and Singha Kraipop, Using the stylistic criteria of 

Duangjai Thai-Uboon. The research results were found that: 1) founds 2,180 of Simile rhetoric, 2) founds 1,165 of 

Onomatopoeia rhetoric, 3) founds 290 of Metaphor rhetoric, 4) founds 758 of Retorical rhetoric, 5) founds 323 of Hyperbole 

rhetoric, 6) founds 264 of Metonymy rhetoric, 7) founds 131 of Synesthesia rhetoric, 8 ) founds 84 of Analogy rhetoric,   

9) founds  79 of Personification rhetoric, 10) founds  73 of Synicdoche rhetoric, 11) founds 51 of Paradox rhetoric, 12) founds 

41 of Overstatement rhetoric, 13) founds  19 of Allusion rhetoric and 14) founds 9 of Oxymoron rhetoric 
 

Keywords:  Stylistic figure of speech, The tales, Sunthonphu  
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ภูมิปัญญาไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมนิราศของ “สุนทรภู่”  

Thai wisdom that appears in the Nirat Literature of "Sunthorn Phu" 
 

ณัฐริกา โสภาค1*, ดาราวรรณ  พาสุวรรณ์1, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปพิชญา พรหมกันธา1 

Nattharika Sophak1*, Darawan Phasuwan1, Phatthanant Phapor1 and Phphitchaya Phromkantha1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เร่ือง ภูมิ ปัญญาไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมนิราศของ “สุนทรภู่ ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 

ภูมิปัญญาไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมนิราศของ “สุนทรภู่” จ านวน 9 เร่ือง ได้แก่ นิราศเมือง แกลง, นิราศพระบาท, นิราศ

ภูเขาทอง, นิราศวัดเจ้าฟ้า, นิราศอิเหนา, โคลงนิราศสุพรรณ, ร าพันพิลาป, นิราศพระประธม, และนิราศเมืองเพชร  

เรียงตามล าดับเวลาในการแตง่ ผู้วิจัยใชเ้กณฑ์การจ าแนกตามส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิผลการวจิัยพบวา่ 

 ภูมิ ปัญญาไทยในวรรณกรรมนิราศของสุนทรภู่  พบท้ัง 9 ด้าน พบท้ังหมด 679 แห่ง ท่ีพบมากท่ีสุด 

คือ ภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี พบ 244 แห่ง รองลงมาคือ ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม  

พบ 121 แห่ง, ภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการ  พบ 98 แห่ง, ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย  พบ 64 แห่ง,  

ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม พบ 56 แห่ง, ภูมิปัญญาไทยด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน พบ 54 แห่ง, ภูมิปัญญาไทยด้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม พบ 29 แห่ง, ภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พบ 16 แห่ง,  

ท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรม พบ 15 แห่ง  

 จากผลการวิจัย การศึกษาภูมิปัญญาไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมนิราศของ “สุนทรภู่” จ านวน 9 เร่ือง พบว่า  

“สุนทรภู่” บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเรียงร้อยผ่านบทกวี ให้ผู้อ่านได้ชมความงดงามของภาษาท่ี “สุนทร” ได้ประพันธ์ไว้ 

ในวรรณกรรมนิราศได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ยังสะท้อนให้ เห็นถึงภูมิปัญญาไทยท่ีปรากฏอยู่หลายด้าน คือ  

ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนโบราณ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม และด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี  

ซึ่งภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ยังปรากฏให้เห็น และยังมีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงเรียก 

ได้ว่า ภูมิปัญญาไทยเป็นมรดกทางความคิด ท่ีสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคม คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

มคีวามเชื่อมโยงกันท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
 

ค าส าคัญ:  ภูมิปัญญาไทย, วรรณกรรมนริาศ, สุนทรภู ่
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Abstract 

Research on this subject The objective is to study the Thai wisdom that has appeared in the Nirat 

literature of "Sunthorn Phu", amount 9 items, which are Nirat Mueang Klaeng, Nirat Phrabat, Nirat the Golden Mountain, 

Nirat, Chao Fa Temple, Nirat I-Nao, Nirat Suphan, Ram Phan Phi Lap, Nirat Phra Pra Thom and Nirat, Mueang Petch, 

arranged according to the time of composing. The researcher used the classification criteria in accordance with the 

Office of the National Education Commission. The results of the research showed that ;  

Thai wisdom in Nirat literature of Sunthorn Phu is found in all 9 items, with a total of 679 places. The most 

common were Thai wisdom in philosophy, religion and tradition, found in 244 places. Followed by 121 places of Thai 

wisdom in art, 98 places of Thai wisdom in nutrition, 64 places of Thai wisdom in Thai traditional medicine, 56 places 

of Thai wisdom in agriculture, 54 places of Thai wisdom on fund and community business, 29 places of Thai wisdom 

in industry and handicrafts, 16 places of Thai wisdom in natural resource management and the environment. The least 

found were 15 places of Thai wisdom in language and literature. 

A study of 9 Thai wisdom that appeared in the Nirat literature of "Sunthorn Phu" found that "Sunthorn Phu" 

tells the stories arranged through poems. For readers to admire the beauty of the language that "Sunthorn" has written 

in Nirat literature admirablely. In addition, it reflects the Thai wisdom that appears in many aspects, namely: 

Agricultural, Industrial and Craft, In traditional medicine, Natural resource management and the environment, Funds 

and community business, Fine arts, In language and literature and In philosophy, religion and tradition. In which these 

Thai wisdom still appear And still have conduct from the past to the present. Therefore, it can be called Thai wisdom 

is a heritage of ideas. That relates to people and society, people and nature and people and supernatural things are 

connected, both concrete and abstract. 
 

Keywords:  Thai wisdom, Nirat literature, Sunthorn phu 

  



360 

-Abstract- 

ปัญญาญาณกับการประกอบสร้างวัจนลลีาในบทกวีนิพนธ์ ของ พบิูลศักดิ์ ละครพล 

The intuition with stylistic constructing of Pibulsak Lakonpon’s Poetry 
 

ชญานนท์ เนื่องวรรณะ1*, ปพิชญา พรหมกันธา1, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปุ่น ชมภูพระ1  

Chayanon Nuangvanna1*, Paphitchaya Phromkantha1, Phatthanant Phapor1 and Pun Chomphuphra1 

     

บทคัดย่อ 
 งานวิจัย ปัญญาญาณกับการประกอบสร้างวัจนลีลาในบทกวีนิพนธ์ ของ พิบูลศักดิ์  ละครพลมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการประกอบสร้างวัจนลีลาด้านการสร้างค า การใช้ค า และการใช้ภาพพจน์ อันเกิดจ ากปัญญาญาณ 

ของ  พิบูลศักดิ์  ละครพล โดยศึกษาจากรวมบทกวีนิพนธ์ของ พิบูลศักดิ์  ละครพล ในระยะเวลาปีพุทธศักราช 2521  

ถึง 2559 รวม 38  ปี จ านวน 9 เล่ม  

 ผลการวจิัยพบว่า การประกอบสร้างวัจนลีลาด้านการสร้างค า พบการสร้างค าซ้อนมากท่ีสุด ซึ่งสร้างได้ 2,869 ค า 

รองลงมาคือค าซ้ า ซึ่งสร้างได้ 300 ค า และค าสร้างใหม ่ซึ่งสร้างได้ 253 ค า ตามล าดับ  ส่วนการประกอบสร้างวัจนลีลาด้าน

การใช้ค า พบว่า พิบูลศักดิ์  ละครพล ใช้ค าภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด ซึ่งใช้จ านวน 2192 ค า รองลงมาคือศัพท์บัญญัติหรือ

ศัพท์เทคนคิ ใชจ้ านวน 889 ค า  ค าภาษาถิ่น ใชจ้ านวน 142 ค า  ค าภาษาตลาด ใชจ้ านวน 117 ค า  ค ามศีักดิ์ ใชจ้ านวน 67 ค า  

ค าแสดงอารมณ์ ใช้จ านวน 50 ค า  ค าแสลง ใช้จ านวน 35 ค า ค าต่ าหรือค าหยาบ ใช้จ านวน 33 ค า  ค าเลียนเสียงพูด  

ใชจ้ านวน 24 ค า  และค ายอ่ ใชจ้ านวน 11 ค า ตามล าดับ  

 การประกอบสร้างวัจนลีลาด้านการใช้ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์บุคคลวัต มากท่ีสุด ซึ่งพบ 605 แห่ง รองลงมา

คือ อุปลักษณ์ พบ 367 แห่ง อติพจน์ พบ 251 แห่ง อุปมา พบ 246 แห่ง สัญลักษณ์ พบ 164 แห่ง  ปฏิพจน์ พบ 107 แห่ง 

ปฏิปุจฉา พบ 77 แห่ง ปฏิทรรศน์ พบ 75 แห่ง สัมพจนัย พบ 67 แห่ง อาวัตพากย์ พบ 57 แห่ง สัทพจน์ พบ 50 แห่ง อวพจน์ 

พบ 35 แห่ง นามนัย พบ 33 แห่ง แนวเทียบ พบ 33 แห่ง และการอา้งถึง พบ 29 แห่ง ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  ปัญญาญาณ, การประกอบสร้าง, วัจนลลีา, บทกวีนิพนธ์, พบูิลศักดิ์ ละครพล 

 

  

                                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University Chaiyaphum province 36000 

*Corresponding author e-mail: thaieducpru@gmail.com 



361 

-Abstract- 

Abstract 
 The research “ The Intuition with Stylistic Constructing in Pibulsak Lakonpon’ s Poetry”  with the objective  

to study the construction of the styles of words constructing, word usage and figure of speech from Pibulsak  

Lakonpon Intuition by studying from the poetry of Pibulsak Lakonpon, during the period 1 9 78  to 20 16 , totaling  

38 years, totaling 9 books 

 The results found that the word construction, 2 , 8 68  compound words were the most created,  3 00 

reduplication and 253 new created words in order. The words usage, 2192 foreign language words were the most 

used, 889 technical terms, 142 dialect and provincial words, 117 colloquial words, 67 noble words, 50 expressions, 

35 slangs, 33 bad words, 24 caricatural speech words and 11 abbreviations in order. Figure of speech, personification 

was the most used 6 05  times, metaphor 367  times, hyperbole 251 times, simile 246 times, symbol 164 times, 

oxymoron 1 0 7  times, rhetorical question 77 times, paradox 75  times, synecdoche 67 times, synesthesia 57 times, 

onomatopoeia 50 times, meiosis 35 times, metonymy 33 times, analogy 33 times and allusion 30 time in order.  

Figure of speech, personification was the most used 605 times, metaphor 367 times, hyperbole 251 times, 

simile 246 times, symbol 164 times, oxymoron 107 times, rhetorical question 77 times, paradox 75 times, synecdoche 

67 times, synesthesia 57 times, onomatopoeia 50 times, meiosis 35 times, metonymy 33 times, analogy 33 times 

and allusion 30 time in order.   
 

Keywords:  The intuition with stylistic, Constructing, Poetry, Pibulsak lakonpon 
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บทเพลงอัตลักษณ์แม่กา 

Identity song of Mae ka 
 

นคร ค าร้อง1* และ อัษฎาวุธ พลอยเขียว1*   

Nakhon Khamrong1* and Ausadawut Ploykhiew1*   
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะศึกษาเร่ืองของวัฒนธรรมดนตรีในต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงท่ีเป็นอัตลักษณ์ของต าบลแม่กา โดยเป็นการค้นหาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของชาวบ้านในต าบลแม่

กาท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านการฟังดนตรีและการเล่นดนตรี ซึ่งดนตรีในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านมีความหลากหลาย

ทางแนวเพลง เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในต าบลแม่กาแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูล

ดังกล่าวมาศกึษาวเิคราะห์ สรุปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ และด าเนนิการสร้างสรรค์บทเพลงอัตลักษณ์แมก่าต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านในต าบลแม่กานิยมฟังเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเพลงลูกทุ่งมีอิทธิพลต่อชาวบ้านใน

ต าบลแมก่ามาอยา่งยาวนาน โดยมเีพลงพื้นบ้านล้านนาเป็นเพลงท่ีใชใ้นการประกอบพธีิกรรม งานประเพณีต่าง ๆ ของหมูบ้่าน

หรือต าบล โดยมวีงดนตรีสะล้อซอซึงของชมรมดนตรีพื้นเมือง ต าบลแมก่า ซึ่งน าโดย พอ่หลวงประสิทธ์ิ ปิงเมอืง เป็นวงดนตรี

พื้นบ้านท่ีบรรเลงรับใช้ต าบลแม่กานานกว่า 30 ปี ซึ่งผลจากการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมดนตรีในต าบลแม่กานี้ ผู้วิจัยจะ

น ามาสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม ่เพื่อให้เป็นบทเพลงท่ีเป็นอัตลักษณ์ประจ าต าบลแมก่า 
 

 

ค าส าคัญ:  บทเพลงอัตลักษณ์แม่กา, วงดนตรีสะลอ้ซอซึง, เพลงลูกทุ่ง 
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Abstract 
This research aimed to study the subject of cultural music in MaeKa, Mueang, Phayao and composing a song that 

is the identity of MaeKa.  It is the search for cultural music for the villagers in MaeKa form diversity of listening music and 

play a musical instrument. It’s inspired by music in a daily life of the villagers and the variety of music genres.  After obtaining 

the information from interviews and community leaders and studying cultural music in MaeKa.  The researcher will use the 

information for analysis and summaries to be a creative guide and composing a new song for MaeKa 

The study found that most of local people in Mae Ka that listen a country music and Country music has been 

influenced to the local villager in MaeKa and has influenced by Lanna folk songs and traditional and religious song of the 

village or area.   The villager has the salga Fiddle Stringed band of the MaeKa in Folk Music Club of Meaka which has led 

by Mr. Prasit Pingmuang who plays in Mae Ka more than 30 years.  The results from the study of cultural music in Mae Ka 

has been inspired to the researcher to composing a new song in order to be a local song of identity of MaeKa. 
 

Keywords:  Identity of Mae Ka, Fiddle stringed, country music 
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ผลการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่     

The master development result of learning science subject in the 21st century of 

elementary students in Chiang Mai province 
 

ภาณุพัฒน์ ชัยวร1, ประพิณ ขอดแก้ว2 และ ชไมมน ศรสีุรักษ์3* 

Pamupat Chaiworn1, Prapin KhodKaew2 and Chamaimone Srisurak3*  
 

บทคัดย่อ 
           งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตน้แบบการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา

ในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนดีเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 100 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อน าไปพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในโรงเรียนท่ีต้องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน A 20 คน, 

โรงเรียน B 15 คน, และ โรงเรียน C 20 คน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง ในระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ส ารวจจากพฤติกรรม

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนดีในโรงเรียนต้นแบบ เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จากนัน้ 

ในระยะท่ี 2 น ามาวเิคราะห์พัฒนาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ พบวา่ ได้ต้นแบบการเรียนรู้ คือ รูปแบบการสอน GISA  เมื่อน ามา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มปีระสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียน A เท่ากับ 

83.89 / 84.25, โรงเรียน B เท่ากับ 82.60 / 83.50 และโรงเรียน C เท่ากับ 82.75 / 83.33 โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท้ัง 3 โรงเรียน และผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนมคีวามแตกตา่งอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 .01 และ .05 ตามล าดับ ผลของความพงึพอใจของ

นักเรียนตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการสอน GISA อยูใ่นระดับพงึพอใจมาก 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาตน้แบบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพงึพอใจ  
 

  

                                                           
1 ภาควิชาฟิสกิส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
2 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
3 ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Department of Physics Faculty of Science and Technology Chiang Mai Rajabhat University Chiang Mai province 50300 
2 Department of Curriculum and Instruction Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University Chiang Mai province 50300 
3 Department of Early Childhood Education Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University Chiang Mai province 50300 

*Corresponding author e-mail: Chamaimone_sri@g.cmru.ac.th  



365 

-Abstract- 

Abstract  
                  This research aims to the master development result of learning in the 21st century of science subject 

for elementary students in Chiang Mai province which school has an excellent achievement by students in Chiang Mai 

100 people, as master school. To improve student achievement in schools that need to improve student achievement 

to the sample at 20 people of A school, 15 people of B school, and 20 people of C school. The research methodology 

was quasi-experimental. In phase 1, the researchers explored the behavior of students had good grades in master 

school for the learning science subject. In phase 2, then analyzes to development a model to learning that the master 

was teaching learning model GISA. When used to develop science teaching management. The efficiency of the lesson 

plan such as A school has 83.89 /  84.25, B school has 82.60 /  83.50 and C school has 82.75 /  83.33 from an 

efficiency defined at 80/80.  The three schools were effectively of the learning in science, and achievement at post-

test higher than pre-test with different the level of significance . 0 5 . 0 1  and . 0 5 , respectively. The results of the 

satisfaction of students to organize learning activities in the teaching learning model GISA with in the excellent 

satisfaction level.  
 

Keywords: The master development of learning science subject in the 21st, Achievement, Satisfaction  
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-Abstract- 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เรื่องท่อน าคลื่นและการแพร่กระจายโดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนของ PIAEDA Model 

Development instructional model in waveguide and propagationusing PIAEDA 

learning model 
 

วิทฤทธิ์ โคตรมณี1* และ กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ2  

Wittarit Khotmanee1* and Kantayut Trebooniti2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองท่อน าคลื่นและการแพร่กระจาย  

โดยมีแนวคิดจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาและออกแบบ  

การเรียนการสอนขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าเพียด้า (PIAEDA Model) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการสอนเร่ืองท่อ  น า

คลื่นและการแพร่กระจาย ซึ่งประกอบด้วย คู่มอืครู แผนการสอน ใบเนื้อหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โปรแกรมน าเสนอ 

PowerPoint และโปรแกรมจ าลอง CST Microwave Studio® กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีท่ี

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูมิ โดยเลอืกแบบเจาะจง 15 คน ผลการวจิัยพบวา่ การประเมินคุณภาพของเครื่องมือวจิัย จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 

5 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยอยู่ ในระดับดี (x̄ = 4.14, S.D. = 0.63) ชุดการสอนท่ีใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนของ PIAEDA Model มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.08 ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์ 

(Maguigans) และผลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบ การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25, S.D. = 0.77) 

ตรงตามกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการสอนบางส่วนเกี่ยวกับ

รายวชิาแมเ่หล็กไฟฟา้ประยุกตไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ:  เพยีดา้ โมเดล, ท่อน าคลื่น, การแพร่กระจายคลื่น, คลื่นแมเ่หล็กไฟฟา้ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Objectives of this research were to developed and find the efficiency of an instructional model on Waveguide 

and Propagation. The concept of learning model and other related researches have been studied. Thus, we develop 

and design the student centered learning model called the PIAEDA learning model. Researching Tools were as follows 

the Waveguide and Propagation instructional contain with teacher guide, teacher plan, content, achievement test, 

PowerPoint and CST Microwave Studio®. Sample group was 15 students who were studying in Bachelor of Industrial 

Technology from the Program in Telecommunication Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 

This paper results showed the quality of developed research tools is evaluated by the five experts that the PIAEDA 

learning model is more appropriate (x̄ = 4.14, S.D. = 0.63). The efficiency of the PIAEDA learning model was equal to 

1 .08 that was consistent to the standard criteria of Meguigans’s. The quality of learner's satisfaction is more satisfy 

level (x̄ = 4.25, S.D. = 0.77)  which agreed with the research hypothesis. Therefore, the developed learning model 

can be used effectively in partial teaching on Applied Electromagnetic subject. 
 

Keywords: PIAEDA learning model, Waveguide, Wave propagation, Electromagnetic wave  
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-Abstract- 

รูปแบบการด าเนนิงานของสถานศกึษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความ

ยั่งยืน: ง าเมืองโมเดล  

The operating model of the school with the King's science for sustainable 

development: Ngam Meuang model  
 

วัชระ จตุพร1*, สุนทร คล้ายอ่ า1, ณัฐวุฒิ สัพโส1 และ วิทวัส ธิวัย1 

Watchara Jatuporn1*, Sunthon Khlai-um1, Natthawut Sabphaso1 and Wittavas Thiwai1  
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาศาสตร์พระราชาเพื่อการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเพื่อพัฒนารูปแบบการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ของโรงเรียนง า เมืองวิทยาคม ต าบลห้วยลาน 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน มีผู้เชี่ยวชาญประเมินเคร่ืองมือการวิจัย จ านวน 5 คน ประเมิน

รูปแบบ 5 คน และผู้ร่วมประชุมสนทนากลุ่มจ านวน 10 คน ประชากรท่ีศึกษา คือ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน และครู จ านวน 

33 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบประเมินร่างรูปแบบวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณด้วยสถิต ิได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การจ าแนก

ประเภทข้อมูล ผลการวจิัย พบวา่ 1. ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาสู่ความย่ังยนืของโรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม ต าบลหว้ย

ลาน อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสุด 

3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 2) ระเบิดจากข้างใน และ 3) เศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ 2. การด าเนินงานของ

สถานศึกษาโรงเรียนง าเมืองวทิยาคม ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) งานจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ

เรียนรู้ 2) งานพัฒนาหลักสูตร และ 3) งานบุคคล ตามล าดับ 3. รูปแบบการด าเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์

พระราชาเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า ชื่อ

รูปแบบ คือ ง าเมืองโมเดล “5 งาน 4 หลักการ ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยังยืน” ประกอบด้วย 5 งาน 

คือ งานจัดการเรียนการสอนและ กระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตร งานบุคคล งานงบประมาณ และงานสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ 4 หลักการทรงงาน ประกอบด้วย การมสี่วนร่วม ระเบิดจากข้างใน เศรษฐกิจ

พอเพยีงและภูมสิังคม  
 

ค าส าคัญ:  ศาสตร์พระราชา, การด าเนนิงานของสถานศกึษา, การพัฒนาสู่ความย่ังยนื 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this research is to study the king's science for sustainable development and to develop the operation 

model of the school with the royal science for sustainable development, of the Ngam Muang Wittayakhom School, Huai Lan 

Sub-district, Dok Khamtai District, Phayao Province. Using a Mix Method research. There were 5 experts evaluating the 

research tool. Evaluate the model of 5 people and 10 participants in the group discussion. The population of the study was 

one administrator and 33 teachers. The research instruments were questionnaires and form assessments. Statistically 

analyzed quantitative data including frequency, percentage, mean and standard deviation. Analyze qualitative data with 

content analysis and data classification. The research results were found that: 1. The King's science for sustainable 

development of the Ngam Muang Wittayakhom School, Huai Lan Sub-district, Dok Khamtai District, Phayao Province.  

The overall is at a high level. When considering each aspect, it was found that the top 3 meanings were the most are  

1) participation, 2) explosion from the inside and 3) sufficiency economy respectively. 2. Operations of educational institutions 

of the Ngam Muang Wittayakhom School, Huai Lan Sub-district, Dok Khamtai District, Phayao Province. The overall is at  

a high level. When considering each aspect, it was found that the top 3 meanings were the most are 1) The teaching and 

learning process. 2) Curriculum development work and 3) personnel work. 3. The model of operation of educational institutions 

with the King's science for sustainable development of the Ngam Muang Wittayakhom School, Huai Lan Sub-district,  

Dok Khamtai District, Phayao Province. The name of the model is "5 works, 4 principles based on the King's science for 

sustainable development". It consists of 5 tasks: teaching management and learning process. Curriculum development work, 

personnel work, budget work and work to build the relationship between the school and the community. And 4 principles  

of work consisting of participation Blast from the inside Sufficiency economy and social landscape.  
 

Keywords:  Science of the king, Operations of educational institutions, Sustainable development 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์วถิใีหม่ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 

The factors that affect satisfaction in new normal e-learning of the students’s 

Rmutl Nan  
 

สวาท  สายปาระ1* และ พชร สายปาระ1 

Sawat Saipara1* and Phachara Saipara1 

 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดับความพงึพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใชไ้มโครซอฟทีม 2) 

ศกึษาระดับการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใชไ้มโครซอฟ ทีม 3) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพงึพอใจในการ

เรียนรู้แบบออนไลนข์องนักศกึษา ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้ คือ นักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาชวีวิทยา และวชิาชวีวิทยา

ท่ัวไป ภาคเรียน 1/2563 จ านวน 65 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป เพื่อหาร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศกึษา ปัจจัยส่วนบุคคลในการเรียนรู้แบบออนไลนแ์ละความ

พงึพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพงึพอใจใน

การเรียนรู้แบบออนไลน์ วิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแตกตา่งค่าเฉลี่ยและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ

ความสัมพันธ์ปัจจัยในการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิเคราะห์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 

ด้านเทคโนโลยี นักศึกษามีระดับการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความน่าสนใจในการน าเสนอบทเรียน 

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้เรียนสามารถทราบถึงผลการประเมินทันที ส าหรับการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลกระทบ

ตอ่ความพงึพอใจ ส่วนบุคคลกับความพงึพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ พบวา่ มคีวามพงึพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่

แตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 เมื่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สาขาวชิา อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจัดการเรียน สถานท่ีเรียน และ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ 

แบบออนไลนก์ับความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลนข์องนักศกึษา พบวา่ การเรียนรู้แบบออนไลนด์้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา 

ด้านเทคโนโลยี ด้านการออกแบบ ด้านเวลาและสถานที่ และด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์แบบวิถีใหม่ท าให้ผู้เรียนและผู้สอน

ห่างไกลจากโควดิ-19 และสามารถน ามาใช้จัดการเรียนการสอนได้เสมอืนห้องเรียนจริง 
 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจ, การเรียนรู้แบบออนไลน์, วถิีใหม่ 

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน จังหวัดน่าน 55000 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study the level of satisfaction in e-Learning by using Microsoft teams, 2) 

to investigate the level of learning form online learning by using Microsoft teams, 3) to compare the factors affecting the 

online learning of the students. 65 students registered in Biology and General Biology subject were included as the research 

population. Data were collected by tool of questionnaires. The obtained data were then calculated by computer package for 

percentage and average of sample's personal factor and for mean and standard deviation of the e-learning factors and e-

Learning satisfaction of the students. An t-test and One-Way ANOVA were conducted to compare the learning satisfaction 

by personal factors of students. Finally, Pearson Correlation Analysis was performed to investigate the relationship between 

learning factors and learning satisfaction of students. 

 The results of the study were as follows: The satisfaction student of Rmutl Nan had learned the e-Learning as a 

high level. The highest mean level in learning from the e-Learning was technology of e-Learning. The highest mean level 

in learning from the e-learning was the interest of the lesson presentation. The lowest mean level in learning from the  

e-Learning was the instant acknowledgment of student evaluation results. For comparison of personal factors and e-learning 

satisfaction, there was no significant difference at the 0.01 level when the personal factors of gender, area of study, 

equipment used for online classes, place of study and Internet networks in e-Learning were different. In addition, an analysis 
of the relationship between learning from e-Learning and e-Learning satisfaction of students, it was found that e-Learning 

in terms student, content, technology, design, time and place and infrastructure and equipment were relation to students 

satisfaction at a significant level 0.01. A new normal e-learning has taken students and teachers far away from COVID-19, 

and this method can be used in a virtual classroom. 
 

Keywords: Satisfaction, E-Learning, New normal 
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-Abstract- 

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี ในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

The development of training curriculum for enhance competency about using 

technology in activities instruction of education program students 
 

สุธารัตน ์สมรรถการ1* 

Sutharat Samattakarn1* 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีใน   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ

ครู ชั้นปีท่ี 5 ท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน ซึ่งในการคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งนั้นได้ใชก้ลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

เป็นหน่วยการคัดเลือก และคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรด้านบริบทผ่านเกณฑ์

ระดับดีมาก และการพัฒนาหลักสูตรด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ระดับดี มาก  

ค าส าคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรฝึกอบรม, สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยี, นสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู  

  

                                                           
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 10110  
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-Abstract- 

Abstract  
 The purposes of this research were to develop a training curriculum for enhance competency about using 

technology in activities instruction of education program students. 40 education program students the 5th year in 

Srinakharinwirot University drawn to be the sample by using purposive sampling. The research instruments were 

curriculum for enhance competency about using technology in activities instruction of education program students. They 

were used to collect the data which were analyzed by descriptive statistics (frequency, standard deviation. The results 

of this research were mentioned as follow: Developing curriculum about the context is pass good level and Developing 

curriculum about the process is pass good level. Keywords: Curriculum development, Training curriculum, Competency 

on using ICT, education program student.  

Keywords:   Curriculum development, Training courses, Competency using technology,  

Teaching professional experience students 
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-Abstract- 

การสร้างสรรค์นาฏศลิป์พื้นเมืองจากภูมิปญัญาการทอผ้าย้อมครามจังหวัดเลย  

The creation of folk dances from indigo weaving wisdom : Loei province 
 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1*, สรินทร คุ้มเขต1, สังคม พรหมศิริ1, จุฑาภรณ ์วลิัยแก้ว1, ผุสดี โกมาลสถิตย์1,  

กนกพิชญ์ งามรูป1 และ จติติมา สหัสทิตย์1 

Chomphunat Chomphuphan1*, Sarinthorn Khumkhet1, Sungkom Promsiri1, Jutaporn Wilaikeaw1 

Phussadee Komalstit1, Kanokphit Ngamrup1 and Jittima Sahasitthit1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองจากภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) สร้างสรรค์นาฏศิลป์พืน้เมืองจากภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามของจังหวัดเลย และ 2) น าเสนอนาฏศิลป์พื้นเมือง 

ชุด วาดฟ้อนออนซอนคราม วิธีด าเนินการใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านกกบก อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จ านวน 15 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 5 คน และผู้ชม

ร่วมประเมินการแสดง จ านวน 70 คน จากนั้นน าองค์ความรู้มาสร้างสรรค์โดยก าหนดแนวคิดของการแสดงสื่อให้เห็นถึง

ภูมิปัญญาในการทอผ้าของคนอีสาน รูปแบบการแสดงเสนอถึงกระบวนการย้อม การทอผ้าย้อมครามของชาวบ้าน 

ออกแบบท่าร าให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา น าเสนออย่างเรียบง่ายแต่แฝงความสวยงาม ความพึงพอใจของผู้ชม

การแสดง อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

ค าส าคัญ:  นาฏศิลป์พืน้เมอืง, ภูมิปัญญา, คราม 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aimed at 1) to creation of folk dances from indigo weaving wisdom of Loei Province, and  

2) to present folk dance which is called Wad fon oon-sorn khram. The research was carried out by qualitative and 

quantitative method,  the target group used in the research consisted of 15 Members of Ban Kok Bok Weaving Group, 

Wang Sa-phung District, Loei Province, 5 dramatic arts teachers, and 70 audiences. Then apply the knowledge is created 

by define the concept of the performance to present the wisdom of I-san people weaving. The acting pattern which is 

propose to dyeing process indigo dyed weaving, create the dance design is comprehensive definition of content, presenting 

simple but with a hidden beauty. The result of the satisfaction of the audience was at the high level.  

Keywords:  Thai folk dance, Wisdom, Indigo  
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ฮตีเฮอืไฟ  

Heat hue fire 
 

สรินทร คุ้มเขต1*, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1, สังคม พรหมศิริ1, จุฑาภรณ์  วิลัยแก้ว1, ผุสดี โกมาสถิตย์1  

ชุติพร สอนสุภาพ1 และ วิจิตรา สทิธิ1  

Sarinthorn Khumkhet1*, Chomphunat Chomphuphan1, Sungkom Promsiri1, Jutaporn Wilaikeaw1, 

Pudsadee Konasathit1, Chutiporn Sonsamphap1 and Wichitra Sitthi1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง ฮีตเฮือไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาประเพณีออกพรรษาท่ีเชียงคาน และการไหลเรือไฟของ 

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุดฟ้อนฮีตเฮือไฟถวายฮอยพระพุทธบาท โดยใช้วิธี

วจิัยเชงิคุณภาพ มกีารศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนดกลุม่เป้าหมายท่ีใช้

ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 คน ชาวบ้าน จ านวน 5 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 5 คน และนักศึกษา

สาขานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ผลของการวจิัย ประเพณีออกพรรษาท่ีอ าเภอเชียงคาน เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นตาม

ฮีต12 คอง14 ของชาวอสีาน ซึ่งจะจัดขึ้น ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 มีการไหลเรือไฟเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธ

บาท บวงสรวงพระธาตุจุฬามณี การร าลึกพระคุณของพระแม่คงคา และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและท้องถิ่น 

ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมอืง ชุด ฟอ้นฮีตเฮือไฟถวายฮอยพระพุทธบาท เป็นการสร้างสรรค์จากข้อมูล

ท่ีได้จากการวิเคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ท่าร า พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง

ประกอบการแสดง ผู้แสดง เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และน าเสนอ

ชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจัดแสดงในงานประเพณีออกพรรษาที่เชยีงคาน  
 

ค าส าคัญ:  นาฏศิลป์พืน้เมอืง, ฮีตเฮือไฟ, ฮีต12 คอง14 
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-Abstract- 

Abstract 
This research aimed to 1 )  study the end of Buddhist Lent tradition and the Illuminated Boat Procession of 

Chiang Khan District, Loei Province.  2) create a traditional folk dance, Fon Heat Hue Fire Tawai Hoi Phra Phutthabat. 

This research uses a qualitative research method. There are field studies, literature studies, and related research 

studies. Determine the target groups used in the research, including 3 folk scholars, 5 populations of Chiang Khan 

District, 5 dance instructors and dance students of Loei Rajabhat University. The results of the research are as follows: 

The end of Buddhist Lent tradition in Chiang Khan district is a tradition that is held according to the Lunar Festival and 

Fourteen Laws of the Isan people, which will be held on the 15th lunar day of the 11th lunar month. There is an 

Illuminated Boat Procession to worship the Buddha's footprint, pay respect to Phra That Chulamanee, Remembrance 

of the Phra Mae Ganga and creating unity in the community and local. The creation of the traditional folk dance, Fon 

Heat Hue Fire Tawai Hoi Phra Phutthabat is created from the data analysis according to the method of making dance. 

Develop the elements of the performance, including music for the performance, performer, costume, and props in 

accordance with the local culture. Then exhibit this performance at the end of Buddhist Lent in Chiang Khan 
 

Keywords:  Traditional folk dance, Heat Hue Fire, Lunar Festival and Fourteen Laws 
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-Abstract- 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วทิยาการการจัดการเรยีนรู้ระดับปฐมวัย 

โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Game Based Learning 

The study of academic achievement early childhood learning management 

science game based learning instruction 
 

ธนพรรณ เพชรเศษ1* 

Thanapun Petsate1* 
 

บทคัดย่อ  

          การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Game Based Learning   และ  

2. ศกึษาความพงึพอใจของการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้Game Based Learning  ของนักศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กลุ่มเป้าหมายของ  

การวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ท่ีเข้าศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  (ชั้นปีท่ี 3) ตอนเรียน UA รวม 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ Game Based Learning  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์จากการศึกษางานวิจัยใน

ครั้งนี้ พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบ Game Based Learning สูงขึ้นกว่าก่อน

การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรมการพัฒนาตนเองใน 

การเรียนรายวิชา วิทยาการการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และมีคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนการสอน

โดยวธีิการสอนแบบ Game Based Learning 
 

 

ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, Game Based Learning , ความพงึพอใจ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purposes of this research were: 1) to study the academic achievement of teaching and learning 

management by using Game Based Learning and 2 )  to study the satisfaction of teaching and learning management 

by using Game Based Learning to the Third year students in Early Childhood Education of the Bachelor of Education 

Program in the Faculty of Education of Suan Dusit University at Suphanburi Campus. The target group of this research 

was the Third year students in Early Childhood Education of the Bachelor of Education Program in the Faculty of 

Education of Suan Dusit University at Suphanburi Campus who enrolled in the semester one of the academic year 

2019 and studied in the UA class about 10 students. The tools used for data collection consisted of the learning 

experience plan by using the Game Based Learning method, the learning achievement test and the satisfaction test of 

students. Analysis results from this research study contended that when studying the achievement of teaching and 

learning by using Game Based Learning method and studying the satisfaction of teaching and learning management 

using game based learning of the Third year students of the UA class in Early Childhood Education by comparing the 

learning achievement of students before and after study, it was found that students had higher efficiency from  

the teaching and learning management by using Game Based Learning method than before with the different of  

the statistical significance at .01 level. The students had about knowledge, understanding, and self-development 

behavior for studying in the course of Early Childhood Learning Sciences and also had the satisfaction scores increased 

after the teaching and learning management by using Game Based Learning method.  
 

Keywords:  Academic achievement, Game based learning, Satisfaction  
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-Abstract- 

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในสถานการณ์การระบาดของ

โรคโควดิ-19 

Development of blended learning model in the situation of the COVID-19 outbreak 
 

อรรถวิทย์ สงิห์ศาลาแสง1* 

Atthawit Singsalasang1* 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

รายวิชา 413312 วิทยาการระบาด ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 56 คน ด าเนินตาม

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ โดยวงรอบท่ี 1 หัวข้อท่ีสอนออนไลน์ คือแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด 

ววิัฒนาการและประวัตคิวามเป็นมาของวิทยาการระบาด และ ธรรมชาตกิารเกิดโรค และวงรอบท่ี 2 หัวข้อท่ีสอนออนไลน ์คือ  

การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาคร้ังท่ี 2 และการป้องกันและควบคุมโรค เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาค 

เท่ากับ 0.84 วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชงิพรรณา น าเสนอด้วยค่าความถี่และร้อยละ 

ผลการศกึษา พบวา่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) รายวชิา 413312 วทิยาการ

ระบาด ประกอบด้วย การสอนในชั้นเรียนตามปกติ และการสอนอนนไลน์ ใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานของ

วิทยาการระบาด วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาด จ านวน 3 ชั่วโมง ธรรมชาติการเกิดโรค จ านวน   

3 ชั่วโมง การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาคร้ังท่ี 2 จ านวน  3 ชั่วโมง และการป้องกันและควบคุมโรค จ านวน  3 ชั่วโมง โดย

มีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ NRRU e-learning Moodle และ Google classroom พร้อมกับการใช้สื่อการสอน ได้แก่ 

เอกสารเนื้อหาในรูปแบบไฟล์ pdf. Power point ประกอบการสอนแต่ละหัวข้อ และ E-book หัวข้อการป้องกันและควบคุมโรค 

โดยการใช้โปรแกรม ZOOM ส าหรับการสอนออนไลน์ ท้ังนี้พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรายวชิา 413312 วทิยาการระบาด ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย 4.14 (S.D.= 0.58) อยูใ่นระดับ

ดี โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับดี 

โดยมคี่าเฉลี่ย 4.21 (S.D.= 0.53), 3.98 (S.D.= 0.56) และ 4.21 (S.D.= 0.54) ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, ห้องเรียนออนไลน,์ วทิยาการระบาด, โรคโควดิ-19 
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-Abstract- 

Abstract 
 This action research aimed to develop blended learning model and studied the results of blended learning in 

course 413312 epidemiology for the 56 Bachelor of Public Health curriculum students. Follow the 2 cycle action 

research processes, by the 1st cycle on the taught online topic; the basic concept of epidemiology, evolution and history 

of epidemiology topic and natural history of disease topic. And 2nd cycle on the taught online topic; epidemiological 

investigation 2nd and disease prevention and control. The tool used for data collection was a satisfaction questionnaire 

with a blended learning model. The correlation coefficient of Cronbach Alpha Coefficient was 0 . 8 4 .  The data was 

analyzed by descriptive statistics, presented with frequency and percentage.  

The results showed that the blended learning model for course 413312 Epidemiology consists of normal 

classroom teaching and online teaching. There were 4 topics for online teaching, consisting of basic concepts, evolution 

and history of epidemiology, natural history of disease, epidemiological investigation 2nd and disease prevention and 

control, using online classrooms via the NRRU e-learning Moodle and Google classroom with the use of teaching 

materials such as documents in pdf., power point for each topic and E-book on disease prevention and control topic. 

In addition, using the ZOOM program for online teaching. The students' satisfaction level overall was 4.14 (SD = 0.58) 

at a good level. By considering each aspect, it was found that the environment in learning and learning activities and 

benefits as good level, the means were 4.21 (SD = 0.53), 3.98 (SD = 0.56) and 4.21 (SD = 0.54), respectively.  
 

Keywords:  Blended learning, Online classroom, Epidemiology, COVID-19 
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การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดในรายวิชา 

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 

A study of durability in collaborative learning by using mind mapping techniques in 

business management with computer application 
 

ยินดี อ่อนศรีแก้ว1* 

Yindee Oonsrikaw1* 

 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาของการจัดการเรียนรู้ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีประเด็นท่ีว่า จะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความคงทน  

ในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมของผู้เรียน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้

แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ในรายวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้แบบทดสอบเป็น

เคร่ืองมือในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน โดยกระบวนการทดลอง มีกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มตาม

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเดี่ยว เมื่อน าค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละคร้ัง  

ของผู้เรียนท้ังสองกลุ่ม มาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ผลการทดสอบหลัง

เรียนท้ัง 3 คร้ัง ของผู้เรียน ปรากฏว่า พบความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อน าส่วนตา่งคะแนน

จากการทดสอบหลังเรียนครั้งท่ี 1 และ คร้ังท่ี 3 มาเปรียบเทียบ ปรากฏว่า  พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เช่นกัน โดยผู้เรียนกลุ่มควบคุมมีส่วนต่างสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มทดลอง แสดงว่า ความคงทนในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมปีระสิทธิภาพสูงกว่า  
 

ค าส าคัญ:  ความคงทนในการเรียนรู้, แผนผังความคิด  
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-Abstract- 

Abstract  
 Problems of learning management both theory and practice. There is a point that how to manage learning to 

have persistence in learning to aim for concrete achievement of the learners. This research aims to studied the 

persistence of cooperative learning by using the concept map technique in the computer business management course 

on basic knowledge of computers which is a quantitative research. The samples were defined as experimental and 

control groups. Use the test as a tool to assess the achievement of the learners. By the experimental process there is 

an experimental group learning with a group process based on the theory of cooperative learning management and 

the control group used a single learning process. When the average score for each of the two groups of learners is 

taken to compare the differences by using independent sample t-test, the test results after all 3  sessions of the 

learners. It appears that a statistically significant difference was found at the .05 level. And when comparing the score 

difference from the 1st and 3rd post-study tests. It was found that a statistically significant difference was also found at 

the .05  level, with the control group having a higher difference than the experimental group, indicating that the 

learning persistence of the experimental group was higher.  
 

Keywords:  Durability, Mind mapping 
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา

การจัดการการต้อนรับในธุรกิจบรกิาร 

Expectation and satisfaction of the students towards the model instruction in 

hospitality management 
 

หทัยรัตน ์วัฒนพฤกษ์1* 

Hathairat Wattanapruek1* 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับความคาดหวังและความพงึพอใจของนักศกึษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน

การสอนในรายวิชาการจัดการต้อนรับในธุรกิจบริการ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ในรายวิชาการจัดการการต้อนรับในธุรกิจบริการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการจัดการท่องเท่ียว  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 153 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบปลายปิด (Closed  -  ended) มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ในด้านความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 

และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้  

มคี่า IOC มากกวา่ 0.50 และวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยคอมพวิเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ

รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการการต้อนรับในธุรกิจบริการ  ซึ่งประกอบด้วยความคาดหวังและความ 

พงึพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านผู้สอน และด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ อยูใ่นระดับมากท่ีสุดเชน่เดียวกัน   
 

ค าส าคัญ:  ความคาดหวังของนักศกึษา, ความพงึพอใจของนักศึกษา, รูปแบบการเรียนการสอน   
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-Abstract- 

Abstract 
 This research aimed to study the level of expectation and satisfaction of the students towards the teaching 

style in the hospitality management course in the hospitality business. 153 populations used in this study were students 

enrolled in the Hospitality Management course, Semester 2, Academic Year 2018, Tourism Management Program 

Faculty of Management Songkhla Rajabhat University. The research tool was a closed-ended questionnaire. The quality 

of the instrument is checked for content validity and construct validity by 3 experts. The test result is acceptable with 

an IOC value greater than 0.50. Data analysis by computer program SPSS. The statistics used were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The results of the research showed that the level of expectation and 

satisfaction of the students towards the teaching style in the Hospitality Management courses. These included 

expectations and satisfaction in three factors : teaching, instructor, location and equipment at the highest level as well. 
 

Keywords:  Student expectations, Student satisfaction, Teaching model 
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การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  

ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา จังหวัดพะเยา 

The needs assessment of development of career education curriculum for 

enhancing capacity of learning skills of primary students in 21st century 
 

ล าไย สีหามาตย์1* และ พัชรินทร์ คัสเตศรี2 

Lumyai Seehamat1* and Patcharin astesri2 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ เพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา  มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันปัญหา

และความต้องการในด้านการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) เพื่อสร้างหลักสูตร

พื้นฐานอาชีพส าหรับนักเรียนประถมศกึษา ในจังหวัดพะเยา และ 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพะเยา ระเบียบวิธีการวิจัยเร่ิมจากการส ารวจ  ความต้องการจ าเป็นและสภาพ

ปัจจุบันปัญหา และน ามาก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การ

ออกแบบหลักสูตร การสร้างองค์ประกอบหลักสูตร และ และการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรพื้นฐานอาชีพมีองค์ประกอบคือ ความน า วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ

เหมาะสมพบวา่ ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมคีวามสอดคล้องกัน  
 

ค าส าคัญ:  ความตอ้งการจ าเป็น, การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรพื้นฐานอาชพีในศตวรรษท่ี 21, ทักษะอาชีพ 
 

  

                                                           
1 สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Demonstration school of University of Phayao, University of Phayao, Phayao province 56000 
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-Abstract- 

Abstract  
This study aimed 1) to explore the currently career curriculum 2) to construct a curriculum for career curriculum 3) 

to validated of career curriculum by experts. There were 12  informants involved in providing data to create the career 

curriculum. This is followed by 12 experts to validate the created career curriculum. The research procedure of the curriculum 

developmental process was comprised of four stages namely diagnosis of needs, design a curriculum, produce curriculum 

package for tryout, and validated the curriculum. The career curriculum was consisting of introduction, vision, principle, goals, 

structure, contents, learning activities, materials and assessment. The experts assessed the appropriateness of curriculum at 

high level. All elements of the curriculum were appropriate and consistent.  
 

Keywords: Needs assessment, Curriculum development, Career curriculum, 21st century, career skills   
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-Abstract- 

การเสรมิสร้างการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 2 วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

Enhancing of achievement motivation for 2nd years students of double degree by 

active learning in University of Phayao 
 

ล าไย สีหามาตย์1*, พัชรินทร์ คัสเตศรี2 และ กัญจนี ศรีโสภา3 

Lumyai Seehamat1*, Patcharin Katsatasri2 and Kanjanee Srisopa3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ของนิสิต

วิชาชีพครู สังกัดวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยกระบวนการเรียนรู้ 

แบบ Active learning กลุ่มในส าหรับนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 2 (คู่ขนาน) วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนและหลัง

เข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม 3) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ของนสิิตชัน้ปีท่ี 2 ก่อน

และหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม ประชากร ได้แก่ นิสิตชั้นปีท่ี 2 สังกัดวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน  

265 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบอย่างง่าย (sample random) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 

132 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 133 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

learning แบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 

learning สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบคะแนนโดย t-test 

ผลการวิจัยพบว่า นิสิตท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ กลุ่มทดลอง

มคีะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  
 

ค าส าคัญ:  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ, กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 

  

                                                           
1 สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
3 สาขาจิตวิทยาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Phayao, Phayao province 56000 
2 Demonstration school of University of Phayao, University of Phayao, Phayao province 56000 
3 Department of Psychology, School of Education, University of Phayao, Phayao province 56000 
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-Abstract- 

Abstract  
This study aimed to studied the situation and created the Active Learning and to enhance the second years’ 

students’ achievement motivation by active learning, compare the achievement motivation before and after 

investigation and study of the satisfaction on active’s learning with experimental group and control group. The total of 

population was 2nd years 265 students studied in School of Education for reach double degree as bachelor degree of 

science and bachelor degree of education were 132 students for experimental group and 133 students for control 

group by sample sampling random. The tools of research were the questionnaires achievement motivation and the 

questionnaires satisfactions on the activities of learning. Researchers employed experimental research pre-test and 

post-test control group design. Results of this study showed that there was significant difference both of between 

groups and before after intervention on dependent variable. The active learning model has been proven to successfully 

promote students’ achievement motivation.   
 

Keywords: Achievement motivation, Active learning 
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ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุมุสลิมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

Problems and needs of the muslim elderly according to the standard of elderly 

assistance in Nakean sub-district administration organization mueang district 

Nakhon Si Thammarat province 
 

สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์1* 

Sudarat Sudsomboon1* 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของผู้สูงอายุมุสลิมในพื้นท่ีองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  2) ศึกษาปัญหาและความต้องการตามมาตรฐานการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 3) เสนอแนวทางท่ีสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิม ตัวอย่าง

คือ ผู้สูงอายุมุสลิมในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน จ านวน 299 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เคร่ื องมือเป็น

แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86  สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การวเิคราะห์เนื้อหา  

 ผลการศึกษาพบว่า 1 ) ปัญหาของผู้สูงอายุมุสลิม คือ ขาดอาชีพและรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

รวมถึงการรวมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไม่ยั่งยืน  2) ความต้องการตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นของผู้สูงอายุมุสลิม อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.26 , S.D= .954 ) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย

พบว่า ด้านรายได้ ด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน ด้านความมั่นคง

ทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง ด้านนันทนาการ และด้านท่ีพักอาศัย ตามล าดับ และ 3) แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้แก่ (1) ส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุมุสลิมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม (2) การสร้างและประสาน  

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (3) สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุมุสลิมบนฐานความเป็นเอกลักษณ์มุสลิม และ  

(4) การจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมเป็นการเฉพาะ  
 

ค าส าคัญ:  ปัญหา, ความตอ้งการ, ผู้สูงอายุมุสลิม, มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ 

  

                                                           
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ อ าเภอทงุ่สง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
1 Bachelor of Political Science Faculty of Humanities and Social Sciences Southern Technological College, Dong Song District, Nakhon Si 

Thammarat province 80110 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research were (1) to study the general state and the problem of the Muslim elderly in the 

Nakian Subdistrict Administrative Organization area; (2) to study the problemand needs of the Muslim elderly according 

to the Standard of Elderly Assistance ; and (3) to suggest the guideline to develop the quality of life of the Muslim 

elderly according to the Standard of Elderly Assistance. The sample consised of 299 Muslim elder in selected by simply 

sampling method. The employed research instruments was questionnaire, with reliability coefficient of 0.86. The 

statistics used in data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and content analysis.  

 The research findings were as follows: (1) the problem of Muslim were lack of occupation, insufficient of 

income and no sustainability in association; (2)the overall rating means of all needs according to the Standard  of 

Elderly Assistance were rated at the high level, and could be ranked in order as follows: income, health and medical 

care, services and network supporting, social and family security, recreation, and accommodation, respectively; and 

(3) the guideline to develop the quality of life should be 1) studied seriously about the needs of Muslim elderly, 2) 

created and coordinated seriously with the network and partnerships, 3) looking for the way to make more income 

that based on the Muslim identity, and 4) support and promote urgently the establishment of senior school for Muslim 

elderly in the Nakian Subdistrict Administrative Organization area. 
 

Keywords:  Problem, Needs, Muslim elderly, Standard of elderly assistance  
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สนิทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบรูณ ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

ภายใต้แนวคดิ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

Cultural assets and innovation in Phetchabun province for the community 

empowerment under the concept creative economy 
 

พิณทิพย์  แก้วแกมทอง1* และ ทิวา แก้วเสริม2,3 

Pintip Kaewkamthong1* and Tiwa Kaewserm2,3 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยเร่ือง สินทรัพยท์างวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด

เพชรบูรณ์ ท่ีครอบคลุมท้ังประวัตศิาสตร์รากฐานความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนบริเวณนัน้ ๆ (Story Bank) 

จุดเด่นและคุณลักษณ์พิเศษของของผลิตภัณฑ์ท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ส าหรับใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 

วางแผนพัฒนา และก าหนดนโยบายสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของแต่ละท้องถิ่น

ตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ต าบลนาซ า อ าเภอ

หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนน้ัน  ผลการวิจัยพบว่า  

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในระดับมาก 4 มิติ จาก 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านกิจกรรมและ

ความร่วมมอื ในชุมชนมกีารจัดงานส าคัญตามประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ซึ่งสมาชกิในชุมชนได้

ให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นอยา่งดี มติดิ้านความสมานฉันท์ทางสังคม การอยูร่่วมกันในสังคม ความ

ขัดแย้งและความรุนแรง มิติด้านกลุ่มและเครือข่าย และมิติด้านอ านาจหน้าที่และกิจกรรมทางการเมือง ส่วนมิติด้านความ

ไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นอยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียว โดย 1)  มิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ

นั้น 2) มิติด้านความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้งและความรุนแรง สมาชิกภายในชุมชนมี  

ความสามัคคีกัน  มคีวามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมคีวามสนิทสนมกันในระดับมาก มกีารเยี่ยมเยยีนไปมาหาสู่ระหวา่งกันและมีการ

เข้าร่วมในงานสังคมในชุมชน อกีท้ังมรีะดับความปลอดภัยในชุมชนมาก 3) มติดิ้านกลุ่มและเครือข่ายในชุมชนมกีารจัดตั้งกลุ่ม

ตา่ง ๆ เพื่อด าเนนิกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมซึ่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  โดยสมาชกิกลุ่มได้เข้ามสี่วนร่วมใน

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000   
2 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
1 Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun province 67000  
2 Industrial Design, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun province 67000  
3 Industrial Design, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun province 67000  

*Corresponding author e-mail: koonaui_pin@hotmail.com 
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การด าเนินงานของกลุ่ม  อีกท้ัง มีเครือข่ายภายในชุมชนสูง  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิกในชุมชน  และ 

มกีารตดิตอ่ประสานงานเพื่อประชุมและท ากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มภายนอกชุมชน และ 4) มิตดิ้านอ านาจหน้าท่ีและกิจกรรม

ทางการเมอืง สมาชกิในชุมชนได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติหนา้ท่ีในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  และได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ส่วนมิติด้านความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 

สมาชิกในชุมชนมีระดับความไว้วางใจต่อบุคคลในชุมชนเดียวกันในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน พบว่า สมาชิกในชุมชนมีการใช้ความช่วยเหลอืโดยการสละก าลังกายเพื่อด าเนินกิจกรรมของโครงการท่ีมี

ประโยชน์ต่อชุมชน และมีการเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลอืครอบครัวภายในชุมชนท้ังด้านก าลังกายและด้านการเงิน  ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับต าบลนาซ า   อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด

เพชรบูรณ์ ได้เป็นอยา่งดี    
 

ค าส าคัญ:  ทุนทางศลิปวัฒนธรรม, เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์   
 

Abstract  
 This research aimed to study and gather data on cultural capital sources of Phetchabun Province covering the 

history, foundation, local culture and traditions of the communities in that area (Story Bank). The strengths and special 

characteristics of the products, both industrial and service sectors, can be used in formulating strategies, planning, 

developing and formulating policies, supporting and developing products in both industrial and service sectors of each 

locality according to the creative economy. The areas that were collected and studied were Na Sam Subdistrict Lom 

Kao, Phetchabun Province. For the cultural capital for arts and culture traditions that develop the strength of Na Sam 

Sub-district, Lom Kao, Phetchabun province. The results were found that strengthening cultural assets at a high level, 

4 of 5 dimensions, including 1) The dimensions of activities and cooperation in the community are organized according 

to traditions, religious activities and community development activities. The community members have been cooperating 

in participating in community activities as well. 2) Dimensions of social harmony, social coexistence, conflict and 

violence. The members of the community are unity. They are very hospitable and close to each other. There were 

visits and visits between them. They participate in social work in the community and have a high level of safety in the 

community. 3) Group and network dimensions in the community, groups have been formed to carry out activities that 

benefit the public which are effective in operating. The group members participated in the operation of the group and 

had a high network within the community. There is mutual assistance between fellow community members. And there 

is contact and coordination for meetings and activities together with groups outside the community; and 4) dimensions 

of authority and political activities, community members are assigned to perform duties in community development 

activities. And persuaded neighbors to take part in community development activities. As for the dimension of trust 

and inclusion is moderate community members have a moderate level of trust in people in the same community. But 

when considering only the area of oneness, it was found that community members use their physical assistance to 

carry out project activities that benefit the community. And there are visits to help families within the community, both 
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physically and financially. This shows that the cultural and traditional capital of the community can strengthen the Na 

Sam Subdistrict, Lom Kao District, Phetchabun Province as well. 
 

Keywords: Cultural capital, Creative economy  
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สุขภาพจิตนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีเรียนรายวิชา

จิตวทิยาเพือ่การด าเนนิชีวิตและการท างาน   

Mental health in students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak 

enrolling in the Psychology for living and work course 
 

คุณากร สุปน1* 

Khunakorn Supon1* 
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาเร่ือง สุขภาพจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีเรียนรายวิชา จิตวิทยา 

เพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประการแรกคือ เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา

จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน และประการท่ีสองคือเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุง 

หรือพัฒนาแผนการจัดการเรียนการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปรับพฤติกรรมการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

และเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจัยในคร้ั งนี้คือ  นักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก  ท่ีเรียนวชิาจิตวทิยาในชวีติและการท างาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 

  เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบส ารวจภาวะสุขภาพของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาจิตของจิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและ 

การท างาน ใช้แบบส ารวจสุขภาพจิตของคนไทย ของกรมสุขภาพจิตท่ีพัฒนามาจาก General Health Questionnaire (GHO)  

ของ David Golberg และได้ Pre – test รวมท้ังหาค่าความเชื่อมั่นรายข้อและรายฉบับ มคี่าเท่ากับ 0.90 รวมท้ังการปรับปรุงให้

เป็นแบบส ารวจฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยข้อค าถาม 23 ข้อ ครอบคลุมปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้สึกไม่เป็นสุข ความวิตก 

ความบกพร่องเชิงสังคมและความซึมเศร้าใช้การคิดคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ (Rating Scales) ตามแบบ  

Likert Scale (0 – 1 – 2 – 3)  สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ (Descriptive Statistic) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าร้อยละ

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวจิัยในการวิเคราะห์ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  

36 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วยใหญ่เป็น

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจิตของนักศึกษา พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีสุขภาพจิต ปกติมีค่าคะแนน

รวมท่ากับ 17.33  เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อค าถามนักศกึษาตอบมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ รู้สกึมคีวามกังวลเร่ืองรูปร่าง / 

หน้าตา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 รองลงมาคือ นักศึกษามีพฤติกรรมตื่นเร็วกว่าปกติ

                                                           
1 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Liberal Arts Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000 

*Corresponding author e-mail:  kunakorn24supon@gmail.com 
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และหลับต่อไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และนักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน

ร่วมงาน/เพื่อน ๆ  ไมไ่ด้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.18  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.73  ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  สุขภาพจิต 
 

Abstract 

 The study of mental health in students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak enrolling in 

the Psychology for Living and Work course aims at studying mental health in students who enrolled in the Psychology 

for Living and Work course. The second objective is that the instructor can develop result of the study for further 

improvement or development in lesson plans in order to aid students who are having mental health problem so that 

they can alter their behavior properly as well as provide support to students for better mental health. The populations 

are students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak who enrolled in the Psychology for Living and 

Work course in the first semester, academic year 2020 (B.E. 2563). 

 Research tool is a survey on mental health state of the Psychology for Living and Work with the application of 

the survey on mental health in Thai citizens of the Department of Mental Health developed from David Golberg’s 

General Health Questionnaire (GHQ). The result of pretest, items’ reliability and survey reliability are 0.90. The 

adjustment of survey completion includes 23 questionnaire items covering 4 aspects of problem: unhappiness, anxiety, 

social disability, depression. The four Likert sub-scale (0, 1, 2, 3) are included in the questionnaire together with the 

application of descriptive statistics; mean, standard deviation (S.D.) and the ready-made software for an analysis. 

 The analysis of respondents found that the majorities are female students of 36 samples or 75 percent 

followed by male students of 12 samples or 25 percent. The majorities of respondents are students of the Faculty of 

Business Administration and Liberal Arts, 32 samples or 66.66 percent followed by students of the Faculty of 

Engineering, 16 samples or 33.33 percent. 

 The analysis respondents’ mental health found that respondents’ mental health is normal in general. The sum 

is 17.33. The details of items analysis demonstrate that the highest average of anxiety among students is physical 

appearance at the average of 1.25, standard deviation (S.D.) is 0.83. This is followed by the state of early morning 

awakening and insomnia at the average of 1.23, standard deviation (S.D.) is 0.56. Then, the incapability of self-

adjustment to colleagues and friends is at average of 1.18, standard deviation (S.D.) is 0.73 respectively. 
 

Keywords:  Mental health 
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ทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายการจราจร กรณีศึกษาการไม่สวมหมวก

นิรภัย ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 

A traffic law enforcement of people's attitudes, Case study : Not wearing a helmet 

in the municipality of Tak, Tak province 
 

ธันย์นรี พรไพรเพชร1* 

Thannari Pornpirpech1* 
 

บทคัดย่อ 
  การท าวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบังคับใช้กฎหมายการจราจร  

กรณีไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลเมืองตาก จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 ราย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

มอีายุระหว่าง  15-30 ปี ร้อยละ 44  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างร้อยละ 48 ความถี่ในการขับขี่

รถจักรยานยนต์มากกว่าสัปดาห์ละ 3 วันร้อยละ 62 ช่วงเวลาในการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นประจ าตามปกติในเวลาท้ัง

กลางวันและกลางคืน ร้อยละ 84  วัตถุประสงค์ของการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นการเดินทางส่วนตัว ร้อยละ 94 และ 

กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การถูกบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยถูกเรียกตรวจและช าระค่าปรับทันทีมากท่ีสุดร้อยละ 58

ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ภาพรวมด้านความ

แนน่อนในการบังคับใชก้ฎหมายจราจรอยู่ในระดับไมแ่นใ่จ (x̄  = 3.29) ภาพรวมดา้นความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย

จราจรอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x̄  = 3.16) ภาพรวมด้านความเหมาะสมในการก าหนดจ านวนค่าปรับอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

(x̄  = 3.03) และภาพรวมด้านความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x̄ = 3.29) ท าให้ทราบวา่

ทัศนคติของประชาชนตอ่การบังคับใชก้ฎหมายการจราจร กรณศีกึษาการการไมส่วมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลเมอืงตาก 

จังหวัดตาก ยังมีความไม่แน่นอนในท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความไม่แน่นอน ด้านความรวดเร็ว ด้านความเหมาะสม และ 

ด้านความเสมอภาค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย

การจราจร โดยตระหนักถึงการสวมหมวกนริภัย และพัฒนาระบบการช าระค่าปรับเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 

ตอลดจนออกมาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเด็ดขาดชัดเจน และปรับลดขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ 

ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกเชิงบวกตอ่มาตรการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน

ของประชาชน 
 

ค าส าคัญ:  ทัศนคต,ิ การบังคับใชก้ฎหมายการจราจร, เขตเทศบาลเมอืงตาก, จังหวัดตาก  
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Abstract  
 This research the objective is to case study the attitude of the people towards setting up police checkpoints. 

In case of not wearing a helmet and to propose ways for motorcyclists to comply with traffic laws in Tak municipality, 

Tak province. From the study, it was found that 50 samples, motorcycle riders aged between 15-30 years. The most 

of whom are employees. The frequency of motorcycle driving per week most of the day, the time it is usual to drive 

a motorcycle during the day and night the most, the purpose of motorcyclists is personal travel, and the sample group 

experienced of the traffic enforcement by being called and paid immediately.  Which is related to the attitude of the 

people towards the enforcement of traffic laws, in the case of not wearing a helmet.  The overall picture of the 

uncertainty about traffic enforcement is uncertain. (x̄  = 3.29). The overall picture of speed in enforcement of traffic 

laws is uncertain. (x̄  = 3.16). An overview of the appropriateness in determining the amount of fines is uncertain  

(x̄  = 3.03). And the overall picture of equality in traffic law enforcement is uncertain (x̄ = 3.29). Be aware of the 

public's attitude towards traffic law enforcement. The case study of not wearing a helmet in Tak municipality, Tak 

Province is still uncertain in all 4 areas: Uncertainty Speed Suitability And equality In public participation and motivation 

for motorcyclists to comply with traffic laws By being aware of wearing a helmet And develop a system of payment 

of fines to facilitate the people Stump until the measures for the performance of the police officers are strictly prohibited. 

And reduce the scope of the police officers' discretion to bring about positive changes in people's road safety measures 
 

Keywords: Attitude, Traffic law enforcement, Municipality Tak, Tak province 
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การศกึษาเจตคติและแรงจูงใจของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตากท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาสังคม เศรษฐกจิ การเมือง และกฎหมาย 

Investigating students’ attitudes and motivation towards society economy policy 

and law course at Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

วชริวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์1* และ ประดิษฐ์  ประสมทอง1 

Wacherawich Wonghomchan1* and Pradit Prasomthog1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาเจตคติและแรงจูงใจที่มีต่อการเรียนในรายวิชา

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อีกทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาจ านวนท้ังหมด 32 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เคร่ืองมอืในการวจิัย  คือ แบบสอบถามเจตคติและแรงจูงใจท่ีมีต่อรายวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และกฎหมาย 

และการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิต ิค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่า ในภาพรวมระดับของเจตคติและแรงจูงใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย อยู่ใน

ระดับดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้สึกในทางที่ดีต่อการเรียน ท้ังนี้อาจมาจากปัจจัยภายนอกช่วยเสริม เนื่องมาจาก

ผู้สอนได้เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันท้ังในและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเสริม

การเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาในแต่ละคร้ังโดยเปิดโอกาสในการซักถามปัญหาแสดง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่กัน และสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ท่ีมีต่อแรงจูงใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

ค าส าคัญ:   เจตคติ ,แรงจูงใจ, นักศกึษา 
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Abstract 
This research is a survey research. Have a purpose to study attitudes and motivation towards studying in social, 

economic, political and legal courses as a guideline for solving problems and developing student behavior of 

students. Rajamangala University of Technology Lanna Tak, as well as improving teaching and learning of social, economic, 

political and legal subjects for the better A total of 32 students were obtained through Purposive Sampling. The research 

tools were questionnaires, attitudes and motivation towards social, economic, political and legal subjects, and data analysis 

using a value calculation package. Statistics of percentages, mean and standard deviation. The research results were 

found that Overall, students' attitudes and motivation towards social, economic, political and legal courses were good. 

It shows that students have a positive feeling for their studies. This may come from external factors. Because the 

teacher has added activities for students to work together Learn from each other in and out of the classroom. The use 

of technology media to enhance learning and understanding of the subject matter. The content of the study was 

reviewed each time with an opportunity to raise questions, questions, express opinions. Suggestions to each other And 

create a learning atmosphere towards motivation and academic achievement. 
 

Keywords:  Attitude, Motivation, Students 
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ถอดบทเรียนความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตัวแทนนิสิต ท่ีได้รับ

รางวัลจากการแข่งขันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Lesson learned of success in developing academic potential of student 

representatives school of law, University of Phayao  
 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล1* 

Kankanya Jaikarnwongsakul1* 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตัวแทนนิสิตท่ีได้รับ

รางวัลจากการแข่งขัน และวิเคราะห์ถึงกระบวนการหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 ท่ีได้รับรับรางวัลจากการแข่งขันศักยภาพทางวิชาการ วิธีการ

ด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ จัดเวทีพูดคุยและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม

ตัวอย่างตัวแทนนิสิตท่ีเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจ านวน 6 คน รวมถึงสัมภาษณ์ผู้บริหาร

และคณาจารย์ จ านวน 5 คน โดยน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมาวเิคราะห์เชงิพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จในการเรียนรู้กฎหมายคือการสร้างวิธีคิดท่ีดีควบคู่กับวิธีการฝึกปฏิบัติตนเรียนรู้

กฎหมายอย่างมีความสุขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งใจไว้ และมีทัศนคติท่ีดีในของการใช้ชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญน าไปต่อ

ยอดในการเตรียมความพร้อมการเป็นตัวแทนนิสิตเพื่อไปแข่งขันได้รับรางวัล และพบว่าคณะนิติศาสตร์มีระบบและกลไก

ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมการวางแผนท่ีดี มีผู้บริหารและคณาจารย์ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มท่ี  

มีโครงการและกิจกรรมให้ตัวแทนนิสิตไปแข่งขันอย่างต่อเนื่องและด าเนินการทุกปี มีผู้รับผิดชอบหลัก มีกระบวนการ

คัดเลอืกตัวแทนนสิิตโดยการจัดแข่งขันในคณะเพื่อสร้างบรรยากาศกระตุน้การเรียนรู้แกน่สิิต  มกีารเลอืกตัวแทนนิสติจาก

การแข่งขันและโดยคณาจารย์ มีการสร้างก าลังใจจากรุ่นพี่ท่ีเคยได้รับรางวัลและคณาจารย์ในระหว่างการเตรียมพร้อม  

มีการแบ่งหน้าที่ในการอ่านทบทวนความรู้ มีตารางวันเวลาให้คณาจารยท่ี์มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านสรุปทบทวนความรู้

ให้อย่างต่อเนื่องและยกย่องชื่นชมนิสิต กระบวนการท้ังหมดนี้เป็นระบบและกลไกท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกันของทุกฝ่ายท่ี

ร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีอันเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการเรียนรู้ของนิสิต ข้อเสนอแนะให้มี 

การสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการท่ีหลากหลายรูปแบบ เพิ่มพูนทักษะท่ีจ าเป็นและปลูกฝังทัศนคตท่ีิดใีห้แก่นิสิต

เพื่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
 

ค าส าคัญ:  ถอดบทเรียน, ความส าเร็จ, การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ, คณะนิติศาสตร์, มหาวทิยาลัยพะเยา  
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Abstract  
The objective of this research is to study the achievements in the academic potential development of the 

student representatives who received the award from the competition. And analyze the processes or factors the 

contribute to the success of the representatives of School of Law, University of Phayao during B.E. 2550-2560 

received an award from the competition for academic potential. The method of conducting research was qualitative 

research by studying from related document, organized a forum for discussion and in-depth interviews with a sample 

of 6 representatives who had won first prize in a legal competition. Including interviews executives and teacher of 5 

people with all relevant data for descriptive analysis.  

The research results were found the achievements factor in learning the law is to create a positive thinking 

and to practice happily learning the law so that they can achieve their intended goals. And having a positive attitude 

in life, which is an important factor in preparing to represent students to compete for the award. It was found that 

School of Law, University of Phayao has a system and mechanism which is a good planning process and the executives 

and teacher to support them. There are programs and activities for student representatives to compete continuously 

and every year. There is a process for selecting student representatives by organizing a competition in the faculties to 

create and atmosphere to stimulate learning for students. And there is a selection of student representatives from the 

competition and from the teacher. The student representatives receive morale and encouragement for former award-

winning seniors and a teacher during their preparation and have divided their duties to review their knowledge. There 

is a schedule for teachers with expertise in each area to continually review their knowledge and appreciation admiration 

for students. All these processes are systems and mechanisms of all parties fully cooperating, which are the model for 

developing students’ academic and learning potential and it is suggested that promoting the development of academic 

potential in various forms and to enhance necessary skills and cultivate positive attitudes to students for lifelong learning. 
 

Keywords: Lesson leaned, Success, Developing academic potential, School of law, University of Phayao  
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ศกึษารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายจราจรทางบกในสถานการณ์ Covid-19  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Education instructional of the teaching and learning model of the land traffic law 

in Covid-19 situation, School of law, University of Phayao  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนวิชากฎหมายจราจรทางบกในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และวิเคราะห์ถึงรูปแบบวิธีการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผลในวิชากฎหมายจราจรทางบกของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสม วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร การสังเกตการณ์ และการใช้

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียนท่ีเรียนวิชากฎหมายจราจรทางบก ปีการศึกษา 2563 จ านวน 62 คน เพื่อทราบ

ความเห็นจากผู้เรียนโดยน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมาวเิคราะห์เชงิพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนท่ีไม่เพียงพอกับการเรียนออนไลน์ในช่วงระยะแรก 

สัญญาณอินเทอร์เน็ต มปัีญหาการปรับตัวและไมคุ่้นเคยของผู้สอนและผู้เรียนส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ท้ัง

การใช้งานระบบ Microsoft Team ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์หลักที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้ระหว่างกัน และต่างก็ปรับตัวดี

ขึ้นในเวลาต่อมา ส่วนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบใช้วิธีการท่ีหลากหลายผสมผสานระหว่างกัน

เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครบท้ังด้านทัศนคติ ความรู้ และทักษะ ใช้การบรรยายเนื้อหา การถามตอบ การใช้

วดิีโอ การใชเ้กม การมอบหมายงานให้อ่าน การให้ท าสื่อเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะห์ค าพพิากษาศาล

ฎีกาและกรณีศึกษา การให้เล่าประสบการณ์และแสดงความเห็นระหว่างกัน การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยนิสิตชื่น

ชอบการใช้เกมมากท่ีสุด และใช้วิธีวัดประเมินผลโดยการสอบปลายภาคออนไลน์ การมีส่วนร่วม และส่งงานท่ีมอบหมาย 

จากรูปแบบวธีิการท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวัดประเมนิผลท่ีหลากหลายน้ีส่งผลให้ผู้เรียนมคีวามรู้เพิ่มขึ้น ได้พัฒนา

ทักษะท่ีส าคัญ มีทัศนคติท่ีดีตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และ

พบวา่ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้วิชานี ้ผู้สอนจะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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-Abstract- 

Abstract  
The objective of this research aimed to study problems an obstacles in teaching land traffic law during the 

coronavirus outbreak 2019 (Covid-19)  and analyze the patterns of teaching methods Evaluation measurement in the 

course of the land traffic law of School of Law, University of Phayao and the find guidelines for properly designed the 

land traffic law instruction. The research method was qualitative research by studying from various documents and 

using questionnaires for 62 students who studied the law traffic law it the academic year 2020, using all relevant 

data for descriptive analysis 

The research results were found the students had a problem with insufficient educational materials during 

their first term online learning, internet signal problems. The problem of adaptation and unfamiliarity of teachers and 

learner for online teaching and learning models, both in use of the Microsoft Team system, the main online medium 

for communication and learning between each other and both improved later. As for the teaching method model, the 

researchers designed a variety of approaches to create engagement, in order to achieve the expected learning outcome 

of attitude, knowledge and skills which have used to lecture content, questions and answers, using video clips, game, 

assignments, work to read providing media for public relations and public relations through information technology 

analysis of the supreme court judgment and case study, share experiences and express opinions between each other, 

writing legal answers. The students mostly liked the games. As for the evaluation, the results were measured by an 

online final exam, participation and send assignments from the variety of methods used in teaching and learning and 

evaluation results in increasing students’ knowledge, training skills, having a good attitude, students have more 

attitudes towards safety-conscious use of road vehicles. The students have knowledge and developing important skills 

adapt quickly and all students were happy to learn this course. Teachers will use this research to develop teaching 

and learning for next course.  
 

Keywords: Land traffic Law, Teaching and learning model, School of Law, University of Phayao  
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-Abstract- 

ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหายใจลึก ช้า ต่อสมรรถภาพของหัวใจและ

ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่ไทยท่ีมีสุขภาพดี 

The effect of slow deep breathing exercise programs on cardiovascular 

performance and heart rate variability in healthy thai young adults 
 

จริวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์1*, ธนพรรณ หวังเพ็ชรงาม1, นลพรรณ เวนานนท์1 และ พิมย์แพร วานชิอนันต1์ 

Jirawat Wattanapanyawech1*, Thanapan Wangphetngam1, Nonlapan Wananont1 and Pimprae Wanitarnun1
 

 

บทคัดย่อ 
 การออกก าลังกายด้วยการหายใจเป็นวิธีหนึ่งของการรักษาแบบไม่ใช้ยา ในโรคความดันโลหิตสูง การศึกษาถึง

รูปแบบการหายใจกับความดันโลหิตและการท างานของระบบประสาทอัตโนวัติยังมีไมเ่พียงพอ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศกึษา

รูปแบบการหายใจแบบลึกและช้า ตอ่ความดันโลหติ และความแปรปรวนของอัตราการเตน้ของหัวใจ อาสาสมัครสุขภาพดี 

20 คน ไมม่โีรคประจ าตัว อาสาสมัครหายใจตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหายใจลึก ชา้ วัดค่าความดันโลหิตและ

ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ ก่อนและหลังการออกก าลังกาย การศึกษาคร้ังนี้พบว่าโปรแกรมการออก

ก าลังกายแบบหายใจลึก ชา้เป็นเวลา 12 นาที สามารถลดระดับความดันของโลหิตสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัวได้อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (114.75 ± 13.04 และ 105.30 ± 10.53, p < 0.05) ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ

ภายหลังการหายใจพบว่า RMSSD มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) และ high frequency (p < 0.05) บ่งชี้การ

ท างานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนระหว่าง low frequency/ high frequency ลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) การหายใจตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหายใจลึกสามารถลดค่าความดันโลหิตได้ 

ผ่านกลไกการเพิ่มการท างานของระบบประสาทพาราซิมพาเทตกิ 
 

ค าส าคัญ:  การออกก าลังกายดว้ยการหายใจ, ความดันโลหิต, ความแปรปรวนของอัตราการเตน้ของหัวใจ 
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-Abstract- 

Abstract  
Breathing exercise is one method of non-medication treatment for hypertension. Studies on breathing patterns 

with blood pressure and autonomic nervous system function were insufficient, this study aimed to study patterns of 

slow deep breathing (SDBE) on blood pressure and heart rate variability. Twenty healthy participants with no underlying 

disease. Participants took a slow deep breathing exercise program, measuring blood pressure and heart rate variability 

before and after performed exercise. Significant lower the systolic blood pressure was observed after 12 minutes SDBE 

program (114.75 ± 13.04 vs. 105.30 ± 10.53, p < 0.05). The variation in heart rate after SDBE showed a significant 

increase in RMSSD (p <0.05) and high frequency (p <0.05) indicating Increase functioning of the parasympathetic 

nervous system (PNS) but low-frequency / high-frequency ratio was significantly lower (p <0.05). Breathing, following 

a deep breathing exercise program, could lower blood pressure values. Through mechanisms to increase the activity 

of the parasympathetic nervous system 
 

Keywords:  Breathing exercise, Blood pressure, Heart rate variability 
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-Abstract- 

The ability of timed-up and go test and five times sit-to-stand test to screen risk 

of fall in well-functioning elderly 
 

Roongnapa Intaruk1,2, Jittima Saengsuwan3, Sugalya Amatachaya1,2, Chitanongk Gaogasigam4 and 

Thiwabhorn Thaweewannakij1,2* 
 

Abstract  
Aging process can naturally affect the restriction of physical function, which result in an increased risk of fall 

even though in well-functioning elderly. Therefore, an early detect of functional ability in those with risk of fall should 

be concerned. Evidences supported that the timed-up and go test (TUG) and five times sit-to-stand test (FTSST) are 

commonly used to assess balance impairment and leg muscle weakness, which were common risk factors of fall. 

However, there were no any studies reported a cut- off score of the TUG and FTSST for determining risk of fall. This 

study aimed to identify the cut-off score of the TUG and FTSST for determining risk of fall in well-functioning elderly, 

which were classified into the age of 65-74 years and 75 years and older. They were screened their risk of fall using 

the tandem stand test and history of fall within the past 6 months, then they were investigated the TUG and FTSST. 

The findings reported the cut-off scores of the TUG as more than 9.50 seconds (70.21% sensitivity, 56.99% specificity) 

and 10.50 seconds (81.82% sensitivity, 66.67% specificity); additionally, the cut-off scores of FTSST more than 11.50 

seconds ( 73.91% sensitivity, 62.64% specificity)  and 12. 10 seconds (61.54% sensitivity, 50.00% specificity) 

represented risk of fall in elderly, who aged 65-74 years and 75 years and older, respectively. The findings suggested 

the suitable cut- off scores of the TUG and FTSST as screening criteria to early detect risk of fall in well- functional 

elderly. 
 

Keywords:  Balance ability, Muscle strength, Functional test, Risk of fall, Healthy elderly 
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-Abstract- 

การใช้การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างง่ายในการสะท้อนองค์ประกอบ

ร่างกายผู้สูงอายุ 

The use of simple muscle strength tests to reflect body compositions in elderly 

 

พักตร์วภิา โชคภูเขียว1,2, พุทธิพงษ์ พลค าฮัก1,2, รุ่งนภา อินทรักษ์1,2, ธนาฒน์ สุกนวล2,3, พิพัฒน์ อมตฉายา2,4 ,  

ทิวาพร ทวีวรรณกิจ1,2, จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร2,3 และ สุกัลยา อมตฉายา1,2* 

Pakwipa Chokphukiao1,2, Puttipong Poncumhak1,2, Roongnapa Intarak1,2, Thanat Sooknuan2,3, Pipatana 

Amatachaya2,4, Thiwabhorn Thaweewannakij1,2, Charoonsak Somboonporn2,3 and Sugalya Amatachaya1,2* 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบความแข็งแรงของกลา้มเนื้อ 3 วธีิ ได้แก่ การ

ประเมินแรงบีบมือ การลุกนั่ง 5 คร้ัง และแรงกดจากแขนขณะยกตัวในท่านั่ง กับองค์ประกอบร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ 

มวลกลา้มเนื้อท่ัวร่างกาย มวลกระดูกทั่วร่างกาย และไขมันสะสมท่ัวร่างกาย ในอาสาสมัคร 30 คน ที่มอีายุตัง้แต ่65 ปีขึน้

ไป อาสาสมัครได้รับการประเมนิความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้ัง 3 วธีิตามล าดับโดยการสุ่ม จากนั้น อาสาสมัครได้รับการ

นัดไปประเมินองค์ประกอบของร่างกายท่ีโรงพยาบาลภายใน 7 วัน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อแตล่ะวิธีกับองค์ประกอบของร่างกายแต่ละอย่างโดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน ผล

การศึกษาพบว่าแรงบีบมอืมีความสัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูก (r=0.585-0.699, p<0.001) ผลการทดสอบ

ลุกนั่ง 5 ครัง้ มคีวามสัมพันธ์กับปริมาณไขมันสะสมท่ัวร่างกาย (r=0.532, p=0.002) ในขณะท่ีแรงกดจากแขนขณะยกตัว

ในท่านั่งมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกายท้ัง 3 ด้าน (r=0.597-0.762, p<0.001) เนื่องจากองค์ประกอบของ

ร่างกายท้ัง 3 อย่างนี้มีความส าคัญต่อการท าหนา้ที่ด้านตา่งๆ ของร่างกาย ผลการศึกษานีแ้นะน าให้ใชก้ารประเมินแรงกด

จากแขนขณะยกตัวในท่านั่งในการประเมินและตดิตามองค์ประกอบของร่างกายผู้สูงอายุอยา่งง่าย 
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-Abstract- 

Abstract  
 The study aimed to explore the correlation of three simple muscle strength tests (including grip strength test, 

five times sit-to-stand test, and upper limb loading during seated push-up test) and body compositions (including total 

skeletal muscle mass, bone mass, and fat mass) in 30 participants, aged 65 years and over. Participants were assessed 

using the three methods of muscle strength tests in a random order. Then, within 7 days, they were appointed to 

assess for their body compositions at a hospital. The correlation between outcomes of muscle strength tests and body 

compositions was analyzed using Pearson correlation coefficients. The findings indicated that grip strength test was 

significantly correlated with total muscle mass and bone mass ( r=0.585-0.699, p<0.001) . Five times sit-to-stand 

test significantly associated with the body fat mass (r=0.532, p=0.002), whereas the upper limb loading during seated 

push-up test was significantly related to all three body compositions (r=0.597-0.762, p<0.001). Because these body 

compositions play crucial roles for many bodily functions but the existing assessments require a complex and costly 

machine, the present findings suggest the use of upper limb loading during seated push-up test as a simple measure 

to assess and monitor body compositions in elderly.  
 

Keywords:  Muscle mass, Bone mass, Push-up test, Grip strength, Older adult 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

Factors affecting falls in the elderly Mae Ing of Phu Kam Yao district Phayao province 
 

อริสรา บุญรักษา1* และ อนุกูล มะโนทน1 

Arisara Boonraksa1* and Anukool Manoton1 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันประเทศไทย ก้าวเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 16.5 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าจะสูงถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความเสื่อม

ตามวัย ท าให้มีปัญหาท้ังโรคไม่ติดตอ่และการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สถาบัน

แพทยฉ์ุกเฉิน ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2559  - 2561 มจี านวนผู้สูงอายุท่ีบาดเจ็บด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม ท้ังหมด 117,531 ราย 

การศึกษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิวิเคราะห์ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ ต าบล

แม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จ านวน 240 คน ศึกษาเปรียบเทียบแบบ (case control) เป็น

กลุ่มผู้สูงอายุหกล้ม จ านวน 48 คน และ กลุ่มผู้สูงอายุไม่หกล้ม จ านวน 192 คน รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ดว้ย การทดสอบไควสแควร์ และการถดถอยโลจิสตกิ  

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 53.8 

สถานภาพสมรส ร้อยละ 69.2 จ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ 1 ถึง 3 คน ร้อยละ 62.9 ผู้ดูแลหลัก คือ  

คู่สมรส ร้อยละ 59.6 ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ร้อยละ 81.1 การหกล้มของผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 26.0 ผู้หญงิหกล้ม

มากกว่าผู้ชาย 3 เท่า โดยมีสาเหตุจากการวิงเวียนศีรษะ ร้อยละ 33.3 สถานท่ีล้มส่วนใหญ่ท่ีบ้าน ร้อยละ 89.6 ผลจาก

การล้ม   ส่วนใหญ่บาดเจ็บปานกลาง ร้อยละ 37.5 และการรักษาส่วนใหญ่ไปพบแพทย์ ร้อยละ 70.8 ปัจจัยภายในส่วน

ใหญ่ พบว่า ดัชนีมวลกาย ปกติ ร้อยละ 56.3 กิจวัตรประจ าวัน ท าสวน/ท านา/ท างาน ร้อยละ 49.2 มีโรคประจ าตัว  

ร้อยละ 62.5 มีการใช้ยา ร้อยละ 65.8 อาบน้ าได้ ร้อยละ 96.3 ไม่มีปัญหาการทรงตัว ร้อยละ 89.2 การมองเห็นชัดเจน 

ร้อยละ 73.3 ภาวะสุขภาพดี 59.6 ปัจจัยภายสิ่งแวดลอ้มส่วนใหญ่ พบวา่ ท่ีพักอาศัยบ้านสองช้ัน ร้อยละ 54.2 มรีาวบันได 

1 ข้าง ร้อยละ 56.2 พื้นบ้านปูกระเบื้องมันลื่น ร้อยละ 68.8 ห้องน้ าภายในบ้าน ร้อยละ 77.1 ส้วมชักโครก ร้อยละ 95.8 

ห้องน้ าไมม่มีราวเกาะ รอ้ยละ 85.4  

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุ คือ เพศ (P = 0.011) ดัชนีมวลกาย (P = 0.005) กิจวัตรประจ าวัน  

(P = 0.033) โรคประจ าตัว (P = 0.020) อาบน้ าเอง (P = 0.001) ปัญหาการทรงตัว (P = 0.024) การมองเห็น (P = 0.011) 

สุขภาพดี (P < 0.001) ที่พักอาศัย (P < 0.001) ราวบันได (P < 0.001) ลักษณะพื้น (P = 0.019) ที่ตั้งห้องน้ า (P = 0.002) 

ลักษณะโถส้วม  (P < 0.001) ราวเกาะในห้องน้ า (P=0.002) เมื่อทดสอบสถิติถดถอยโลจิสติก พบว่า การใช้ยา (adjOR =  

                                                           
1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Medicine, University of Phayao, Phayao province 56000 

* Corresponding author e-mail: arisara1912@Gmail.com 
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3.394, p = 0.008) การมองเห็นชัดเจน (adjOR =  4.914, p = 0. 006) สุขภาพดี (adjOR = 4.976, p = 0.001) มรีาวบันได 

(adjOR =  0.045, p <0.001) มอีทิธิพลกับการการหกล้มของผู้สูงอายุอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ:  การหกล้ม, ผู้สูงอายุ, ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการหกล้ม 
 

Abstract 
In the present day, Thailand Step into an aging society with a proportion of the population aged 60 years 

and over is 16.5 percent and is likely to increase continuously and this is predicted to be as high as 20% in 2021. 

Moreover, physical changes and aging contribute to be major causes of both NCDs and injuries, especially injuries from 

falling in the elderly. The Institute of Emergency Medicine stated that between 2016-2018, there were 117,531 elderly 

injured by falls. 

 This analytical study was done on the purpose of aiming to study the factors that contribute to falls in the 

elderly in Mae Ing sub-district of Phu Kam Yao District Phayao Province. The sample group of 240 people studied in 

comparison to a group of falls injured elderly of 48 people and the group of elderly who did not fall of 192 people (the 

case-control group). The data was collected via answering questionnaires provided and were analyzed by descriptive 

statistics. Assessing the enumeration of the frequency of percentage means was carried out by analyzing the 

relationship with chi-square and logistic regression.  

The results have found that most of the participants were female with a proportion of 58.8 percent and age 

range between 60-69 years old, with a marital status of 69.2 percent. The majority of family members are 1-3 

family members (62.9 percent). The primary caretakers were their partners (59.6 percent) and their main occupation 

was agriculture (81.1 percent).  

Falls in the elderly were reported to be 26 percent with the 3 times larger proportion being women more 

than men. The major causes of this difference were 33.3 percent being dizziness and the fall incidents occur mostly 

at home which accounts for 89.6 percent. The moderate injury was 37.5 percent and those who seek treatment with 

doctors were 70.8 percent. The study has outlined the internal factors being mostly due to body mass index classified 

as normal. 56.3 percent having their daily routine of farming and working. 49.2 percent of elderly having congenital 

disease, 62.5 percent taking the medication regularly, 65.8 percent able to take bath themselves without assist, 96.3 

percent having no stability problems, 89.2 percent having clear visibility, 73.3 percent were healthy The 59.6 percent 

was from The environmental factors were reported to be due to most of the participants lived in two-story houses 

(54.2 percent). These properties were having one handrail on each side of the staircase, 56.2 percent. Some houses 

having slippery tiling floors, 68.8 percent. The bathrooms are located in the house, 77.1 percent. The bathroom with 

bidet, 95.8 percent and the proportion of their bathrooms have no assisting handle was 85.4 percent. 

Factors associated with the age of age are sex (P=0.011), Body Mass Index (P=0.005), Daily Routine 

(P=0.033), congenital disease (P=0.020), Self-bathing (P=0.001) balancing act problem (P=0.024), vision (P=0.011) 
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Healthy (P < 0.001) Housing (P <0.001) Handrail (P <0.001) Floor Type (P=0.019) Toilet Location (P=0.002) Type of 

Toilet (P <a0.001) Toilet Rail (P=0.002). When testing the regression, logistics statistics showed that the drug use 

(adjOR = 3.394, p = 0.008) Clear vision (adjOR = 4.914, p = 0.006) Healthy ((adjOR = 4.976, p = 0.001) Handrail 

(adjOR = 0.045, p <0.001) influenced the fall of the elderly statistically significant at a level of 0.05 
 

Keywords:  Falls, Elderly, Factors affecting Falls 
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การตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดและการท างานของระบบประสาทอัตโนวัติ

ภายหลังการหายใจแบบวงจร (ACBT) ในคนไทยท่ีมีสุขภาพดี 

Cardiovascular and autonomic activity response after active cycle of breathing 

technique (ACBT) in healthy Thais 
 

จริวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์1*, ฐิตารีย ์นมะหุต1, ธัญสุตา ปริญญานนท์1 และ วรินทร์ เอกอุดมเลิศ1 

Jirawat Wattanapanyawech1*, Titaree Namahut1, Thansuta Parinyanont1 and Warin Ekudomlert1 
 

บทคัดย่อ 
 

 ปัจจุบันผู้ป่วยทางระบบหายใจ มักมีโรคร่วมอื่นๆ เทคนิคการรักษาด้วยการหายใจแบบวงจร (ACBT) เป็นเทคนคิ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบหายใจและโรคร่วมอื่นๆ เป็นไปอย่างปลอดภัย จ าเป็นต้อง

เข้าใจการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการหายใจแบบวงจร การศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของ

หัวใจและหลอดเลือด และการท างานของระบบประสาทอัตโนวัติภายหลังการหายใจแบบ ACBT ในอาสาสมัครสุขภาพดี 

จ านวน 20 คน ท าการหายใจแบบวงจรเป็นเวลา 12 นาที ประเมินการท างานของหัวใจและหลอดเลือด และระบบ

ประสาทอัตโนวัตกิ่อนและหลังการหายใจแบบวงจร ผลการศึกษาพบวา่ การหายใจแบบ ACBT มผีลตอ่ ค่าความดันโลหิต 

(p < 0.01) อัตราการเตน้ของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในโลหติ และค่าความล้า (p < 0.05) เพิ่มขึ้น การท างานของ

ระบบประสาทซิมพาเทตกิ SDNN และ LF (p < 0.05) เพิ่มขึ้น และ HF และ LF/HF ratio (p < 0.05) ลดลง ดังนัน้การหายใจ

แบบ ACBT มีผลต่อการท างานของหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และการท างานของระบบประสาทซิมพาเทติกท่ีเพิ่มมาก

ขึน้ ควรเพิ่มความระมัดระวังขณะให้การรักษาผู้ปว่ยทางระบบหายใจท่ีมโีรครว่มหัวใจและหลอดเลอืด หรือการท างานของ

ระบบประสาทอัตโนวัตมิากกวา่ปกติ 
 

ค าส าคัญ:  การหายใจแบบวงจร, การตอบสนองหัวใจและหลอดเลอืด, การท างานระบบประสาทอัตโนวัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 
1 Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 

* Corresponding author e-mail: Jirawat.w@chula.ac.th 
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Abstract  
 Currently, patients with respiratory conditions often had co-morbidity. The active cyclic breathing therapy 

(ACBT) technique is an effective technique. To provide treatment for patients with respiratory problems with co-

morbidity. For safety reasons, it is necessary to understand the physiological response after ACBT program. Aim of this 

study to clarify the physiological responses of the cardiovascular and autonomic nervous system activity after ACBT 

program in healthy subjects. Twenty healthy subjects performed ACBT for 12 minutes, assessing cardiovascular 

response and autonomic activity before and after ACBT program. The results showed that ACBT affects blood pressure 

(p <0.01), heart rate, oxygen saturation, and rate perceived exertion (p <0.05) was significantly increased. Moreover, 

significantly increased SDNN and LF (p <0.05), and significantly reduced in HF and LF / HF. ratio (p <0.05) were 

observed after ACBT program. ACBT affects increased cardiovascular response and increased sympathetic activity. 

ACBT program should be exercised when treating respiratory patients with cardiovascular disease or abnormal 

autonomic activity. Treating respiratory patients with cardiovascular disease or abnormal autonomic activity with ACBT 

program should be careful. 
 

Keywords: Active cycle of breathing technique, Cardiovascular response, Autonomic activity 
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ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่การฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อความสามารถใน

การเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬา 

Effects of plyometric coupled with a S A Q training program on futsal athlete 

dribbling ability 

 

เมธาสิทธิ ์ถาไชยลา1* 

Matasit Tachaila1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของ

โปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่การฝึก เอส เอ คิว ท่ีมีต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬากลุ่ม

ตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน โดยมีการคัดเข้า ( Inclusion Criteria) 

ระยะเวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ท าการทดสอบความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอล โดยใช้แบบทดสอบ 

การเลี้ยงลูกฟุตซอลของการกีฬาแห่งประเทศไทย กับผู้เข้ารับการฝึกท้ัง 2 กลุ่ม ก่อนเข้ารับการฝึกตามโปรแกรม  

หลังการฝึกสัปดาห์ ท่ี 4 และ 8 บันทึกสถิติเวลาของผู้เข้ารับการฝึก น าผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเวลาของการทดสอบความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของ

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ในแต่ละช่วง ไดแก ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ ท่ี 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  

โดยวิธีการทดสอบ (Independent Sample t - test) และใช้สถิติการวัดความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ า (One way 

analysis of variance with repeated measures) ถาพบว่ามีความแตกต่างจึงเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วธีิการทดสอบของตูกี (Tukey)  ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

ผลการวจิัยพบวา่ ความสามารถในการเลีย้งลูกฟุตซอลระหว่างนักกีฬากลุ่มควบคุม และนักกีฬากลุ่มทดลองหลงั

การฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสามารถในการเลี้ยงลูก 

ฟุตซอลของนักกีฬากลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีความแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิ.05  
 

ค าส าคัญ:  พลัยโอเมตริก, การฝึกรูปแบบเอส เอ คิว, ฟุตซอล 
 

 

 

                                                           
1 สาขาศิลปะศาสตร์ คณะบรหิารธุรกจิและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Liberal Arts, Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak 63000 
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Abstract  
 This research was a Quasi-experimental Research. The purpose of this study is to study and compare the 

effects of plyometric coupled with a SAQ training program on Futsal Dribbling Ability. The subjects were twenty male 

athlete at Rajamangala University of technology Lana Tak Campus, selected by purposive sampling. The inclusion 

criteria of the subjects were divided into two groups, with each group consisting of ten persons using an inclusion 

criteria. The training period lasted for eight weeks, with three training sessions a week. The Futsal Dribbling Test. The 

two groups were examined every Saturday after the fourth and eighth week of training week. The training time of 

the subjects were statistically recorded. Data were analyzed using mean, standard deviations, Independent Sample t 

- test One way analysis of variance with repeated measures, and multiple comparisons  

Were conducted by Tukey’s method setting significantly at level of .05 

The findings showed that, there was significant difference of ability in dribbling futsal between the control And 

experimental groups after training on 8 weeks at the .05 level and there was significant Difference of ability in dribbling 

futsal between in the experimental group before, after training on 4 and 8 weeks at the .05 level  
 

Keywords:  Plyometric training program, SAQ training program, Plyometric coupled with SAQ training program  
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการทดสอบยกตัวในท่านั่ง 5 ครั้งกับการเคลื่อนไหว

และการใช้งานในผู้สูงอายุ  

Relationship between outcomes of five- time seated push-up test and mobility, 

and feasibility among older individuals 
 

พุทธิพงษ์ พลค าฮัก1,7, ทิวาพร ทวีวรรณกิจ2,7, ภัทรา วัฒนพันธุ์3, พรรณี ปึงสุวรรณ2, พิพัฒน์ อมตฉายา4,7, 

ธนาฒน ์สุกนวล5,7, จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร6,7 และ สุกัลยา อมตฉายา2,7* 

Puttipong Poncumhak1,7, Thiwabhorn Thaweewannakij2,7, Pattra Wattanapun3, Punnee Pungsuwan2, 

Pipatana Amatachaya4,7, Thanat Sooknuan5,7, Charoonsak Somboonporn6,7 and Sugalya Amatachaya2,7*  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้การทดสอบยกตัวในท่านั่ง 5 คร้ัง และ

ความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน จ านวน 46 ราย ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกรายได้รับการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล และทดสอบการเคลื่อนไหวและความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อตามล าดับโดยการสุ่ม ได้แก่ การทดสอบ timed up and go test ความเร็วในการเดินระยะทาง  

10 เมตร การยกขาสูง 2 นาที แรงบีบมือ การลุกขึ้นยืน 5 คร้ัง และการยกตัวในท่านั่ง 5 คร้ัง ร่วมกับบันทึกข้อมูลอาการ

และความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังการทดสอบยกตัวในท่านั่ง 5 คร้ัง วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ 

Pearson correlation coefficients (r) ผลการศึกษาพบวา่อาสาสมัครทุกรายเป็นผู้ท่ีสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง

                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเคลื่อนไหวของมนุษย ์คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 
2 สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 40002  
3 ภาควิชาเวชศาสตรฟ์ื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 40002 
4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 30000 
5 สาขาวิชาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวดันครราชสมีา 30000  
6 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 
7 กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวติ คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 40002 
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2 School of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 
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7 Improvement of Physical Performance and Quality of Life (IPQ) Research Group, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 
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-Abstract- 

และสามารถท าการทดสอบยกตัวในท่านั่ง 5 คร้ังได้โดยไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้น โดยระยะเวลาของการทดสอบยกตัว 

ในท่านั่ง 5 คร้ัง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลการทดสอบ TUGT (r = .345 (p<0.05) การทดสอบ

ความเร็วในการเดิน (r = -.362, p<0.05) การทดสอบยกขาสูงสลับกัน 2 นาที (r = -.375, p<0.05) การทดสอบแรง 

บีบมือ (r = -.319, p<0.05) และการทดสอบลุกขึ้นยืน (r = .503, p<0.001) ผลการศึกษานี้ช่วยยืนยันความความเป็นไป

ได้และประโยชนข์องการทดสอบยกตัวในท่านั่ง 5 ครัง้ซึ่งเป็นการทดสอบท่ีงา่ยและท าได้ในสถานท่ีต่างๆ ส าหรับการใช้เป็น

การทดสอบทางเลือกทางคลินิกส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนท่ีสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง 
 

ค าส าคัญ: ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อ, การเดิน, การทรงตัว, ความทนทาน, การวัดทางคลินกิ,  

การบริการสาธารณสุขมูลฐาน  
 

Abstract  
 The study aimed to explore the feasibility of using the 5-time seated push-up test (5PUT), and its correlation 

to mobility and muscle strength in 46 community-dwelling older individuals, aged 65 years and over. All participants 

were interviewed for their personal data, and assessed for their mobility and muscle strength using the timed up and 

go test (TUGT), the 10-meter walk test (10MWT), the 2-minute step test (2MST), handgrip test (HG test), the five-

times sit-to-stand (FTSST), and the 5PUT in a random order. Any adverse events occurred during and after completing 

the 5PUT were also recorded. The relationship was analyzed using the Pearson correlation coefficients (r). The findings 

indicated that all participants were well- functioning and they could complete the 5PUT without any adverse events. 

Time to complete the 5PUT was statistically correlated to outcomes of TUGT (r = .345 (p<0.05), 10MWT (r = -.362, 

p<0.05), 2MST (r = -.375, p<0.05), HG test (r = -.319, p<0.05), and FTSST (r = .503, p<0.001). The present 

findings confirm the feasibility and benefit of 5PUT, a simple and practical measure, to be used as an alternative clinical 

tool for well-functioning community-dwelling older individuals. 
 

Keywords:  Muscle strength, Walking, balance, Endurance, Clinical measure, Primary healthcare service 
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-Abstract- 

แรงกดแขนขณะยกตัวในท่านั่งกับความสามารถในการบ่งชี้ปริมาณองค์ประกอบ

ร่างกายของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง: การศึกษาน าร่อง 

Upper limb loading during seated push-up test and the ability to determine body 

compositions of individuals with spinal cord injury: A pilot study 
 

อาภัสนันท์ วิยะนัด 1,2, พิพัฒน์ อมตฉายา2,3, ธนาฒน์ สุกนวล2,4, จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร2,5, ทิวาพร 

ทวีวรรณกิจ1,2, จติติมา แสงสุวรรณ2,6 และ สุกัลยา อมตฉายา1,2* 

Arpassanan Wiyanad1,2, Pipatana Amatachaya2,3, Thanat Sooknuan2,4, Charoonsak Somboonporn2,5, 

Thiwabhorn Thaweewannakij1,2, Jittima Saengsuwan2,6 and Sugalya Amatachaya1,2* 
 

บทคัดย่อ 
ผู้ท่ีมีการบาดเจ็บไขสันหลังมักมีการเสื่อมถอยองค์ประกอบของร่างกาย เช่น มวลกล้ามเนื้อลายและปริมาณแร่

ธาตุในกระดูก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฟื้นฟูความสามารถรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดผลสืบเนื่องซ้ าซ้อนและ

ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การตรวจประเมินองค์ประกอบของร่างกายต้องอาศัยเคร่ืองมือท่ีซับซ้อน

และมีราคาแพง ส่งผลให้ตรวจพบความผิดปกติล่าช้า ดังนั้น การวิจัยนี้จึงศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งปริมาณแรงกดแขน

ขณะยกตัวในท่านั่งกับปริมาณมวลกล้ามเนื้อลายและมวลกระดูกท่ีแสดงโดยปริมาณแร่ธาตุในกระดูกของอาสาสมัคร

บาดเจ็บไขสันหลังจ านวน 20 คน โดยการศึกษาแบบภาคตัดขวาง อาสาสมัครได้รับการประเมินปริมาณแรงกดแขนขณะ

ยกตัวในท่านั่ง และองค์ประกอบของร่างกายประกอบด้วยปริมาณมวลกล้ามเนื้อลายและปริมาณแร่ธาตุในกระดูก โดยใช้

เคร่ือง DXA Scan แล้ววิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติ Pearson's correlation coefficient (r) และ Spearman's rank (rs) 

correlation coefficients ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหวา่งปริมาณแรงกดแขนขณะยกตัวในท่านั่งกับ

                                                           
1 สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงัหวัดขอนแกน่ 40000 
2 กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 40000 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 30000 
4 สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 30000 
5 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40000 
6 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ขอนแก่น 40000 
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-Abstract- 

ปริมาณมวลกล้ามเนื้อลายและปริมาณแร่ธาตุในกระดูกส่วนแขน ขา และท้ังร่างกาย (rs, r=0.560-0.805, p<0.05) ผล

การศึกษาท่ีพบนี้ท าให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ปริมาณแรงกดแขนขณะยกตัวในท่านั่งในการระบุปริมาณ

องคป์ระกอบของร่างกายของผู้ท่ีมีการบาดเจ็บไขสันหลัง 
 

ค าส าคัญ: ระบบประสาท, การฟื้นฟูความสามารถ, การประเมินทางคลินิก , ปริมาณแร่ธาตุในกระดูก ,  

มวลกลา้มเนื้อลาย 
 

Abstract  
Individuals with spinal cord injury commonly suffer from body composition decline, e.g., skeletal muscle mass 

(SMM) and bone mineral content (BMC), that could affect force generation and rehabilitation outcomes, as well as risk 

of secondary consequences and complications. However, the assessments for body compositions using a complex and 

costly machine could result in late detection of the abnormality. Therefore, this research investigated the correlation 

between the amount of upper limb loading (ULL) during a seated push-up test (PUT) and the amount of SMM and 

BMC in 20 individuals with SCI. Subjects were cross-sectionally assessed for the ability of ULL while completing a 

seated PUT and body compositions (i.e., SMM and BMC) using DXA scan. The findings were analyzed using the 

Pearson's correlation coefficient (r) and Spearman's rank (rs) correlation coefficients. The findings indicated significant 

correlation between the amount of ULL, and SMM and BMC of the subjects, not only for the arms, but also the legs 

and total body (rs, r=0.560-0.805, p<0.05). The current findings offer preliminary data on the use of ULL during 

seated PUT to determine body compositions of individuals with SCI. However, further studies in a larger group of 

subjects with data analysis separately for those with complete and incomplete SCI may provide clear information to 

support clinical use of this test for individuals with SCI.  
 

Keywords:  Neurology, Rehabilitation, Clinical measure, Bone mineral content, Skeletal muscle mass 
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-Abstract- 

ชนิดโรคและลักษณะผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในคลินิก 

หัวเฉียวเวชกรรม  

Types, diseases and characteristics of patients clinically treated with traditional 

Chinese medicine in Huachiew Chalermprakiet University 
 

อัจฉราภรณ์ สุรเิมอืง1*, เจิน้หลนิ หยาง1, ธรรมธัช เช่ียวพรหมคุณ1, ธนกร ชาญนุวงค์ และ  

พรพรรณ กิตตคิุณาภรณ1์ 

Acharaporn Surimaung1*, Zhenlin Yang1, Thamatat Chiaopromkunand1, Thanakorn Channuvong1 and 

Pornpun Kittikunaporn1 
 

บทคัดย่อ 
  รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาชนิดโรคและลักษณะผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนใน

คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิเป็นการวิจัยเชงิพรรณนา มุ่งศึกษาให้ทราบถึงชนดิโรคและ

ลักษณะผู้ ป่วย ท่ี เข้า รับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  มหาวิทยาลัย  

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน และแฟ้มประวัติผู้ป่วย ท่ีเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนจีน ท่ีคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม ทบทวนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2560 โดยศึกษาถึงชนิดของโรค 

ลักษณะผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา และวิธีการรักษาท่ีได้รับ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนา  ใชส้ถิติอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   

    ผลการศึกษาพบว่าลักษณะผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีทุกช่วงวัย ส่วนมากอยู่

ในช่วงอายุ 36-55 ปี ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษามีถิ่นท่ีอยู่ อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีอาการ

เจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพ เร่ืองปวดกระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดขา ปวดหลัง ปวดสะบัก 

รองลงมาเป็นกลุ่มโรคท่ีพบบ่อย เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ประจ าเดือนมาไม่ปกติ โดยจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา

ด้วยโรคดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทุกปี วิธีการรักษาท่ีผู้ป่วยได้รับ มีท้ังการฝังเข็มการรับประทานยาจีน การใช้

โคมให้ความร้อน และการครอบแก้ว โดยวิธีการฝังเข็ม เป็นวธีิการรักษาท่ีใช้มากที่สุด 
 

ค าส าคัญ:  ชนิดโรค, ลักษณะผู้ป่วย, การแพทยแ์ผนจีน, คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม 
 

 

 

                                                           
1 สาขาการแพทยแ์ผนจีน คณะการแพทยแ์ผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
1 Department of Chinese Medicine, Faculty Of Chinese Medicine, Huachiew Chalermprakiet University, Samut Prakan 10540 
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-Abstract- 

Abstract  
  This research on A Study on Disease Types and Characteristics of Patients Treated by Traditional Chinese 

Medicine at Huachiew Clinic, Huachiew Chalermprakiet University, is a descriptive research aiming to study on disease 

types and characteristics of patients treated by Chinese Medicine at Huachiew Clinic, Huachiew Chalermprakiet 

University. Data were collected from medical records and patient records of patients treated by Traditional Chinese 

Medicine at Huachiew Clinic, Huachiew Chalermprakiet University. Data were reviewed from 2012 to 2017 by studying 

on disease types, characteristics of treated patients, and treatment methods. Data were collected and recorded in 

Data Record Form and were analyzed by using descriptive analysis consisted of percentage and mean.  

   The results revealed that characteristics of patients treated by Traditional Chinese Medicine consisted of 

various ages. Most patients were aged between 36-55 years. Most treated patients had the domiciles in Bangkok 

and suburban and most of them had health problems on bone pain, joint pain, muscle pain (including shoulder pain, 

leg pain, back pain, and scapular pain) followed by frequently found diseases (e.g., headache, insomnia, and irregular 

menstruation). The number of patients visited to the disease there was an increasing trend every year. Treatment 

methods were acupuncture, Chinese medication, Heat lamp Therapy, and cupping therapy. The acupuncture was the 

most frequently used treatment method.   
 

Keywords:  Disease type, Patient characteristics, Traditional Chinese Medicine, Huachiew Medical Clinic 
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-Abstract- 

ภาวะเปราะบางทางกายภาพของผู้สูงอายุ ท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชุมชน  

จังหวัดพะเยา 

Physical frailty among community-dwelling elderly with Type II Diabetes, Phayao province 

 

ปาจรีย์ มาน้อย1,4*, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์1,4, พัชรินทร์ พรหมเผ่า1,4, ภัทราภรณ์ อุทธโยธา1,4, สุรสิทธิ์ 

สุวรรณสินธุ์2,4 และ ธิชานนท์ พรหมศรีสุข3,4 

Pacharee Manoy1,4*, Arunrat Srithawong1 ,4, Patcharin Phrompao1 ,4, Pattaraporn Uttayota1 ,4, Surasit 

suwannasin2,4 and Tichanon Promsrisuk3,4 
 

บทคัดย่อ 
ภาวะเปราะบางเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญซึ่งสัมพันธ์กับอายุท่ีเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มความเสี่ยงตอ่การล้ม ภาวะทุพพล

ภาพ การเพิ่มระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเพิ่มอัตราการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามการศึกษาภาวะ

เปราะบางในผู้สูงอายุของไทยยังมีข้อจ ากัดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 การศึกษาคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาภาวะเปราะบาง สมรรถภาพทางกายและศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะ

เปราะบางในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 167 คน ท่ีมีประวัต ิ

การวนิจิัยเป็นโรคเบาหวาน เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษานี ้คือ แบบคัดกรองภาวะเปราะบางตามแนวคิดของ  ฟรายด์ ข้อมูล

ส่วนบุคคลและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีภาวะเปราะบางร้อยละ 24.50 เร่ิมมีภาวะ

เปราะบาง ร้อยละ 54.50 และไม่มภีาวะเปราะบาง ร้อยละ 21 ช่วงอายุท่ีพบภาวะเปราะบางมากที่สุดคีอ อายุ 80 ปีขึ้นไป 

นอกจากนี้อาสาสมัครท่ีมภีาวะเปราะบางมีสมรรถภาพทางกายต่ าและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนอ้ยกวา่อาสาสมัครท่ี

ไม่มีภาวะเปราะบาง ดังนั้นผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง ซึ่งส่งผลให้มี

สมรรถภาพทางกายต่ า ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อลดลง และเพิ่มเสี่ยงตอ่การล้ม  
 

ค าส าคัญ: ภาวะเปราะบาง, โรคเบาหวานชนดิท่ี 2, สมรรถภาพทางกาย, ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Frailty is a major health condition associated with aging which substantially increased risk for falls, disability, 

prolonged-hospitalization, and mortality. However, the research data of frailty among elderly with Type II diabetes in 

Thailand is currently limited. Therefore, this study aimed to determine the physical frailty, physical performance and 

factors associated with frailty of community-dwelling elderly with Type II diabetes in Phayao province. A total of 169 

participants with history of diabetes were included in this study. The research instruments used in this study was Fried 

frailty criteria, personal information, and physical performance test. 

The results showed that the prevalence of frailty, pre-frailty and robust among type II diabetes elderly were 

24.5%, 54.5 and 21.0% respectively. Subjects aged over 80 years was the highest group of frailty.  We observed 

that the frail group had physical performances and muscle strength lower than the robust group. Our results suggested 

that the elderly with Type II diabetes were at high risk of frailty which associated with poor physical performance, 

lower muscle strength and increasing risk of fall.   
 

Keywords:  Physical frailty, Diabetes mellitus type II, Physical performance, Muscle strength  
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-Abstract- 

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้สูงอายุท่ี

เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายโรค  

Prevention program development of adverse drug events in older adult with 

multiple chronic conditions  
 

ปะราลี โอภาสนันท์1* และ วิยะดา รัตนสุวรรณ1  

Paralee Opasanant1*and Wiyada Ratanasuwan1  

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโปรแกรมการป้องกันฤทธ์ิอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน

ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเรือ้รังหลายโรค ด าเนนิการศึกษาใน 2 วงรอบ คือ วงรอบท่ี 1 พัฒนาโปรแกรมการป้องกันฤทธ์ิ

อันไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยาในผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังหลายโรค และวงรอบท่ี 2 ศกึษาผลของการน าโปรแกรม

การป้องกันฤทธ์ิอันไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาในผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังหลายโรค ผู้ให้ขอ้มูลเป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายโรค จ านวน 30 คน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  

1 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 คน และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจ านวน 12 คน รวม 45 คน ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

ระหว่างเดอืนกันยายน 2560 ถึงเดอืนกันยายน 2561  

ผลการวิจัย พบว่า แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันฤทธ์ิอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  ประกอบด้วย  

1) แนวทางส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงฤทธ์ิอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  และ 2) แนวทางส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีประวัติ

การเกิดฤทธ์ิอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ผลการน าโปรแกรมไปใช้ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีได้รับการพยาบาลตามโปรแกรมฯ 

มอีุบัตกิารณ์ความเสี่ยงตอ่การเกิดฤทธ์ิอันไม่พงึประสงค์ลดลงอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .000  
 

ค าส าคัญ:  โปรแกรมการป้องกันฤทธ์ิอันไม่พงึประสงค์จากการใชย้า, ผู้สูงอายุ, โรคเร้ือรัง 
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-Abstract- 

Abstract  
This action research aimed to develop prevention program of adverse drug events. Phase I was undertaken 

to develop prevention program of adverse drug events guidelines. Lastly, Phase II was implemented to evaluate effects 

of implementing the prevention program of adverse drug events guidelines on selected outcomes among Phase were 

45 key informants included 30 older people were record of falls in the past year, 12 elderly care volunteers, 1 director 

of district health promotion hospital, and 2 nurses during September 2017 to September 2018  

The research found that nursing practice to prevent adverse effects from drug use include that  

1) guidelines for the older adults who are at risk of adverse effects from drug use. 2) Guidelines for older  

adults with a history of adverse drug effects. Results of applying the program were found that the elderly who received 

nursing under the program. There was a statistically significantly reduced incidence of adverse effects at the .000 

level.  
 

Keywords:  Prevention program of adverse drug events, Older Adult, Multiple chronic conditions 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะเบื่อหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ในพื้นที่อ าเภอบ้านธ ิจงัหวัดล าพูน 

The factors associated with burn out in caregivers of stroke patients in 

responsibility area of Banthi district, Lamphun province 
 

สมสกุล เกียรติอนันต์1* 

Somsakun Kiatanant 1* 
 

บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเป็นอันดับท่ี 32 ของโลกในปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 14.4 คน

ต่อคนไทย 1 แสนคน โดยทุกๆ 40 วินาที จะมีการฆ่าตัวตายส าเร็จ 1 คน ถือเป็นอันดับสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ้และมีผู้ปว่ยด้วยโรคซึมเศร้าเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 พบว่า  มจี านวนผู้ป่วย

ท่ีเข้ารับบริการถงึ 49,294,330 คน เม่ือดูในพื้นท่ี พบวา่ จังหวัดล าพูน มอีัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนใน

ปี 2562 จ านวน 11.84 เป็นล าดับท่ี 3 ของประเทศ ท าให้จังหวัดล าพูนยังคงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยติดต่อกัน

มากกว่า 5 ปี ซึ่งกรมสุขภาพจิตยังคงเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนไทยรับทราบข้อมูลและเพิ่มการเข้าถึงโรคซึมเศร้าขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อช่วยควบคุมอัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จของประชากรภายในประเทศ ปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนป่วยเป็น

โรคซึมเศร้าจนพัฒนาเป็นการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึน้ คือ กลุ่มโรควิตกกังวล  ซึ่งมีแนวโนม้มอีัตราเพ่ิมขึน้ จากป ีพ.ศ. 2551 

เป็นร้อยละ 1.85 และในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.10 การดูแลผู้ป่วยในชุมชน จะมีการแบ่งการดูแลผู้ป่วย

ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความต้องการความช่วยเหลอื คือ กลุ่มติดสังคม , กลุ่มติดบ้าน  และกลุ่มตดิเตยีง ซึ่งเป็นกลุ่ม

ท่ีต้องการการดูแลช่วยเหลือมากท่ีสุด เพราะช่วยเหลือตนเองได้น้อยท่ีสุด จึงต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดท่ีบ้าน เพื่อดูแลกิจวัตร

ประจ าวันของผู้ป่วยตลอดเวลา ท าให้เกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลต่ออาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ง่าย ซึ่งในพื้นท่ี

อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน มผีู้ป่วยกลุม่ตดิเตยีงท่ีเกิดจากโรคหลอดเลอืดสมองและหัวใจมากที่สุด ท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะ

ศกึษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะเบ่ือหนา่ยของผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านธิ จังหวัด

ล าพูน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะเบ่ือหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูนต่อไป 

 

 

 

                                                           
1 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 51180 
1 Banthi Hospital, Lamphun 51180 

* Corresponding author e-mail: somsakunkiatanant@gmail.com 



427 
 

-Abstract- 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะเบ่ือหน่ายในผู้ดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะเบ่ือหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยกลุ่มประชากรในพื้นท่ีมีจ านวนจ ากัด จึงจัดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 80 คน ได้

ทดสอบแบบสัมภาษณ์ในพื้นท่ีข้างเคียงท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไป และ

แบบประเมินภาระการดูแล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพยีร์สัน 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 80 คน มภีาระการดูแลอยูใ่นระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 68.75  

รองลงมา คือ มีภาระในระดับสูง ร้อยละ 22.50 และมีภาระในระดับต่ า ร้อยละ 8.75 ตามล าดับ  ส่วนปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อภาวะเบ่ือหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ปัจจัยระดับบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ ได้แก่ 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน ปัจจัยระดับครอบครัว ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ความมั่นคงของครัวเรือน 

ปัจจัยระดับชุมชน ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ที่พักเป็นอาคารแถว / อาคารพาณิชย์ ปัจจัยระดับชุมชน ด้านวัฒนธรรม 

ประเพณีในชุมชน ได้แก่ ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนบ้านและผู้น าภายในชุมชน และการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนหรือ

หนว่ยงานต่างๆ มคีวามสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะเบ่ือหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05  ข้อเสนอแนะด้านการวจิัย ควรมีการศกึษา และพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยลดความเครียด หรือลดความเบ่ือ

หนา่ยในผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง ให้สอดคลอ้งกับบริบทของพืน้ท่ีอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 

ค าส าคัญ:  ผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง, ภาวะเบ่ือหนา่ย, ภาระการดูแล, Zarit burden interview (ZBI) 

    

Abstract 
Thailand was the 32nd country with a suicidal rate in 2019, an average of 14.4 per 100,000 people, with one 

committed suicide every 40 seconds, it was the highest ranking. In Southeast Asia, there are more patients with 

depression receiving services in hospitals every year, which in 2019 found that the number of patients admitted to 

49,294,330 people. Suicide per 100,000 people in 2019, the number of 11.84 is the third in the country, making 

Lamphun Province still ranked as one of the three in Thailand for more than 5 years in a row. Depression is on the 

rise. To control the suicidal rate of the population within the country, one factor that makes people more depressed 

and suicide is anxiety disorder, which likely to increase from 2008 to 1.85 percentage and in 2013 to 3.10 percentage. 

Caring for patients in the community was divided into 3 groups according to the level of assistance needed: social 

bound, home bound and bed bound, which is the group that needs the most care and assistance because the least 

self-help therefore must have a close attendant at home to take care of the patient's daily routine all things, that 

easily to make caregiver feel stress and anxiety towards patient’s illness. In the area of Ban Thi District, Lamphun 

Province, the highest number of patients with bed bound from stroke and heart attack. This made the researcher 

interested to study the factors associated with burn out in caregivers of stroke patients in responsibility area of Banthi 

District, Lamphun Province. For the purpose of provide information and guidelines for prevention and solution of burn 

out of stroke caregivers in the area of Ban Thi Lamphun Province 
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-Abstract- 

This study it is a descriptive study. The objective of this study was to study the factors that contributed to the 

development of boredom in cerebrovascular caregivers. And factors associated with boredom of stroke caregivers. In 

Ban Thi District, Lamphun Province, with a limited number of population groups in the area Thus, a total of 80 people 

were placed in the situational test in a neighborhood with similar contexts. Data were collected by using the general 

interview form. And the burden of care assessment form the data were analyzed by number, percentage, mean, 

standard deviation. And the Pearson correlation coefficient. 

 The results showed that a sample of 80 people had the most moderate care burden is 68.75 percentage, 

Followed by the burden at the high level is 22.50 percentage and burden at low level is 8.75 percentage respectively. 

The factors associated with burn out in caregivers of stroke patients found that individual level factors correlated are 

median household income per month. The family level factor is the amount of family members, Household security. 

Community level factor and Environment, including accommodation in a row building / commercial building. Community 

level factors, regarding culture and traditional in the community were relationships with neighbors and leaders within 

the community and getting help from the community or various agencies Correlated with the boredom of caregivers 

Stroke was statistically significant at 0 . 05 .  Research suggestion should be educated and develop programs to help 

reduce stress or reduce burn out in caregivers of stroke patients In accordance with the context of the area. 
 

Keywords:  Caregiver of stroke patients, Burn out, care burden, Zarit burden interview (ZBI) 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

Correlation between health literacy and health behavior in people in Khaokho 

district, Petchabun province 
 

บรรณกร เสือสิงห์1*, รุ่งพิทยา คณะช่าง1, พงศพ์ิษณุ บุญดา1 และ อรุณี เสือสิงห์1  

Bunnagone Suesing1*, Rungphitaya Kanachang1, Phongpisanu Boonda1 and Arunee Suesing1 
 

บทคัดย่อ  
การวจิัยความสัมพันธ์ระหวา่งความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤตกิรรมสุขภาพ เป็นการวจิัยเชิงสารวจเพื่อ 1) ศกึษา

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ   2) ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  และ  

3) ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ ของ ของคนไทยท่ีมีอายุ 15 ขึ้นไปของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ประชากรท่ีศึกษาเป็น

ประชาชนอาเภอเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ ขนาดตัวอย่าง 3,341 คน วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติ Pearson 

Chi -square และ Pearson Correlation  

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 1) มีความรอบรู้ในระดับไม่ดี (คือ มีความฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอ 

ต่อการ ปฏิบัติตน) ร้อยละ 60.2 มีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับไม่ดี (คือ มีการปฏิบัติตนตามหลัก ได้ปริมาณเพียงพอ) 

ร้อยละ 65.6  2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทาง

สถิติกับความรอบรู้ด้าน สุขภาพ ท่ีระดับนัยสาคัญ 0.05 (P = 0.009, 0.001, 0.001, 0.001 ตามลาดับ)  3) ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์

เชงิบวกในระดับปานกลางกับพฤตกิรรมสุขภาพ อย่างมนีัยสาคัญที่ระดับ 0.01 (r=0.46)  
 

ค าส าคัญ:  ความสัมพันธ์, ความรอบรู้ดา้นสุขภาพกับพฤตกิรรมสุขภาพ  
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-Abstract- 

Abstract  
The research of Correlation of Health Literacy and Health Behavior was a survey research that aims 1) to 

study for health literacy and health behavior,  2) Personal factors that are related to health literacy (including study 

the relationship of health literacy and health behavior) . The instrument used was the questionnaire of health literacy 

and health behavior. For the sample group who aged 15 years and over of the Health Education Division, Department 

of Health Service Support, Ministry of Public Health. The samples researched were people in Khao Kho District, 

Phetchabun Province by stratify random sampling, analyze data using descriptive statistics such as, frequency value, 

percentage value, mean, standard deviation and inferential statistics by using Pearson Chi – square and Pearson 

correlation statistics.  

The results of the study showed that 1) Most people had low level of health literacy of 60.2 percent while 

health behaviors were at low level of 65.6.  2) The sex, education, status, and occupation of personal factors related 

to statistic significantly with health literacy at significant level 0.5 (P = 0.02, 0.001, 0.001, 0.001, respectively).  

3) The results of the relationship analysis of health literacy and health behavior revealed that health literacy had a 

positive relationship at a moderate level with significant health behavior at the level of 0.01 (r= 0.46)  
 

Keywords:  Correlation, Health Literacy and Health Behavior 
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-Abstract- 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไตเสื่อม 

โรงพยาบาลศรีณรงค ์

A study of self-management behavior of patients with chronic kidney disease at 

CKD clinic, Srinarong Hospital 
 

ศริิรัตน์ บุญปลอด1*, ศรนิยา พลสิงห์ชาญ2 และ อรอนงค์ ดอนเหลอืม1  

Sirirat Bunplod1*, Sarinya Polsingchan2 and Onanong Donluam1  
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน  

การวิจัย คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีมารับบริการในคลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลศรีณรงค์ จ านวน 103 คน ซึ่งได้มาจาก

การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากรายชื่อผู้มารับบริการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามพฤติกรรม 

การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการใช้ยา ด้านการออกก าลัง

กาย และด้านการตดิตามผลการรักษา หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอน บาคได้คา่

ความเชื่อม่ัน .86 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยรวม อยู่ในระดับไม่ดี ( x̄ = 2.08,  

S.D. = 0.17 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้ยา อยู่ในระดับดี ( x̄ = 2.59, S.D. = 0.39) ด้านการติดตาม

ผลการรักษา อยู่ในระดับดี (x̄ = 2.59, S.D. = 0.54) ด้านการบริโภคอาหารอยูใ่นระดับไม่ดี (x̄= 1.74, S.D. = 0.28) และ

ด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับไม่ดี (x̄= 1.87, S.D. = 0.74)  ดังนั้นพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ควรให้

ความส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านการบริโภคอาหาร และ 

การออกก าลังกาย  
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการจัดการตนเอง, ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง, คลินิกชะลอไตเสื่อม  
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-Abstract- 

 

Abstract 
This research aimed to study self-management behavior of chronic kidney disease patients. The sample used 

for this study was 103 patients with chronic kidney disease who came to receive services in CKD clinic at Srinarong 

Hospital by drawing a list of service users. The research instrument was the self-management behavior questionnaire 

of patients with chronic kidney disease which was divided into 4 areas: dietary, drug use, exercise and treatment 

monitoring. The reliability of the questionnaire was determined using the alpha coefficient of Cronbach equal .86.  

The data were analyzed using descriptive statistics which were percentage, mean and standard deviation. 

The research results found that overall self-management behavior of patients with chronic kidney disease 

was at a poor level (x̄ = 2.08, S.D. = 0.17). When considering each aspect, it was found that drug use was at a good 

level (x̄= 2.59, S.D. = 0.39). Also, treatment monitoring was at a good level (x̄= 2.59 S.D. = 0.54). However, dietary 

was at a poor level (x̄= 1.74, S.D. = 0.28) and exercise was at a poor level (x̄= 1.87, S.D. = 0.74). Therefore, nurses 

and health workers should focus on promoting better self-management behaviors especially in terms of dietary  

and exercise 
 

Keywords:  Self-management behavior, Chronic kidney disease patients, CKD clinic 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออกของประชาชน ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 

The relationship between health literacy and dengue prevention and control 

behavior among people in Nong Sano sub–district, Sam Ngam district, Phidhit province  
 

เสาวลักษณ์ แตงหม1ี*, พรทิพย์ สืบวงษ์รอด1, กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น1, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ1 และ บัญชา ส ารวยรื่น2 

Saowalak Taengmi1*,  Porntip Subwongrod1,  Kingkaew Samruayruen1,  Nithipong Sribenchamas1 and 

Buncha Samruayruen2  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม  

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม  

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ต าบลบ้านหนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง

คือ ประชาชน 400 คน สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความรอบรู้

ด้านสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 91.75 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี คิดเป็น  

ร้อยละ 88.5 ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับ

ต่ า (r=0.399, P < 0.01) ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบทักษะสื่อสารข้อมูลสุขภาพ อยู่ในระดับต่ ามาก จึงควรมีการพัฒนา

ทักษะด้านสื่อสารข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 

ค าส าคัญ:  ไข้เลอืดออก, ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ, พฤตกิรรมการป้องกันและควบคุมโรค, ไข้เลอืดออก 
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-Abstract- 

Abstract  
 This descriptive research is aim to study health literacy, dengue prevention and control behavior and to study 

the relationship between health literacy and dengue prevention and control behavior among people in Nong Sano Sub-

district, Sam Ngam District, Phichit Province. The sample were 400 people who paticipated in this study by simple 

random sampling. The tools used are health literacy quiz, health literacy questionnaire and behavior of prevention and 

control of dengue fever. Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Spearman rank correlation coefficient. The results were shown: that health literacy was at a moderate 

level (91.75%) and dengue prevention and control behavior was at a good level (88.5%). The health literacy was 

positively correlated with dengue prevention and control behavior at a low level (r = 0.399, P <0.01). The results of 

this research revealed health information communication skills is very low, which should be promoting information 

promotion skills to develop preventive and control behaviors for dengue fever more appropriate. 
 

Keywords:  Dengue fever, Health literacy, Control behavior, Dengue prevention 
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-Abstract- 

การประเมินการเติมหมู่เมทิลของยีน ALDH3B1 และ ASAH2B ในหลายระยะของการเกิด

มะเร็งปากมดลูก 

Evaluation of ALDH3B1 and ASAH2B methylation in multistep cervical carcinogenesis 
 

กาญจนา เอี่ยมสมบุญ1* 

Kanjana Iamsomboon1* 
 

บทคัดย่อ 
 มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคท่ีคร่าชีวติสตรีเป็นล าดับตน้ๆรองจากมะเร็งเตา้นมในประเทศไทย มสีาเหตุหลักมาจาก

การติดเชื้อเอชพีวี โดยหนึ่งในยีนท่ีมีส่วนส าคัญคือยีน E7  ซึ่งสามารถจับกับบริเวณโพรโมเตอร์ของยีน CCNA1 ซึ่งเป็นยีน

ต้านมะเร็ง ร่วมกับเอนไซม์ DNMT1 ชักน าให้เกิดการเติมหมู่เมทิล ท าให้การแสดงออกของยีน CCNA1 ลดลง น าไปสู่การ

เกิดมะเร็งปากมดลูก การศึกษาก่อนหน้าพบวา่การแสดงออกของยนี ALDH3B1 และ ASAH2B ในเซลล์สายพันธ์ุ HEK293 

และ SiHa ลดลง เนื่องจากการเติมหมู่เมทิลเพิ่มขึ้นเมื่อถูกกทรานสเฟ็กด้วย E7 ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมนิ

การเติมหมู่เมทิลของยีน ALDH3B1 และยีน ASAH2B  ในหลายระยะของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ตัวอย่างท่ีใช้เป็นแปบส

เมยีร์บริเวณปากมดลูกที่ได้รับการวนิจิฉัยแล้ว น ามาสกัดดีเอ็นเอ จากนั้นน ามาผ่านกระบวนการไบซัลไฟตท์รีทเมนท์ และ

ตรวจการเติมหมู่เมทิลด้วยเทคนิค MSP ผลการศึกษาพบว่ายีน ALDH3B1 มีการเติมหมู่เมทิลในเซลล์ปากมดลูกในทุก

ตัวอย่างท่ีไม่พบการติดเชื้อเอชพีวี ตัวอย่างท่ีพบการเติมหมู่เมทิลในเซลล์ปกติท่ีพบการติดเชื้อเอชพีวี 60% ในเซลล์ท่ีพบ

การติดเชื้อเอชพีวีท่ีมีความผิดปกติรุนแรง 52.94% เซลล์ท่ีพบการติดเชื้อเอชพีวีท่ีมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย 61.54% 

เซลล์มะเร็งท่ีพบการติดเชื้อเอชพวีี 75% เซลล์ท่ีมีความผิดปกติแบบก้ ากึ่งท่ีพบการติดเชื้อเอชพวีีไทป์ 16 57.14% ไทป์ 18 

71.43% และไทป์อื่นๆ 33.33% ตามล าดับ ในขณะท่ียีน ASAH2B เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างท่ีพบการเติมหมู่เมทิลในเซลล์ปาก

มดลูกท่ีไมพ่บการติดเชื้อเอชพวีีม ี28.57% และในเซลล์ปกติท่ีพบการติดเชื้อเอชพวีี 14.29% เซลล์ท่ีพบการตดิเชื้อเอชพวีี

ท่ีมีความผิดปกติรุนแรง 87.5% เซลล์ท่ีพบการติดเชื้อเอชพีวีท่ีความผิดปกติเพยีงเล็กนอ้ย 83.33% และเซลล์มะเร็งท่ีพบ

การตดิเชื้อเอชพวี ี35% จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามเีพยีงยนี ASAH2B ท่ีอาจใชป็้นเครื่องหมายโมเลกุลท่ีจ าเพาะกับ

มะเร็งปากมดลูกได้ และควรจะเพิ่มจ านวนประชากรของตัวอย่างเพื่อท่ีจะได้ทราบแนวโน้มแน่นอนของการเติมหมู่เมทิ

ลของท้ังสองยนีต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  มะเร็งปากมดลูก, การเตมิหมูเ่มทิล, ยีน ALDH3B1, ยีน ASAH2B  
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-Abstract- 

Abstract  
 Cervical cancer is the second most common cancer which is the cause of death in Thai women behind breast 

cancer. Cervical cancer cases usually are from a human papillomavirus infection. An important oncoprotein called E7, 

which is generated by HPV, induced CCNA1 promoter that is a tumor suppressor gene methylation by interacting with 

DNMT1 and binding at CCNA1 promoter, resulting in reduction of its expression and leads to cervical carcinogenesis. 

Previous studies found ALDH3B1 and ASAH2B expressions were reduced in SiHa and HEK293 cell lines which 

transfected with E7 because of their increased methylation. The purpose of this study is to investigate the methylation 

of ALDH3B1 and ASAH2B in multistep of cervical carcinogenesis. Pap smear samples were collected from patients and 

already diagnosed with pathological basis. Genomic DNA were extracted from tissues, then treated with sodium 

bisulfite. Methylation were detected by Methylation Specific PCR. Results showed that methylation was found in most 

samples for multistep; normal without HPV, normal with HPV, LSIL, HSIL and cancer. ALDH3B1 methylation was found 

with 100%, 60%, 52.94%, 61.54% and 75% respectively. Besides, their methylation was found with 57.14%, 71.43% 

and 33.33% in HPV type 16, type 18 and other type of slightly abnormal squamous cells samples. For ASAH2B, their 

methylation was found with 28.57%, 14.29%, 83.33%, 87.5% and 35% respectively. In conclusions, ASAH2B might 

be a promising gene using as a cervical cancer biomarker. This study may also need a larger population, also more 

experimental with ALDH3B1 and ASAH2B for methylation test has been required. 
 

Keywords: Cervical cancer, DNA methylation, ALDH3B1, ASAH2B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



437 
 

-Abstract- 

ผลของแอลฟาแมงโกสตินต่อการเหนี่ยวน าการเคล่ือนที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและ

การตายของเซลล์ตับท่ีติดเชื้อไวรัสเด็งก ี

Effects of alpha-mangostin on chemotaxis of immune cells and apoptosis in 

DENV-infected hepatic cell line 
 

ภานุมาส เทพแก้ว1, อัฐพันธ์ หมอช้าง2, ศันสนยี น้อยสคราญ3, เพทาย เย็นจติโสมนัส2 และ  

ถาวรชัย ลิ้มจนิดาพร1* 

Panumart Tepkaew1, Atthapan Morchang2, Sansanee Noisakran3, Pa-thai Yenchitsomanus2 and 

Thawornchai Limjindaporn1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาผลของสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกมังคุดแอลฟาแมงโกสติน ต่อการเหนี่ยวน า

เซลล์ภูมิคุ้มกันมายังบริเวณท่ีติดเชื้อไวรัสเด็งกี รวมถึงคุณสมบัติในการบรรเทาการตายของเซลล์ตับ ผลการศึกษาได้

ยืนยันคุณสมบัติของสารแอลฟาแมงโกสตินต่อการลดปริมาณไวรัสเด็งกีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การแสดงออกของ

ยีนเคโมไคน ์CXCL10 (IP10) และ CCL5 (RANTES) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญตอ่การเหนี่ยวน าเซลล์ภูมคิุ้มกันมาสู่บริเวณท่ีติดเชื้อ

ไวรัสเด็งกี มีแนวโน้มลดลงเมื่อได้รับสารแอลฟาแมงโกสติน และเมื่อเลี้ยงเซลล์ตับท่ีติดเชื้อไวรัสเด็งกีร่วมกับเซลล์

ภูมิคุม้กันและได้รับสารแอลฟาแมงโกสตนิการตายมีแนวโน้มลดลงเชน่กัน อย่างไรก็ตามค่าท่ีลดลงไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเทียบกับกลุม่ควบคุม 
 

ค าส าคัญ:  ไวรัสเด็งกี, แอลฟาแมงโกสตนิ, เคโมไคน์, การเคลื่อนท่ีของเซลล์ภูมคิุ้มกัน, การตายของเซลล์ตับ 
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-Abstract- 

Abstract 
 The aim of this research was to study effect of natural pericarp mangosteen fruit compound (alpha-mangostin) 

in recruitment of immune cells to the site of DENV infection and in reduction of liver cell death. The results of this study 

verified the significant inhibitory effect of alpha-mangostin on DENV production. Chemokine gene expression including 

CXCL1 0  ( IP1 0 )  & CCL5  (RANTES), the number of immune cells, and liver cell death tended to decrease when  

co-culture of infected liver cells and immune cells. However, these reductions are statistically not significant. 
 

Keywords:  Dengue virus, Alpha-mangostin, Chemokine, Recruitment of immune cells, Liver cell death 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์จีโนมและพยากรณ์ยีนดื้อยาต้านจุลชีพของ วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส  

ท่ีแยกได้จากมูลนก 

Whole genome analysis and prediction of antimicrobial resistance related genes 

of Vibrio parahaemolyticus isolated from bird feces 
 

จริัชญา ตอ้ยติ่ง1, พีรยา เอกจรยิาวัฒน์1, ธีรศักดิ์ เอโกบล2 และ ชนม์ชนก เมอืงนาโพธิ์1* 
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บทคัดย่อ  
 วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส เป็นแบคทีเรียแกรมลบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอุจจาระร่วงและล าไส้อักเสบ

เฉียบพลันในมนุษย์เนื่องจากการบริโภคอาหารทะเลกึ่งสุกกึ่งดิบ มักพบในสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อย่างไรก็ตาม

มีรายงานการพบว่า วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส อาศัยนกน้ าเป็นโฮสต์ได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทาง

พันธุกรรมและยนีท่ีเกี่ยวข้องกับการดื้อยาต้านจุลชีพของ วบิริโอ พาราฮีโมลัยติคัส 5 สายพันธ์ุท่ีแยกจากมูลนกน้ าจ านวน 

5 ตัวอย่างในประเทศไทยโดยวิธีทางชีวสารสนเทศ การพยากรณ์ยีนดื้อยาต้านจุลชีพด้วยฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกันพบยนีท่ี

เกี่ยวข้องกับการดื้อยาได้แก่ β-lactams tetracycline macrolides และ quinolones ท้ังหมด 35 ยีน การวิเคราะห์ความ

เหมือนของนวิคลีโอไทด์พบวา่ยีนในกลุ่ม CARB และ tet35  ท่ีพบในวิบริโอ พาราฮีโมลัยตคิัส จากนกน้ า สามารถพบได้ใน

ไอโซเลทท่ีแยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมท่ีได้จาก Genbank ซึ่งบ่งช้ีถึงลักษณะการด ารงอยู่ตามธรรมชาติของยนีเหล่านี้

ในแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ การวิเคราะห์โดย Phylogenetic tree แสดงให้เห็นว่ายีนในกลุ่ม CARB แบ่งได้เป็นสองกลุ่มท่ี

แตกตา่งกันภายในสปีชีส ์วบิริโอ พาราฮีโมลัยติคัส ในขณะท่ียีน tet35 พบได้ในแบคทเีรียหลากหลายสปีชีสใ์นกลุ่มวบิริโอ 
 

ค าส าคัญ:  Vibrio parahaemolyticus, การวิเคราะห์จีโนม, การดื้อยาตา้นจุลชพี, นก, ชีวสารสนเทศ  
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-Abstract- 

Abstract  
 Vibrio parahaemolyticus is Gram-negative bacteria that has been recognized for the leading cause of acute 

gastroenteritis in humans due to undercooked seafood consumption. This organism naturally disseminates in worldwide 

seafood animals and marine environment, however aquatic birds has been recently reported to be the host for  

V. parahaemolyticus. The present study aims to determine genomic features and antimicrobial resistance related genes 

of five V. parahaemolyticus isolates from five aquatic bird feces in Thailand by using bioinformatic approach. Results 

showed that genome size of these isolates ranging from 5.026 to 5.996 mega base pair. Majority of annotated coding 

sequences were functionally assigned to metabolism (37.8%), followed by energy (13.4%), protein processing (11.8%), 

membrane transport (9%), cellular processes (8%), stress response, defense, virulence (7.8%), DNA processing 

(4.2%), RNA processing (4%), cell envelope (2%), regulation and cell signaling (1%), and miscellaneous (1%), 

respectively. Three different predictive platforms, CARD, NDARO and PATRIC were applied for in-silico detection of 

antimicrobial resistance related genes. Total of 35 antimicrobial resistance related genes against various antimicrobial 

agents including β-lactams, tetracycline, macrolides, and quinolones were predicted. BLAST search for nucleotide 

homology revealed that detected CARB family genes (CARB-18 and CARB-20) and tet35 in five isolates from bird 

feces also present in V. parahaemolyticus isolates from clinical and environmental sources obtained from Genbank, 

suggesting intrinsic nature of these genes in Vibrio spp. Furthermore, phylogenetic analysis illustrated two distinct 

clusters of CARB family genes among V. parahaemolyticus whereas evidence of tet35 dissemination across Vibrio spp. 

was demonstrated.  
    

Keywords:  Vibrio parahaemolyticus, Whole genome analysis, Antimicrobial resistance, Birds, Bioinformatics  
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-Abstract- 

เมลาโทนินลดการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ในเซลล์ตับ 

Melatonin reduces dengue Virus Infection in Hepatic Cell Line 
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บทคัดย่อ 
การติดเชื้อไวรัสเดงกี่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญในหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย ในปัจจุบัน

การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี่เป็นการรักษาตามอาการเพื่อประคับประคอง เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคท่ี

เฉพาะเจาะจง ดังนั้นการศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนหรือยารักษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

ต่อไป ในการพัฒนายารักษาโรคจากตัวยาท่ีมีการใช้อยู่แล้ว (Drug repurposing) เพื่อน ามาใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสเดงกี่

เป็นกระบวนการผลิตยาท่ีประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และลดความเสี่ยงการเกิดผลข้างเคียง มีการศึกษาก่อนหนา้

ระบุว่าเมลาโทนินสามารถลดการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้ ส าหรับงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ

กลไกการท างานของเมลาโทนินในการลดการติดเชื้อเชื้อไวรัสเดงกี่ไทป์ 2 ( DENV-2-16681) ในเซลล์ตับ (Huh-7) ท่ีติด

เชื้อไวรัสเดงกี่ โดยตรวจปริมาณเชื้อไวรัสเดงกี่ในเซลล์ตับท่ีติดเชื้อ เปรียบเทียบกับเซลล์ตับท่ีติดเชื้อไวรัสเดงกี่และได้รับเม

ลาโทนิน รวมถึงศึกษากลไกการยับยั้งเชื้อไวรัสเดงกี่ของเมลาโทนินท่ีผ่าน Sirtuin1 เนื่องจากมีการศึกษาก่อนหน้าพบว่า 

Sirtuin1 มีความเกี่ยวข้องในกลไกลดการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมลาโทนินมีประสิทธิภาพในการ

ยับยัง้การตดิเชื้อไวรัสเดงกี่ นอกจากนี้พบวา่ Sirtuin1 inhibitor ลดประสิทธิภาพการท างานของเมลาโทนนิในการยับยั้งเชื้อ

ไวรัสเดงกี่ บ่งช้ีวา่ Sirtuin1 นา่จะเกี่ยวข้องกับกลไกการท างานในการยับยั้งเชื้อไวรัสเดงกี่ของเมลาโทนนิ จากผลการศึกษา

นี้อาจน าไปสู่การวจิัยตอ่ยอดเพื่อพัฒนายารักษาไวรัสเดงกี่ต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  เชื้อไวรัสเดงกี่, เมลาโทนนิ, Sirtuin1 
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-Abstract- 

Abstract 
Dengue virus (DENV) infection is a major global human health concern including Thailand. Current clinical care 

for patient is supportive treatment because an effective vaccine or antiviral drug has not been available.  To discover 

an anti-DENV drug, repurposing of FDA approved drug is an advantaged application in term of time and cost saving 

as well as clinical safety.  Melatonin, an FDA approved, had been previously reported to reduce several type of virus 

infections. This study aimed to investigate antiviral activity and mechanism of melatonin after DENV infection in hepatic 

cell line (Huh-7). The study analyzed the quantity of DENV in DENV- infected Huh-7 cells compared with melatonin 

treated DENV -infected Huh- 7 cells.  Furthermore, this study revealed the effect of Sirtuin1 in anti-DENV activity of 

melatonin.  The result showed that melatonin has ability to decrease amount of DENV and, conversely the ability to 

against DENV of melatonin was reduced upon co-treatment with Sirtuin1 inhibitor. This study concluded that melatonin 

has potential to be used as an anti-DENV agent. This work was the initial step for defining the molecular mechanism 

of the anti-DENV effect of melatonin. 
 

Keywords:  Dengue virus, Melatonin, Sirtuin1 
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-Abstract- 

การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน Cyclin D1, Ki67 และ pRb780 ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การกลับมาเป็นซ้ าของมะเร็งกล่องเสยีง 

The study of Cyclin D1, Ki67 and pRb780 protein expression related to recurrent 

laryngeal cancer 
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บทคดัย่อ 

มะเร็งกล่องเสียงเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยท่ีบริเวณศีรษะและล าคอ มีอัตราการกลับมาเป็นซ้ าสูง อีกท้ังยากต่อการ

รักษา ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย ปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพท่ีสามารถท านายการ

กลับมาเป็นซ้ าของมะเร็งกล่องเสียงได้ ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของตัวบ่งชี้ทาง

ชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจ านวนเซลล์ 3 ตัว ได้แก่ Cyclin D1, Ki67 และ pRb780 ในเนื้อเยื่อมะเร็งกล่องเสียงตั้งต้น 

จ านวน 20 ตัวอยา่ง (กลุ่มท่ีกลับมาเป็นซ้ า 10 ตัวอยา่ง และกลุ่มท่ีไม่กลับมาเป็นซ้ า 10 ตัวอยา่ง) โดยตัวอยา่งทัง้หมดเป็น

เนื้อเยื่อท่ีฝังอยู่ในพาราฟินบล็อก และน ามาย้อมด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry) ด้วยแอนติบอดีท่ี

จ าเพาะต่อ Cyclin D1, Ki67 และ pRb780 แล้ววิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมดิจิทัลโดยใช้ชุดซอฟต์แวร์ของ Imagescope 

v.10.2.2.2352 (Aperio Technologies, USA) จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของ

โปรตีนระหว่างกลุ่มตัวอย่างท่ีกลับมาเป็นซ้ า และกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่กลับมาเป็นซ้ า จากผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มมะเร็ง

กล่องเสียงท่ีกลับมาเป็นซ้ ามีการแสดงออกของโปรตนี pRb780 มากกว่าในกลุ่มมะเร็งกล่องเสียงท่ีไม่กลับมาเป็นซ้ าอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในทางกลับกันพบว่าการแสดงออกของโปรตีน Cyclin D1 และ Ki67 ในท้ังสองกลุ่มมีค่า 

ไมแ่ตกตา่งกัน  
 

ค าส าคัญ:  มะเร็งกล่องเสียงท่ีกลับมาเป็นซ้ า, โปรตนีไซคลินดวีัน, โปรตนี Ki67, โปรตนีเรตโินบลาสโตมา 
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-Abstract- 

Abstract 
Laryngeal cancer is one of the most common head and neck malignancies with potentially high recurrent rate.  

Once occurring, recurrent carcinoma of the larynx is difficult to be treated and oftentimes can lead to fatal outcome.  

Currently, there has been no definite marker that can predict recurrence of these cancers.  This study aims to compare 

an expression of three candidates of immunohistochemical markers related to cell proliferation, namely Cyclin D1, Ki67 

and pRb780 between recurrent and non-recurrent laryngeal cancers to see their potentials as predictive markers for 

recurrence of the laryngeal carcinomas. A total of 20 laryngeal cancers (10 cases of recurrent and 10 cases of non-

recurrent tumors) of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues were stained by immunohistochemistry (IHC) for 

antibodies against Cyclin D1, Ki67 and pRb780.  Expression of these three markers has been currently evaluated by 

digital image analysis using the Imagescope v.1 0 . 2 . 2 . 23 5 2  software package (Aperio Technologies, USA) and 

statistically analyzed to compare the results between the recurrent and non-recurrent groups. The results indicated 

that the pRb780 expression in recurrent group was more than the non-recurrent group (p value < 0.05). In the other 

hand, the Cyclin D1 and Ki67 expressions in both groups were not different. 
 

Keywords:  Recurrent laryngeal cancer, Cyclin D1, Ki67, Retinoblastoma  
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสัณฐานยีน CALM1 กับโรคข้อเขา่เสือ่ม 

Association between polymorphisms of the CALM1 gene and knee osteoarthritis 
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บทคัดย่อ 
 

 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกที่พบได้มากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผิวของข้อถูกท าลาย และปุ่มกระดูกงอก 

โรคข้อเข่าเสื่อมสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อายุ เพศ น้ าหนักและพันธุกรรม โดยปัจจัยพันธุกรรมเป็นบทบาทส าคัญ

ในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยเหตุนี้จึงสนใจศึกษาเคร่ืองหมายทางพันธุกรรมท่ีอาจใช้ท านายการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษายีน CALM1 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสลายกระดูกอ่อนและการส่งสัญญาณของแคลเซียม โดย

เก็บตัวอย่างเลือดจากประชากรไทยท่ีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจ านวน 200 คน และประชากรไทยท่ีไม่ได้เป็นโรคข้อเสื่อม 

จ านวน 200 คน โดยท าการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลอืด ศกึษาภาวะพหุสัณฐานของยนี CALM1 ด้วยวิธี PCR-RFLP และ

วิคราะหข้อมูลทางสถิติ ผลการทดลองพบว่าภาวะพหุสัณฐานต าแหน่ง  rs2300496 ในยีน CALM1 พบอัลลีล A ซึ่งมี

ลักษณะการถ่ายทอดแบบลักษณะด้วยในประชากรท้ังหมดและประชากรเพศหญิง (p-value = 0.0006, 0.0003) 

ตามล าดับ โดยผู้ป่วยท่ีมีจีโนไทป์ AA จะมคีวามเสี่ยงตอ่การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในประชากรท้ังหมดและประชากรเพศหญิง

ถึง 0.31, 0.23 เท่า OR(95% CI) เท่ากับ 0.31 (0.15 - 0.62), 0.23 (0.11 - 0.53)  ตามล าดับ จากผลการศึกษาสามารถ

น าไปพัฒนาในการใชเ้ป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในการตรวจคัดกรองและท านายการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม 
 

ค าส าคัญ:  โรคข้อเข่าเสื่อม, CALM1 , rs2300496  
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-Abstract- 

Abstract  
Knee osteoarthritis is a common bone disease among the elderly, the surface of the joints being destroyed 

and a spurs. Knee osteoarthritis can be caused by a many of symtom, including age, sex, weight, and genetics. The 

genetics are risk factors of knee osteoarthritis. For reason, genetic markers that may be used to predict knee 

osteoarthritis The CALM1  gene, which is associated with cartilage breakdown and calcium signaling. Blood samples 

were collected from Thai populations with osteoarthritis 200  and Thai populations with not osteoarthritis 200 . DNA 

was extracted from blood samples. The polymorphism of the CALM1  gene was studied by PCR-RFLP and statistical 

analysis. The results reported that the rs2300496  in the CALM1  gene was found that allele A, which also had a 

recessive trait in the whole population and the female population (p-value = 0.0006, 0.0003), respectively. The AA 

genotype was 0.31, 0.23 times the risk of osteoarthritis in the whole population and the female population, OR (95% 

CI) was 0.31 (0.15 - 0.62), 0.23 (0.11 - 0.53), respectively. The study was developed for use as a genetic marker 

for screening and predicting osteoarthritis.  
 

Keywords:  Knee osteoarthritis, CALM1 , rs2300496   
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-Abstract- 

การตรวจฮีโมโกลบิน Q-Thailand ด้วยเทคนิค real-time PCR ร่วมกับ high resolution 

melting analysis 

Detection of Hemoglobin Q-Thailand using real-time PCR with high resolution 

melting analysis 
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บทคัดย่อ 
 Hemoglobin (Hb) Q-Thailand [α 74 Asp→His, GAC>CAC] เป็นหนึ่งในฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีรู้จักกันดีในประเทศไทย 

เมื่อท าการวิเคราะห์ชนิดและสัดส่วนของฮีโมโกลบิน (Hb typing) ด้วยเทคนิค high performance liquid chromatography 

(HPLC) พบว่า Hb Q-Thailand มีค่า retention time (RT) อยู่ในช่วง 4.5-4.7 นาที ซึ่งพบในต าแหน่งใกล้เคียงกับ Hb Tak  

[β 146 Ter→Thr, +AC] ฮีโมโกลบินผิดปกติท่ีพบได้บ่อยในเขตภาคเหนือตอนล่าง และปรากฏอยู่บริเวณ S-window 

เช่นเดียวกัน ท าให้การแปลผล Hb typing อาจคลาดเคลื่อนได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการตรวจยืนยันในระดับดี

เอ็นเอ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิค real-time PCR ร่วมกับ high resolution melting (HRM) เพื่อตรวจยนืยัน  Hb 

Q-Thailand จากตัวอย่างเลือดท่ีมีผลการตรวจ Hb typing ผิดปกติในต าแหน่ง S-window ด้วยเทคนิค HPLC และได้รับ 

การตรวจยืนยันด้วยวิธี DNA sequencing แล้ว ณ หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน  

15 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกตัวอย่าง ให้ผล melting curve ในรูปแบบ heterozygote ท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน  

จึงกล่าวได้ว่า การตรวจยืนยัน Hb Q-Thailand ด้วยเทคนิค real-time PCR ร่วมกับ HRM มีความถูกต้องแม่นย าและ 

มีประสิทธิภาพสูง อีกท้ังยังเป็นเทคนิคท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว และอาจน าไปใช้ในการตรวจยืนยันฮีโมโกลบินผิดปกติชนิด

อื่น ๆ ได้อีกดว้ย  
 

ค าส าคัญ:  ฮีโมโกลบินผิดปกติ, Hb Q-Thailand, เทคนิค high resolution melting, Real-time PCR 
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-Abstract- 

 

Abstract  
 Hemoglobin (Hb) Q-Thailand [α 74 Asp→His, GAC>CAC] is one of the common Hb variant that found in 

Thailand. For Hb typing analysis using high performance liquid chromatography (HPLC) revealed Hb Q-Thailand is 

presented at the retention time (RT) of 4.5-4.7 minutes, which is found at a position of S-window close to Hb Tak [β 

146 Ter→Thr, +AC], a common Hb variant found in lower northern of Thailand. However, this inconclusive phenotypic 

result requires verification using DNA analysis. The aim of this study, we developed real-time PCR technique with high 

resolution melting (HRM) analysis to confirm the diagnosis of Hb Q-Thailand in blood samples with S-window peak 

from HPLC. Blood samples from fifteen individuals with S-window Hb variant were collected at the Thalassemia 

Research unit, Naresuan University Hospital. These variants were re-confirmed for Hb Q-Thailand using DNA 

sequencing and analyzed by real-time PCR with HRM technique. The results of all 15 samples demonstrated a unique 

melting curve of Hb Q-Thailand in heterozygous pattern. In conclusion, the diagnosis of Hb Q-Thailand using real-time 

PCR with HRM analysis has high accuracy and it is also a rapid and easy technique which can be used for the diagnosis 

of various Hb variants.    
 

Keywords:  Hb variant, Hb Q-Thailand, High resolution melting analysis, Real-time PCR 
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-Abstract- 

ยาเคมีบ าบัด-ด็อกโซรูบิซินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เซลล์เพชฌฆาตในการท าลาย

เซลล์มะเร็งเต้านม 

Doxorubicin increases killing ability of natural killer cells against breast cancer  
 

อุษรา ปัญญา1*, ชุติภา เช่ียวพานชิ1 และ หนึ่งหทัย สวัสดี2 

Aussara Panya1*, Chutipa Chiawpanit1 and Nunghathai Sawasdee2  
 

บทคัดย่อ 

 เซลล์เพชฌฆาต (natural killer; NK) มีบทบาทในการฆ่าเซลล์มะเร็ง จึงได้รับความสนใจพัฒนาเป็นวิธีการรักษา

แบบใหม่ เรียกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันบ าบัดโรคมะเร็ง การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าเมื่อให้เซลล์เพชฌฆาตในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาวชนิดมัยอีลอยด์ (myeloid leukemia) จ านวนเซลล์มะเร็งจะลดลง แสดงถึงประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาตใน

การฆา่เซลลม์ะเร็ง ในปัจจุบันมงีานวจิัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาต การใช้ยาเคมบี าบัดร่วมกับการใช้เซลล์

ภูมิคุ้มกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีมีรายงานว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งได้ ยาเคมีบ าบัด-ด็อกโซรูบิซิน 

(doxorubicin) สามารถช่วยในการท างานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ

ยาด็อกโซรูบิซิน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาตในการท าลายเซลล์มะเร็งเตา้นม ชนิด MCF7 ผลการศึกษา

พบว่า เซลล์มะเร็งเต้านมท่ีได้รับยาด็อกโซรูบิซินในระดับความเข้มข้นต่ า มีการเพิ่มการแสดงออกของยีน  TRAIL receptor 

(DR1 และ DR2) และ MHC class I chain-related gene A/B (MIC-A/B) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการท างานของเซลล์

เพชฌฆาต นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์มะเร็งเต้านมท่ีได้รับยาด็อกโซรูบิซิน มีความไวต่อเซลล์เพชฌฆาต โดยมีอัตราการ

ตายเมื่อเลี้ยงร่วมกับเซลล์เพชฌฆาตสูงกว่าเซลล์ท่ีไม่ได้รับ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อใช้ยาด็

อกโซรูบิซินความเข้มข้นต่ าร่วมกับเซลล์เพชฌฆาต ซึ่งอาจจะสามารถน ามาพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้า

นมในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  มะเร็งเตา้นม, ยาด็อกโซรูบิซิน, ภูมิคุม้กันบ าบัด, เซลล์เพชฌฆาต, การปรับภูมิ 
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-Abstract- 

Abstract  
Natural killer (NK) cells have received increased attentions for using in cellular immunotherapy due to their 

vital roles in immunosurveillance and killing of cancer cells. Adoptive infusion of haploidentical NK cells in patients with 

myeloid leukemia has been shown to be beneficial in clinical responses. Consequently, intense research effort to 

improve NK cells has been conducted to encourage adoptive NK cell transfer as a frontline of cancer therapy. Recently, 

immunomodulatory effects of some chemotherapeutic drugs to promote immune cell functions were revealed, which 

initiated a promising approach to improve NK cell activity in vivo. Sub-lethal doses of chemotherapeutic drug – 

doxorubicin, which is commonly used in breast cancer treatment, were reported to enhance immune cell activities 

against different types of cancers. In this present study, we therefore aimed to explore the immunomodulatory effect 

and corresponding mechanism of doxorubicin to improve NK function on killing a breast cancer – MCF7 cell line. 

Treatment of doxorubicin at sub-lethal doses upregulated gene expressions of TRAIL receptor (DR1 and DR2) and MHC 

class I chain-related gene A/B (MIC-A/B) in MCF7 cells. Furthermore, the killing function of NK was increased when 

MCF7 cells were pretreated with sub-lethal doses of doxorubicin. This finding provides support of combination of 

chemotherapy and immunotherapy to improve breast cancer treatment. 
 

Keywords:  Breast cancer, Doxorubicin, Immunotherapy, NK cells, Immunomodulation 
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-Abstract- 

Anti-neuroinflammatory activity of Etlingera pavieana rhizomal extract in LPS-

induced microglial cells 

Mayuree Poonasri1,2, Natthakarn Chiranthanut3, Ekaruth Srisook2,4 and Klaokwan Srisook1,2* 
 

Abstract 
Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep) R.M. Sm., a plant in family Zingiberaceae, has long been used as a 

spice and a traditional medicine in the East of Thailand. Previous studies have shown that E. pavieana rhizomes 

inhibited inflammatory response in mouse macrophage cells and human endothelial cells. However, the anti-

inflammatory activity of E. pavieana rhizome in microglial cells is yet to be demonstrated. Thus, the aim of this study 

was to evaluate the anti-inflammatory effect of ethanol extract from E. pavieana rhizomes (EPE) in lipopolysaccharide 

(LPS)-induced BV2 microglial cells. Anti-inflammatory activity was evaluated by measurement of the production of 

inducible nitric oxide synthase (iNOS)-catalyzed nitric oxide (NO) and cyclooxygenase-2 (COX-2)-catalyzed 

prostaglandins E2 (PGE2).  Cell viability was evaluated by MTT assay. The level of inflammation-responsive protein and 

mRNA was investigated by Western blot analysis and qRT-PCR, respectively. EPE at non-cytotoxic concentrations (25 

to 100 µg/mL) reduced NO and PGE2 production in a concentration-dependent manner. Furthermore, EPE significantly 

inhibited the expression of iNOS and COX-2 at protein and mRNA levels. In addition, EPE suppressed the 

phosphorylation of inhibitor of nuclear factor-κB (NF-κB). Taken together, our results indicate that EPE exhibits the 

anti-inflammatory effect in microglial cells in part by inhibiting of the production of NO and PGE2 as well as the 

expression of iNOS and COX-2 via suppressing nuclear factor-κB activation. The ethanol extract from the E. pavieana 

rhizome has the potential to be used as a functional food ingredient and dietary supplements for preventing 

neuroinflammation-related diseases. 
 

Keywords:  Anti-inflammatory activity, Etlingera pavieana, Microglial cell, Nitric oxide, Prostaglandins E2 
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-Abstract- 

ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันเนื่องมาจาก

กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

Mitochondrial DNA variation in Arryhtmogenic right ventricular dysplasia patients 

from northeastern Thailand 
 

วิภาดา วรวาทิน1*, ภัทรพงษ์ มกรเวส2, วิจติรา ทัศนียกุล3 และ วภิู กุตะนันท์1* 

Wipada Woravatin1*, Pattarapong Makarawate2, Wichittra Tassaneeyakul3 and Wibhu Kutanan1* 

 

บทคัดย่อ 
ผลการศึกษาความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจก่อนหน้านี้ พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรของล าดับเบสดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียกับการเกิดโรคหัวใจบางชนิดในบางประชากรท่ีไม่ใช่

ประชากรไทย การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการวิเคราะห์ล าดับเบสท้ังหมดของจีโนมไมโทคอนเดรียในผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดเต้นผิด

จังหวะอันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia: ARVD) เก็บตัวอย่าง

เลือดและสกัดดีเอ็นเอจากอาสาสมัครผู้ป่วยจ านวน 10 คน ท าการหาล าดับเบสด้วยวิธีเอ็นจีเอส (Next Generation 

Sequencing, NGS) จากนั้นวิเคราะห์ความความผันแปรของล าดับเบสความยาว 16,569 คู่เบส จัดแฮโปลกรุ๊ปและค านวณ

ค่าความถี่ของแฮโปลกรุ๊ป ท าการเปรียบเทียบข้อมูลล าดับเบสของผู้ป่วย ARVD กับกลุ่มควบคุม (อาสาสมัครสุขภาพดี) 

จ านวน 750 คน ซึ่งได้จากการศึกษาก่อนหน้านี้  ผลการศึกษาพบว่าความผันแปรต าแหน่ ง T9861C บนยีน COIII  

มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อการเกิดโรค (p = 0.0132) มีรายงานก่อนหน้านี้คาดว่าความผันแปรต าแหน่งนี้ส่งผลลดกิจกรรม

ของโปรตีนไซโทโครมออกซิเดส ในกระบวนการสังเคราะห์เอทีพี และมีผลต่อการท างานของไมโทคอนเดรีย อย่างไรก็ตามผล

การศกึษาคร้ังนี้ไมพ่บความผันแปรต าแหน่งอื่นๆ หรือชนดิของแฮโปลกรุ๊ปท่ีสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค ARVD ดังนัน้จึงอาจสรุปได้

ว่าความผันแปรบนดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียไมส่ามารถเป็นปัจจัยหลักในการท าให้เกิดโรค ARVD ได้แต่อาจเป็นปัจจัยสนับสนุน

ท่ีช่วยพัฒนาการเป็นโรค อย่างไรก็ตามการศึกษาจ านวนตัวอย่างและผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดอื่นเพิ่มเติมในอนาคต จะช่วยให้

สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียกับโรคหลอดเลอืดและหัวใจได้ดีมากยิ่งขึน้ 
 

ค าส าคัญ:  โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ, ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรีย, แฮโปลกรุ๊ป  
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-Abstract- 

Abstract 
 Previous mitochondrial DNA (mtDNA) investigation in cardiovascular disease patients exhibited specific mtDNA 

variations and pronounced haplogroups in some types of heart disease occurred in some non-Thai populations. 

Therefore, the present study intends to decode mtDNA genomes from Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia 

(ARVD) patients. Blood samples were collected from 10 ARVD patients; genomic DNAs were extracted and sequencing 

was done using Next Generation Sequencing (NGS) platform. The complete mtDNA sequences (16,569 bps) were 

diagnosed variations and haplogroups. Then statistical analyses comparison of variation and haplogroup frequencies 

between patients and control group were performed. Control group contains 750 mtDNA genomes from healthy 

subjects that were published previously. The results show that variant T9861C in COIII gene is significantly associated 

with ARVD ( p=0.0132); this variant has not been found in the control group. There was an earlier report that this 

variant may reduce the activity of cytochrome oxidase in ATP synthesis and can eventually affect mitochondrial function. 

No other variants and haplogroups were found to be associated with ARVD. In sum, the mitochondrial DNA variation 

is unlikely to be considered as the primary cause of ARVD, but it might be the supporting factors for the development 

of disease. Further enhancement of number of ARVD patients and other types of cardiovascular diseases would be 

provided more insight into understanding correlation between mtDNA variation and cardiovascular disease.  
 

Keywords:  Arrhythmogenic right ventricular dysplasia, Mitochondrial DNA, Haplogroup 
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-Abstract- 

การประเมินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ 

โรงพยาบาลเบตง 

Assessment of temperature and relative humidity in the airborne infection 

isolation room Betong Hospital 

 

ธรรมนูญ สุขไชยะ1* และ เฉลิม เดิมหมวก1 

Thammanoon Sookchaiya1* and Chaleam Dermmueg1 
 

บทคัดย่อ 
 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ เช่น COVID-19, MERS, SARS และ tuberculosis และยังมีผลต่อความรู้สึกสบาย

ของแพทย์และพยาบาลท่ีปฏิบัติงานภายในห้อง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมเชิงความร้อน 

(อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์) ภายในห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศท่ีมีความดันลบ(ไม่มีระบบปรับอากาศ)เทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานของ ASHRAE STD 170 และ ISO7730 โดยท าการตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมแิละความชื้นสัมพัทธ์ท้ัง

ภายในและภายนอกห้อง ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องมีค่าเฉลี่ยคือ 26.83 C, 78.42 

%RH  ส่วนอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกห้องมีค่าเฉลี่ยคือ 26.07 C, 80.72 %RH เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานท่ี

ยอมรับได้ตาม ASHRAE STD 170 พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ียอมรับได้( 21-24 C, < 60 %RH ) และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ISO7730 พบวา่มีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ยอมรับได้ (20-26  C, 30-70 %RH) 
 

ค าส าคัญ:  ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์, ห้องความดันลบ, ASHRAE 170 
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-Abstract- 

Abstract  
 The temperature and relative humidity are important factors that have direct influence on the spread of 

airborne pathogens such as COVID-19, MERS, SARS and tuberculosis, and also affect the thermal comfort of doctors 

and nurses operating in the AIIR. The aim of this study was to  assess the thermal environment (temperature, relative 

humidity) inside  the AIIR (negative pressure and no air-conditioning) to compare with the ASHRAE Standard 170-

2017 and ISO 7730. The results showed that Indoor Temperature and Relative humidity were mean at 26.83 C, 

78.42 %RH, ambient temperature and relative humidity were mean at 26.07 C , 80.72 %RH. When the analyzed 

data was compared with the ASHRAE Standard 170-2017 and ISO 7730, it was found that the temperature and 

relative humidity values are outside the acceptable comfort zone range (24-26 C, 30-70%RH) Compared to the 

acceptable criteria of the AIIR, it was found that the temperature and relative humidity were higher than the acceptable 

values according to the ASHRAE standard 170-3013 (21-24 C, < 60 %RH). From the results of this study, we need 

to design an appropriate HVAC system to control the temperature and relative humidity in the AIIR to comply with 

ASHRAE standard. 
 

Keywords:  AIIR, ASHRAE 170, Relative humidity, Negative pressure  
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-Abstract- 

การวิเคราะห์อัตราส่วนความชื้นในอาคารผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลเบตง 

Humidity ratio analysis in a airborne infection isolation room in Betong Hospital 
 

ถวิล มาทัง1* และ ปฏิพัทธ์ มีทอง1 

Thawin Matung1* and Patiphat Meethong1 
 

บทคัดย่อ 
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนความชื้นหรือปริมาณไอน้ าท่ีมีอยู่จริงภายในห้องนั้น 

ถ้าอัตราส่วนความชื้นมีค่าสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องหาทางลดลงมาให้มคี่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน วัตถุประสงค์ของงานวจิัย

นี้คือวิเคราะห์หาอัตราส่วนความชื้นภายในห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (AIIR) ท่ีมีความดันลบ เพื่อเปรียบเทียบ

กับหอผู้ป่วยท่ีมีความดันปกติในโรงพยาบาลเบตง ว่ามีค่าท่ียอมรับได้ตามมาตรฐานของ ASHRAE STD 55และ ISO7730 

หรือไม่ โดยท าการตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง AIIR ท่ีมีความดันลบ (ห้องเฟื่องฟ้า) 

และหอผู้ป่วยท่ีมีความดันปกติ (หอผู้ป่วยกุมารเวช) ทุก 30 วินาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยตัวตรวจวัด STH 15 และ Data 

logger จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ค านวณหาค่าอัตราส่วนความชื้น และวิเคราะห์อุณหภูมิจุดน้ าค้างภายในห้องท้ัง 2   

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบควบคุมความชื้น ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนความชื้นภายในห้องแยกโรคผู้ป่วย

แพร่เชื้อทางอากาศความดันลบ (ห้องเฟื่องฟ้า) มีค่าเฉลี่ย 17.45 g./kg. และอัตราส่วนความชื้นภายในหอผู้ป่วยกุมารเวช

(ความดันปกต)ิ มคี่า 17.57 g./kg. ท้ังสองห้องมคี่าอัตราส่วนความชื้นสูงกว่าเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (12 g/kg)  จึงไมส่อดคล้อง

และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE STD 55 และ ISO7730 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะต้องพัฒนาระบบ

ควบคุมความชื้นเพื่อท าให้ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราส่วนความชื้น อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐาน

ดังกล่าว 
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-Abstract- 

Abstract  
 The temperature and relative humidity Correlated with the humidity ratio (the actual amount of water vapor 

in the room). If the humidity ratio is higher than the standard, it must find a way to reduce it so that it does not exceed 

the standard. The purpose of this research is to analyze the humidity ratio in the isolation room of airborne contamination 

patients in Betong Hospital. Whether there is an acceptable value according to ASHRAE STD 55 and ISO7730 

standards. By measuring and recording temperature and relative humidity in the room, negative pressure (bougainvillea 

room) and normal pressure (pediatric ward) every 30 seconds for 24 hours with STH 15 and data logger. Then the 

data obtained were analyzed to calculate the moisture ratio. And analyze the dew point temperature to guide the 

design of humidity control systems. The results showed that the humidity ratio in the AIIR (negative pressure) was 

17.45 g./kg. and the humidity ratio in the pediatric ward (normal pressure) was 17.57. g./kg. The measured value is 

higher than acceptable humidity ratio (12 g / kg) and thus were inconsistent and not compliant with ASHRAE STD 55 

and ISO7730 standards. For this reason, the researcher deems it appropriate to develop a humidity control system to 

make the temperature relative humidity and humidity ratio Are in acceptable criteria according to the aforementioned 

standards. 
 

Keywords: Thermal comfort, Humidity control, Humidity ratio, Airborne infectious isolation room, Thermal environment 
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-Abstract- 

การพัฒนามาสก์หน้าท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดใบย่านาง 

Development of facial mask containing Tiliacora triandra (Colebr.) diels leaves extract 
 

อมรรัตน์ ชูเวช1*, สุรพล นธการกิจกุล1 และ กนกวรรณ เกียรติสิน1  

Amornrat Choovej1*, Surapol Natakankitkul1 and Kanokwan Kiattisin1  
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว และพัฒนาต ารับมาสก์

หน้าท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดใบย่านาง ใบย่านางสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล ได้สารสกัดลักษณะข้นหนืด มีผลผลิต

ร้อยละเท่ากับ 9.89 ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดใบย่านาง พบปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 

63.00±0.06 mg GAE/g extract ปริมาณฟลาโวนอยดร์วมเท่ากับ 530.61±0.51 mg RE/g extract และปริมาณแทนนนิรวม

เท่ากับ 147.49±0.23 mg Tannic acid/g extract  ผลทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH radical scavenging activity 

assay และ Ferric reducing antioxidant power assay พบว่าสารสกัดมีค่า IC50 เท่ากับ 2.778±0.013 mg/ml และ FRAP 

value 0.1608±0.180 mM Fe2+/g ตามล าดับ ผลทดสอบฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acne และ S. aureus มีค่า Inhibition 

zone เท่ากับ 12.33±0.58 mm และ 10.67±0.58 mm ตามล าดับ ท าการตั้งต ารับเจลพื้น 10 ต ารับ โดยปรับสัดส่วนสาร

ก่อฟิล์ม (polyvinyl alcohol, chitosan และ hydroxyethyl cellulose) น าแผ่นฟิล์มไปประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ด้าน

ลักษณะภายนอก ความเป็นกรด-ด่าง ระยะเวลาในการแห้ง ความหนืด ปริมาณความชื้น และคุณสมบัติเชิงกลของ

แผ่นฟลิ์ม ได้แก่ ค่าความทนแรงดึง การยืดของแผ่นฟิล์มท่ีจุดขาด และแรงในการลอกของแผ่นฟิล์ม ผลการทดสอบพบว่า

ได้ต ารับเจลพื้นท่ีมีลักษณะท่ีดี 4 ต ารับไปใส่สารสกัดใบย่านางท่ีความเข้มข้นร้อยละ 1 ของต ารับ แล้วท าการประเมิน

คุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติเชิงกล และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ได้ต ารับท่ีดีท่ีสุดคือ ต ารับ P9-E เป็นเจลสีเขียวเข้ม 

ความเป็นกรดด่างเท่ากับ 5.91 ความหนืดเท่ากับ 3.254±0.05 Pas ปริมาณความชื้นเท่ากับ 41.445±1.41% ความทนแรง

ดึงเท่ากับ 12.82±1.44 N การยืดของแผ่นฟิล์มท่ีจุดขาดเท่ากับ 369.1±16.33% แรงท่ีใช้ในการลอกของแผ่นฟิล์มเท่ากับ 

0.0087±0.002 N และมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 67.4±6.25% โดยสรุปต ารับมาสก์หน้าจากสารสกัดใบย่านางมี

คุณสมบัตท่ีิดใีนการน าไปใชใ้นทางเคร่ืองส าอางได้  
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-Abstract- 

Abstract 
The purposes of this study were to study antioxidant activity, antibacterial activity for acne and to develop 

facial mask containing Yanang (Tiliacora triandra) leaves extract. Yanang leaves were extracted with ethanol. The 

percentage yield of crude extract was 9.89%. The chemical components analysis of Yanang leaves extract showed 

the total phenolic content was 63.00 ± 0.06 mg GAE/g extract, the total flavonoid content was 530.61±0.51 mg RE/g 

extract and the total tannin content was 147.49±0.23 mg Tannic acid/g extract. The antioxidant properties of the 

extract were evaluated using DPPH radical scavenging activity and Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assays. 

The IC50 of DPPH assay and FRAP value were 2.778±0.013 mg/ml and 0.1608±0.180 mM Fe2+/g, respectively. Yanang 

leaves extract showed anti-microbial activity against P. acne and S. aureus with the inhibition zone diameter of 

12.33±0.58 and 10.67±0.58 mm, respectively. The ten gel formulations were developed and varied ratio of film 

formers (polyvinyl alcohol, chitosan and hydroxyethyl cellulose). The physical properties of film including appearance, 

pH, drying time, viscosity, and moisture content were then evaluated. The mechanical properties of films such as 

tensile strength, the percentage of elongation at break and peel force were also performed. The suitable four gel 

formulations showed good properties to further adding with 1 %w/w of Yanang extract. These facial masks were 

evaluated physical properties, mechanical properties and antioxidant activity. The results showed that the best 

formulation (P9-E) was dark green gel with pH of 5.91, viscosity of 3.254±0.05 Pas, moisture content of 

41.445±1.41%, tensile strength of 12.82±1.44 N, percentage of elongation of 369.1±16.33% and peel force of 

0.0087±0.002 N. In addition, this formulation revealed the antioxidant activity of 67.4±6.25% by DPPH assay. In 

conclusion, facial mask containing Yanang leaves extract had a good property to further use in cosmetic field. 
 

Keywords:  Yanang leaves, Antioxidant, Antibacterial, Facial mask 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ชีวภาพในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเอสเเอลอีต่อการดาเนินไปของ

โรคไตอักเสบ 

Exploration of urinary biomarker in SLE patients to nephritis progression 
 

สุภาพร ขาจันทร์1*, นิธิภรณ์ ธรรมขัน1 และ เปรมฤทัย หลอมทอง1  

Supaporn Khamchun1*, Nithiporn Thammakhan1 and Premruethai Lomthong1 
 

บทคัดย่อ  
โรคเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus) เป็นโรคภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเองท่ีสามารถก่อให้เกิดพยาธิ

สภาพต่อไต ซึ่งเรียกว่า ไตอักเสบลูปัส โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อพยากรณ์ความรุนแรงของโรคในปัจจุบัน 

พบวา่สามารถส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บและเสี่ยงตอ่การติดเชื้อได้ ดังนัน้ คณะผู้วิจัยจึงมแีนวคิดในการค้นหาโปรตีน

ในปัสสาวะ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรคในการเกิดพยาธิสภาพท่ีไตของผู้ป่วยด้วยการค้นหาโปรตีนอย่างเป็น

ระบบจากการรวบรวมข้อมูลโปรตีนในปัสสาวะท่ีมีการแสดงออกท่ีผิดปกติในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี  ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2014-

2019 จากนั้นนาโปรตีนดังกล่าวมาวิเคราะห์การทาหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพท่ีไตด้วยเคร่ืองมือชวีสา

รสนเทศ STRING และวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตนีในเซลล์ตา่งๆ และในตาแหนง่ตา่งๆ ของเซลล์ดว้ยเครื่องมือชีวสา

รสนเทศ FUNRICH และ Uniport ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่าโปรตีน vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM1)  

มีปริมาณท่ีสูงและจาเพาะกับผู้ป่วยโรคเอสแอลอีท่ีมีพยาธิสภาพท่ีไต มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ 

รวมท้ังพบได้บนเยื่อหุ้มเซลล์ไต และสามารถหลั่งออกมาในปัสสาวะได้ จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงทาการตรวจสอบการ

แสดงออกของโปรตีน VCAM1 ในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีเปรียบเทียบกับผู้ท่ีมีสุขภาพดีกลุ่มละ  4 ราย ด้วยวิธี 

Western blot พบว่าผู้ป่วยโรคเอสแอลอีมีปริมาณโปรตีน VCAM1 สูงกว่าผู้ท่ีมีสุขภาพดีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 

0.05) แสดงให้เห็นว่าโปรตีน VCAM1 สามารถเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในปัสสาวะเพื่อการพยากรณ์ความรุนแรงของโรคในการ

เกิดพยาธสิภาพท่ีไตของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีได้อยา่งจาเพาะ  
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-Abstract- 

Abstract  
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease which affect to renal insufficiency so 

called lupus nephritis. However, laboratory examinations in clinical prognosis in this disease were able to cause tissue 

injury and risk of infection in the patients. This study thus aimed to systematically explore the novel urinary protein for 

further development into prognosis biomarker in the nephritis of SLE patients. The data of urinary proteins that 

previously reported in abnormal expression of SLE patients since 2014-2019 were comprehensively collected. These 

proteins were then analyzed the function involved with renal insufficiency using STIRNG bioinformatics tool. In addition, 

the site of expression in various cell types and organelles inside the cells were predicted by FUNRICH and Uniport 

bioinformatics tool, respectively. The result exhibited that vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM1) protein was found 

in the higher level and also specific in SLE patients with nephritis. Moreover, VCAM1 had the role in immunity, 

inflammatory response and also expressed on plasma membrane of renal cells and had ability to secret into urine. 

Subsequently, the level of VCAM1 in urine of SLE patients (N = 4) was determined and compared to healthy control 

individuals (N = 4) by Western blot. The result demonstrated that the level of VCAM1 in SLE patients was the 

significantly higher than those healthy controls (p < 0.05). Hence, VCAM1 could possibly act as the novel urinary 

biomarker for prognosis of nephritis severity in SLE patients.  
 

Keywords:  Biomarker, Lupus nephritis, Protein, SLE, Urine 
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-Abstract- 

ความชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมปอ้งกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  

อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

Prealence and associated factors to behavioral prevention on depression  

among elderly group in Doi-Luang District, Chiang Rai 
 

ภุชงค์ ชื่นชม1*, สุภาพร ตรงสกุล1 และ วรรณรัตน์ ลาวัง1  

Puchong Chuenchom1*, Supaporn Trongsakul1 and Wannarat Lawang1 
 

บทคัดย่อ 
 เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโดยใช้กรอบแนวคิดความ

เชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock (1974) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุอ าเภอดอยหลวง  จังหวัด

เชียงราย จ านวน 403 ราย เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 

แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โรคทางกาย การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมป้องกันภาวะ

ซึมเศร้า วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.6 มีอายุระหว่าง 60-69 ปีร้อยละ 60.3 สภานภาพสมรสคู่ 

ร้อยละ 46.9 การศึกษาชั้นประถมศกึษา ร้อยละ 74.7 พบความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 3.97 วิเคราะห์ความสัมพันธ์

พบว่า  1) สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า ในระดับปานกลาง (r = 0 

.62, P < 0.01)  2) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้ามี  ในระดับสูง (r = 

0.81, P < 0.01) และ  3) การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อทางสุขภาพท่ีเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤตกิรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า ในระดับปานกลาง (r = 0.60, P <0 .01)  

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ควรส่งเสริมให้ครอบครัวมสี่วนร่วมในการสนับสนุนพฤตกิรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าใน

กลุ่มผู้สูงอายุโดยเน้นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและส่งเสริมการรับรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อทางสุขภาพอัน

เกี่ยวเนื่องกับโรคซึมเศร้า การออกก าลังกาย ร่วมกับการจัดการความเครยีด  
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง, พฤตกิรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, ความชุก 
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-Abstract- 

Abstract  
This study aimed to investigate prevalence and associated factors related to behavioral prevention on 

depression among older people by using the theory of Health Belief Model (Rosenstock, 1974) as the conceptual 

framework. In total, 40 3 older people aged more than 6 0 years old and over who live in Doi Luang District, Chiang 

Rai were participated in the study. The Patient Health Questionnaire (PHQ)-9 was used for depressive mood screening 

test as well as the questionnaires with personal information, medical history, Social supported and behavioral prevention 

on depression. Data analysis was applied by using descriptive statistics and correlation coefficient (r).  

The study revealed that half of participants (53.6%) were female, 60.3% in the age range 60-69 years old, 

46.9% were married and 74.7% finished primary school. The prevalence was shown at 3 .97%. The correlation 

analysis showed that 1) Family relationships and anti-depression behaviors were moderately related with r = .62,  

P <0.01 2) social support and anti-depression behavior were associated at high levels with r = 0 .8 1, P <.0 0 1 and 

3) perceptions and beliefs on depression and anti-depression behaviors were moderately related with r = 0.60, 

P<.001).  

The results from this study suggested that related organizations in the community should encourage 

community participation for mental health promotion among older people by use the perceptions and beliefs on anti-

depression behaviors together with physical activity and stress management in order to prevent depression in elderly group.  
 

Keywords:  Associated factor, Behavioral prevention on depression, Depression, Prevalence 
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-Abstract- 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว 

จังหวัดล าปาง 

Self-care behavior among hypertension patients in Tambon Maeteep, Ngao 

District, Lampang province 
 

อภชิญา พอสม1* และ อนุกูล มะโนทน1 

Apichaya Porsom1* and Anukool Manoton1  
 

บทคดัย่อ 

การศึกษามุ่งหมายส ารวจปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง จ านวน 237 คน สอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน  

โลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.1 มีอายุเฉลี่ย 57 ปี จบการศึกษาต่ ากว่าระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ 97 รายได้เฉลี่ย 3,540 บาท ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รอ้ยละ 81.4 ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความ

ดันโลหิตสูงเฉลี่ย 7 ปี กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับดี พฤติกรรมการดูแลตนเอง การเข้าถึงบริการสุขภาพ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคือ เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความดันโลหติสูง 

การเข้าถึงบริการสุขภาพและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ได้สมการท านาย

พฤตกิรรม คือ พฤตกิรรมการดูแลตนเอง = 11.844 – 1.685 (เพศ) + 0.51 (อายุ) + 0.001 (รายได้) + 0.086 (ระยะเวลาท่ี

ป่วยเป็นโรคความดันโลหติสูง) + 2.295 (การเข้าถึงบริการสุขภาพ) – 0.693 (การได้รับการสนับสนุนทางสังคม) 

ผลการศกึษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติพฤตกิรรมการดูแลตนเอง เพื่อควบคุม

และป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามเพศ กลุ่มอายุ กลุ่มรายได้ ระยะเวลาท่ี

เจ็บป่วย การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม การท่ีผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูล

ข่าวสาร วัตถุสิ่งของและทรัพยากรรวมท้ังการได้รับแรงสนับสนุนทางด้านจิตใจ และก าลังใจจากครอบครัว เพื่อนบ้าน 

บุคลากรทางการแพทยน์ัน้ จะท าให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปฏบัิตติัวตามค าแนะน าที่ถูกต้อง 
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการดูแลตนเอง, โรคความดันโลหิตสูง  
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-Abstract- 

Abstract 
 The study aimed to survey the factors related to the self-care behavior of hypertension patient at Meateeb 

Ngao Lampang Province, among 237 people. Interview self-care of hypertension patient. Percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, and multiple regression analysis were used for the data analysis. Results revealed that most 

patients with Female 67.1%, ages-range were 57 years. The education of patients was primary level 97%, income 

was about 3,540 Baht, agriculture occupational 81.4%, symptoms illness7 years. The knowledge was at good level, 

the self-care behavior of the patients, the level of apposed to health care service, communication of health and the 

social support were at moderate level. The factors were sex, age, income, symptoms illness, the apposed to health 

care service and the social support were related as the self-care behavior at 0.05 level of significant. The standards 

predictive equation was as follow: Y = 11.844-1. 1.685 (sex) + 0.51 (age) + 0.001 (income) + 0.086 (symptoms 

illness) + 2.295 (the apposed to health care service) – 0.693 (social support) 

The results of this study can be used as a guideline for planning self-care behaviors. To control and prevent 

hypertension With emphasis on providing correct knowledge according to gender, age group, income group, duration 

of illness Access to health services And getting social support How patients receive information assistance Objects, 

objects and resources, including receiving psychological support And encouragement from family, neighbors, and 

medical personnel allows patients to modify their behavior or follow correct advice. 
 

Keywords:  Self-Care Behavior, Hypertension 
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-Abstract- 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

The study of community elderly care model 
 

วิไลพร กาเชยีงราย1*, ดาว เวียงคา1, วิมลมาศ จันทร์เชื้อ1, ประกายดาว สุทธิ1, ลินยา เทสมุทร1,  

ธรรมวิทย์ ราญรอน1  และ ตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร1  

Wilaiporn Kachiangrai1*, Dao Weangkam1, Wimonmas Janchuea1, Prakaidao Suti1, Linya Tesamut1, 

Tammawit Ranron1 and Traichadchaya Chaiwutkajon1 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท่ีในพื้นท่ีการด าเนินงาน  

1 คณะ 1 โมเดล ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พบรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ดังนี้ ผู้สูงอายุกลุ่มตดิ

สังคมดูแลผ่านทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ  หรือชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และติดเตียง ดูแล 

โดยอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ผลการส ารวจปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ สายตาพร่ามัวมองไม่ชัด นอนหลับยาก อาการชาปลายมือ 

ปลายเท้า กลัวการเกิดโรคประจ าตัว ความสามารถในการท ากิจกรรมลดลง และขาดความภาคภูมิในตัวเอง ความ

ต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ ต้องการให้มีการจัดบริการการแพทย์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ต้องการให้

สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ต้องการให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคมท้ังด้าน

ความเป็นอยู ่รายได้ และบริการจากรัฐ ตอ้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ และการท าให้ชีวิตมคีวามสุข  

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ผ่านทางโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพ เห็นคุณค่า และภูมปัิญญาของตนเอง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มและการจัดกิจกรรม และได้ร่วมค้นหาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่วนการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ผ่านทางโครงการบริการวิชาการ ท าให้ผู้ดูแลสามารถนาความรู้และทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ใน

การดูแลด้านร่างกายผู้สูงอายุ มคีวามรู้และทักษะในการดูแลดา้นร่างกายผู้สูงอายุ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

เกี่ยวกับการดูแลดา้นร่างกายผู้สูงอายุ  

ผลการวิจัยทาให้ได้แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลแม่กาตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการ

ท ากิจวัตรประจ าวัน และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรูไ้ปสู่การปฏบัิตใินการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้  
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบการดูแลผู้สงูอายุ 
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-Abstract- 

Abstract  
This research is descriptive research to study the model of care for the elderly in the area of 1 faculty, 1 

model of the School of Nursing, University of Phayao. Found a model of care for the elderly in the community as 

follows: the elderly, social dependence group, take care of it through organizing activities in schools for the elderly. Or 

the elderly club. Elderly people in the home and bed dependence group supervised by public health volunteers and 

elderly carers. 
The survey results of health problems of the elderly include blurred vision, difficulty sleeping, numbness of 

the hands and feet, fear of disease, decreased ability to do activities and lack of self-esteem. The health needs of the 

elderly include the need for a medical service to take care of the health of the elderly, the need for society to recognize 

the value and dignity of the elderly, the need for provide support from family and society in terms of living, income 

and government services, the need to participate in religious activities as usual and the need for making life happy.  

Elderly care for social dependence group through a project to preserve art and culture, enabling the elderly 

to be promoted their own value and wisdom, meet and exchange knowledge, opinions and spend time wisely, To be 

promoted support grouping and organizing activities and explore local wisdom. As for caring for the elderly, home and 

bed dependence groups through the academic service project, enabling caregivers to apply their knowledge and skills 

to the elderly's physical care, have knowledge and skills in taking care of the elderly body and exchange learning 

experiences related to elderly physical care.  

The results of the research resulted in a guideline of health care for the elderly in Mae Ka sub-district 

according to the potential groups according to their ability to perform daily activities and project participants can apply 

their knowledge to practice in caring for the elderly in the community.  
 

Keywords:  Elderly care model 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 

The relationship between health literacy and food consumption 

behavior among grade 4-6 students, Rang Nok sub-district, Sam Ngam district, 

Phichit province 
 

ณัฐธิดา พงศพ์ิทัศน์1, ปิยะนุช เก้าพันกร1*, กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น1, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ1 และ เอกภพ จันทร์สุคนธ์1 

Natthida Phongphithat1, Beeyanuch Kaopangorn1*, Kingkaew Samruayruen1, Nithipong Sribenchamas1 

and Eakpop Junsukon1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นี้เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพกับพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 4-6 ต าบลรังนก อ าเภอสามงา่ม จังหวัดพจิิตร กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

4-6 จ านวน 104 คน สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใ ช้ คือ แบบทดสอบความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้

ประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวจิัยพบวา่ นักเรียนสว่นใหญ่

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 77.0 ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง (r= 

.669, P<0.01) ผลจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถน าไปปรับปรุงเป็นข้อมูลพื้นฐานในพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเนื่องจาก ทักษะความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะการตัดสินใจ อยู่ในระดับต่ ามาก จึงควรมีการ

พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มให้พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนมคีวามเหมาะสมยิ่งขึน้ 
 

ค าส าคัญ:  ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ, พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
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-Abstract- 

Abstract  

This descriptive research is aim to study health literacy,  food consumption behavior and to study the 

relationship between health literacy and food consumption behavior among grade 4-6 students at Rang Nok Sub-

district, Sam Ngam District,  Phichit Province. The sample consisted of 104 students in grades 4-6, using a simple 

random sampling method. The instruments were health literacy and food consumption behavior questionnaire.  Data 

were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson's Product 

Moment Correlation Coefficient. The research results were found that health literacy was at a moderate level (58.7%) 

and food consumption behavior was at a moderate level (77.0%) . The health literacy was positively correlated with 

food consumption behavior at a moderate level (r= .669, P<0.01). The results of this research can be used to provide 

a basis for improving health literacy due to knowledge and understanding, decision-making skills were at very low 

level. And further promote the food consumption behavior of students. 
 

Keywords:  Health literacy, Food consumption behavior, Grade 4-6 students 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมระดับความดัน

โลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิิตร 

The relationship between health literacy and blood pressure control behavior 

among patients with hypertension, Rang Nok sub-district, Sam Ngam district, 

Phichit province 
  

ภารวี อ๊อดทรัพย์1*, อรวรรณ น้อยแก้ว1, กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น1, นิธิพงศ์ ศรเีบญจมาศ1 และ วภิาดา ศรีเจริญ1 

Parawee Aodsub1*, Orawan Noikaew1, Kingkaew Samruayruen1, Nithipong Sribenchamas1 and  

Wiphada Srijaroen1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม 

การควบคุมระดับความดันโลหิต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมระดับ

ความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรค 

ความดันโลหิตสูง จ านวน 237 คน คัดเลือกตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มอย่างมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบทดสอบความรอบรู้

ด้านสุขภาพ แบบสอบถามความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์โดยใชป้ระสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ผลการวจิัยพบวา่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงส่วนใหญ่มีความรอบรู้

ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 95.4 มีพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในระดับดี คิดเป็น

ร้อยละ 62.4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในระดับสูง  

(r= .722, P<0.01) ผลจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริม

พฤตกิรรมควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ, พฤตกิรรมควบคุมระดับความดันโลหิต, โรคความดันโลหติสูง 
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-Abstract- 

Abstract 
This descriptive research is aim to study health literacy, health literacy, blood pressure control behavior among 

patients with hypertension and to study the relationship between health literacy and blood pressure control behavior 

among patients with hypertension at Rang Nok Sub-district, Sam Ngam District, Phichit Province. The sample consisted 

of 237 hypertensive patients, using a sy s t ema t i c  s amp l i n g  method. The instruments were test health literacy 

questionnaires health literacy and questionnaires blood pressure control behavior. Data were analyzed by descriptive 

statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson's Product Moment Correlation 

Coefficient. The research results were found that health literacy was at a moderate level (95.4%) and blood pressure 

control behavior was at a good level (62.4%). The health literacy was positively correlated with blood pressure control 

behavior at a high level (r= .722, P<0.01). The results of this research can be used as a basic for improving health 

literacy and further promote the blood pressure control behavior among patients with hypertension. 
 

Keywords:  Health literacy, Blood pressure control behavior, Hypertension 
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-Abstract- 

ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ต าบลวังโมกข์ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

Factors predictive glycemic control level in diabetes mellitus client Wangmok  

sub-district Wachirabarami district at Phichit 
 

ศรัญญา อยู่สุข1, ณฤทัย ย้อมแอน่1, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ1* และ กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น1 

Saranya Yusuk1, Naruthiai Yoman1, Nithipong Sribenchamas1* and Kingkaew Samruayrue1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลใน

เลือด และปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานในต าบลวังโมกข์  อ าเภอวชิรบารมี 

จังหวัดพจิิตร ประชากรคอื ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 467 คน กลุ่มตัวอยา่งคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 300 คน สุ่มตัวอยา่ง ด้วยวิธี

สุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเนื้อหา มีค่า IOC เท่ากับ 

0.67-1 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.704 - 0.975 และมีค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.20 - 0.914 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

เชงิพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด และสถิตอิา้งอิง 

ได้แก่ การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise method)  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลอยู่ในระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 99.0 และปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้อุปสรรค ระดับการศึกษา การรับรู้ความรุนแรง อาชีพรับ และ 

การรับรู้ประโยชน์ (r=0.867, P < 0.05) โดยสามารถร่วมพยากรณ์พฤตกิรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย

โรคเบาหวานได้ร้อยละ 74.8 ผลจากการวจิัยคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแผนหรือกิจกรรมในการ

ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ประสบความส าเร็จตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ต าบลวังโมกข์ อ าเภอวชริบารมี จังหวัดพจิิตร ตอ่ไป  

 สามารถสร้างสมการการท านายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบล 

วังโมกข์ อ าเภอวชริบารมี จังหวัดพจิิตร ในรูปแบบคะแนนดบิได้ดังนี้ 

Y´ (พฤตกิรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืด) = 97.939 + 1.337(X16) + 6.033((X5) + 0.341(X17)          

                                                             - 2.247(X7) + 0.249(X15)     
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยพยากรณ์, พฤตกิรรมการควบคุมระดับน้ าตาล, โรคเบาหวาน 
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-Abstract- 

Abstract  
  This study was predictive research. It aims to study the behavior of controlling the sugar in blood and factors 

of predictive the degree of sugar in the blood in the case of diabetics in Wangmok sub-district Wachirabarami district 

at Phichit province. The sampling was selected 300 persons from 467 populations by random. Questionnaire was used 

as a tool which has been tested for content validity were 0.67-1, reliability were 0.704-0.975 and discrimination 

power were 0.20-0.914. The researchers analyzed the data by descriptive statistics including the frequency, 

percentage, mean, standard deviation, maximum, and minimum. The reference statistics were included stepwise 

multiple regression analysis.  

The research found that the most of diabetics have the moderate in sugar control behavior or 99 percent and 

the factor that able to significantly statistic for predictive the degree of sugar in the blood in case of diabetics at a level 

of 0.05 including recognizing obstacles, education, perceptions of virulence, general employment, and occupation 

(r=0.867, P < 0.05) be able to predict the degree of sugar in blood behavior in 74.8% of the diabetics. The results 

can be used for the fundamental information in setting the plan or activities in taking care of the diabetes group in the 

most efficient way and responding to the goals of the Diabetes Service System in Wangmok sub-district Wachirabarami 

district at Phichit province. 

           From the result can create the equation of predictive the degree of sugar in the blood in the case of diabetics 

in Wangmok sub-district Wachirabarami district at Phichit province in form of raw scores as follows: 

Y´ (the behavior of controlling the sugar in blood) = 97.939 + 1.337(X16) + 6.033((X5) + 0.341(X17)          

                                                                - 2.247(X7) + 0.249(X15)     
 

Keywords:  Predictive factors, Sugar control behavior, Diabetes   
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการคลินิกการแพทย์แผนจีนของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Factors correlated to access Chinese medicine clinic service of personnel at 

University of Phayao 
 

กฤตภาส ต๊ะพรหม1, ดาลิณ ีเรอืงเกษม1, เปรมฤดี ด้วงงาม1, ศศวิิมล ไสยรส1, โสภา ลีจรรยาวัตร์1*,  

อัษฎาวุธ บุญเรอืง1, วรางคณา กล้าจรงิ2, พงศน์เรศ แจ้งพรมมา2, สิรมิา วงษ์พล2 และ ทวีวรรณ ศรีสุขค า3 

Gritapas Thaprom1, Dalinee Rueangkasem1, Premruedee Duangngam1, Sasiwimon Saiyaros1,  

Sopha Leejanyawat1*, Asadawut Boonruang1, Warangkhana Klajing2, Pongnared Jaengpromma2,  

Sirima Wongpon2 and Taweewun Srisookkum3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการคลนิกิการแพทยแ์ผนจีนของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ จ านวน 317 คน  

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 20 มีนาคม ถึง 27 มีนาคม 2563 เคร่ืองมือในการท าวิจัย คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่ สถิตทิดสอบ Chi square 

ผลการศึกษา ปัจจัยโน้มน า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ มีทัศนคติในด้านสถานท่ี  และบริการ 

ด้านราคา ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท้ังหมดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยสนับสนุน พบว่า  

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาท ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงคลินิกการแพทย์แผนจีนน้อยกว่า  

11 กิโลเมตร และส่วนใหญ่ทราบว่า มหาวิทยาลัยพะเยามคีลินิกการแพทยแ์ผนจีน 

 

 

                                                           
1 สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีนคูข่นานศลิปศาสตร์ภาษาจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
3 หลักสูตรปฏบิัติการฉกุเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยโน้มน า ได้แก่ ระดับการศึกษาและทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึง

บริการคลินิกแพทย์แผนจีนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจัยสนับสนุน 

ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารและรายได้ มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการคลินิกแพทย์แผนจีนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

พะเยา อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 

ค าส าคัญ:  คลินิกการแพทยแ์ผนจีน, การเข้าถึงบริการ, มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

Abstract  
 The objective of this study was to examine the factors correlated to access Chinese medicine clinic service of 

personnel at University of Phayao. The participants consisted of 3 1 7  of service personnel and academic personnel at 

University of Phayao. The instrument was a questionnaire and a questionnaires were distributed to participants during 

March 20th, 2020 – March 27th, 2020. In data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were employed: 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 

Thus, the results of the study in predisposing factors revealed that most of the participants were female, 

average age of 30 – 39 years, single, postgraduate, occupation: university service personnel. The participants had an 

attitude in location, servicing process, price, physician and clinic service staff at the high point. Supporting factors: most 

participants have average monthly income between 20,000 - 29,999 Baths, distance between domicile to University 

of Phayao less than 11 kilometers and perceived that University of Phayao has a Chinese medicine clinic. 

The results of hypothesis testing in predisposing factors showed that personnel’s level of education and 

personnel’s attitude having correlation with access services at Chinese medicine clinic at University of Phayao at 0.05 

significance level. Supporting factors: personnel’s information received and personnel’s monthly income having 

correlation with access services at Chinese medicine clinic of University of Phayao at 0.05 significance level.  
 

Keywords:  Chinese medicine clinic, Access services, University of Phayao  
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-Abstract- 

ทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีต่อการรักษากลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรม 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

The attitudes of the University of Phayao personnel towards computer syndrome 

treatment using traditional Chinese medicine 

 

กัลยพัชร รัตนเทวมาตย์1*, จิรภัทร นาต๊ะ1, ณัฐริกา การะภักดี2, ธีรยศ คันธชุมภู1, ปวรรัตน์ ไชยสุวรรณ1,  

อิสรยี์ เปี่ยมลาภโชตกิุล1, ปุณยภัสร์ ศริิธีราฐิติกุล1, พงศน์เรศ แจ้งพรมมา1 และ นครินทร์ ชัยแก้ว2 

Kalyapach Rattanatewamat1*, Chirapat Nata1, Nuttarika Karaphakdee2, Teerayos Kantachoompoo1, 

Pawornrat Chaisuwan1, Issaree Peamlapchotikul1, Poonyaphat Siriteerathitikul1, Pongnared Jaengpromma1 

and Nakarin Chaikaew2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีต่อการรักษากลุ่มอาการ

คอมพิวเตอร์ซินโดรมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏบัิติงานในส่วนของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 17 คณะ จ านวน 474 คน เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ทราบว่าโรงพยาบาลและคลินิกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้บริการการแพทย์แผนจีน 

ร้อยละ 83.54 และยังไม่เคยใช้บริการการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลหรือคลินิกมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ 77.43   

ในส่วนของการให้บริการของหน่วยงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค พบว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์  

ร้อยละ 94.94 ภาพรวมระดับทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีต่อการรักษากลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรม

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยรวมอยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยามากท่ีสุด คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในการรักษาทาง

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ค่าเฉลี่ย 4.02, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.764) รองลงมาได้แก่ การรักษาคอมพวิเตอร์ซินโด

รมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์โบราณท่ีควรรักษาไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.83 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.654)  

การรักษาคอมพวิเตอร์ซินโดรมด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนควรให้ใช้รักษาร่วมกับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 

3.79, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.738) การรักษาคอมพิวเตอร์ซินโดรมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นทางเลือกหนึ่ง

                                                           
1 สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีนคูข่นานศลิปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Bachelor of Traditional Chinese Medicine and Bachelor of Arts in Chinese, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao 56000 
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ในการรักษาในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 3.70, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.707) และการฝังเข็มเป็นการรักษาทางเลือกหนึ่งท่ี

ชว่ยรักษาคอมพวิเตอร์ซินโดรม (คา่เฉลี่ย 3.68, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.690) ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรม, ทัศนคต,ิ ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 
 

Abstract  
 The purpose of this research is to study the attitudes of the University of Phayao personnel towards Computer 

Syndrome treatment using Traditional Chinese medicine. The sample group was the personnel working in 17 faculties 

of the University of Phayao at a total of 472  persons. Data were collected by questionnaires. Then the data were 

analysed by statistical software packages, using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The results of the research showed that most of the personnel knew that the University of Phayao 

hospitals and clinics provided treatment using Traditional Chinese medicine of 83 . 5 4  percent and never received 

Traditional Chinese medicine services in the hospitals or clinics within the University of Phayao of 77 . 43  percent. In 

the aspect of the department's services, public relations and knowledge providing on the diseases found that 94 . 9 4 

percent did not have public relations. Overall, the attitude level of the University of Phayao personnel towards the 

Computer Syndrome treatment using Traditional Chinese medicine was at the moderate level. When considering each 

aspect found that the aspects that obtain the highest average of the attitude level of the personnel of the University 

of Phayao were there should be public relations on Traditional Chinese medicine in the treatment using Traditional 

Chinese medicine (mean value of 4.02, standard deviation value of 0.764), followed by Computer Syndrome treatment 

using Traditional Chinese medicine which is an ancient science that should be maintained (mean value of 3 . 83 , 

standard deviation value of 0 . 65 4 ) .  Computer Syndrome treatment using Traditional Chinese medicine should be 

combined with conventional medicine treatment (mean value of 3.79, standard deviation value of 0.738). Computer 

Syndrome treatment using Traditional Chinese medicine is an alternative treatment at present (mean value of 3 . 70 , 

standard deviation value of 0.707), and acupuncture is an alternative treatment that cure Computer Syndrome (mean 

value of 3.68, standard deviation value of 0.690), respectively. 
 

Keywords:  Computer syndrome, Attitude, Traditional chinese medicine 
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ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อการใช้สัญลักษณ์

โภชนาการทางเลือกสุขภาพ  

Knowledge, attitude and behavior of students in University of Phayao on the 

healthier choice symbols 
 

สุรศักดิ์ ใจเขียนดี1*, ดวงพร ธัญลักษณ์พนา1, ชนาภรณ์ สุพร1, มุทิตา กาอ้วน1, ณภัทร ขนาดก าจาย1,  

สุภาพร วังก๋าต๊ะ1 และ นิศรา บุญเกิด2  

Surasak Chaikhiandee1*, Duangporn Tanyalaakpana1, Chanaphon Suphon1, Mutita Kaouan1, Napat 

Kanadkhumjai1, Supapron Wangkata1 and Nitsara Boonkerd2 
 

 บทคัดย่อ 
โรคอ้วน และโรคท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญท่ีสามารถป้องกันได้โดยลด

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเฉพาะการรับประทานอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ  เนื่องจากวิถีชีวิตแบบคนเมืองสมัยใหม่มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมถู่กตอ้งตามหลักโภชนาการ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาการรับรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการทางเลือกสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา   2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้ พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติในการเลอืกบริโภคอาหารท่ีได้รับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน เคร่ืองท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลอืก

สุขภาพในระดับต่ าจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีทัศนคตใินการเลอืกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารท่ีได้รับสัญลักษณ์

โภชนาการทางเลือกสุขภาพในระดับปานกลาง (3.22 ± 0.91) โดยพฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติในการเลอืกบริโภคอาหารท่ีได้รับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 (r = 

0.235) ดังนั้น การให้ความรู้ในเร่ืองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกเพื่อสุขภาพนั้นมีส่วนช่วยให้นิสิตมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเหมาะสม และเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังในอนาคต  
 

ค าส าคัญ:  สัญลักษณโ์ภชนาการทางเลือกสุขภาพ, มหาวทิยาลัยพะเยา, พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 
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2 สาขาจุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา   
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Abstract  
Obesity and its associated diseases, which are non-communicable diseases, are a major public health problem 

that can be prevented by reducing risk factors especially unhealthy food consumption. Due to the modern urban 

lifestyle, the dietary habits are not according to nutrition principles. This research aimed  1) To study the perception 

and understanding of healthier choices symbols of students at University of Phayao  2) To study the relationship of 

knowledge, food consumption behavior and attitudes in food choice behavior which were marked with healthy nutrition 

symbols. The samples were 400 bachelor’s degree students in University of Phayao. The instruments used to gather 

data were an online questionnaire. Data analyzed by using descriptive statistics including mean, percentage, standard 

deviation and the Pearson’s correlation coefficient. The results found that the majority of students had a low level of 

knowledge of healthier choices symbols at 64.5% and a moderate level of attitudes in food choice behavior with 

healthy nutrition symbols (3.22 ± 0.91). The relationship between consumption behavior and attitudes were positively 

related at the significant level of .05 (r = 0.235). Therefore, the knowledge of healthy nutrition symbols may be 

contributed to students' appropriate consumption habits and provides guidelines for preventing chronic non-

communicable diseases in the future.  
 

Keywords:  Healthier choice symbol, University of Phayao, Food consumption behavior 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ

ผู้สูงอายุ ต าบลวังโบสถ์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์     

Factors affecting to coronavirus disease 2019 (COVID-19)  prevention behavior of 

the elderly in Wang Bot sub–district, Nong Phai District, Phetchabun province 
 

นิสารัตน์ โอดมี1, รุ้งนภา กอนโตน1, นิธิพงศ์ ศรเีบญจมาศ1* และ กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น1 

Nisarat Aotmee1, Rungnapa Konton1, Nithipong Sribenchamas1* and Kingkaew Samruayruen1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นี้เป็นการวจิัยเชงิท านาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรม

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของผู้สูงอายุ ต าบลวังโบสถ์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

กลุ่มตัวอยา่ง คือผู้สูงอายุ จ านวน 160 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67–1.00 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.944 และมีค่าอ านาจจ าแนก 

เท่ากับ 0.24-0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิตอิา้งอิงการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 ผลการวจิัย

พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-64 ปี และการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา พฤติกรรมการ

ป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับสูง ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ได้แก่ ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความคาดหวังในความสามารถของการ

ป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระดับการศกึษา ผลจากการวจิัยคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุส าหรับพยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข 

และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นพืน้ท่ีใกล้เคียงได้ 
 

ค าส าคัญ:  ผู้สูงอายุ, พฤตกิรรมการป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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-Abstract- 

Abstract  

 This predictive research was aim to study behavior and factors affecting to coronavirus disease 2019 

prevention behavior of The elderly in Wang Bot Sub – district, Nong Phai District, Phetchabun Province. The sample 

size in this study consisted of 160 elderly. Questionnaire was used as a tool which has been tested for content validity 

were 0.67-1.00, reliability were 0.944 and discrimination power were 0.24-0.89. Data were analyzed by descriptive 

statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by stepwise multiple 

regression analysis. This data showed the statistically significant at 0.05 level. The results showed that the most elderly 

were female, age between 60–64 years and elementary level of education were in highest ratio. Factors affecting to 

coronavirus disease 2019 prevention behavior follows results expectation of coronavirus disease 2019 prevention, self-

efficacy expectation of coronavirus disease 2019 prevention, and education level. The results of this research can be 

used as a planning guideline to promote the coronavirus disease 2019 prevention of the elderly for nurses and health 

personnel. And can be applied in nearby areas. 
 

Keywords:  Elderly, Coronavirus disease 2019 prevention behavior, COVID-19 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานใน

โรงพยาบาลจุน 

Factors related to HbA1C control in diabetes patients, Chun Hospital 
 

ณัฐราช ยะราช1* และ สมชาย จาดศรี1 

Nutharash Yarash1* and Somchai Jadsri1    
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแบบ Case-control study นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่การควบคุมระดับน้ าตาลสะสมใน

เลือดของผู้ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 440 คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ี

คุมระดับน้ าตาลได้ 110 คน และคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 330 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 5 ด้าน คือ ข้อมูลท่ัวไป 

ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ พฤตกิรรมการปฏบัิต ิความร่วมมอืในการใช้ยาและการรับรู้อุปสรรคของการควบคุมระดับน้ าตาล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ดว้ย การทดสอบไควสแควร์ และ การถดถอยโลจิสติก  

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการคุมระดับน้ าตาลได้ดีคือ เพศ (P=0.09) ดัชนีมวลกาย (P=0.036)  

การมีผู้ดูแล (P = 0.043) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (P < 0.001) และการรับรู้อุปสรรคของแรงสนับสนุนจากครอบครัว 

(P = 0.005) เมื่อทดสอบสถิติถดถอยโลจิสติกพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพสูง ( p < 0.001, adjOR = 9.368) และเพศ

ชาย(adjOR = 1.954, p = 0.004) มีอิทธิพลกับการคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% 
 

ค าส าคัญ:  ระดับน้ าตาลสะสมในเลอืด, ปัจจัยท่ีมีผล, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลอืด 
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-Abstract- 

Abstract 
This Case-control study aimed to study factors related to HbA1c among diabetes patients in Chun hospital. 

The sample of 440 diabetes patients were 110 of those who controlled HbA1C level and 330 of those who cannot 

control. Data was collected by questionnaire including 5 parts, i.e., general information, health literacy, behavior of 

diabetes patients, medication adherence and perception of difficulty to control HbA1c. Data was analyzed by descriptive 

statistic, such as, frequency, percentage, mean, standard deviation and determined relation by Chi- square test and 

logistic regression. 

The results found factors related to good HbA1c control were gender (P=0.09), body mass index (P=0.036), 

having caregivers (P = 0.043), health literacy (P<0.001) and perception to the difficulty from family support to control 

HbA1c (P= 0.005). However, logistic regression analysis revealed that high health literacy (adjOR = 9.368, p < 0.001) 

and male (adjOR = 1.954, p = 0.004) had high influence on HbA1c control at confidence level of 95% 
 

Keywords:  HbA1c, Factor, Diabetes patients, Glycemic control 
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การศึกษาเปรียบเทยีบก าลังแรงยึดดึงระหว่างเรซินซีเมนต์และวัสดุไฮบริดเซรามิก 

Comparative study of tensile bond strength between resin cements and hybrid 

ceramic materials 
 

ชาคริยา ดอนปิ่นไพร1* และ มรกต เปี่ยมใจ1 

Chakriya Donpinprai1* and Morakot Piemjai1 
 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยดึดึงระหวา่งวัสดุไฮบริดเซรามิก 2 ชนิด (VITA ENAMIC® 

และ SHOFU Block HC) กับเรซินซีเมนต์ 2 ชนิด คือ ซุปเปอร์บอนด์และรีไลย์เอ๊กซ์ยูสองร้อย โดยใช้ร่วมกับยูนิเวอร์แซล

เซรามิกไพรมเ์มอร์และรไีลยเ์อก๊ซ์เซรามกิไพรมเ์มอร์ตามล าดับ 

วิธีการศึกษา เตรียมชิ้นตัวอย่างไฮบริดเซรามิกตัดขนาด 4x4x1 มิลลิเมตร จ านวน 12 ชิ้นของวัสดุแต่ละชนิด  

น าชิน้ตัวอยา่งไปขัดผิวด้านท่ีใชเ้ชื่อมด้วยกระดาษทรายซิลกิอนคาร์ไบด ์ความละเอยีด 400 และ 600 และน าไปปรับสภาพ

ผิวโดยวัสดุ VITA ENAMIC® ใช้ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้นร้อยละ 5 ร่วมกับเซรามิกไพรม์เมอร์ ส่วนวัสดุ SHOFU 

Block HC ใช้การเป่าทรายด้วยผงอะลูมินาขนาด 50 ไมครอน ร่วมกับเซรามิกไพรมเ์มอร์ตามท่ีบริษัทแนะน า ท าการสุ่มชิ้น

ตัวอยา่งมายึดกับเคลือบฟันวัวท่ีถูกลงบล็อคดว้ยเดนทัลสโตน ด้วยเรซินซีเมนต์ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัวอยา่ง หลังจากนัน้น า

ชิ้นตัวอย่างไปแช่น้ าท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ก่อนน ามายึดกับแท่งพีเอ็มเอ็มเอเพื่อทดสอบแรงดึงยึดด้วย

เครื่องทดสอบสากล ตรวจสอบต าแหนง่แตกหักบนผิววัสดุดว้ยกล้องจุลทรรศน์ชนดิสเตอริโอและน าค่าความแข็งแรงดึงยึด

มาทดสอบทางสถิต ิ 

ผลการศกึษา การใช้วัสดุ VITA ENAMIC® ให้คา่ความแข็งแรงดึงยึดท่ีสูงกวา่อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุยี่ห้อ SHOFU Block HC โดยไม่พบความแตกต่างกันระหว่างการใช้เรซินซีเมนต์ 2 ชนิด (p>0.05) 

และพบความล้มเหลวสว่นใหญ่เกิดขึ้นท่ีบริเวณรอยตอ่ระหว่างเรซินซีเมนต์และวัสดุไฮบริดเซรามิก 

บทสรปุ ชนิดของวัสดุอัดแทรกและการเตรียมพื้นผิวของวัสดุไฮบริดเซรามิกมผีลตอ่คา่ความแข็งแรงยดึดงึกับเร

ซินซีเมนต์ 
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-Abstract- 

Abstract 

Purpose To compare tensile bond strength of the hybrid ceramic materials (VITA ENAMIC® แ ล ะ  SHOFU 

Block HC) cemented using 2 different resin cements: Super-Bond C&B and RelyXTM U200. 

Materials and Methods Twelve hybrid ceramic blocks of 4×4×1 mm were prepared from each type. The 

surface to be bonded was horizontally grounded with 400 and 600-grit SiC abrasive paper. In VITA ENAMIC® group, 

specimens were conditioned with 5%Hydrofluoric acid and Ceramic Primer. In SHOFU Block HC group, specimens 

were sandblasted with 50 µm alumina and applied with ceramic primer, as recommended by the manufacturers. Six 

specimens were randomly assigned to each group for different resin cements. Each specimen was cemented on bovine 

enamel which was embedded in dental stone block. All cemented specimens were stored in water at 37 ºC for 24 

hours before bonded to PMMA rods. Tensile bond strength was tested with universal testing machine. The fractured 

interface was examined with stereomicroscope and TBS data were statistically analyzed. 

Result VITA ENAMIC® showed higher tensile bond strength values compared with SHOFU Block HC (p<0.05). 

There was no significant difference between different resin cement (p>0.05). Most fractured specimens demonstrated 

the failure at resin cement and ceramic interface. 

Conclusion The type of filler and surface treatment of hybrid-ceramic materials have an effect on the tensile 

bond strength values. 
 

Keywords:  Hybrid ceramics, Tensile bond strength, Surface treatment, Resin cement, Filler 
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การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเกษตรกร กรณีศึกษา: ต าบลแม่กา  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

The development of oral health promotion systems for farmers. Case Study: Mae Ka, 

Muang Phayao, Phayao province 
 

ณิชาภา ยอดเมืองชัย1* และ วรากร บุญมา1 

Nichapa Yodmuangchai1* and Waragon Boonma1 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากของทันตแพทย์และให้

ค าแนะน าการดูแลสุขภาพในช่องปาก และ  2) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเกษตรกรต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ได้แก่ ทีมทันตแพทย ์จ านวน 24 คน และผู้รับบริการท่ีเป็นคนไข้ จ านวน 375 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ท่ีผ่านการประเมินค่าความสอดคลอ้งระหว่างค าถามและวัตถุประสงค์ดว้ยดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objectives 

Congruence : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ผลการวิจัยพบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มีนโยบายบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีเพื่อเป็น

การส่งเสริมสุขภาพของเกษตรกรต าบลแม่กา โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อน ามาใช้บริการ

ทางการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก จากการสุ่มตัวอยา่งพบวา่กลุ่มตัวอยา่งมคีวามพงึพอใจด้านระบบสารสนเทศ ในเร่ือง

ของคุณภาพความถูกต้องของระบบท่ีให้บริการมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.71 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจการให้บริการจากผู้ใช้บริการ  1) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล ในเร่ืองของ

ระยะเวลาท่ีท าการตรวจรักษามากที่สุด มีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.58 มรีะดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด  2) ด้านเจ้าหนา้ที ่

/ บุคลากร ในเร่ืองของเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยค าพูดท่ีสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่มนวล ไม่แสดงกิริยารังเกียจมากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของความเพียงพอ

ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือทางทันตกรรมท่ีใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาลมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 มีระดับความพงึ

พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 4) ด้านผลการให้บริการการรักษา ในเร่ืองของได้รับการรักษาท่ีคุ้มค่าคุ้มประโยชน์มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.61 มรีะดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  ระบบส่งเสริมสุขภาพชอ่งปาก, ระบบสารสนเทศ, เกษตรกร   
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-Abstract- 

Abstract 
  

 The purposes of this research were  1 ) to develop a dentist's oral health support system and give advice 

on oral health care for farmers, and  2) to promote health of farmers in Mae Ka, Muang Phayao, Phayao Province to 

be healthy, complete and have the readiness to engage in farmers efficiently. The sample group consisted of 24 

dentists and service recipients of 375 people. The research instrument was a questionnaire that evaluated the 

consistency between questions and objectives with the Index of Item Objectives Congruence (IOC) by 3 experts and 

the statistics are mean and standard deviation. The results of the research are as follows at the faculty of Dentistry, 

University of Phayao has a free dental check-up policy to promote the health of farmers in Mae Ka Subdistrict. The 

development a health promotion information system for use in oral health care services and satisfied with the 

information system in terms of quality, accuracy of the system that provides the most service with an average of 4.71 

a level of satisfaction in highest level service satisfaction from users  1) process / process of providing medical services 

regarding the duration of the most treatment with an average of 4.58 with satisfaction levels in highest level   

2) staff / personnel in the matter of service staff, with polite words, smiling, gentle, not showing disgust with an 

average of 4.70 with satisfaction levels in highest level.  3) Facilities regarding the adequacy of dental equipment / 

tools used in providing medical services the most with an average of 4.70 with satisfaction levels in highest level, and 

4) the result of treatment services on the matter of receiving worthy treatment most worthwhile with an average of 

4.61 with satisfaction levels in highest level respectively 
 

Keywords:  Oral health promotion systems, Information systems, Farmers  
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-Abstract- 

การประเมินคุณสมบัตทิางกายภาพและเชิงกลของแผ่นแปะสวิจากสารสกัดสมอพิเภก 

Evaluation of physical and mechanical properties of anti - acne patch from 

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb 
 

จตุพร ประทุมเทศ1*, ปราณี ศรรีาช1, รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์1 และ นาฏนดิา จันทราช2 

Jatuporn Prathumtet 1*, Pranee Sriraj1, Ratchadawan Aukkanimart1 and Nattanida Jantarach2 
 

บทคัดย่อ 
 

 สิวเป็นโรคผิวหนังท่ีพบได้บ่อยในวัยรุ่น มักมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ ท าให้ขาดความมั่นใจและเกิดความวิตก

กังวล การน าสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจึงเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งในการรักษา 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งต ารับแผ่นแปะสิวจากสารสกัดสมอพิเภกท่ีมีส่วนประกอบของ ethylcellulose (EC), 

hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) และ glycerin แตกตา่งกัน จ านวน 5 ต ารับ รวมถึงประเมินคุณสมบัตทิางกายภาพ

และเชงิกลของแผ่นแปะสิว ผลการศึกษาพบวา่ ต ารับท่ี 4 (ปริมาณ EC, HPMC และ glycerin เท่ากับ 0.8, 1 และ 5 %) เป็น

ต ารับท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุด สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นแปะและลอกออกได้ พื้นผิวเรียบ เกาะผิวได้ดี วัสดุมีความกร่อนระดับ

ปานกลาง ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ าและการซึมผ่านของไอน้ าค่อนข้างสูง โดยมีค่าเท่ากับ 86.04 ± 1.07 % และ 

22.03 ± 0.28 g/m2/day ตามล าดับ และจากผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงกล พบว่า แผ่นแปะมีความยืดหยุ่น มีค่าการยืด

และค่าความทนตอ่แรงดึง เท่ากับ 16.87 ± 8.08 % และ 2.55 ± 0.40 N/mm2 ตามล าดับ จากข้างตน้สรุปได้ว่า ต ารับท่ี 4 

เป็นแผ่นแปะสิวท่ีมีความสามารถใชป้ระโยชนใ์นการดูดซับของเหลวจากสิวได้ เหมาะแก่การน าไปตอ่ยอดในเชงิพาณิชย์ 
 

ค าส าคัญ:  สมอพเิภก, แผ่นแปะสิว, คุณสมบัตทิางกายภาพและเชงิกล 
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-Abstract- 

Abstract  
 Acne is the most common skin condition in adolescents that can cause psychological effect. It results in reduced 

self-esteem and anxiety. Remedy of anti-acne herbal is one alternative choice to develop as care product. This work 

aims to formulate anti-acne patch from Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Composed of EC and HPMC at different 

amount for five formulations. Physical and mechanical properties of anti-acne patch were also investigated. The results 

demonstrated that formulation No. 4 (contain EC 0.8 %, HPMC 1% and glycerin 5 %) shows the greatest patch which 

it could be formed and peeled as well. This patch exhibits smooth texture, excellent mucoadhesive and modulate 

erosion. Moreover, it found that highly water uptake and water vapor permeability rate were 86.04 ± 1.07 % and 

22.03 ± 0.28 g/m2/day, respectively. The results of mechanical properties revealed that patch represent flexibility 

material with tensile strength and elongation of 16.87 ± 8.08 % and 2.55 ± 0.40 N/mm2, respectively. Finally, 

formulation No.4  is suitable to developed as anti acne patch for absorbing sebum secretion and it should be further 

expanded in commercial trade. 
 

Keywords:  Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb., Anti-acne patch, Physical and mechanical properties 
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-Abstract- 

ประสิทธิภาพของแผ่นแปะปิดบาดแผลท่ีมีส่วนประกอบของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อ

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 

The effects of mangosteen extract components for wound dressing patch on 

antibacterial activity 
 

อุดมพงษ์ เหลอืงนฤดม1, รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์1*, ปราณี ศรรีาช1, จตุพร ประทุมเทศ1 และ  

กันย์ชิสา นาคเสน1 

Udomphong Luangnaruedom1, Ratchadawan Aukkanimart1*, Pranee Sriraj1, Jatuporn Prathumtet1 and 

Kanchisa Naksen1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นแปะปิดบาดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุดและประเมินฤทธ์ิต้านเชื้อ

แบคทีเรีย สารสกัดเปลือกมังคุดน าไปทดสอบหาสารส าคัญเบื้องต้นโดยวิธี Thin layer chromatography พบว่าสารสกัด

เปลือกมังคุด(MPE) พบสารมาตรฐาน α-mangostin โดยมีค่า Rf เท่ากัน คือ 0.93 ผลการทดสอบสารสกัดเปลือกมังคุด

(MPE70% และ95% )ต่ อ เ ชื้ อ แบค ที เ รี ย  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidisและ  Pseudomonas 

aeruginosa ความเข้มข้น 500มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร พบวา่ สามารถยับยัง้เชื้อ S. aureus (11.03 ± 0.76 และ 12.86 ± 0.73 

มม.) และ S. epidermidis (9.80 ± 0.64 และ 11.53 ± 0.50 มม.) ตามล าดับ และพบว่าสารสกัดท้ังสองไม่สามารถยับยั้ง

เชื้อ P. aeruginosa ได้ ส าหรับการพัฒนาแผ่นแปะปิดแผล มจี านวน 3 สูตร แตล่ะสูตรใชส้ารสกัดเปลอืกมังคุด (MPE95%) 

ท่ีความเข้มข้น 0.1, 0.25 และ 0.5% ผลการทดสอบฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ของแผ่นแปะ สูตรท่ียับยั้ง

แบคทีเรียได้ดีท่ีสุด คือสูตรสารสกัดเปลือกมังคุด 0.5% มีพื้นท่ียับยั้งแบคทีเรีย 14.57 ± 0.03 มม. และฤทธ์ิการต้านเชื้อ

แบคทเีรีย S. epidermidis คือ สูตรท่ีมีสารสกัดเปลอืกมังคุด 0.5% (12.76 ± 0.29มม.)  

การศึกษานี้สรุปได้ว่าท้ังสารสกัดจากเปลือกมังคุดและแผ่นแปะท่ีมีสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีโซนใสในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีชัดเจน ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียท่ีก่อโรคบริเวณ

บาดแผล ในการศึกษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษาการทดสอบการแพข้องผิวหนังจากการใชง้าน และหาปริมาณของสารส าคัญท่ีมี

อยู่ในแผ่นแปะ 
 

ค าส าคัญ:  สารสกัดเปลอืกมังคุด, แอลฟาแมงโกสตนิ, แผ่นแปะปดิบาดแผล, ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทเีรีย  
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-Abstract- 

Abstract 
The present study aim to develop wound dressing patch and assess the antibacterial activity of Garcinia 

mangostana L. (mangosteen pericarp ethanolic extract). The mangosteen pericarp extract (MPE)  showed an active 

compound α-mangostin with the same Rf value was 0.93 by thin layer chromatography method. The antibacterial 

bio assay were determined Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa test 

with MPE at a concentration 500mg/ml were showed the highest activity for against of S. aureus (11.03 ± 0.76, 12.86 

± 0.73 mm.)  and S. epidermidis (9.80 ± 0.64, 11.53 ± 0.50 mm.), respectively, and both extract could not inhibition 

for Pseudomonas aeruginosa.  For wound dressing patch development on 3 formulation. The formulation was used a 

mangosteen pericarp extracts(MPE95%) at a concentration 0.1, 0.25, 0.5% of MPE of antibacterial test showed the 

highest activity of inhibition zone for S. aureus was found in formulation concentration 0.5% (14.57 ± 0.03 mm.), S. 

epidermidis was found at formulation concentration 0.5% (12.76 ± 0.29mm.). 

This study concluded that, mangosteen pericarp extract had a clear zone of inhibition against the tested 

microorganisms as well as patch development, which suggests its potent antibacterial action on wound infection. 

Further studies to perform skin allergy test and to explore an amount of active compound released in patch. 
 

Keywords:  Mangosteen pericarp extract, α-mangostin, Wound dressing, Antibacterial activity 
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-Abstract- 

ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงของการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้าน

ชาติพันธุ์ม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

Prevalence and risk behaviors of musculoskeletal pain among housewife hmong 

of ethnic group at Ban Luang sub-district, Jomthong district, Chiang Mai province 

 

สุชาดา แซ่วะ1, กุลมาส ปกรสิทธิ์1, พัชรา ก้อยชูสกุล1 และ กาญจนา ปินตาค า1* 

Suchada Saewa1, Kulamas Pakronsit1, Patchara Koychusakun1 and Kanjanar Pintakham1* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงของการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อใน

กลุ่มแม่บ้านชาติพันธ์ุม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 202 คน การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาเชิง

พรรณนาภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถาม

การปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อปรับปรุงจากแบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดิค และแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของ

การการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อ วเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถติเิชงิพรรณนาได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัย ความชุกของการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาของกลุ่มแม่บ้านชาติพันธ์ุ

ม้ง พบหลังส่วนล่างมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.45 รองลงมาคือ ไหล่ / แขนส่วนบน คิดเป็นร้อยละ 50.99 และข้อเท้า / 

เท้าน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.29 ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงของการปวด

เมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการท างานในบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ ±S.D=1.89±0.44) และพฤติกรรมเสี่ยงของ

การปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการท างานนอกบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ ±S.D=2.19±0.43) นอกจากนี้ 

พบว่ากลุ่มแม่บ้านชาติพันธ์ุม้งมีพฤติกรรมเสี่ยงในการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการท างานนอกบ้านมากกว่า

ท างานในบ้าน ส่วนใหญ่เกิดจากท่ีต้องก้มเงย การท าท่าทางเดิมๆ ซ้ าๆ และการบิดเอี้ยวตัวขณะปฏบัิตงิาน 
 

ค าส าคัญ:  ความชุก, พฤตกิรรมเสี่ยง, การปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อ, แมบ้่านชาติพันธ์ุม้ง  
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-Abstract- 

Abstract  
 The aim of this study was to determine the prevalence and risk behavior of musculoskeletal pain 202 among 

housewife Hmong of ethnic group at Ban Luang sub-district, Jomthong district, Chiang Mai Province. This study was 

the cross-sectional descriptive study. The data were collected from the accidental sampling by using a personal factor 

questionnaire, musculoskeletal pain musculoskeletal disorders with a modified Standardized Nordic Questionnaire and 

risk behavior of musculoskeletal pain questionnaire. Data were analyzed by descriptive used frequency, percentage, 

mean and standard deviation. 

 Results, this study showed that prevalence of musculoskeletal pain in the past 1 month of housewife Hmong 

of ethnic group, the highest prevalence was the lower back ( 5 5 . 4 5%), followed by the shoulders / upper arms 

Z50.99%) and the lowest prevalence was the ankle / foot (21.29%). The risk behavior of musculoskeletal pain found 

that the risk behavior of musculoskeletal pain from work at home were moderate level (x̄ ±S.D = 1.89±0.44) and risk 

behavior of musculoskeletal pain from working outside the home were moderate level ( x̄ ±S.D = 2 . 1 9±0.43). In 

addition, risk behavior of musculoskeletal pain among housewife Hmong of ethnic group found that working outside 

the home more than work at home. Most of them were bent forward and backward, repetitive, and twist on work. 
 

Keywords:  Prevalence, Risk behaviors, Musculoskeletal pain, Housewife hmong of ethnic group 
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-Abstract- 

ระดับความเสี่ยงในขั้นตอนการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนา ต าบลนางแล อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย  

Risk lavel among rice farmers in Nang lae Sub -district, Muang District, Chiang 

Rai Province 
 

ทอฝัน ศรปีัญญา1, ชุติกาญจน์ เหล่าวงษา1, กิตติชัย พรมวงค์1, วารุณี พันธ์วงศ์1* และ ธนพนธ์ คาเที่ยง1*  

Thofan sripunya1, Chutikarn laowongsa1, kittichai promwong1, Warunee phanwong1* and Thanaphon 

Khamthiang1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงในขั้นตอนการปลูกข้าวของ

เกษตรกรชาวนา ต าบลนางแล อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย จานวน 250 คน ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้

คือ แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และตรวจสอบค่าความเท่ียงได้

เท่ากับ 0.80 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวจิัยพบวา่ ระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และ

จิตสังคม อยู่ในระดับเสี่ยงมาก คือ Mean 26.18 SD 5.065 รองลงมาคือด้านกายภาพ Mean 23.92 SD 5.062 ด้านเคมี 

Mean 11.72 SD 4.091 และด้านชีวภาพ คือ Mean 14.66 SD 5.873 ซึ่งมีระดับความเสี่ยงนอ้ยเท่ากัน 
 

ค าส าคัญ:  ระดับความเสี่ยง, เกษตรกรชาวนา 
 

Abstract  
This research is a cross-sectional study. The objective is study the relationship between personal factors and 

knowledge in managing hazardous chemicals of rubber plantation farmers in Ngio Subdistrict, Thoeng District, Chiang 

Rai Province. Using simple random sampling method. The instrument used was a questionnaire that had been validated 

by 3 experts and the reliability was 0.80. Data were analyzed by computer program. The results showed that the 

level of ergonomics and psychosocial risk was high Mean 26.18 SD 5.065 Followed by the physical Mean 23.92 SD 

5.062 Chemistry Mean 11.72 SD 4.091 and Biological Mean 14.66 SD 5.873 Which has a low level of risk only. 
 

Keywords:  Risk lavel, Farmers 
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-Abstract- 

หมอพื้นบ้านชาวเผ่ามง้ท่ีใช้วธิีการฝังเข็มในการรักษาโรค : กรณีศึกษาบ้านประชาภักด ี

ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา 

Acupuncture treatment of Mhong folk healer in Prachapakdee Village Romyen 

Sub-district Chiangkam district Phayao province 

 

พีรดา บัวสาย1*, ปทิตตา คิดศรี1, กาญจนา ตั้งตัว1, ลัทธพรรณ คุ้มสิงสัน1, ศริิรัตน์ สอนหนูนอ้ย1,  

ปาณิศา ขันเพชร1, พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา1 และ ภัทรพงศ ์พื้นงาม2 

Peerada Buasai1*, Patitta Kidsr1i, Kanjana Tongtua1, Latthapan Kumsingsan1, Sirirat Sonnoonoy1,  

Panisa Khunpetch1, Pongnared Jaengpromma1 and Pattarapong purnngam2  
 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานภาพ บทบาท และศกึษารูปแบบการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านชาว

เผ่าม้งท่ีรักษาโรคด้วยการฝังเข็มของหมู่บ้านประชาภักดี ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เป็นการศึกษาวิจัย 

เชงิคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอยา่งเป็นชาวบ้าน จ านวน 61 คน และ

หมอพื้นบ้าน โดยใชท้ฤษฎีการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มจากศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนเป็นเกณฑ์ในการพจิารณา 

ผลการวิจัยพบว่า หมอพื้นบ้านชาวเผ่าม้งท่ีใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรคมีจ านวน 1 คน และชาวบ้านท่ีเคย

ได้รับการรักษามีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46 ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาโรคปวดเอว ปวดขา และปวดศีรษะ  

หมอพื้นบ้านชาวเผ่าม้งท่านนี้ ชื่อนายศิลา แซ่ซ้ง อายุ 59 ปี พบว่า รูปแบบการรักษาของหมอพื้นบ้านชาวเผ่าม้งมีการ

เทียบต าราในการวนิจิฉัยโรค โดยมีการซักประวัตผิู้ป่วย การวนิจิฉัยอาการโดยการดู (望) การฟัง (闻) และการถาม (问) 

วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับโรคโดยใช้การฝังเข็มเป็นหลัก ส่วนใหญ่คนไข้จะเข้ารับการรักษาท่ีบ้านของหมอพื้นบ้านชาวเผ่าม้ง 

คนไข้ที่มารักษามท้ัีงรักษากับหมอพื้นบ้านชาวเผ่ามง้เพยีงอยา่งเดียวและรักษาร่วมกับการแพทยแ์ผนปัจจุบัน  
 

ค าส าคัญ:  หมอพื้นบ้านชาวเผ่ามง้, การแพทยพ์ื้นบ้าน, แพทยแ์พทยจ์ีน, การฝังเข็ม  
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Abstract  
 The purposes of this study were to survey community status and role, also to study treatment behavior of 

Hmong folk healer who using acupuncture curing patients in Prachapakdee Village, Romyen Sub district, Chiangkam 

District, Phayao Province. 

 This study is quantitative research, using questionnaire and in-depth interview for data collection. Participants 

were 61 villagers and 1 Hmong folk healer, according to Acupuncture Theory of Traditional Chinese Medicine. 

 The results of this study found that there is 1 Hmong folk healer who using acupuncture curing patients, and 

32  villagers or 52 . 46%  of 61  villagers were treated by Hmong folk healer who is 59  years old male, named Sila 

Saesong. Majority of patients came to see Hmong folk healer with waist pain, legs pain and headache. Sila Saesong 

refer to Chinese Medicine Theory diagnose patients including inspection, auscultation and patient interview. 

Acupuncture is the main therapy for treating patients of Hmong folk healer and patients often came to Sila Saesong’s 

house for medical care. Nonetheless, there are some patients got both Hmong folk and conventional medicine.  
 

Keywords:  Mhong folk healer, Folk healer, Traditional Chinese Medicine, Acupuncture  
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-Abstract- 

การพัฒนาสื่อวิดีโอ เรื่อง การนวดกดจุดง่ายๆ เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับตามหลักการ

การแพทย์แผนจีน ในกลุ่มนิสิตชั้นปี ท่ี  1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา   

ปีการศกึษา 2562 

The development of video media: Massage on simple reflexology to treat 

insomnia. According to the principles of Chinese medicine in the first year 

students of the Faculty of Medicine University of Phayao 2020 
 

วรรณภา มงคลมาศ1, กิติยาธรณ์ มุลิ1*, ณมน เสนลา1, ธัญนันท์ เรนทอน1, ปาณิสรา ฉุยฉาย1, อาทิมา 

แก้วก่า1, พงศน์เรศ แจ้งพรมมา1, แสงชัย วงศม์านะกูล1, จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ1 และ ภัทรพงศ ์พืน้งาม2 

Wannapa Mongkolmas1, Kittiyathon Muli1*, Namon Senla1, Thanyanan Rentorn1, Panitsara Chuichai1, 

Artima Kaewka1, Pongnared Jaengpromma1, Saengchai Wongmanakun1, Jularpuk Sornsakdanuphap1 

and Pattarapong Purnngam2 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา ประเมินคุณภาพ ทดสอบการรับรู้หลังการดูสื่อวิดโีอ อกีทัง้ยังประเมิน

ความพึงพอใจในสื่อวิดีโอของกลุ่มนสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 เคร่ืองมือท่ีใช้

ประกอบด้วย  1) สื่อวิดีโอ  2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อวิดีโอ ตามหลักการของ ลิเคอร์ท (Likert)  

3) แบบทดสอบการรับรู้หลังดูสื่อวิดีโอ จ านวน 15 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อวิดีโอ ตามหลักการของ 

ลิเคอร์ท (Likert) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ปีการศึกษา 2562 โดยสุ่มกลุ่มตัวอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane จ านวน 216 คน  

พบว่าผลการประเมินคุณภาพทางด้านสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D = 0.86) ผลการ

ประเมินคุณภาพทางด้านความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าแปรผลใช้ได้ ผลการทดสอบการรับรู้หลัง

ดูสื่อวิดโีอ (x̄ = 12.82) จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน มีระดับการรับรู้อยูใ่นระดับมาก และผลการประเมินความพงึพอใจของ

กลุ่มตัวอยา่ง อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D = 0.81) 
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-Abstract- 

สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อวิดโีอ เร่ือง การนวดกดจุดง่าย ๆ เพื่อรักษาอาการนอนไมห่ลับ ตามหลักการการแพทย์

แผนจีน มีคุณภาพสามารถน ามาใชเ้ป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ท้ังยังสามารถน าไปใชไ้ด้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาสื่อวิดโีอ, สื่อวิดโีอ, การนวดกดจุด, อาการนอนไมห่ลับ, การแพทยแ์ผนจีน 
 

Abstract  
The purpose of this research were to create, develop, evaluate quality of video media and do a perception 

test after watching video media also assess the satisfaction in the video media of the first year students of the Faculty 

of Medicine, University of Phayao, Academic Year 2 5 6 2 .  Instruments for the study include 1 )  Video media  

2 )  Assessment of media quality and video content in accordance with Likert principles 3 )  Test of perception after 

watching media 1 5  items 4 )  Likert principles assessment form for satisfaction with video. The sample group of this 

study was the first year, Faculty of Medicine, University of Phayao, academic year 2019, by randomly sampling from 

216 samples from Taro Yamane. 

The results show that the media quality assessment by experts is at a high level (x̄ = 3.99, S.D = 0.86). 

The results of the content quality assessment (IOC) by experts is appropriate. The perception of video media (x̄ = 

12 . 82 )  from a full score of 15  points has a high level of awareness and satisfaction of the sample groups at a high 

level (x̄ = 4.36, S.D = 0.81). In conclusion, video media developing on acupressure massage in order to treat insomnia 

according to the principles of Chinese medicine, the results of this research can be used as an instructional media also 

can be used in daily life. 
 

Keywords:  Video media development, Video media, Acupuncture massage, Insomnia, Traditional Chinese Medicine 
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ผลไม้ไทยในเภสัชโภชนาภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน 

Thai fruits in the nutraceutical in traditional Chinese Medicine 
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Amornrat Sookpun1 ,  Anchalee Phodat1 ,  Jularpuk Sornsakdanuphap2 ,  Saengchai wongmanakun2 , 

Poonyaphat Siriteerathitikul2 and Pattarapong purnngam3 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแบ่งประเภทวิเคราะห์ผลไม้ไทยท่ีมีสรรพคุณทางยาตามศาสตร์

การแพทยแ์ผนจีน กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผลไม้ไทยจ านวน 29 ชนิด จากหนังสอืเทคโนโลยผีักและผลไม้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากต าราทางการแพทย์แผนจีน เอกสาร วารสาร ข้อมูลบนเว็บไซต์ และแบ่งข้อมูลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเด็น คือ 

ส่วนต่าง ๆ รสชาติ ฤทธ์ิ การเข้าเส้นลมปราณ และสรรพคุณ   

ผลการวิจัยพบว่าส่วนต่าง ๆ ของผลไม้ท่ีน ามาใช้มากท่ีสุดคือส่วนผล รสชาติของผลไม้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ  

รสหวาน ฤทธ์ิของผลไม้ท่ีพบมากท่ีสุดคือฤทธ์ิเย็นการเข้าเส้นลมปราณท่ีพบมากท่ีสุดคือเส้นลมปราณม้าม กระเพาะ

อาหาร และปอด สรรพคุณท่ีพบมากที่สุดคอืสรรพคุณเสริมบ ารุง   

ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้มีการน าผลไม้ไทยท่ีมีสรรพคุณยาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน มาแบ่งแยกส่วนต่างๆ  

ท่ีใชฤ้ทธ์ิ รสชาติ สรรพคุณ การเข้าเส้นลมปราณของยาทางศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน เพื่อให้งา่ยตอ่การศึกษาและเพ่ิมเตมิ

องค์ความรู้จากงานวิจัยอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความรู้ในเร่ืองของการรับประทานผลไม้ ซึ่งเป็นวิธีการดูแล

สุขภาพ วิธีหนึ่งท่ีสามารถท าได้ในชีวิตประจ าวัน และงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน  

โดยเป็นประโยชนต์อ่การน ามาปรับใชก้ับการสาธารณสุขไทยในเร่ืองของการ รับประทานผลไมเ้พื่อดูแลสุขภาพ 

 

ค าส าคัญ:  ผลไม้ไทย, แพทยแ์ผนจีน, ประเทศจีน, การดูแลสุขภาพ 
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Abstract  
 The purposes of this study were to collect, classify and analyze Thai fruits which provide medical properties 

as in traditional Chinese medicine science.  The sample group were 29  kinds of Thai fruit from the book “Vegetable 

and Fruit Technology” .  The data was  collected from traditional Chinese medicine textbooks, handouts, journals and 

information  from websites and it was divided to analyze into 5  points as follows; parts of fruit, flavors,  actions, 

meridian entering channels, and medical properties.   

The study found that the most used part of the fruits was the fruit part and the most found flavor was sweet. 

The most found action of the fruits was cooling action and the most found meridian entering channel of the fruits was 

the spleen, stomach and lung channel consecutively. The most found medical property of the fruits was the nourishing 

property.   

This study had studied Thai fruits that provide medical properties in traditional Chinese medicine aspect and 

classified their parts, actions, flavors, medical properties and meridian entering channel by applying traditional Chinese 

medicine science in order to make it easy for the further studies and more knowledge collaboration from other research.   

Moreover, this study is to enhance the knowledge of eating fruits which is one of many ways to take a proper health 

care in daily life.  Also, this study relates to traditional Chinese medication science which will be beneficial for Thai 

public health organization to apply this knowledge in eating fruit for health care. 
 

Keywords:  Thai fruits, Traditional Chinese Medicine, China, Health care   
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-Abstract- 

การเปรียบเทยีบถุงหอมสมุนไพรจนีและถุงหอมสมุนไพรไทย 

Comparison of the sachet with aromatic Chinese herb and Thai herb 

 

กรวิภา โสดาศรี1*, เจนจิรา สายสิงห์1,  ชนัญญา สายเมฆ1, นิรมล เกตุอินทร์1, วัชราวดี ภู่จีน1,  โศภิสรา  

พลเหลือง1, แสงชัย วงศม์านะกูล2,  วรางคณา กล้าจรงิ2 และ ภัทรพงศ ์พืน้งาม3 

Kornvipa Sodasri1*, Jenjira Saising1, Chananya Saimek1, Niramol Katin1, Watcharawadee Phoojeen1, 

Sopitsara Ponluang1, Saengchai Wongmanakun2, Warangkhana Klajing2 and Pattarapong Purnngam3 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องตน้มาจ าแนกตามประเภทต่างๆ และท าการวิเคราะห์ศกึษา

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของถุงหอมสมุนไพรจีนและถุงหอมสมุนไพรไทย ซึ่งในการท าวิจัยคร้ังน้ีได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารจากต ารา บทความ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับถุงหอมสมุนไพรท้ังหมด 85 แหล่ง และ

น ามาแบ่งประเภทตามกระบวนการวจิัย 

ผลการวิจัยพบวา่ ถุงหอมสมุนไพรสามารถจ าแนกได้ท้ังสิ้น 3 ประเภท คือ จ าแนกตามดอกไมห้อม จ าแนกตาม

สมุนไพรหนึ่งชนิด และจ าแนกตามสรรพคุณการรักษา โดยถุงหอมสมุนไพรจีนและถุงหอมสมุนไพรไทยมคีวามเหมอืนกัน  

1 ประเภท คือ จ าแนกตามดอกไม้หอม ส่วนท่ีพบในถุงหอมสมุนไพรจีนแต่ไม่พบในถุงหอมสมุนไพรไทยมี 2 ประเภท คือ 

จ าแนกตามสมุนไพรหนึ่งชนดิและจ าแนกตามสรรพคุณการรักษา  

ถุงหอมสมุนไพรจีนมีประเภทท่ีหลากหลายกวา่ถุงหอมสมุนไพรไทยเนื่องจากถุงหอมของจีนจะน าพืชทุกชนิดท่ีมี

กลิ่นหอมและสรรพคุณทางยามาใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรค ส่วนถุงหอมสมุนไพรไทยนิยมใช้เพียงดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอมให้

ความสดช่ืน จึงท าให้สามารถจ าแนกประเภทได้ตามดอกไม้หอมเท่านัน้  
 

ค าส าคัญ:  ถุงหอม, ถุงหอมสมุนไพร, สมุนไพรไทย, สมุนไพรจีน, บุหงา  
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was to analyze the similarities and differences between the sachet with aromatic 

Chinese herb and Thai herb. Researchers collected the secondary data from 85 sources about the aromatic herb which 

can be classified in three types: classified by fragrant flowers, classified by one type of herb and classified by healing 

properties. 

The results showed that the similarities between aromatic Chinese herb and Thai herb was classified by 

fragrant flowers. The differences was the sachet with aromatic Chinese herb can be classified by one type of herb and 

classified by healing properties while the sachet with aromatic Thai herb cannot be found. 

The sachet with Chinese herb are more diverse than the sachet with Thai herb, as Chinese use all kinds of 

plants with aromatic aromas and medicinal properties to prevent disease. The sachet with Thai herb was used only 

for aromatic flowers.  
 

Keywords:  The sachet with aromatic herb, Thai herb, Chinese herb, Potpourri  
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-Abstract- 

การทดสอบประสิทธิของภาพสมการต ารับยาจีนในการจ าจดตัวยาในต ารับยาจีนต่อ

นิสติแพทย์แผนจีน ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 

Performance test Chinese Medicine formula equation efficiency test of drug 

memorization in Chinese Medicine recipe of fourth-year Chinese Medicine in the 

University of Phayao 
 

นรกร นันทคุปต์ธ ารง1, พรรณทิพย์ บุญยงค์1, ดรัลพร นุ่มน้อย1, สุธิมา ศรีวิชัย1, หทัยรัตน์ ผาเนตร1,               

อนุสรณ์ สวัสดี1*, แสงชัย วงศม์านะกูล1 และ ภัทรพงศ ์พืน้งาม2 

Narakon nanthakhupthamrong1 , Panthip Boonyong1 , Daranphon Numnoi1 , Sutima sriwichai1 , Hatairat 

phanet1, Anuson sawatdee1*, Saengchai wongmanakun1, and Pattarapong purnngam2 
 

บทคดัย่อ 

การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจดจ าตัวยาในแต่ละต ารับของรายวชิาเภสัชวิทยา

จีนและวชิาต ารับยาจีน  2) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านการจดจ าตัวยาในต ารับยาของรายวิชาเภสัชวิทยาจีนและ

วิชาต ารับยาจีน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน 66 คน  

แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งละ 33 คน ท าการทดลองโดยให้กลุม่ทดลองใชใ้บความรู้สมการต ารับ

ยาจีนและให้กลุ่มควบคุมใช้ใบความรู้ต ารับยาจีนแบบท่ัวไปในการเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ ใบความรู้สมการต ารับยาจีน 

ใบความรู้ต ารับยาจีนแบบท่ัวไป แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล คือ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิกลุ่มทดลองหลังใช้ใบความรู้สมการต ารับยาจีน  

มคี่าเท่ากับ 26.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.88 ส่วนในกลุ่มควบคุมค่าเฉลี่ยหลังใช้ใบความรู้ต ารับยาจีนแบบท่ัวไป

มีค่าเท่ากับ 15.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.36 ค่า t-test หลังการทดสอบเท่ากับ 10.27 เมื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิพบวา่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิท่ีต่างกันอยา่งชัดเจน  

ซึ่งงานวจิัยฉบับนี้จะชว่ยให้นิสติสามารถจดจ าตัวยาได้อยา่งแมน่ย ามากยิ่งขึน้ สร้างความแปลกใหมใ่นการเรียน

และน าไปใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ:  เทคนิคการจ า, ต ารับยาจีน, สมการ,ใบความรู้ 

                                                           
1 หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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-Abstract- 

Abstract 

The purpose of this research  1)  To improve the efficiency of drug memorization in each Chinese medicine 

recipe of Pharmacy and Prescription of fourth-year Chinese Medicine in the University of Phayao  2)  To develop 

teaching and learning media of drug memorization in each Chinese medicine recipe of Pharmacy and Prescription of 

fourth-Year Chinese Medicine in the University of Phayao.  

Which the sample groups are of fourth-year Year Chinese Medicine in the University of Phayao 66 people 

divided into two groups: the experimental group and the control group was 33 people in each group. The experiment 

was conducted by the experimental group using the knowledge of Chinese medicine formula equation and the control 

group using general Chinese medicine knowledge sheets. Research instrument include Chinese medicine formula 

equation sheets, General Chinese medicine knowledge sheets, Pretest and Posttest. Statistics used in data analysis 

are Average, Standard deviation and T-test value. The results showed that experimental group after using the Chinese 

medicine formula equation to help remember the drug in each Chinese medicine recipe with an achievement average 

score of 26.54, Standard deviation (S.D.) is 4.88  and control group after using the general Chinese medicine 

knowledge sheets with an achievement average score of 15.27, Standard deviation (S.D.) is 4.36  When comparing 

achievement found that the experimental and control groups There are clearly different achievements. 

This research creates a new way of learning to help students better remember the drug in each Chinese 

medicine recipe and can use them more efficiently. 
 

Kerwords:  Spotting technique, Chinese medicine recipe, Formula equation, Knowledge sheets 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์การตอบสนองของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ต่อ

การติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในสมองหนูส่วนหน้าด้วยเทคนิคโปรติโอมกิส์ 

Proteomic analysis of cell- cell signaling proteins change in rat frontal cortex 

following methamphetamine addiction 
 

ปลายฟ้า จันทร์เที่ยง1, ศรอีรุณ เอี่ยมจันทร์2, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล3, เสมอ ถานอ้ย1 และ สุทิสา ถาน้อย1* 

Plaiyfah Janthueng1, Sri-arun Iamjan2, Sittiruk Roytrakul3, Samur Thanoi1 and Sutisa Nudmamud-Thanoi1* 
 

บทคัดย่อ 
 เมทแอมเฟตามีนเป็นสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทท่ีส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลาง การได้รับ

เป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการท างานของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า  ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมและกระบวนการคิด นอกจากนี้ ระบบสารสื่อประสาท และโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น เทคนิคโปรติโอมิกส์จึงถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาการแสดงออกของโปรตีนท่ีมีการท างานเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ

ระหว่างเซลล์ต่อการติดเมทแอมเฟตามีนในสมองหนูส่วนหน้า การศึกษานี้  ใช้หนูเพศผู้สายพันธ์ุ Sprague-Dawley ท่ีถูก

เหนี่ยวน าให้ติดเมทแอมเฟตามีน จากนั้นสมองส่วนหน้า ได้ถูกน ามาศึกษาด้วยเทคนิคโปรติโอมิกส์ ด้วย liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) ผลการทดลองพบโปรตีนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในท้ังสองกลุ่ม

จ านวน 1,312 ตัว และมี 58 ตัวท่ีท างานเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณระหวา่งเซลล์ โดย 58 ตัวน้ีม ี36 ตัวท่ีลดลง และ 22 

ตัวท่ีเพิ่มขึ้นในกลุ่มท่ีติดเมทแอมเฟตามีน  อีกท้ัง โปรตีนท่ีแสดงความเกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีนส่วนใหญ่อยู่ในระบบ

สารสื่อประสาทกลูตาเมท กาบา และอะเซติลโคลีน ดังนี้ แสดงให้เห็นว่า การได้รับเมทแอมเฟตามีน ส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณประสาทระหว่างเซลล์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว สามารถน าไปสูก่ารเกิดความเป็นพิษตอ่ระบบประสาท  
 

ค าส าคัญ:  เมทแอมเฟตามีน, สมองส่วนหน้า, การสง่สัญญาณระหว่างเซลล์, โปรตโิอมิกส ์
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Abstract 
 Methamphetamine (METH)  is a highly addictive psychostimulant with potent effects on the central nervous 

system (CNS) .  Prolonged use of METH can impair brain structures and functions, especially the frontal cortex, a key 

brain involved in behavioral and cognitive functions.  Moreover, METH has been reported to change neurotransmitter 

systems and proteins related to synaptic function.  Therefore, the objective of this study was to use the proteomic 

approach to investigate the differential expression of proteins related to synaptic function, including cell-cell signaling, 

in frontal cortex after METH administration.  Twenty male Sprague-Dawley rats were divided into 2 groups of control 

and METH. The METH and control rats were treated with escalating binge dose of METH and saline, respectively. The 

proteins in rat frontal cortex were investigated by proteomics technique.  The results showed that there were 1,312 

differentially expressed proteins in the frontal cortex of control and METH rats.  58 proteins were grouped in cell- cell 

signaling proteins which 36 proteins were down- regulated and 22 proteins were up- regulated following METH 

addiction.  Furthermore, METH- interacted cell signaling proteins were mostly involved in neurotransmitter systems,  

10 proteins in glutamatergic system, 5 proteins in GABAergic system and 6 proteins in acetylcholine system. Therefore, 

the results suggested that METH administration affects changes of proteins related in cell- cell signaling of the brain. 

This effect may implicate in METH- induced neurotoxicity.   Lastly, we used this differentially expressed protein effort 

to expose potential protein interactions related to METH-induced neurotoxicity.   
 

Keywords: Methamphetamine, Frontal cortex, cell-cell signaling, Proteomics 
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การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของอัณฑะหนูแรทพบการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการส่งสัญญาณภายในเซลล์หลังจากได้รับเมทแอมเฟตามีน 

Proteomics analysis of rat testis reveals changes of proteins involving the signal 

transduction after methamphetamine exposure  
 

จตินภา ทองเลิศ1, ปวีณา แก้วมั่น1, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล2, สุทิสา ถาน้อย1 และ เสมอ ถาน้อย1* 

Jitnapar Thongleart1, Paweena Kaewman1, Sittiruk Roytrakul2, Sutisa Nudmamud-Thanoi1 and Samur Thanoi1* 
 

บทคัดย่อ 
เมทแอมเฟตามีนเป็นสารเสพติดท่ีส่งผลต่อระบบสืบพันธ์ุเพศชาย โดยท าให้คุณภาพของอสุจิลดต่ าลง และเพิ่ม

จ านวนเซลล์ apoptotic ในท่อเซมินิเฟอรัส การได้รับเมทแอมเฟตามีนยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารโดพามีน , 

นอร์อิพิเนฟรินและกาบาในอัณฑะของหนูแรท การค้นพบเหล่านี้น ามาสู่สมมติฐานท่ีวา่ เมทแอมเฟตามนีอาจเกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของเซลล์ในกระบวนการสร้างอสุจิ การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตรวจสอบการแสดงออกของโปรตนีท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในอัณฑะของหนูแรทท่ีได้รับเมทแอมเฟตา

มีนโดยใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ โดยทดลองในหนูแรทกลุ่มควบคุมท่ีจะได้รับน้ าเกลือ และกลุ่มท่ีได้รับเมทแอมเฟตามีน 

โปรตีนจะถูกสกัดจากอัณฑะ และน าไปตรวจสอบด้วยเคร่ืองสเปกโตรเมตรีโครมาโทกราฟี ผลการศึกษาพบว่า มีโปรตีน 

383 ชนิดท่ีแสดงออกในท้ังสองกลุ่มการทดลอง และเป็นโปรตีนท่ีเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภายในเซลล์ 38 ชนิด 

ประกอบด้วย โปรตีน 19 ชนิดมีการแสดงออกเพิ่มขึ้น และอีก 19 ชนิดมีการแสดงออกลดลง โดยพบโปรตีน 8 ชนิดท่ี

ตอบสนองต่อการได้รับเมทแอมเฟตามีน การศึกษาในคร้ังนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาผลของเมทแอมเฟตามีนต่อ

กระบวนการท างานของเซลล์ในอัณฑะของหนูแรท 
 

ค าส าคัญ:  เมทแอฟเฟตามีน, โปรตโิอมิกส์, การสง่สัญญาณภายในเซลล์, อัณฑะ, หนูแรท 
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-Abstract- 

Abstract  
 Methamphetamine (METH)  is an addictive drug potentially affecting on the male reproductive system.  

It causes poor sperm quality and an increase in apoptotic cells within the seminiferous tubule.  Moreover, METH 

administration can also result in the changes of dopamine, norepinephrine, and GABA in rat testis.  Because of these 

findings, we hypothesized that the effects of METH might associate with the changes of proteins involving biological 

process in spermatogenesis. Therefore, the aim of this study is to investigate the expression of the signal transduction 

proteins underlying biological processes in the testis of METH- administered rats using proteomics analysis.  Male 

Sprague-Dawley rats in a control group were received normal saline for 15 days, whereas those rats in an ED-binge 

METH group were received an escalating dose of METH for 14 days following a binge dose of METH on day 15. Proteins 

were extracted from the rat testis, which were pooled from three samples in each group. The liquid chromatography-

tandem mass spectrometry was performed to identify the protein profiles. The total of 383 proteins were identified in 

the testis of both groups. 38 proteins were mapped in the signal transduction sub-class underlying biological processes 

including 19 proteins with up- regulated expression and 19 proteins with down- regulated expression.  Interestingly, 

there were 8 proteins responding to METH exposure such as metabotropic glutamate receptor 5, alpha-1B adrenergic 

receptor and serine/threonine-protein kinase mTOR. In conclusion, our findings will be useful to understand the effect 

of METH on biological processes and cellular activities in rat testis. 
 

Keywords:  Methamphetamine, Proteomics, Signal transduction, Testis, Rat 
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ผลของการใช้การแอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลโดยการทาด้วยพู่กันต่อการ

สูญเสียแร่ธาตุของรอยผุจ าลองระยะเริ่มต้น: การศึกษาเบื้องต้น 

Effect of paint-on acidulated phosphate fluoride gel on demineralization of 

artificial caries lesions: A preliminaru study 
 

กีรติพร กีรติบ ารุงพงศ์1*, ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล1, ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์1 และ ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา1 

Keratiporn Keratibumrungpong1*, Chutima Trairatvorakul1, Thipawan Tharapiwattananon1 and  

Nattanan Govitvattana1 
 

บทคัดย่อ 

จุดประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการใช้แอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลโดยการทาด้วยพู่กันต่อ

รอยผุจ าลองบนช้ินฟันน้ านม 

วิธีการวิจัย การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบไขว้ โดยใช้ฟันน้ านมท้ังหมด 24 ชิ้น มาสร้างรอยผุจ าลอง และ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อทา  1) เจลหลอกท่ีไม่มีฟลูออไรด์ ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตร  2) แอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล 

ความเข้มข้นร้อยละ 1.23 ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตร ชิ้นฟันตัวอย่างจะถูกติดกับเคร่ืองมือถอดได้ในขากรรไกรล่างส าหรับ

อาสาสมัครท้ังหมด 12 คน เพื่อรับสารท้ัง 2 ชนิดตามล าดับการสุ่ม หลังจากใส่เคร่ืองมือเป็นเวลา 1 ชั่วโมงจึงท าการถอด

เคร่ืองมือและน าชิ้นฟันไปผ่านกระบวนการจ าลองการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเป็นกรดด่างในช่องปากเป็นเวลา 14 วัน 

น าค่าเฉลี่ยร้อยละการสูญเสียฟลูออเรสเซนต์เร่ิมต้น (F0) และหลังการทดลอง (F1) ท่ีวัดโดยใช้เคร่ืองคิวแอลเอฟ-ดี 

มาวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ

ผลการศกึษา ค่าเฉลี่ย F1 ของช้ินฟันในกลุ่มเจลหลอกมีค่าลดลงอยา่งมนีัยส าคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเร่ิมต้น 

(F0 = -12.02 ± 1.92, F1 = -13.75 ± 2.30, p = 0.036) ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย F0 และ 

F1 ของกลุ่มท่ีได้รับแอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลอย่างมีนัยส าคัญ  (F0 = -12.07 ± 1.75, F1 = -12.45 ± 

2.89, p = 0.555) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิตแิล้วพบวา่กลุ่มฟลูออไรด์เจลสามารถยับยัง้กระบวนการสูญเสียแร่ธาตุของชิ้น

ฟันได้อยา่งมีนัยส าคัญ (p = 0.042) 

สรุป การใช้แอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล ความเข้มข้นร้อยละ 1.23 ปริมาณ 0.4 มลิลลิิตร ทาบนชิ้นฟันท่ี

มีรอยผุจ าลองสามารถยับยั้งการกระบวนการลุกลามของฟันผุได้ หากมีการศึกษาเพิ่มเติม วิธีนี้อาจจะเป็นทางเลือก

ส าหรับใชใ้นเด็กที่มฟีันน้ านมท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงได้  
 

ค าส าคัญ:  การสูญเสียแร่ธาต,ุ แอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล, รอยผุจ าลอง, คิวแอลเอฟ-ด ี
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Abstract 

Objective To evaluate the effect of paint-on acidulated phosphate fluoride gel on deciduous enamel with 

artificial carious lesion 

 Methods In this crossover study, 24 primary tooth slabs with artificial carious lesions were divided into 2 

study sessions with the same 12 volunteers in each session. Volunteers wore lower removable appliance containing 

tooth slab and received both treatments in random order: (1) 0.4 ml placebo non-fluoridated gel (2) 0.4 ml 1.23% 

acidulated phosphate fluoride (APF) gel, paint-on technique. After 1 hour, appliances were removed, the specimens 

were detached and submitted to 14 days of pH-cycling. The mean percentage of fluorescence loss (F) at baseline 

(F0) and after procedure (F1) were analyzed using quantitative light-induced fluorescence-digital (QLF-D). 

 Results The mean F1 of placebo group were decreased significantly compared to baseline (F0 = -12.02 

± 1.92, F1 = -13.75 ± 2.30, p = 0.036), indicating caries progression. Whereas no significant difference was found 

between mean F0 and F1 in APF gel group (F0 = -12.07 ± 1.75, F1 = -12.45 ± 2.89, p = 0.555). The 

statistic result shows that using paint-on APF gel can significantly inhibit demineralizing process on deciduous enamel 

(p = 0.042). 

 Conclusion The novel application of APF gel can effectively restrain caries progression with a safe dose that 

would allow to be used in children with primary teeth, especially in high caries risk ones. 
 

Keywords:  Demineralization, Acidulated phosphate fluoride gel, Artificial caries lesion, QLF-D 
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การวเิคราะห์ค่าเนื้อเยื่ออ่อนจากภาพถ่ายกะโหลกศรีษะด้านข้างในเด็กไทยอายุระหว่าง  7-10 ป ี

Cephalometric analyses of soft tissue in a group of Thai children between 7-10 

years of age 
 

ศพิิมพ์ คงเอี่ยม1*, ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์1 และ สมกมล วนิชวัฒนะ1 

Siphim Khongaiam1*, Thipawan Tharapiwattananon1 and Somkamol Vanichvatana1 
 

บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อหาค่าปกติของเนื้อเยื่ออ่อนรูปหน้าด้านข้างในเด็กไทยในช่วงอายุ 7-10 ปี  

จากภาพถ่ายกะโหลกศีรษะด้านข้างในกลุ่มตัวอย่าง 40 คน อายุเฉลี่ย 9.10±7.68 ปี เป็นเพศชาย 20 คน และเพศหญิง  

20 คน โดยกลุม่ตัวอย่างท่ีเลอืกจะต้องม ี 1) ฟันกรามแท้ซี่ท่ี 1 และฟันตัดซี่กลางแทข้ึน้ครบแลว้ทุกซี่  2) ไมม่ฟีันหายต้ังแต่

ก าเนิดและไม่มีการสูญเสียฟันก่อนก าหนด  3) การสบฟันกรามแท้ซี่ท่ี 1 แบบประเภทท่ี 1 ตามเกณฑ์ของ Angle (Angle’s 

classification I) และมีระยะเหลื่อมของฟันในแนวดิ่งและแนวระนาบปกติ  4) การเรียงตัวของฟันปกติ หรือมีฟันบิดซ้อนเก

หรือมีช่องว่างได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร  5) ไม่เคยได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมาก่อน ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยใน

เด็กไทยท่ีได้ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งค่าเฉลี่ยท่ีได้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ใน

การวเิคราะห์และวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการรักษาผู้ปว่ยท่ีเป็นเด็กไทยในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  
 

ค าส าคัญ:  การวเิคราะห์เนื้อเยื่ออ่อนใบหน้า, เด็กไทย, ค่าเซฟาโลเมทริก, การสบฟันปกติ 
 

Abstract 
 The objective of this study was to establish the cephalometric norms of soft tissue for Thai children between 

7- 10  years of age by means of various lateral cephalometric analyses of soft tissue. The materials of 40  children  

(20 boys, 20 girls) with an average age of 9.10±7.68 years. The subjects were selected on the basis of (1) presence 

of first molars and central incisors (2)  no congenital missing teeth and no premature loss of teeth (3 )  Angle’s Class I 

molar relationship, normal overbite and overjet (4 )  good dental alignment or having crowding or spacing not  

exceed 3 mm (5)  no previous history of orthodontic treatment. In this study, no difference in gender (p<0.05 )  and 

standard means from this study can be clinically applied to the diagnosis, treatment planning and treatment in 

orthodontic patients. 
 

Keywords:  Soft tissue facial analyses, Thai children, Cephalometrics, Normal occlusion  
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การต้านการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมของสารเจ็ดอาร์-แอซิทิล 

เมโลโดรินอล 

Cytotoxicity against breast cancer cell line of 7R-acetylmelodorinol from Xylopia 

pierrei Hance 

นัทชลิดา ดีสา 1, อนันดา ทองศรี 1, รัชนาพร โชคชัยสิริ2, รักสกุล แก่นเรณู2, ชลธิดา เทพหินลัพ 1,  

กฤษณะ คู่เทียม3, นิจติยา สุวรรณสม1, อุษรา ปัญญา4 และ จุฑามาศ เทพมาล1ี* 

Natchalida Deesa1 , Ananda Thongsri1 , Ratchanaporn Chokchaisiri2 , Lucksagoon Ganranoo2 , Chonthida 

Thephinlap1, Kritsana Khuthiam3, Nittiya Suwannasom1, Aussara Panya4 and Chutamas Thepmalee1*  
 

บทคัดย่อ  
 เจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดรินอล (7R-acetylmelodorinol) เป็นสารบริสุทธ์ิท่ีสกัดได้จากเปลือกของต้นสะทางเล็ก 

(Xylopia pierrei Hance) ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีฤทธ์ิในการฆ่าเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปอดชนิด NCI-H187  อย่างไรก็

ตามฤทธ์ิการต้านเซลล์มะเร็งเต้านมยังไม่มีการศึกษาแน่ชัด ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาฤทธ์ิการต้านการ

เจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 ของเจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดรินอล โดยวัดการมีชีวิตรอดของ

เซลล์มะเร็งด้วยวิธี crystal violet staining, MTT assay และ clonogenic assay หลังจากบ่มสารเจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดริ

นอลไวก้ับเซลล์มะเร็งเตา้นมเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง จากวิธี crystal violet staining พบวา่สารเจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโด

รินอลท่ีความเข้มขน้ 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ ท าให้เซลล์มะเร็งตายท้ังหมด จากวิธี MTT assay พบวา่ ค่า IC50 ของสาร

เจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดรินอลท่ีเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 8.57± 0.012  และ 7.80± 0.013  ไมโครโมลาร์ 

ตามล าดับ และจากวิธี clonogenic assay พบว่าสารเจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดรินอลท่ีความเข้มข้น 4 และ 8 ไมโครโมลาร์ 

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.01) ซึ่งจาก 3 วิธีการทดลองให้ผลการ

ทดสอบท่ีสอดคล้องกัน ดังนั้นสารเจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดรินอลมีฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งเต้านม ซึ่งอาจจะสามารถน าไป

พัฒนาเป็นยารักษามะเร็งเตา้นมได้ในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  เจ็ดอาร์-แอซิทิลเมโลโดรินอล, เซลล์เพาะเลีย้งมะเร็งเตา้นม, การตา้นการเจรญิ 
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-Abstract- 

Abstract  
 7R-acetylmelodorinol is extracted and purified compound from stem bark of Xylopia pierrei Hance. Previous 

studies, it was reported that 7R-acetylmelodorinol has the cytotoxicity activity against human small cell lung cancer 

(NCI-H187). However, the cytotoxicity activity against breast cancer is still unclear. The aim of the study is to determine 

cytotoxicity effect of 7R-acetylmelodorinol in breast cancer cell lines. The cell viabilities of MCF-7 breast cancer cell 

line after treated with various concentrations of 7R-acetylmelodorinol were evaluated by crystal violet staining, MTT 

assay, and clonogenic assay, respectively. For the crystal violet staining, treatment cells with 50 and 100 µM of 7R-

acetylmelodorinol significantly decreased cell viability of breast cancer cells for 24 and 48 hours. The IC50 of 7R-

acetylmelodorinol for 24 and 48 hours in MCF-7 was 8.57±0.012 and 7.80±0.013 µM, respectively. The result of 

clonogenic assay revealed that colony formation showed a significant decrease in breast cancer cell treated with 7R-

acetylmelodorinol at concentrations of 4 and 8 µM (p< 0.01). Taken together, 7R-acetylmelodorinol has cytotoxicity 

activity against breast cancer cells by three different methods. These findings suggested that 7R-acetylmelodorinol 

might be a useful compound for breast cancer therapy. 
  

Keywords:  7R-acetylmelodorinol, Breast cancer cell line, Cytotoxicity activity 
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-Abstract- 

Study of the effects of Kaen-Khom extracts on adipocyte differentiation of 3T3-L1 cells  
 

Maneerattanamala Morin1, Savita Chewchinda1, Somnuk Bunsupa1 and Krisada Sakchaisri1* 
 

Abstract  
Kaen-Khom (Glinus oppositifolius) is an edible plant found in Thailand. Antihyperglycemic activity of Kaen-

Khom extracts revealed the significant reduction of blood glucose levels and increase of serum insulin in hyperglycemic 

rat model. However, the underlying mechanisms of antihyperglycemic activity of this plant has not been fully 

investigated. The aim of the present work was to evaluate the antihyperglycemic activity of aerial parts water, ethanol, 

dichloromethane, and hexane crude extracts from Kaen-Khom in vitro using 3T3-L1 cells as an adipocyte differentiation 

model. The 3T3-L1 cells were treated with various concentration of Kaen-Khom extracts (0-25 µg/ml) with or without 

insulin in differentiation medium. The effect of Kean-Khom extracts on adipocyte differentiation were quantified with 

Oil Red O staining method by measuring an absorbance of lipid solution in isopropanol at a wavelength of 520 nm. 

We found that ethanol, dichloromethane, and hexane extracts exhibited no effect to promote adipocyte differentiation 

in both insulin and without insulin treatment. However, Kaen-Khom water extract treated exhibited a slightly increasing 

trend to promote adipocyte differention but had no significant difference when compared with control. Future studies 

are needed to fully elucidate the underlying mechanism of actions of Kaen-Khom extracts. 
 

Keywords:  3T3-L1, Adipocyte differentiation, Antihyperglycemic, Glinus oppositifolius, Lipid accumulation 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors association with protection health behaviors during COVID-19 pandemic 

among people in Bangkok Thailand 

 

มงคล รัชชะ1*, จักรกฤษ เสลา1, อนุ สุราช1 และ อาลิศรา บุสอน2  

Mongkol Ratcha1*, Chakkrit Sela1, Anu Surach1 and Alrisra Buson2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ 

ปัจจัยเสริม พฤตกิรรมการป้องกันตนเอง และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 1,390 คน ผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย

เสริม และพฤตกิรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ในระดับสูง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ 

อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม อย่างไรก็ตาม ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการป้องกันตัวเอง, การแพร่ระบาด, COVID-19   
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-Abstract- 

Abstract  
 This study was a survey research. The objectives of this study were to study personal factors, predisposing 

factors, enabling factors, reinforcing factors, protection health behaviors and factors associated with protection health 

behaviors during COVID-19 pandemic. The participants were 1,390 people who live in Bangkok Thailand. The results 

of the study were showed that most of the samples had high level of knowledge, attitudes, awareness, enabling 

factors, reinforcing factors and the protection health behaviors during COVID-1 9  pandemic. Factors associated with 

protection health behaviors during COVID-1 9  pandemic were statistically significant at the .05  level including age, 

monthly income average, attitudes, perceptions, enabling factors, reinforcing factors, however, knowledge were not 

associated with protection health behaviors during COVID-19 pandemic. At the .05 level. 
 

Keywords:  Protection health behaviors, Pandemic, COVID-19   
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-Abstract- 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

Impact on health from smartphone using among students at University of Phayao 
 

นิรชา สุขแท้1, ภูธนัส ยงสืบชาติ1, รัชฎาวรรณ การะพิงค์1, รัชดาพร สังข์วิเศษ1, เจนจิรา วรรณวารี1,  

ณัฐริกา เตรอด1, ดารุณี โพธิ์ด้วง1, มนัสนันท์ บุญมี1, สมชาย จาดศรี1 และ สุทธิชัย ศิรนิวล1* 

Niracha Sukthae1, Putanus Yongsuebchart1, Ratchadawan Karaping1, Ratchadaporn Sangwiset1,  

Jenjira Wanwaree1, Nattarika Tarod1, Darunee Poduang1, Manadsanan Boonme1, Somchai Jadsri1 and 

Suthichai Sirinual1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแบบภาคตัดขวางนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชส้มาร์ทโฟน ระดับการเสพติดสมาร์ทโฟน 

และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเสพติดสมาร์ทโฟนกับสุขภาพ  ในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

527 คน ตอบค าถามออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน การเสพติดสมาร์ทโฟน  

ผลกระทบทางสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์   

  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก คือใช้สมาร์ทโฟนเพื่อโทรเข้า-ออก ร้อยละ 99.8 รองลงมา 

คือ ใช้นัดหมายบุคคลเพื่อนฝูง ญาติ ร้อยละ 98.1  ใช้เล่นโซเซียลเน็ตเวิร์ก ร้อยละ 97.7 ใช้เพื่อสนทนากับเพื่อน และ

ครอบครัว ร้อยละ 97.7 ใช้ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ร้อยละ 97.2 กลุ่มตัวอย่างไม่เสพติดสมาร์ทโฟน ร้อยละ 23.3 เร่ิมมี

อาการเสพติดร้อยละ 58.1  และเสพติดสมาร์ทโฟนมากร้อยละ 18.6  การศึกษาพบว่าระดับการเสพติดสมาร์ทโฟนมี 

ความสัมพันธ์กับสุขภาพทางกาย 7 อาการ สัมพันธ์กับสุขภาพทางด้านจิตใจ 7 อาการ  สัมพันธ์กับสุขภาพทางด้านสังคม 

7 อาการ และสัมพันธ์กับสุขภาพทางด้านจิตวญิญาณ 7 อาการ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
           

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการใชส้มาร์ทโฟน, เสพตดิสมาร์ทโฟน, ผลตอ่สุขภาพ 
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-Abstract- 

Abstract  
 This cross-sectional study aimed to study smartphone use behavior, smartphone addict level and relation 

between smartphone addict level and health among the students in the University of Phayao. The sample of 527 

answered online questionnaires including general information, smartphone use behavior, smartphone addiction level, 

and health impact. Data was analyzed by descriptive statistic and Chi-squared test.  

          The results found that the top five behaviors were use for calling 99.8%, for appointment 98.1% connecting 

to social network 97.7%, for chatting with friends and family 97.7%, and for searching 97.2%. The sample were not 

smartphone addiction 23.3%, mild smartphone addiction 58.1%, and high smartphone addiction 18.6%. The study 

also revealed that smartphone addiction related to seven symptoms of physical health, seven symptoms of mental 

health, seven symptoms of social health and seven symptoms of spiritual health significantly (p<0.001). 
 

Keywords:  Smartphone use behavior, Smartphone addiction, Health impact 
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-Abstract- 

 

การพัฒนานาโนไลโปโซมที่เก็บกักสารสกัดซงัข้าวโพดสมี่วง 

Development of purple corn (Zea mays L.) cob extract encapsulated in 

nanoliposome 
 

วีรยา สุวรรณนภาศรี1,  พิมพร ลีลาพรพิสิฐ1,  สุรพล นธการกิจกุล1,  Wei-Chao Lin2 และ กนกวรรณ 

เกียรตสิิน1*  

Weeraya Suwannaphasri1, Pimporn Leelapornpisid1, Surapol Natakankitkul1, Wei-Chao Lin2 and 

Kanokwan Kiattisin1*  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดซังข้าวโพดสีม่วงด้วยคลื่นไม โครเวฟ 

องค์ประกอบทางเคมี และฤทธ์ิทางชีวภาพ รวมถึงการพัฒนานาโนไลโปโซมท่ีเก็บกักสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วง น าซัง

ข้าวโพดสีม่วงมาสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย 70% เอทานอล ด้วยคลื่นไมโครเวฟ พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัด คือ  

ท่ีเวลาสกัด 3 นาที ก าลังไฟ 675 วัตต์ อัตราส่วนสารสกัดต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1 : 20 สารสกัดมีปริมาณแอนโทไซ

ยานินรวมสูงสุดเ ท่ากับ 3125.40 ± 1.44 mg Cyanidin-3-O-glucoside chloride equivalent (C3G)/g extract และเมื่อ

วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพบ  Cyanidin-3-O-glucoside chloride เท่ากับ 6.96 ± 0.21 

มิลลิกรัมต่อ กรัมสารสกัด เมื่อทดสอบฤทธ์ิต้านออกซิเดชั่นด้วยวิธี ABTS assay พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 3.44 ± 0.01 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า FRAP value เท่ากับ 1.15 ± 0.06 mM Fe2+/g extract เมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP assay และมี

ฤทธ์ิยับยัง้การเกิดออกซิเดช่ันของกรดไขมัน โดยมีคา่ IC50 เท่ากับ 9.59 ± 0.03 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร จากนั้นพัฒนาต ารับ

นาโนไลโปโซมท่ีเก็บกักสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยวิธี thin-film hydration 

method โดยมีองค์ประกอบของ phosphatidylcholine (PC), cholesterol (Chol), sodium cholate (SC) และน้ ามันถั่วเหลือง 

(SO) ในปริมาณ 0.09, 0.01, 0.05 และ 0.03 กรัม ตามล าดับ พบว่าต ารับมีขนาด 93.89 ± 1.53 นาโนเมตร ค่าดัชน ี

การกระจายตัวของขนาดอนุภาคเท่ากับ 0.23 ± 0.01 และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ีผิวประจันเท่ากับ -56.20 ± 2.04  

มิลลิโวลต์ ต ารับมีปริมาณแอนโทไซยานินรวม เท่ากับ 1871.68 ± 2.51 mg C3G/g extract และมีร้อยละการยบัยัง้อนุมูล
อิสระเทา่กบั 19.50 ± 0.37 เมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS assay  
 

ค าส าคัญ:  ซังข้าวโพดสมีว่ง, แอนโทไซยานิน, นาโนไลโปโซม, ฤทธ์ิต้านออกซิเดช่ัน 
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-Abstract- 

 

Abstract  
This research aimed to study the best condition for purple corn cob extraction by microwave, chemical 

analysis, biological activity and develop nanoliposome-encapsulated purple corn cob extract. The purple corn cob was 

extracted with 70% ethanol by microwave-assisted extraction. The results showed that the most suitable extraction 

conditions were 3 minutes at 675 W with plant to solvent at ratio of 1 : 20. This purple corn cob extract showed the 

highest total anthocyanins content at 3125.40 ± 1.44 mg Cyanidin-3-O-glucoside chloride equivalent (C3G)/g extract. 

Cyanidin-3-O-glucoside chloride was found at 6.96 ± 0.21 mg/g of the extract when analyzed by HPLC. The results 

of biological activity tests indicated that the extract had IC50 by ABTS and lipid peroxidation inhibition assays and FRAP 

value by FRAP assay at 3.44 ± 0.01 mg/ml, 9.59 ± 0.03 mg/ml, and 1.15 ± 0.06 mM Fe2+/g extract, respectively. 

Nanoliposomes-encapsulated purple corn cob extract at a concentration of 1 mg/ml was successfully developed by 

thin-film hydration method consisting of phosphatidylcholine (PC), cholesterol (Chol), sodium cholate (SC), and soybean 

oil (SO) at 0.09, 0.01, 0.05 and 0.03 g, respectively. The formulation had a particle size of 93.89 ± 1.53 nm, 

polydispersity index (PDI) of 0.23 ± 0.01, and a zeta potential of -56.20 ± 2.04 mV. In addition, the nanoliposomes-

encapsulated purple corn cob extract possessed total anthocyanin content at 1871.68 ± 2.51 mg C3G/g extract and 

percent inhibition at 19.50 ± 0.37 by ABTS assay. 
 

Keywords:  Purple corn cob, Anthocyanins, Nanoliposomes, Antioxidant activity 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



521 

 

-Abstract- 

 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ 

พญายอจากภาคเหนือของประเทศไทย 

Genetic diversity, Phytochemical components and bioactivities of  

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau from Northern of Thailand 
 

สาลินี เชียงชิน1, สุภาวดี ทองยิ้ม2, หทัยชนก ปันดิษฐ์2, ธิดา แก้วคต2, อังคณา อินตา2, ยิ่งมณี ตระกูลพัว2, 

สันติ วัฒฐานะ3, สิรพิร โรจน์อารยานนท์2* และ อุษรา ปัญญา2 

Salinee Chiangchin1, Supawadee Thongyim2, Hataichanok Pundith2, Thida Kaewkod2, Angkhana Inta2, 

Yingmanee Tragoolpua2, Santi Watthana3, Siriphorn Rotarayanont2* and Aussara Panya2 

 

บทคัดย่อ 
 พญายอ เป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อจุลชีพจึงมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาซึ่งแสดง

ถึงศักยภาพของพญายอท้ังทางการแพทย์และเชิงการค้า เนื่องจากพญายอเป็นพืชท่ีมีการปลูกแพร่หลาย 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบสายพันธ์ุและฤทธ์ิทางชีวภาพของพญายอท่ีมาจากแหล่ง

เพาะปลูกต่างพื้นท่ี ดังนัน้งานวิจัยน้ีจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรม องคป์ระกอบ

พฤกษเคมี และฤทธ์ิทางชีวภาพของพญายอท่ีเก็บจากแหล่งเพาะปลูกในเขตภาคเหนือจ านวน 3 แหล่ง คือ จังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา จากการศึกษาความหลากหลายพันธุกรรมด้วยเทคนิค sequence-related amplified 

polymorphism พบว่า สามารถแยกพญายอมีลายพิมพ์ดีเอ็นเอต่างจากพืชชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน แต่ไม่พบความต่างของ

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในตัวอย่างพญายอท่ีมาจากท้ัง 3 แหล่ง เมื่อน าสารสกัดมาวิเคราะห์องค์ประกอบพฤกษเคมีด้วยวิธีโคร

มาโทกราฟแบบแผนเคลือบ พบวา่สารหลักท่ีพบ คือ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ส าหรับผลการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ พบวา่

สารสกัดพญายอจากจังหวัดเชยีงใหม่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระและฤทธ์ิต้านแบคทเีรียสูงกว่าแหลง่อื่นโดยสัมพันธ์กับปริมาณ

สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ในตัวอย่าง  การศึกษานี้บ่งชี้ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อองค์ประกอบพฤกษเคมี

และฤทธ์ิทางชวีภาพของพญายอ 
 

ค าส าคัญ:  พญายอ, สารสกัดหยาบ, ลายพมิพด์ีเอ็นเอ, องคป์ระกอบพฤกษเคมี, ฤทธ์ิทางชวีภาพ 
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Abstract 
Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau has been acknowledged for its antioxidant and anti-microbial activities. 

Based on its traditional use, C. nutans composing products are now available in the market for treatment skin disease 

and anti-virus disease emphasizing the potential of C. nutans in medical application and product commercialization. 

C.nutans is widely cultured in Thailand; however, there is no study reporting genetic diversity in addition to 

phytochemical component and bioactivity profile of C. nutans. This study therefore aimed to investigate genetic 

diversity, phytochemical components and bioactivities of C. nutans collected from different regions. Genetic diversity 

was compared among the samples collected from three different provinces in northern of Thailand including Chiang 

Mai, Chiang Rai, and Phayao by using sequence-related amplified polymorphism. DNA fingerprints could distinguish 

C. nutans from other related species.  However, there was no different patterns among three C. nutans samples. Thin 

layer chromatography was performed to determine the major phytochemical components in C. nutans extract which 

indicated flavonoids were the major compositions. We then investigated the bioactivities of the extracts. The result 

showed that the extracts prepared from Chiang Mai samples achieved the highest activities on antioxidant and anti-

bacterial assays which associated with the high amount of flavonoid contents found in Chiang Mai samples. This study 

elucidated the influence of environmental factor on phytochemical component and bioactivity profile of C. nutans. 
 

Keywords:  C. nutans, Crude extract, DNA fingerprinting, Phytochemical component, Bioactivity  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



523 

 

-Abstract- 

 

การคัดเลือกและระบุสายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา 

Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคผลเน่าของล าไย 

Screening and identification of antagonistic bacteria against Lasiodiplodia sp.  

a Phathogenic Fungus of Fruit Rot Disease Longan 

 

จิรภิญญา เลี่ยมไครต่วน1 และ สุภัค มหัทธนพรรค1* 

Jirapinya Liamkraituan1 and Supuk Mahadtanapuk1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคผลเน่าของล าไยโดย 

คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์จากดินบริเวณสวนล าไยได้ท้ังหมด 116 ไอโซเลท ซึ่งแยกเชื้อแบคทีเรียได้ 20 ไอโซเลท ด้วยวิธี spread 

plate technique น าไปทดสอบการเป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Lasiodiplodia 

sp. ด้วยวิธี Dual culture plate technique บนอาหาร PDA พบว่า มีเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ

ของเส้นใยของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. 3 ไอโซเลท คือ BS004, BS011 และ BS017 โดยมีค่าการยับยั้งอยู่ท่ี 51.85±6.42, 

52.60±5.23 และ 70.37±1.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าแบคทีเรียไอโซเลท BS017 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. มาระบุสายพันธ์ุของแบคทีเรีย โดยการจ าแนกสายพันธ์ุแบคทีเรียด้วยลักษณะทาง

สัณฐานวทิยา คุณสมบัตทิางชวีเคมี พบวา่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียแกรมบวก ยอ้มแกรมติดสีม่วง มรูีปร่าง

ท่อนสั้น มีการจัดเรียงตัวกระจัดกระจาย มีการสร้างเอนโดสปอร์ นอกจากนี้น าแบคทีเรียไอโซเลท BS017 ไปท าการจ าแนก

สายพันธ์ุโดยวิธีทดสอบทางชีวเคมี ด้วยเคร่ือง VITEK 2 Compact ยี่ห้อ bioMérieux พบว่า แบคทีเรียไอโซเลท BS017 มีความ

เหมือนกับเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens และ Bacillus subtilis ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 96 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ 

และทดสอบด้วยวิธีทางชวีโมเลกุล พบวา่ แบคทเีรียไอโซเลท BS017 มคีวามคล้ายกับแบคทเีรีย Bacillus amyloliquefaciens 

21P (KM877236.1) โดยมีความเหมอืน 99 เปอร์เซ็นต ์ 
 

ค าส าคัญ:  แบคทเีรียปฏปัิกษ,์ โรคผลเนา่,  Lasiodiplodia sp., ล าไย 
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Abstract  
 This research was screening of antagonistic bacteria against Lasiodiplodia sp.,  a pathogenic fungus fruit rot 

disease of longan. Total of 116 isolates of microorganisms from soil in longan garden, which 20 bacteria isolates were 

selected by spread plate technique. In vitro testing,  all isolates were cultured with Lasiodiplodia sp. on PDA by Dual 

culture plate technique. The result showed that 3 isolates BS004,  BS011 and BS017 were presented inhibition of 

Lasiodiplodia sp. with inhibition values of 51.85±6.42, 52.60±5.23 and 70.37±1.28 percent respectively. The bacteria 

isolate BS017 was the most effective in inhibiting the growth of fungi Lasiodiplodia sp. was identified by morphological 

characteristics, biochemical test. The results indicate that the morphological character of gram positive bacteria, rod-

shaped, endospore-forming bacteria. In addition, the bacteria isolate BS017 were identified by biochemical test method 

using bioMérieux brand VITEK 2 Compact, as same as Bacillus amyloliquefaciens and Bacillus subtilis. With the 

confidence percentage at 96 to 99 percent and molecular biology method was found confirmed that the bacteria 

isolate BS017 related to Bacillus amyloliquefaciens 21P (KM877236.1) with 99 percent identical. 
 

Keywords:  Antagonistic bacteria, Fruit Rot Disease, Lasiodiplodia sp., Longan  
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แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข่า กรณีศกึษา: ต าบลนางพญา 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Guideline of technology development for galangal farmers: A case study of 

Nang Phaya Sub-district, Uttaradit Province 
 

ชัชพล เกษวิรยิะกิจ1*, ลักขณา ฤกษ์เกษม1 และ ศุภลักษณ์ ใจเรือง1 

Chatchaphon Ketviriyakit1*, Lakkana Ruekkasaem1 and Supalux Jairueng1 
 

บทคัดย่อ 
 ข่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกร และความเข้าใจความตระหนักรู้ถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปลูกและการแปรรูปผลผลิตข่าในท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้ปลูกข่า

จ านวน 100 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการผลิตข่า ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการผลิตข่า 

และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตข่า พบว่า เกษตรส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มี

การศึกษาต่ าระดับมัธยมตอนต้น มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และมีพื้นท่ีปลูกข่าโดยเฉลี่ยร้อยละ 34 ของพื้นท่ี

ครัวเรือน ส่วนด้านปัจจัยภายในพบว่าวิธีการจัดการท าความสะอาดหรือการแปรรูปผลผลิตก่อนขายเกษตรกรให้

ความส าคัญมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมาเป็นเร่ืองอุปสรรคความยุ่งยากในขั้นตอนการท างานท่ี

ค่าเฉลี่ย 4.42  และปัจจัยภายนอกในด้านสุขภาพจากสภาวะแวดล้อมท าให้ปวดเมื่อยสายตา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.61 

รองลงมาเป็น ด้านข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยเีครื่องจักรท่ีใชใ้นกระบวนการท าความสะอาดสนิค้ามคี่าเฉลี่ย 4.30 และส าหรับ

ด้านความตระหนักรูถ้ึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกของเกษตรกรพบวา่ เกษตรกรขาดความตระหนักรู้ในด้านการ

เปลี่ยนแปลงพันธ์ในการเพาะปลูก และการด าเนินการภาษีท่ีเอื้อต่อเกษตรกร จึงควรมีการส่งเสริมจากผู้เกี่ยวข้อง  จาก

ปัจจัยหลักสองด้านท่ีกล่าวมา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาออกแบบสร้างเคร่ืองล้างหัวข่าด้วยเทคโนโลยีการฉีดแรงดันน้ า 

การขัด หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาเกษตรกรตอ่ไป 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนาเทคโนโลย,ี เกษตรกรผู้ปลูกข่า 
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Abstract 
Galangal root is the main economic crop of Nang Phaya Sub-district, Tha Pla District, Uttaradit Province. The 

objectives of this study are to explore approaches to develop appropriate technology for farmers and farmers’ 

awareness of activities related to the cultivation and processing of local galangal product. Data were obtained from 

selected 100 local galangal farmers through a questionnaire which included demography, internal factors affecting 

galangal production, external factors affecting galangal production, and awareness of galangal cultivation and 

processing. The majority of farmers are older adults aged between 41 and 50 years, with education lower than 

secondary school, average monthly income of less than 10,000 Baht, and average area of galangal cultivation of 34 

percent of their household area. The two most important internal factors were cleaning management or processing of 

pre-sale product (�̅�=4.53), and the process difficulties (�̅�=4.42). The key external factor was vision impairment due 

to environmental factors (�̅�=4.61), followed by limited technology and machinery used in the cleaning process 

(�̅�=4.30). For the awareness, it was found farmers were unaware of changes in cultivation and tax policy that is 

favorable to farmers. In conclusion, advocacy from stakeholders focusing on the development of a galangal root washing 

machine with water pressure, scrubbing, or other suitable forms is recommended to include in the technological 

management guidelines. 
 

Keywords:  Technology development, Galangal farmers 
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การประเมินระดับความร้อนและปริมาณงานในกระบวนการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร

ในหมู่บ้านวังหวาย ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

Assessment of heat stress and workload in corn farming process of farmers in 

Wang wai village, Wang man sub-district, Sam ngao district, Tak province 
 

จักรกฤษ เสลา1*, มงคล รัชชะ1, อนุ สุราช1 และ อาลิศรา บุสอน2  

Chakkrit Sela1*, Mongkol Ratcha1, Anu Surach and Alrisra Buson2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความร้อน (WBGT)ในพื้นท่ีท างาน และปริมาณงาน (Workload) ใน

กระบวนการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในหมู่บ้านวังหวาย ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวา่

อุณหภูม ิWBGT กลางแจ้งในช่วง 3 เดอืน อยู่ในช่วง 31.1-38.3 ๐C มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.3 ±2.04 ๐C อุณหภูม ิWBGT ในร่ม

ในช่วง 3 เดือน อยู่ในช่วง 27.0-31.8 ๐C มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.2 ±0.90 0C ปริมาณงาน (Workload) ในกระบวนการปลูก

ข้าวโพดพบวา่ ขั้นตอนท่ีมีลักษณะเป็นงานหนักคือการเตรียมดินปลูก การหยอดเมล็ดลงร่อง การเก็บเกี่ยวผลิต ขั้นตอนท่ี

มีลักษณะเป็นงานปานกลางคือ หว่านปุ๋ย รดน้ าข้าวโพด และก าจัดวัชพืช อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย WBGT 

และปริมาณงานกับค่ามาตรฐานตามกฎหมาย พบว่า งานหนักอุณหภูมิเฉลี่ย WBGT กลางแจ้งมีค่าสูงเกินมาตรฐาน คือ 

เดอืน กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ในขณะท่ีงานปานกลาง อุณหภูมเิฉลี่ย WBGT กลางแจ้งมีคา่สูงเกินมาตรฐานคือ 

เดอืน กันยายน และตุลาคม 
 

ค าส าคัญ:  ความร้อน, ปริมาณงาน, กระบวนการปลูกข้าวโพด 
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Abstract  
 Objectives of this research were to assess the heat level (WBGT) in work place and workload in the corn 

farming process of farmers in Wang wai village, Wang man sub-district, Sam ngao district, Tak province. The results 

showed that outdoor WBGT during 3 months was in the range of 31.1-38.3 °C, the mean was 34.3 ± 2.04 °C. Indoor 

WBGT during 3 months was in the range of 28.3-30.1 ° C, the mean was 29.2 ± 0.90 °C. The Workload evaluated 

in corn farming process found that the step of shoveling the soil, sowing and harvesting were heavy work. The steps 

of fertilizing corn, watering and weeding were medium work. However, when comparing outdoor WBGT and workload 

with standard, the result found that Heavy work WBGT average outdoor temperature is higher than the standard in 

September, October and November while moderate work WBGT average outdoor temperature is higher than the 

standard in September and October. 
 

Keywords:  WBGT, Workload, Corn farming process 
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ผลของชนิดปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสาคูไทย 

Effects of different type fertilizer application on growth and yield of arrowroot 

(Maranta arundinacea L.) 
 

บุญนี ซึม1 และ สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง1* 

Bunny Soem1 and Supaporn Ieamkheng1* 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาผลของชนิดปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสาคูไทยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย (T1), ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร (13-13-21) อัตรา 5 กรัมต่อกระถาง (T2) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

กทม.10 กรัมตอ่กระถาง ร่วมกับปุ๋ยเคมี 13-13-21 อัตรา 2.5 กรัมตอ่กระถาง (T3) และใส่สารชีวะภัณฑท่ี์มีสว่นผสมของคี

โตเมียม 10 กรัม นิวทริฟูด 30 กรัม และนาโนอลิซิเตอร์ 30 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร (T4) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต (ความ

สูงของต้น จ านวนใบ จ านวนต้นต่อกอ เส้นรอบวงโคนต้น) ผลผลิต (จ านวนหัวต่อกอ น้ าหนักหัวต่อกอ ปริมาณแป้ง 

เปอร์เซ็นต์แป้ง และน้ าหนักกาก) โดยบันทึกข้อมูลทุก 3, 6 และ 9 เดอืน พบวา่ T2 ให้การเจรญิเตบิโตดีท่ีสุดและใกล้เคียง

กับ T3 เท่ากับ 10.0 ต้น 124.4 เซนติเมตร 30.0 ใบ 15.4 เซนติเมตร อายุ 6 เดือน เท่ากับ 12.4 ต้น 125.4 เซนติเมตร 19 

ใบ (T3) 7.8 เซนติเมตร อายุ 9 เดือน เท่ากับ 11.2 ต้น 132.2 เซนติเมตร 23.8 ใบ 2.6 ใบ ส่วนผลผลิตดีท่ีสุดอายุ 3 เดือน 

คือ 14 หัว 308 กรัม  95.2 กรัม 9.52% 130 กรัม อายุ 6 เดอืน เท่ากับ 15.8 หัว 676 กรัม 102.6 กรัม 10.2% 108.5 กรัม 

จากการศกึษา พบว่า การเจริญเติบโตและผลผลิตของสาคูไทยเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บเกี่ยว และผลจากการเก็บเกี่ยวท้ัง 

3 คร้ัง พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี 13-13-21 และการใส่ปุ๋ยเคมี 13-13-21 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์กทม.(T3) มีแนวโน้ม ให้การ

เจรญิเตบิโตและผลผลิตดท่ีีสุดเมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยชวีภัณฑ์ (T4) และไมใ่ส่ปุ๋ย (T1)  
 

ค าส าคัญ:  สาคูไทย, ปุ๋ยอนิทรีย์, ปุย๋เคมี, อัตราการเจรญิเตบิโต 
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Abstract  
 The study Effects of different type fertilizer application on growth and yield of arrowroot were  Experiments 

were set up as Completely Randomized Design (CRD) with 15 replications of 4 treatments contained with no fertilizer 

(T1), 2.5 g/pot of 13-13-21 chemical fertilizer (T2), 10 g/pot of organic fertilizer combined with 2.5 g/pot of 13-13-21 

chemical fertilizer (T3) and the combination of biological substance (10 g of Ketomium, 30 g of Nutri Food and 30 ml 

of nanoelicitors) with 20 ml of water (T4). Data collected on growth parameters as tiller number, plant height number 

of leaves, tiller per clump, clump diameter and yield (number of rhizome per plant, starch and residual content). At 3, 

6 and 9 months after planting. The results showed that T2 gave the highest of growth parameter and nearby T3 were 

10.0 plants 124.4 cm 30.0 leafs 15.4 cm. during the 6 month were 12.4 plants 125.4 cm 19 leafs (T3) 7.8 cm and 

the 9 month were 11.2 plants 132.2 cm 23.8 leafs 2.6 cm. for yield character is highest during the 3 month were 14 

rhizome 308 g.  95.2 g. 9.52% 130g for 6 month were 15.8 rhizome 676g 102.6g  10.2% 108.5 g. The results 

showed that it was found that the growth rate and yield were Trent increased according to the time of harvesting. 

and all the time to harvesting showed that it the chemical fertilizers 13-13-21 (T2) and chemical fertilizers 13-13-21 

combination with organic fertilizer Tended to give the best growth and yield compared to biofertilizer (T4) and without 

fertilizers (T1). 
 

Keywords:  Maranta arundinacea L., Organic fertilizer, Inorganic fertilizer, Growth rate 
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ผลการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต และสัณฐานของ

สาหร่าย Spirulina platensis 

Effects of organic cultivation on growth and morphological characteristics of 

Spirulina platensis 

 

พิทักษ์พงษ์ หอมนาน1 และ รัฐภูม ิพรหมณะ1* 

Pitakpong Homnan1 and Rattapoom Prommana1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลของการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลง 

การเจรญิเตบิโต และสัณฐานของสาหร่าย Spirulina platensis ในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงดัดแปลงแบบอินทรีย์ (ORG1, ORG2, 

ORG3, ORG4, ORG5 และ ORG6) เปรียบเทียบกับสูตรอาหารเพาะเลี้ยงมาตรฐานปรับปรุง (MZ และ MJU) ภายใต้สภาวะ

ค่าความเป็นกรด-เบส 10 ที่อุณหภูมหิ้อง เป็นระยะเวลา 30 วัน ท าการวัดค่าการดูดกลนืแสง การนับจ านวนเส้นสาย และ

สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะเส้นสายภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ ทุก ๆ 3 วัน พบว่า ค่าการดูดกลนืแสงของสาหร่าย 

S. platensis ท่ีเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหาร ORG4 และ ORG5 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ

เปรียบเทียบกับชุดควบคุมเชิงบวก (MZ และ MJU) โดยวันท่ี 21 ค่าการดูดกลืนแสงของสาหร่าย S. platensis ท่ีเพาะเลี้ยง

ด้วยสูตรอาหาร ORG4,ORG5, MZ และ MJU มีค่าการดูดกลืนแสงสูงท่ีสุด เท่ากับ 1.75±0.00, 1.88±0.14, 2.26±0.36 

และ 2.28±0.06 ตามล าดับ และคุณภาพเส้นสายของสาหร่ายท่ีเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารเพาะเลี้ยง ORG4 และ ORG5 มีสี

และความยาวเส้นสายใกล้เคียงกับสูตรอาหาร MZ และ MJU แต่มีสีเขียวเข้มและมีความยาวเส้นสายมากกว่าสาหร่ายท่ี

เพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร ORG1, ORG2, ORG3 และ ORG6 นอกจากนี้ พบการปนเป้ือนของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน

สัตว์ชนิดอื่นในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงดัดแปลงแบบอินทรีย์ ดังนั้นจึงสามารถใช้สูตรอาหาร ORG4 และ ORG5 ในการ

เพาะเลีย้งสาหรา่ย S. platensis ได้  
 

ค าส าคัญ:  สาหร่าย, Spirulina platensis, การเพาะเลีย้งแบบอนิทรีย์, สัณฐาน 
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Abstract  
 This study aims to evaluate and compare the effects of organic cultivation on growth and morphological 

characteristics of Spirulina platensis that cultivated with modified organic culture media (ORG1, ORG2, ORG3, ORG4, 

ORG5 and ORG6) and modified standard culture media (MZ and MJU). The cultivation was carried out with the pH 10 

and cultivated at room temperature for 30 days. S. platensis growth was determined every 3 days. The biomass 

concentration was determined by optical density at 560 nm (OD560) . The filament count and morphological 

characteristics (shape, color and length of filaments) were determined under compound light microscope. As the results, 

the OD560 of ORG4 and ORG5 were non-significantly with positive controls (MZ and MJU). The highest of OD560 of 

ORG4, ORG5, MZ and MJU were founded after 21 days of cultivation period, were 1.75±0.00, 1.88±0.14, 2.26±0.36 

and 2.28±0.06 respectively. The color and length of filaments of S. platensis in ORG4 and ORG5 medium were similar 

to the positive control, and they had darker color and longer length than S. platensis in ORG1, ORG2, ORG3 and ORG6. 

In addition, the modified organic culture media were contaminated with phytoplanktons and zooplanktons. In summary, 

S. platensis can grow and maintain the morphological characteristic in ORG4 and ORG5 medium. 
 

Keywords:  Algae, Spirulina platensis, Organic cultivation, Morphological characteristics 
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การส ารวจกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวยีงลอ จ.พะเยา 

A survey of orchids at WiangLor Wild Life Sanctuary, Phayao Province 

 

กนกอร ศรีม่วง1, วิชญ์พล ปัญญายม1, ชญาภา เขียวคล้าย2 และ ชัยชนะ เนื้อไม้2* 

Kanok-orn Srimuang1, Widchapol Punyayom1, Chayapa khiewklai2 and Chaichana Nueamai2*  
 

บทคัดย่อ 
 การส ารวจความหลากหลายของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนสิงหาคม 

2562 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 พบกล้วยไม้ป่าท้ังสิ้น 34 สกุล 80 ชนิด โดยแบ่งเป็น กล้วยไม้อิงอาศัย จ านวน 52 ชนิด 

กล้วยไมด้ิน 27 ชนดิและกล้วยไมอ้าศัยรา 1 ชนดิ สกุลท่ีพบมากที่สุดคอื สกุล Dendrobium Sw. จ านวน 15 ชนิด ในจ านวน

นี้มีกล้วยไม้ท่ีมสีถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ 2 ชนิด ได้แก่ เอื้องพญาไร้ใบ (Chiloschista viridiflava Seidenf.) และ เขากวางอ่อน 

(Phalaenopsis cornucervi Blume & Rchb. f.) กล้วยไม้ท่ีมีสถานภาพหายาก (Rare-global) 4 ชนิด ได้แก่ เอื้องกุหลาบแดง 

(Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb.) เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด (A. falcata Lindl. & Paxton.) เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 

(A. odoratum Lour.) เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดเผือก (A. odoratum var. alba) กล้วยไมท่ี้มีสถานภาพถูกคุกคาม (Vulnerable) 

7 ชนิด ได้แก่ เอื้องมาลัยแดง (A. multiflora Roxb.) อั้วคางยาว (Habenaria hosseusii Schltr.) สามปอยขุนตาล (Vanda 

denisoniana Bens. & Rchb.f.) สามปอยหางปลา (V. liouvillei Finet.) เอื้องเข็มขาว (V. lilacina Teijsm. & Binn.) เอื้องค า 

(Dendrobium chrysotoxum Lindl.) และเอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis Rchb.f.) ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็น

ว่ากล้วยไม้ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องอนุรักษ์มีอยู่จ านวนไม่น้อย ซึ่งสามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลกล้วยไม้ป่าจังหวัด

พะเยา ส าหรับการวางแผนการอนุรักษก์ล้วยไมใ้นเขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเวยีงลออยา่งยั่งยืนตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  การส ารวจ, กล้วยไม้, เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเวยีงลอ  
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Abstract  
 Survey of orchid diversity in WiangLor Wildlife Sanctuary, Phayao Province was conducted during August 

2019 to September 2020. There were a total of 80 species 34 genera, divided into 52 species of epiphytic orchids, 

27 species of terrestrial orchids, and 1 species of mycoheterotrophic orchid. The highest species number of occurrence 

is genus Dendrobium Sw. (15 species). Among 80 species, 2 species have status as endangered, i.e. Chiloschista 

viridiflava Seidenf. and Phalaenopsis cornucervi Blume & Rchb. f., 4 species as rare-(global), i.e. Aerides 

crassifolia C.S.P.Parish ex Burb., A.  falcata Lindl. & Paxton, A. odoratum Lour. and A. odoratum var. alba., 7 species 

as vulnerable, i.e. A. multiflora Roxb., Habenaria hosseusii Schltr.,Vanda denisoniana Bens. & Rchb.f., V. liouvillei Finet., 

V. lilacina Teijsm. & Binn., Dendrobium chrysotoxum Lindl. and Rhynchostylis coelestis Rchb.f.. The results show that 

there are many orchid species have an urgent need to be conserved. Which can be used as a database of wild orchids 

in Phayao Province for further planning of orchid conservation in the WiangLor Wildlife Sanctuary. 
 

Keywords:  Survey, Orchids, WiangLor Wild Life Sanctuary 
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การปรับปรุงความแข็งของดินเหนียวด้วยเถ้าแกลบขาว เถ้าปาล์มน้ ามัน และเถ้าไม้
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Watchara Srisakul1*, Nuanan Kurakaew1, Khwanchiwa Yongsata1 and Supat Buaplod1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เถ้าแกลบขาว เถ้าปาล์มน้ ามัน และเถ้าไมย้างพารา เพื่อใช้ในการปรับปรุงความแข็งของดนิ

เหนยีวในท้องท่ี/ ตัวอยา่งดินเหนยีวแทนดว้ยเถ้าแกลบขาว เถ้าปาลม์น้ ามัน และเถ้าไมย้างพาราที่อัตราส่วนร้อยละ 0 5 10 

และ 15 ของน้ าหนักดนิแหง้ ท่ีความช่ืน 40% และบ่มด้วยควบคุมอากาศท่ีอายุ 17 และ 28 วัน /ด าเนนิการทดสอบก าลังอัด

แกนเดียว พบว่าเถ้าแกลบ เถ้าปาล์มน้ ามัน มีองคประกอบทางเคมีจัดเป็นสารปอซโซลาน แต่เถ้าไม้ยางพารามี

องคป์ระกอบหลักใกลเคียงกับปูนซีเมนตจึงมคีวามสามารถปฏกิิริยา Pozzolanic Reaction และปฏกิิริยา Cement Hydration 

ได้ ดินเหนยีวท่ีปรับปรุงด้วยเถ้าแกลบ เถ้าปาลม์น้ ามัน และเถ้าไมย้างพาราได้ก าลังอัดแกนเดียวสูงขึ้นตามปริมาณเถา้ เถ้า

ไม้ยางพาราท าให้ก าลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินเพิ่มมากที่สุดแล้วก็รองลงมาจะเป็นเถ้าปาล์มน้ ามัน และเถ้าแกลบเพิ่ม

นอ้ยท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ:  การปรับปรุงดิน, เถ้าแกลบ, เถ้าปาลม์น้ ามัน, เถ้าไมย้างพารา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัดตรัง 92150 
1 Engineering Technology Department  Faculty of Engineering and Technology  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Trang 

92150 

*Corresponding author e-mail: watchara.s@rmutsv.ac.th  



536 
 

-Abstract- 

 

Abstract  
 The application research of rice husk ash, palm oil fuel ash and para rubber wood ash for local clay stabilization 

was performed. The clay specimen was replaced with rice husk ash, palm oil fuel ash and para rubber wood ash for 

clay in proportion of 0, 5, 10 and 15% by dry weight of soil at a moisture content of 40%. The mixtures were stabilized 

in control ambient for a period of 1, 7, and 28 days. Unconfined compressive strength (UCS) were carried out on the 

stabilized clay samples. It was found that rice husk ash and palm oil fuel ash have a chemical composition classified 

as pozzolans and para rubber wood ash has the main chemical composition similar to cement. This makes it capable 

of Pozzolanic Reaction and Cement Hydration reaction. This makes it capable of Pozzolanic Reaction and Cement 

Hydration reaction. Clay improved properties with rice husk ash, palm oil fuel ash and para rubber wood ash has 

higher unconfined compressive strength increased with the ash content. Para rubber wood ash resulted in the highest 

unconfined compressive strength followed by palm oil fuel ash. And the least added rice husk ash. 
 

Keywords:  Soil improvement, Rice husk ash, Palm oil fuel ash, Para rubber wood ash  
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การคัดเลือกและการระบุเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตจากดิน

ในสวนล าไย จังหวัดพะเยา  

Screening and identification of phosphate solubilizing bacteria from Soil Longan 

Garden Phayao Province  

 

กัลยวรรธน์ อินถา1 และ สุภัค มหัทธนพรรค1* 

Kanlayawat Intha1 and Supuk Mahadtanapuk1*  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการละลายฟอสเฟตจากดินในสวนล าไยของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกล าไยบ้านต๊ าใน ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยท าการทดสอบเชื้อแบคทีเรียบน

อาหารแข็ง Pikovskaya’s Agar และท าการทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการละลายฟอสเฟตในอาหาร

เหลวด้วยวิธี Molybdenum blue พบแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติละลายฟอสเฟตท้ังหมด 6 ไอโซเลท ได้แก่ SBTP01, SBTP04, 

SBTP05, SBTP07, SBTP11 และ SBTP15 และให้ค่าเฉลี่ยของวงใสรอบโคโลนี Halo : Colony ratio โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.66 ± 0.05, 0.86 ± 0.05, 1.42 ± 0.01, 0.73 ± 0.05, 0.43 ± 0.05 และ 0.60 ± 0.10 ตามล าดับ หลังจากนั้นน าเชื้อ

แบคทเีรียไอโซเลท SBTP05 ท่ีมีคา่เฉลี่ยวงใสรอบโคโลนสีูงท่ีสุด น ามาทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหาร

เหลว พบว่า มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวสูงสุดท่ี 86.74 มิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร เมื่อน ามา

วิเคราะห์และระบุสายพันธ์ุของแบคทีเรียโดยท าการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทล์ พบว่า มีความคล้ายคลึงกับเชื้อ 

Bacillus pumilus strain mv74 มากที่สุดถึง 99 เปอร์เซ็นต์  
 

ค าส าคัญ:  ดิน, แบคทเีรีย, แบคทเีรียละลายฟอสเฟต  
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Abstract  
 This research aimed to screening bacteria for ability phosphate solubilizing bacteria from soil in longan garden 

at Ban-Tum-Nai community enterprise groups in Phayao province by Pikovskaya agar and test effectiveness of 

Phosphate solubilization in liquid media by molybdenum blue method. There were 6 isolates giving the great phosphate 

solubilization activity with clear zone for the testing. The study showed that the most effective isolates, SBTP01, 

SBTP04, SBTP05, SBTP07, SBTP11 and SBTP15 gave the mean Halo : Colony ratio with 0.66 ± 0.05, 0.86 ± 0.05, 

1.42 ± 0.01, 0.73 ± 0.05, 0.43 ± 0.05 and 0.60 ± 0.10 respectively ( p<0 . 05 ) . After that, the SBTP05 isolation 

highest average of clear zone brought for test effectiveness of Phosphate solubilization in liquid media showed highest 

average with 86.74 mgP/L. The isolate was analied and identified by biochemical test method and the nucleotides 

sequencing, the result revealed that the SBTP05 was related Bacillus pumilus strain mv74 with 99 percen sequence 

identity.  
 

Keywords:  Soil, Bacteria, Phosphate solubilizing bacteria  
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การวิเคราะห์ประเภทป่าด้วยวิธีการรับรู้ระยะไกล และความสัมพันธ์กับรูปแบบการเกิด

ไฟป่าในอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดล าปาง 

Forest types classification using remote sensing and the relationship with forest 

fire patterns in Khelang Banphot National Park, Lampang Province 
 

ศักดิ์ดา ธรรมชาต1ิ, ชนภัทร มาลา1 และ รังสรรค ์เกตุอ๊อต1*  

Sakda Thammachat1, Chonnaphat Mala1 and Rangsan Ket-ord1* 
 

บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) จ าแนกประเภทป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตโดยใช้วิธีการ

รับรู้ระยะไกล และ  2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดไฟป่ากับประเภทป่าในเขตอุทยานฯ และพื้นท่ีโดยรอบ โดยใช้ข้อ

มูลค่าการสะท้อนของภาพถ่ายดาวเทียมมาค านวณค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ  (Normalized Difference Vegetation Index: 

NDVI) เพื่อจ าแนกเป็นประเภทป่า จ านวน 20 จุด ร่วมกับการลงตรวจสอบความถูกต้องภาคสนาม จากนั้นน าข้อมูลจุด

ความร้อน (hotspot) มาซ้อนทับ (overlay) กับข้อมูลทางกายภาพอื่นๆ เช่น ต าแหน่งหมู่บ้าน ขอบเขตอุทยานฯ ขอบเขตป่า

ชุมชน เพื่อให้เห็นรูปแบบการกระจายตัวของไฟป่าในพื้นท่ี ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) สามารถ

จ าแนกประเภทป่าได้เป็น 2 ประเภท คือ ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ โดยค่าเฉลี่ย NDVI ในปี พ.ศ. 2561, 2562 และ 

2563 อยู่ท่ี 0.283, 0.272 และ 0.191 ตามล าดับ โดยพบว่าประเภทป่าท่ีได้จากการวิเคราะห์ท้ังหมด  20 จุด มีความ

สอดคล้องกับประเภทป่าจากการลงส ารวจภาคสนามจ านวน 17 จุด คิดเป็นความถูกต้องร้อยละ 85 สามารถน ามา

ค านวณแยกประเภทป่าในปี พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 มีพื้นท่ีป่าเต็งรัง 32,365, 41,125 และ 45,840 ไร่ ตามล าดับ 

ส่วนป่าเบญจพรรณมีพื้นท่ี 18,084 , 9,325 และ 4,615 ไร่ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อน าจุดความร้อนมาท าการซ้อนทับลงใน

ข้อมูลประเภทป่า พบว่า ในปี พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 พบจุดความร้อนในป่าเต็งรังอยู่  41, 140 และ 60 จุด 

ตามล าดับ และพบจุดความรอ้นในป่าเบญจพรรณอยู่ 23, 31 และ 1 จุด ตามล าดับ ส่วนในพื้นท่ีป่าชุมชน พบวา่ ในปี พ.ศ. 

2561, 2562 และ 2563 พบจุดความร้อนอยู่ 25, 106 และ 44 จุด ตามล าดับ ส าหรับในพื้นท่ีของหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกับ

อุทยานฯ พบว่า ในปี พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 พบจุดความร้อนอยู่ 37, 122 และ 89 จุด ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่า ไฟ

ป่ามักเกิดขึน้ในป่าเต็งรังมากกว่าป่าเบญจพรรณ และมักเกิดขึน้ในเขตอุทยานฯ บ่อยคร้ังท่ีสุด รองลงมาคือพื้นท่ีหมู่บ้านท่ี

ตัง้อยู่ติดกับอุทยานฯ และเขตป่าชุมชน ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:  การรับรู้ระยะไกล, ประเภทป่า, จุดความรอ้น, อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต 
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Abstract  
This study aimed to 1) classify forests in Khelang Banphot National Park using remote sensing method and 2) 

study the relationship between forest fires and forest types in Khelang Banphot National Park and surrounding areas 

The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was addressed in order to classify 20 forest types and ground 

checking was also organized. Then, the hotspot data was overlaid with other physical datas such as village location, 

national park boundary and community forest boundary in order to find the forest fire distribution patterns in Khelang 

Banphot National Park and surrounding areas. As the result, it found that NDVI classified into two forest types: 

deciduous dipterocarp forest and mixed deciduous forest, with the mean NDVI in 2018, 2019 and 2020 at 0.283, 

0.272 and 0.191, respectively. It found that the total point of 20 forest types were consistent with 17 forest types from 

the field survey, it is 85 percent accurate. In terms of forest types in 2018, 2019 and 2020, it found that there were 

deciduous dipterocarp forest at 32,365 rai, 41,125 rai and 45,840 rai, respectively mixed deciduous forest covered 

the area of 18,084 rai, 9,325 rai and 4,615 rai, respectively The overlapping hot spots in each forest type, it showed 

that the spots in deciduous dipterocarp forest were 41 points, 140 points and 60 points in 2018, 2019 and 2020, 

respectively. In mixed deciduous forest, the hot spots were 23 points, 31 points and 1 point, respectively. And the hot 

spots in the community forest areas were 25 points, 106 points and 44 points in 2018, 2019, respectively. In the 

villages adjacent to the park, there were 37 points, 122 points and 89 points in 2018, 2019 and 2020, respectively. 

It could be concluded that forest fires in Khelang Banphot National Park happened more often in deciduous dipterocarp 

forest than mixed deciduous forests, and forest fires occurred most often in the national park, village areas located 

close to the park and community forest areas, respectively  
 

Keywords:  Remote sensing, Forest type, Hotspot, Khelang Banphot National Park 
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การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาชีวมวลในท่ีโล่งของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง 

Emission of carbon dioxide gas from open burning of biomass in 9 Provinces of 

Upper Northern Thailand during dry season 

 

ดวงเดือน เทพนวล1*  

Duangduean Thepnuan1*
 

 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณการปล่อยแกส๊คารบ์อนไดออกไซด์ของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

จากการเผาชีวมวลในท่ีโล่งในพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีป่าในเขตพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงฤดู

แลง้ของปี พ.ศ. 2563 โดยค านวณจากค่าแฟกเตอร์การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีได้จากการเผาชวีมวล 4 ประเภท 

ไ ด้ แ ก่  ฟ า ง และตอซั ง ข้ า ว  เ ศษล า ต้ น และ ใ บข้ า ว โพด  เ ศษ ใบ ไ ม้ จ าก ป่ า เ ต็ ง รั ง  แล ะ ป่ า เบญจพรรณ  

ท่ีมีค่า 898±99, 956±116, 1220±96 และ 954±263 กรัม/กิโลกรัมชีวมวล ตามล าดับ พบการเผาในพื้นท่ีป่ามากที่สุดใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2.3 x103 ตารางกิโลเมตร) และจังหวัดเชยีงใหม่ (2.2 x103 ตารางกิโลเมตร)  คิดเป็น ร้อยละ 32 และ 

30 ของพื้นท่ีเผาไหม้ใน 9 จังหวัด ขณะท่ีการเผาในพื้นท่ีไร่ข้าวโพดพบมากท่ีสุดในจังหวัดน่าน (0.3 x103 ตารางกิโลเมตร) 

ป ริ ม าณแก๊ ส ค า ร์ บอน ไ ดออก ไ ซด์ ท่ี ป ล่ อ ย จ า กก า ร เ ผ า ชี ว ม ว ล ใ นพื้ น ท่ี  9  จั ง ห วั ด ร ว ม  2.3 x106 ตั น  

ในระยะเวลา 3 เดือนของฤดูแล้ง โดยพบการปล่อยมากท่ีสุดในเดือนมีนาคม (1.2 x106 ตัน) และเมษายน (1.1 x106 ตัน) 

จังหวัดแมฮ่่องสอนและจังหวัดเชยีงใหม่เป็นพืน้ท่ีหลักที่มกีารปล่อยแกส๊คารบ์อนไดออกไซด์จากการเผาชวีมวลในที่โล่ง  
 

ค าส าคัญ:  การเผาชวีมวล, แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์, การปล่อยมลพษิ, ภาคเหนอืตอนบน   
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Abstract  
This research aims to evaluate amount of carbon dioxide gas, which emitted from open burning in forest 

and agricultural areas in Upper Northern Thailand during dry season of 2020. The emission factors of CO 2 from 

burning of rice straw (RS), maize residues (MR) and forest leaf litters from dry dipterocarp forest (DDF) and mixed 

deciduous forest (MDF) were 898±99, 956±1 16 , 1,220±96 and 954±263 g/kg dry biomass, respectively. The 

most of burned area were found in forest area in Mae Hong Son ( 2 .3  x103 km2)  and Chiang Mai ( 2 .2  x103 km2) 

province, which were 32% and 30% of total burned area in 9 provinces. While, open burning of agricultural area 

especially maize crop was found in Nan province (0.3 x103 km2). The total emission of CO2 from 9 provinces during 

dry season (3 months) were 2.3 x106 Tons. Among them, 1.2 x106 Tons and 1.1 x106 Tons were emitted in March 

and April, respectively. Mae Hong Son and Chiang Mai provinces were the major area of CO2 emission source from 

open biomass burning. 
 

Keywords:  Biomass burning, Carbon dioxide, Emission of pollutant, Upper Northern Thailand  
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-Abstract- 

 

การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นท่ีนาข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลซึมผ่าน  

น้ า อากาศ และธาตุอาหารลงสู่ชั้นดิน 

Design and development of paddy field soil structure for increasing percolation 

efficiency of water, Air and nutrient elements into soil layer 
 

ธนันญารัตน์ ปินไชย1, สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1*และ รัฐพงษ์ เชาว์เลขา1 

Thanunyarat Pinchai1, Sukthai Pongpattanasiri1* and Ruttapong Chaolaka1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นท่ีนาข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลซึมผ่าน น้ า อากาศ และ

ธาตุอาหารลงสูช่ัน้ดนิ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลงของการระบายน้ ากลางฤดูท่ีมีผลต่อการเกิดสภาวะออกซิ

เดชั่น-รีดักชั่นในดิน และการเจริญเติบโตของพืช โดยการสร้างแบบจ าลอง (Stratified Paddy Field Model) ท่ีออกแบบชั้น

ดินเป็น 4 ชั้น คือ 1) ชั้นไถพรวน 2) ชั้นใต้ไถพรวน 3) ชั้นบดอัดเก็บน้ า และ 4) ชั้นใต้ดิน ภายในจ าลองช้ันดินปลูกข้าวพันธ์ุ

ขาวดอกมะลิ 105 อายุ 30 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) 

ประกอบด้วย 2 หน่วยการทดลอง คือหน่วยการทดลองการปลูกแบบปกติ (C) และหน่วยการทดลองปลูกแบบระบายน้ า

กลางฤดู (D) ผลการทดลองพบว่าค่าศักย์รีดอก (Eh) มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว ซึ่งการปลูก

แบบไขน้ ากลางฤดูจะมีค่าศักย์รีดอก (Eh) เพิ่มขึ้น (200-400 มิลลิโวลต์) ในขณะท่ีการปลูกแบบปกติมีค่าลดลง  150-80 

มลิลโิวลต์) ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและน้ าหนักรวงขา้ว 
 

ค าส าคัญ:  โครงสร้างพื้นท่ีนาข้าว, การไหลซึมผ่าน,ชัน้ดนิ 

 

Abstract  
 The objective of this study was to study the changes of mid-season drainage affecting the oxidation -reduction 

conditions in the soil and growth of plant. By creating a model (Stratified Paddy Field Model) that designed the soil into 4 

layers: 1) tillage, 2) tillage, 3) compaction for water storage and 4) basement. Within the soil layer model for rice (Khao 

Dok Mali 105) aged 30 days. Experiment in Completely Randomized Design consists of 2 experimental units. The normal 

cultivation experiment unit (C) and the mid-season draining experiment unit (D). The results showed that the red dog 

potential (Eh) changed according to the growth stage of the rice. The mid-season cultivation had an increased red flower 

potential (Eh) (200-400 millivolt), while the normal crop had a decrease of 150-80 millivolt). Yield quantity and ear weight. 
 

Keywords: Paddy field soil structure, Percolation, Soil layer 
                                                           
1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลงังานและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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-Abstract- 

 

คาร์บอนฟุตพรินท์ของผลติภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา 

Carbon footprint of water hyacinth crafts product 

 

ศริสิทธิ์ มีศิริ1 และ อนุสรณ์ บุญปก1* 

Sirasit Meesiri1 and Anusorn Boonpoke1* 
 

บทคัดย่อ 

 ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายท่ีระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑใ์น

รูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) และยังเป็นการกระตุ้นให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการ

ผลิตและบริโภค การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาทรงจีบเล็กสายหนังใบโพธ์ิของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ 4 ตลอดวัฐจักรชีวิต (Business to Customer; B2C) ตั้งแต่การได้มาซึ่ง

วัตถุดบิ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และรวมไปถึงการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใชง้าน ผลิตภัณฑก์ระเป๋า

ผักตบชวาทรงจีบเล็กสายหนังใบโพธ์ิมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 2.95 kgCO2eq  ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบและ

การก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1.95 และ 0.94 kgCO2eq ตามล าดับ แนว

ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการเลอืกใชว้ัสดุประกอบชนดิอื่นๆ ทดแทน ท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกับวัสดุเดิม มี

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ ากว่า และการประยุกตใ์ชซ้ากผลิตภัณฑใ์นสว่นผักตบชวาขึ้นรูปเคลือบเงาเพื่อเป็นอุปกรณ์

หรือภาชนะรองรับในการปลูกไมป้ระดับแทนการส่งก าจัด ณ หลุมฝังกลบ จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้

ร้อยละ 60 
 

ค าส าคัญ:  คารบ์อนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์, ก๊าซเรือนกระจก, หัตถกรรมผักตบชวา, การประเมินวัฏจักรชีวติ 
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-Abstract- 

 

Abstract 
 Carbon footprint label of products is employed to show the quantity of greenhouse gas (GHG) emissions in 

terms of carbon dioxide equivalent (CO2eq). It is a useful tool to stimulate the GHGs reduction on the scales of production 

and consumption. In this work, a water hyacinth-based bodhi leaf style strap from the water hyacinth crafts community 

enterprises group in Ban San Pa Muang Moo 4, was chosen to investigate the carbon footprint assessment. This work 

aimed to evaluate carbon footprint of this product, using Life cycle assessment (LCA) with a boundary of Business to 

Consumer (B2C). The LCA data was taken from the entire life cycle of this product, including raw material acquisition, 

production process, transportation, and waste disposal management. It was found that the total carbon footprint of 

bodhi water hyacinth- based leaf style strap bag was 2.95 kgCO2eq. The results indicated that raw material acquisition 

and waste disposal management phases illustrated significant amounts of carbon footprint, with 1.95 and 0.94 

kgCO2eq, respectively. In order to reduce GHG emissions, the manufacturers should select raw materials with high 

quality, affordable price, and low carbon dioxide emission. Moreover, the manufacturers should provide the carbon 

footprint label on the product. An example of mitigating GHG emissions of the waste disposal management phase is 

reuse the water hyacinth-based product as the flowerpots. 
 

Keywords:  Carbon footprint of product, Greenhouse gas, water hyacinth crafts, Life cycle assessment 
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การพัฒนาถ่านชีวมวลจากเปลอืกลูกยางพาราในระบบอัดเย็น 

Development of Charcoal Briquettes from rubber seed shell using screw press 

biomass briquetting system 

 

เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ1*, กมลภรณ์ บุญถาวร2, ปิยะมาศ ภัทรินทร์2, สุกัญญา อ่อนเขตร์2 และ กวีชา แซ่หว้า2 

Det Wattanachaiyingcharoen1*, Kamolporn Boonthavorn2, Piyamat Pattharin2, Sukanya Onkhet2 and 

Kaweecha Xeem Vaj2 
 

บทคัดย่อ 

 การผลิตถ่านชีวมวลจากเปลือกลูกยางพาราในระบบอัดเย็น ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวประสาน ในอัตราส่วน

เปลอืกลูกยางพารา:กิ่งไม้ยางพารา (%) 50:50, 70:30, 30:70, 100:0, 0:100 และมีถา่นอัดแท่งจากซังข้าวโพด อัตราส่วน 

100:0 (control) ตามล าดับ ท าการทดสอบคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง (ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า คาร์บอนคงตัว  

สารระเหย และค่าความรอ้น) วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 6 กรรมวธีิ (treatment) 3 ซ้ า โดยพบวา่ อัตราส่วนท่ี 

100:0 มีคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่าความร้อนสูงถึง 6,182 kcal/kg ในสภาวะน าส่ง ซึ่งมี

ค่าความร้อนสูงกว่ากรรมวิธีท่ี 6 (TRT6) โดยกรรมวิธีท่ี 1 ถึง 6 มีค่าความร้อน 5.94b±4.41 6.18e±8.68 6.08c±3.48 

6.15d±12.33 6.08c±9.29 และ 5.89a±0.00 ตามล าดับ กล่าวโดยสรุปได้ว่า เปลือกลูกยางพาราและกิ่งไม้ยางพาราซึ่ง

เป็นเศษวัสดุเหลอืใชใ้นสวนยางพารา มคีุณสมบัตเิป็นเชื้อเพลงิถ่านชวีมวลเพื่อลดการสะสมเชื้อเพลิงในสวนยางพารา เพิ่ม

รายได้ให้เกษตรกร และสามารถพัฒนาเป็นถ่านอัดแท่งตามมาตรฐานถ่านอัดแท่งชุมชนต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  ถ่านชีวมวล, เปลอืกลูกยางพารา, ระบบอัดเย็น  
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Abstract  
 Production of charcoal briquettes from rubber seed shell in screw press biomass briquetting system applied 

the tapioca starch as a binder in different ratio (%), between rubber seed shell and rubber tree branch with 50 :50, 

70:30, 30:70, 100:0 0:100 and 100:0 charcoal briquette from corn cob as control. The analysis of fuel properties 

(moisture content, ash content, fixed carbon, volatile matter, and high heating value) under CDR with 6 treatments 

and 3 replications found that the ratio 100:0 had the fuel properties on the highest performance significantly with 

6,182 kcal/kg as received condition which is higher than control treatment (TRT6). The fuel properties of treatment 1 

to treatment 6 are 5.94b±4.41 6.18e±8.68 6.08c±3.48 6.15d±12.33 6.08c±9.29 and 5.89a±0.00, respectively. In 

conclusion, rubber seed shell and rubber tree branch, as the residue in the rubber plantation, have the potential as 

the charcoal briquettes for fuel material reduction in rubber plantation, increasing income of farmers, and developing 

to further biomass briquette product under community standard. 
 

Keywords:  Charcoal briquettes, Rubber seed shell, Screw press biomass briquetting system  
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การประมาณจ านวนผู้เสพเฮโรอนีของจังหวัดเชียงใหม่โดยตัวแบบตัดปลายท่ีศูนย์ 

Estimating the number of heroin users in Chiang Mai using zero truncated models 
 

ปารวัณ  ไพจิตรรัตนะ1* และ รัตนา เลิศสุวรรณศรี1 

Parawan Pijitrattana1* and Rattana Lerdsuwansri1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการประมาณจ านวนผู้เสพเฮโรอีนของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2559- 2560 โดยใช้ตัวประมาณ

ชาว ตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุดภายใต้การแจกแจงเรขาคณิตตัดปลายท่ีศูนย์ ตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด

ภายใตก้ารแจกแจงเฮอร์ไมท์ตัดปลายท่ีศูนย์  และตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุดภายใต้การแจกแจงปัวซงลินด์เลย์แบบ

มพีารามิเตอร์เดียวตัดปลายท่ีศูนย์  ผลการศึกษาพบวา่ ตัวแบบการแจกแจงเรขาคณิตตัดปลายท่ีศูนย์และตัวแบบการแจก

แจงปัวซงลินด์เลย์แบบมีพารามิเตอร์เดียวตัดปลายท่ีศูนย์อธิบายข้อมูลจ านวนผู้เสพเฮโรอีนของจังหวัด เชียงใหม่ในปี 

2559-2560 ได้เป็นอยา่งดี โดยสามารถประมาณจ านวนประชากรผู้เสพเฮโรอีนของจังหวัดเชยีงใหมใ่นปี 2559-2560 ได้

อยู่ในช่วง 1,526-2,303 และ 1,561-2,337 คน ตามล าดับ 

  

ค าส าคัญ:  วธีิจับ-จับใหม,่ ตัวแบบตัดปลายท่ีศูนย์, ผู้เสพยาเสพติด 
 

Abstract  
This research proposed estimation of the number of heroin users in Chiang Mai from 2016 to 2017 using Chao 

estimator, maximum likelihood estimator under zero truncated geometric, zero truncated Hermite and zero truncated 

one parameter Poisson Lindley distribution. The study found that zero truncated geometric and zero truncated one 

parameter Poisson Lindley distribution appropriated to explain the number of heroin users in Chiang Mai 2016-2017. 

The maximum likelihood estimator under zero truncated geometric and zero truncated one parameter Poisson Lindley 

for total number of heroin users in Chiang Mai 2016-2017 were 1,526-2,303 and 1,561-2,337, respectively. 
 

Keywords:  Capture-recapture, Zero truncated model, Drug addict 
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Coupled commom fixed point theorems for generalized contractive mappings in 

partially ordered G-metric spaces 
 

Thanatporn Bantaojai1* and Nuttharika Bumpenphong1 
 

Abstract 
In this paper, we establish some coupled coincidence and coupled common fixed point theorems for nonlinear 

contractive mappings having the mixed monotone property in partially ordered G-metric spaces. The results on fixed 

point theorems are generalizations of the recent results of Choudhury and Maity [B.S. Choudhury, P. Maity, Coupled 

fixed point results in generalized metric spaces, Math. Comput. Modelling 54 (2011) 73-79] and Luong and Thuan 

[N.V. Luong, N.X. Thuan, Coupled fixed point theorems in partially ordered Gmetric spaces. Math. Comput. Model. 55, 

1601-1609 (2012)]. 
 

Keywords: G-metric space, Ordered set, Coupled coincidence point, Coupled fixed point, Mixed g-monotone property 
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Several types of well-passedness for simultaneous generalized vector quasi-

equilibrum problems 
 

Thanatporn Bantaojai1* and Suwanon Wannasen1 
 

Abstract 

The conceptions of (generalized) Tykhonov well-posedness and (generalized) Hadamard well-posedness for 

simultaneous generalized vector quasi-equilibrium problems (SGVQEP) are introduced. The sufficient conditions for 

(generalized) Tykhonov well-posedness and (generalized) Hadamard well-posedness for (SGVQEP) are established. 

The mains results improve recent existing ones in the literature. Some examples are provided to illustrate our results. 
 

Keywords:  Tykhonov well-posedness, Hadamard well-posedness, Vector quasi-equilibrium problems 
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ตัวแพร่ดิเรกส าหรับบ่อศักย์อนันต์ 1 มิติ 

The Dirac propagator for one-dimensional infinite square well 

 

พรพิมล กองขุนทด1* และ นัฏพงษ์ ยงรัมย1์ 

Phonphimon Kongkhuntod1* and Nattapong Yongram1 

 

บทคัดย่อ 
 รูปแบบปริพันธ์ตามวิถี เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอนุภาคดิเรกถูกกักขังในบ่อศักย์อนันต์ ตัวแพร่

ของอนุภาคอิสระ ส่งผลมาจากการหาค่าปริพันธ์ท่ีเหมาะสม และน าไปใช้ในการสร้างตัวแพร่ดิเรกอนุภาคอิสระส าหรับ

อนุภาคดิเรกท่ีถูกกักขัง โดยอาศัยวิธีการก าจัดวิถีในการหาค่าตัวแพร่ได้อย่างชัดแจ้ง เป็นผลน ามาซึ่งระดับพลัง งาน

สเปกตรัม 
 

ค าส าคัญ:  ปริพันธ์ตามวิถ,ี สมการดิเรก, ตัวแพร่, วธีิการก าจัดวิถ,ี บ่อศักย์อนันต ์
 

Abstract  
 The path- integral formalism is applied to solve the problem of Dirac particles confined in an infinite square 

well.  The Dirac propagator of a free particle is obtained by evaluating an appropriate path integral.  The free particle 

Dirac propagator is then used to construct the Dirac propagator for the bounded Dirac particles. The path cancellation 

method is employed to explicitly evaluate the propagator from which the energy spectra are obtained.  
 

Keywords:  Path integral, Dirac equation, Propagator, Path cancellation method, Infinite square well 
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-Abstract- 

 

การศกึษาสภาพอุทกวทิยาของลุ่มน้ าองิตอนบนโดยใช้แบบจ าลองคณิตาศาสตร ์HEC-HMS 

Study of hydrologic system in Upper Ing River Basin by HEC–HMS Mathematical Model 
 

กฤษดา ธนะวงศ์1, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์1*, สุริยาวุธ ประอ้าย1 และ ธเนศ ทองเดชศรี1 

Krisdha Thanawong1, Kwansirinapa Thanawong1*, Suriyavut Pra-ai1 and Thanet Thongdetsri1 
 

บทคัดย่อ 
ปริมาณน้ าฝน ถือเป็นตัวแปรหลักท่ีสามารถบ่งบอกถึงสภาพทางอุทกวิทยาได้ ปริมาณน้ าฝนท่ีไม่พอดียัง

ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยหากมีฝนตกหนักหรือฝนตอ่เนื่องเป็นระยะเวลานานจะท าให้มี

ปริมาณน้ าท่าสูงขึ้นท าให้เกิดน้ าทว่มหรือน้ าท่วมฉับพลันได้ ในทางกลับกันหากฝนแลง้และทิง้ช่วงก็อาจท าให้เกิดภัยแล้งได้

เช่นกัน ซึ่งหลายเขตในพื้นท่ีลุ่มน้ าอิงตอนบนเป็นอีกหนึ่งพื้นท่ีท่ีประสบภัยพิบัติท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาและสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ HEC-HMS ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีใช้หลักความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณฝน-น้ าท่า โดยใชข้้อมูล ปริมาณน้ าฝนรายวัน ลักษณะการใชท่ี้ดนิ คุณลักษณะของดิน และข้อมูลปริมาณ

น้ าท่าจากสถานีท่ีอยู่ในเขตลุ่มน้ าอิงตอนบน มาสร้างแบบจ าลองลุ่มน้ า ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้สร้างแบบจ าลองลุ่ม

น้ าอิง เพื่อให้ได้แบบจ าลองท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กรณีศึกษาต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องมีการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์

แบบจ าลอง โดยในการสอบเทียบแบบจ าลองได้คา่คาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 6.56 ลูกบาศก์เมตรตอ่วินาที และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.83 และในการตรวจพิสูจน์แบบจ าลองได้ค่าคาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 8.16 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.72 จากผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง

สามารถสรุปได้ว่า แบบจ าลองท่ีผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้น ถือเป็นแบบจ าลองท่ีสามารถเป็นตัวแทนลุม่น้ าอิงตอนบนได้ 
 

ค าส าคัญ:  ปริมาณน้ าท่า, แบบจ าลองคณิตศาสตร์ HEC-HMS, การสอบเทียบแบบจ าลอง, การตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง, 

ค่าคาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสอง, ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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-Abstract- 

 

Abstract 
Rainfall is the main variable indicating the hydrologic system of the basin. Improper rainfall also causes 

problems such as drought and flooding. The heavy or the high intensity of rainfall is the main cause of the increased 

runoff in which flooding problems could occur. On the other hand, if the amount of rainfall is low, it can cause a drought 

problem. In which many districts in the Upper Ing River Basin are one of the affected areas of the hydrological problems 

mentioned above. Therefore, the objective of this study is to develop the HEC-HMS mathematical model which is a 

model based on the relationship between rainfall - runoff by using the meteorological data; daily rainfall, physical data 

of the basin; land use, soil properties and hydrological data; Runoff. In this study, the researcher created the upper 

Ing River Basin model. To get a proper model that can be applied to various case studies, calibration and verification 

are needed. The model calibration, Root Mean Square Error (RMSE) and Correlation Coefficient (r) are 6.56 cms and 

0.83, respectively and the model verification, RMSE is 8.16 cms and 0.72 is correlation coefficient. From the results 

of these studies, it can be concluded that this hydrological model can be representative of Upper Ing River Basin.   
 

Keywords:  Runoff, HEC – HMS mathematical model, Calibration, Validation, Root mean square error (RMSE),  

Correlation coefficient 
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-Abstract- 

 

การส ารวจแบบจ าลองพลังงานมืดฮอโลกราฟิกแบบเรนยีโดยใช้ขอบฟ้าเหตุการณ์

อนาคตและขอบฟ้าอนุภาคเป็นตัวก าหนดการจ ากัดอินฟราเรด 

Exploring the rényi holographic dark energy model with the future and the particle 

horizons as the infrared cut-off 

 

ศุภกร จันเลน1* และ พงศพัศ แรงดี1 

Suphakorn Chunlen1* and Phongsaphat Rangdee1 
 

บทคัดย่อ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแบบจ าลองพลังงานมืดแบบฮอโลกราฟิกในรูปแบบของเรนยีโดยใช้ขอบฟ้าเหตุการณ์

อนาคตและขอบฟา้อนุภาคเป็นตัวก าหนดการจ ากัดอินฟราเรด ผู้วิจัยได้น าผลจากการส ารวจอวกาศของยาน Planck ในปี 

พ.ศ. 2561 มาเป็นเงื่อนไขเร่ิมตน้ในการค านวณปริมาณตา่ง ๆ ในแบบจ าลองท่ีใช้บรรยายเอกภพ ผลลัพธ์จากบางกรณีได้

วา่เอกภพมีการขยายตัวด้วยความเร่งและอยู่ในช่วงแฟนธอมซึ่งสอดคล้องกับผลจากการส ารวจอวกาศ  
 

ค าส าคัญ:  พลังงานมืดแบบฮอโลกราฟกิ, สถานะแฟนธอม 
 

Abstract  
 We study the Rényi holographic dark energy (RHDE) model by using the future and the particle horizons as 

the infrared (IR) cut-off. With the initial condition from the literature, most of the cosmological parameters are computed. 

Some of the results agree with the observation that the present universe is in accelerating expansion and in a phantom 

phase. 
 

Keywords:  Holographic dark energy, Phantom phase 
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-Abstract- 

 

การวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของอนุภาคจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงวัฏจักรดวง

อาทิตย์ท่ี 24 

An analysis of the particle propagation of solar flares during 24th solar cycle 
 

สุจิตรา เพ็งภักดี1*, ฑริาณี ข าล้ าเลิศ1, Bikash Gurung1 และ Karma Tshering1 

Sujitra Pengphakdee1*, Thiranee Khumlumlert1, Bikash Gurung1 and Karma Tshering1  
 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้วิเคราะห์การระเบิดบนดวงอาทิตย์ในรอบวัฏจักรดวงอาทิตย์ท่ี 24 โดยเลอืกศึกษาเหตุการณก์ารปะทุท่ี

สนใจเป็นสามช่วง วิเคราะห์และจ าลองการเคลื่อนท่ีของอนุภาคฮีเลียม (He) ท่ีระดับพลังงานต่างๆ ด้วยสมการขนส่ง 

Ruffolo 1998 ใชข้้อมูลจากยานอวกาศ ACE จากอุปกรณ ์SIS และฟิตเปรียบเทียบข้อมูลด้วยวธีิก าลังสองเชงิเส้นน้อยท่ีสุด 

เพื่อหาระยะเวลาการปลดปล่อยอนุภาคบนดวงอาทิตย์ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบย้อนกลับ และ FWHM พบว่า เหตุการณ์ 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นการปะทุช่วงตน้ของวัฏจักร ความแรงของรังสีเอกซ์ M8.3 ต าแหนง่ปะทุ คือ N23E15 พบวา่

ค่าระยะทางอิสระเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานมากขึ้น และจากการค านวณระยะเวลาการปลดปล่อยอนุภาคจากดวง

อาทิตย์มายังโลกมีค่าลดลงเมื่อพลังงานของอนุภาคเพิ่มขึ้น และการปะทุนี้เกิดทางด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์จึงท าให้

อนุภาคเกิดการฟุ้งอยูใ่นตัวกลางระหวา่งดาวเคราะห์นาน เหตุการณ์ วันท่ี 9 สิงหาคม 2554 เป็นการปะทุช่วงสูงสุดของวัฏ

จักร ความแรงของรังสีเอกซ์ X6.9 ต าแหน่งปะทุ คือ N18W68 พบว่าค่าระยะทางอิสระเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 

0.3 AU และระยะเวลาการปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 1 ชั่วโมงเหตุการณ์นี้เกิดท่ีด้าน

ตะวันตกของดวงอาทิตยท่ี์ต าแหน่งใกล้เคียงกับต าแหน่งท่ีสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์เชื่อมโดยตรงกับโลก (60˚W) 

และพบการปลดปล่อยมวลสารจากชั้นโคโรนาเกิดขึ้นในชว่งใกล้กับชว่งสูงสุดท่ีมีการปลดปล่อยรังสีเอกซ์ ท าให้เกิดการฟุ้ง

ของอนุภาคน้อย และเหตุการณ์ วันท่ี 6 กันยายน 2560 เป็นการปะทุช่วงท้ายของวัฏจักรแต่เป็นการปะทุท่ีมีความรุนแรง

สูงสุด ความแรงของรังสีเอกซ์ X9.3 ต าแหนง่ปะท ุคือ S10W30 พบการปล่อยมวลสารจากชัน้โคโรนาในช่วงสูงสุดของการ

ปลดปล่อยรังสีเอกซ์ และตรวจพบการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในวันเดียวกันท่ีระดับ X2.2 พบว่าระยะทางอิสระเฉลี่ยมีค่า

ค่อนข้างสูงอยูใ่นช่วง 1.408-1.532 AU และมีระยะเวลาการปลดปล่อยอนุภาคนานประมาณ 2-6 ชั่วโมง อนุภาคเกิดการ

ฟุง้อยู่ในตัวกลางระหว่างดาวเคราะห์นาน  
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-Abstract- 

 

Abstract 
The research analyzed the solar flares from the Sun on 24th solar cycle. We have selected three violent solar 

events.  The propagation of the solar energetic particles of these solar flares was analyzed by simulating the various 

energy level with the transport equation of Ruffolo ( 1998)  by using the data  solar particles from the SIS instrument 

on the ACE spacecraft, and fitted by the linear least squares technique.  We found that the injection time by the 

deconvolution technique and FWHM (full width at half maximum). The results showed that in the beginning of the solar 

cycle which is on 12 February 2010 with the X-Ray class of M8.3, the eruption position on the Sun was N23E15 the 

mean free path of the particles increases as the energy level increases and the injection time of the particles from the 

Sun decreases when the energy levels increases and this solar flares was the east of the Sun as a result the particles 

diffuse in interplanetary medium for a long time. The solar flares on 9 August 2011 was in the mid the solar cycle with 

the X-Ray class of X6.9, the eruption position on the Sun was N18W68 the results showed that the mean free path 

of the particles approximately closed to 0.3 AU and the injection time of the particles from the Sun was about an hour 

this event was on the western of the Sun nearby magnetic field position between interplanetary magnetic field and 

Earth (60˚W)  and we found the CME on the peak of X-Ray injection  as there was a less diffusion on the particle 

distribution.  The solar flare on 6 September 2560 was at the end of the solar cycle with the highest X-Ray class of 

X9.3, the eruption position on the Sun was S10W30. We found CME in peak of X-Ray class and we found the other 

solar flare in the same day at the X-Ray class of X2.2, the results showed that the mean free path was very high in 

the range 1. 408- 1.532 AU and the injection time of the particles from the Sun was about 2-6 hours as there us 

particle diffusion in interplanetary medium for a long time. 
 

Keywords:  Solar flare, solar cycle, Solar wind, Space weather, Shock wave 
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SU UMa Dwarf Novae ท่ีค้นพบใหม่ 2 ระบบ จากการส ารวจการแปรค่าความสว่าง 

Two new SU UMa dwarf novae from transient surveys 

 

รุ่งนภา คงประดิษฐ1* และ อมรรัตน์ อังเวโรจนว์ิทย์1 

Rungnapha Khongpradit1* and Amornrat Aungwerojwit1 
 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครัง้นี้ มกีารน าเสนอข้อมูลอนุกรมเวลาทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic Variables ท่ีคน้พบใหม ่ขณะ

เกิดการระเบิดใหญ่ 2 ระบบ ได้แก่ CSS160215:100655-142538 และ ASASSN-17ci ซึ่งถูกค้นพบโดย the Catalina 

Real-Time Transient Survey และ All-Sky Automated Survey for Supernovae ตามล าดับ การสังเกตการณ์ด าเนินการ

โดยใชก้ล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.6 เมตร ตัง้อยู่ ณ หอสังเกตการณใ์นสาธารณรัฐชลิ ีและกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กราฟแสงของท้ังสองระบบปรากฏโครงสร้าง superhumps อย่างชัดเจน ซึ่งการวัดคาบ 

superhumps ของระบบใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา พบว่า คาบ superhumps ของ CSS160215:100655-142538 

มีค่า Psh = 86.49 ± 0.05 นาที และ ASASSN-17ci มีค่า Psh = 83.70 ± 0.02 นาที จากคุณสมบัติทางการระเบิดและ

โครงสร้าง superhumps ท่ีพบขณะเกิดการระเบิดใหญ่ CSS160215:100655-142538 และ ASASSN-17ci ถูกจัดเป็น 

dwarf novae ประเภท SU UMa ท่ีมีคาบการโคจรสัน้  
 

ค าส าคัญ:  SU UMa, Dwarf novae, Cataclysmic variables 
 

Abstract 
 This study present time-resolved photometry of two new Cataclysmic Variables: CSS160215:100655-

142538 and ASASSN-17ci, during superoutbursts detected by the Catalina Real-Time Transient Survey and         All-

Sky Automated Survey for Supernovae. The observations were carried out using 0.6-m telescope located at Chile and 

0.7-m telescope in China. The light curves of these two systems reveal prominent superhump structure. Superhump 

periods of the systems were determined from time-series analysis technique which were found to be Psh = 86.49 ± 

0.05 min for CSS160215:100655-142538 and Psh = 83.70 ± 0.02 min for ASASSN-17ci. According to outburst 

property and superhump structure detected during the superoutbursts, CSS160215:100655-142538 and ASASSN-

17ci were classified to be short-period SU UMa-type dwarf novae.  
 

Keywords:  SU UMa, Dwarf novae, Cataclysmic variables 
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รหัสวัฏจักรเชิงค่าลบความยาว 6 sp เหนือ m mp p
uF F  

Negacyclic codes of length 6 sp over m mp p
uF F  

 

ธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี1, จริายุ ภู่โต1 และ จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม1* 

Teeramet Inchaisri1, Jirayu Phuto1 and Chakkrid Klin-Eam1* 
 

บทคัดย่อ 

 ให้ p เป็นจ านวนเฉพาะที่มากกวา่ 3  ในการแยกตัวประกอบ 6 1x   ให้อยูใ่นรูปพหุนามลดทอนไมไ่ด้ แบ่งเป็น 4 

กรณีคือ  1 mod12mp  ,  5 mod12mp  ,  7 mod12mp   และ  11 mod12mp   เราได้สมบัติบาง

ประการของสมาชิกเพื่อน าไปใช้ในการแยกตัวประกอบพหุนาม 6 1x   ให้อยู่ในรูปพหุนามลดทอนไม่ได้ เราสามารถหา

รูปแบบของโครงสร้างทางพีชคณติของรหัสวัฎจักรเชงิค่าลบความยาว 6 sp เหนอื 2( 0)m mp p
u u F F  ซึ่งแบ่งกรณีได้

จากการแยกตัวประกอบพหุนาม 6 1x   ให้อยู่ในรูปพหุนามลดทอนไม่ได้ นอกจากนี้เรายังหาจ านวนของรหัสวัฏจักรเชงิ

ค่าลบความยาว 6 sp เหนอื m mp p
uF F  

 

ค าส าคัญ:  รหัสวัฏจักรเชงิค่าคงตัว, รหัสวัฏจักรเชงิค่าลบ, รหัสคู่กัน, รหัสรากซ้ า 
 

Abstract  

 Let p  be a prime with 3p  . The factorization of the polynomial 6 1x   into irreducible polynomials is 

divided into 4  cases, i.e.,  1 mod12mp  ,  5 mod12mp  ,  7 mod12mp  and  11 mod12mp  . 

We give the properties of some elements to apply for the factorization of such polynomial. After that, the algebraic 

structures of negacyclic codes of length 6 sp  over 2( 0)m mp p
u u F F  are obtained which are divided as follows 

from the factorization. Moreover, the number of distinct negacyclic codes of length 6 sp  over m mp p
uF F  is also 

obtained. 
 

Keywords:  Constacyclic codes, Negacyclic codes, Dual codes, Repeated-root codes 
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การออกแบบชุดสาธิตระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าผ่าน Application timeline  

A Design and set the water level alarm system via the application timeline 
 

ธีรวัฒน์ ติ๊บอา้ย1*, ธราธปิ ภูร่ะหงษ2์,  มนตรี ธีรตระกูล2 และชัชวาลย ์แสงแก้ว2   

Theerawat Tibeye1*, Tharathip Phurahong2, Montree Treeratrakul2 and Chatchawarn Sangkaew2 

 

บทคดัย่อ 

 บทความวจิัยนี้เพื่อการออกแบบชุดสาธิตระบบการแจ้งเตอืนระดับน้ าผ่าน Application timeline มวีัตถุประสงค์วิจัย  

1) เพื่อออกแบบและทดสอบการใช้งานของชุดสาธิตระบบเเจ้งเตือนระดับน้ าผ่าน  Application timeline  2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของการใช้งานชุดสาธิตระบบเเจ้งเตือนระดับน้ าผ่าน Application timeline  พบว่า การออกแบบชุดสาธิต

ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าผ่าน Application timeline อัลตราโซนิกเซนเซอร์ สามารถวัดระดับน้ าได้สูงสุดถึง 5 เมตร เมื่อ

ระดับน้ าอยู่ต่ ากว่า 1 เมตร อัลตราโซนิกเซนเซอร์ จะไมส่ามารถวัดระดับน้ าได้ ด้านการประเมินความเหมาะสมดา้นการใช้

งาน ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยูใ่นระดับดีมาก  
 

ค าส าคัญ:  ออกแบบ, สร้างชุดสาธติระบบการแจ้งเตอืนระดับน้ า 

 

Abstract 

This article aims to design water level alarm system application timeline which the objectives are 1) to design 

and performance test of water level alarm system Line application  2) to evaluate the performance of water level 

alarm system application timeline. The demonstration shows that the ultrasonic sensor of water level alarm system 

Line application can measure the maximum water level 5 m. When the water level less than 1 m, the sensor can not 

measured. In case of using evaluation, the physical character has score 4.55 which is in good. 
 

Keywords:  Design, Water level alarm system line application 
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การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับแนะน าสถานท่ี กรณีศึกษา: ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาล มหาวทิยาลัยพะเยา 

Web application development for guide the place, Case study:  University of 

Phayao Medical Center and Hospital 
 

ปุญญวัชร ์วงศ์ใจค า1* และ รัตนาวดี พานทอง2 

Poonyawat Wongjaikam1* and Rattanawadee Panthong2
 

 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับแนะน าสถานท่ีของศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ได้แก่ ภาษา HTML ในการเขียนเว็บ

แอพพลิเคชั่นส าหรับผู้ใช้งาน และ ภาษา PHP ใชส้ าหรับการเขียนโปรแกรมเว็บไซตแ์ละใชส าหรับในการส่งออกข้อมูลจาก

ฐานขอ้มูลไปยัง HTML และฐานขอ้มูลท่ีใช ้ได้แก่ โปรแกรม MySQL ใชส้ าหรับสร้าง และจัดการฐานขอ้มูล ผลการประเมิน

การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นท้ัง 3 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่น 2) ด้านออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บ

แอพพลิเคชั่น และ 3) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินคือได้รับค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.20 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.62 หรืออยู่ในระดับดี ประโยชนท่ี์ได้รับของงานวจิัยนี้ คือ ผู้ใชง้านสามารถค้นหา

ข้อมูลในด้านสถานท่ีต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล

สถานท่ีก่อนมาใช้บริการจริง  
 

ค าส าคัญ:  เว็บแอพพลเิคชั่น, แนะน าสถานท่ี, ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาล, มหาวทิยาลัยพะเยา 
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Abstract 
 The objective of this research is to develop web applications for guide the place in the University of Phayao 

Medical Center and Hospital. The system development tools are HTML language is used to create a web application 

for users and PHP language is used to programming and export data from database to HTML. Furthermore, MySQL is 

used to create and manage database. The evaluation results of web application in 3 usage aspects consist of 1) 

contents of web application 2) design web application, and 3) formatting of web application. The results of evaluation, 

it had good average value (�̅� = 4.20 and S.D. = 0.62). The benefits of this research are that users can search for the 

location easily through web applications and also can access location before using the actual service and facilitates. 
 

Keywords:  Web application, Quide the place, University of Phayao, Medical Center and Hospital 
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การออกแบบลายผ้าพิมพ์ประยุกต์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนา

หมื่นศรีจังหวัดตรัง ด้วยแบบจ าลอง 3 มิติ บนแอพพลิเคชันส าหรับการผลติเออาร์ 

Contemporary printed fabric design from Na Muen Si Community Enterprise 

Wisdom, Trang Province with 3D models on AR production applications 
 

หทัยรัตน์ บุญเนตร1, เอนก สาวะอินทร์2, ศริินันทร์ นาพอ1* และ กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี1 

Hatairat Boonnat1, Aneak Sawain2, Sirinun napor1* and Kriddikorn Kaewwongsri1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลายผ้าพิมพ์ประยุกต์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนา

หมื่นศรี จังหวัดตรัง อีกท้ังเพื่อส่งเสริมการตลาดให้มีความหลากหลายของลวดลายผลิตภัณฑ์ ด้วยการน าการเทคโนโลยี

เออาร์มาผสานกับการจ าลองแบบโดยการใช้โมเดล 3 มิติ น ามาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายโดย โดยมีค่าทดสอบความ

พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ามีคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.66 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ด้านเทคโนโลยี AR 

(Augmented Reality) พบวา่มีคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.69 ซึ่งมีความพงึพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดและท้ัง 2 ดา้นมคี่าเฉลี่ยความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ท่ี 4.67 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด การออกแบบในงานวิจัยนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ

ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจต่อแบบจ าลองผืนผ้าท่ีมีลวดลายประยุกต์ โดยลายผ้าที่ออกแบบนี้นักวิจัยเลือก ลาย

แก้วชิงดวง ซึ่งเป็นลวดลายท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก น ามาประยุกต์จนท าให้เกิดลายท่ีทันสมัยมากขึ้น อีกท้ัง

กลุ่มเป้าหมายมคีวามสนใจที่ได้ทดลองใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) แต่ยังยากต่อการใช้งานเนื่องจากต้องโหลด 

Application เฉพาะซึ่งไมไ่ด้เป็นท่ีนิยมใช้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป 
 

ค าส าคัญ:  ลวดลาย, 3 มิต,ิ เทคโนโลยผีสมผสานระหวา่งความเป็นจริงและโลกเสมอืน 
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Abstract  
 The objective of this research is to develop a contemporary applied fabric pattern from the wisdom of Na 

Muen Si community enterprise, Trang Province as well as to promote the market for a variety of product patterns By 

combining AR technology with simulation using 3D models, it can be transmitted to the target audience by With a 

value of testing the satisfaction of the target audience Found that the average word was 4.66, which was the most 

satisfied AR (Augmented Reality) technology found that the average was 4.69 with the highest satisfaction level, and 

both areas had the overall satisfaction average of 4.67, which was the most satisfied. The design in this research is a 

new choice for consumers. The target audience is interested in fabric models with applied patterns. By the fabric 

pattern designed by the researchers choose Keawchuangduang patternWhich is a pattern that is very popular Applied 

until creating a more modern pattern In addition, the target audience is interested in experimenting with AR 

(Augmented Reality) technology, but it is still difficult to use due to having to load specific applications which are not 

popular with the general public. 
 

Keywords:  Patterned, 3D, Augmented reality 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า

จังหวัดพะเยา 

Android application development for children with mathematics learning 

disabilities: Case study of special education bureau of Phayao 
 

ยืนยง กันทะเนตร1*, ณัฐดนัย เจรญิภู1 และ กัลย์สุดา ธรรมรักษา1 

Yeunyong Kantanet1*, Natdanai Charoenphu1 and Kansuda Thammaraksa1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มเป้าหมาย

ของงานวิจัยนี้ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีและเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยได้แก่ 1) แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 2) แบบสอบถาม – 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ และ 3) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบว่า 

1) ผลการตรวจสอบหาประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังน้ีแอปพลเิคชันมอีงคป์ระกอบครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้ นั่นคือ มีระบบแสดงรายการเมนูท่ีหน้าจออย่างเหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทเรียนและเข้าท า

แบบทดสอบได้ และยังสามารถสรุปคะแนนได้อย่างถูกต้อง 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก เพราะว่า แอปพลิเคชันให้

ผู้ใชส้ามารถฝึกและพัฒนาทักษะดา้นคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ได้เป็นอยา่งดี มีการใชภ้าษาและสัญลักษณท่ี์เข้าใจง่าย สามารถ

เลอืกเมนูเข้าสูบ่ทเรียนและบททดสอบได้ ท าให้การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ:  แอปพลเิคชัน, ความบกพร่องทางการเรียนรู้, แอนดรอยด์, พะเยา 
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-Abstract- 

 

Abstract 
 The purpose of this research is to develop an application on the android operating system for children 

with mathematics learning disabilities and to study user satisfaction. Our target group consists of 20 members of 

the Special Education Bureau of Phayao, which are staffs and mathematics learning disabilities children. The 

research tools include 1) The developed application for mathematics learning disabilities children  2) User 

satisfaction assessment form and 3) Quality assessment form of the application, using statistics and standard 

deviation. According to the results, the research team found that the application effectiveness is at the highest 

level. It allows users to access the right task through a suitable user interface and has precise score evaluation. 

Therefore, we received the highest user satisfaction score.  
 

Keywords:  Application, Learning disabilities, Android, Phayao 
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เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบบริการการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงของระบบ ADSL 

โดยใช้ค่า SNR  

Web application for monitoring high-speed internet connection service of ADSL 

systems through signal-to-noise ratio 
 

กานตช์นก สุวรรณวงศ์1 และ เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย2* 

Kanchanok Suwanwong1 and Petcharat Suriyachai2*  
 

บทคัดย่อ 
ระบบเอดเีอสแอลเป็นตัวอยา่งหนึ่งของบริการเชื่อมตอ่อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบ้าน โดยเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต

ผ่านสายสัญญาณโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการประสบปัญหาและแจ้งซ่อมระบบ กระบวนการ

ตรวจสอบและแก้ไขโดยบริษัทท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ตนัน้อาจมคีวามล่าชา้ งานวจิัยน้ีจึงใช้กระบวนการดังกล่าวท่ีบริษัท ที

โอที จ ากัด (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา และพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันตรวจสอบบริการของระบบเอดเีอสแอล โดยใชเ้ทคโนโลยี

เว็บเซอร์วิสในการเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ของทางบริษัทฯ ให้สามารถทดสอบค่าอัตราส่วนของก าลัง

ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่อก าลังของสัญญาณรบกวนได้โดยอัตโนมัติ วิเคราะห์ คัดกรอง ติดตามเลขหมายท่ีแจ้งซ่อม 

จ่ายงานให้ช่างเทคนิคตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการแจ้งซ่อม นอกจากนั้น การ

บริหารแบบลีนถูกน ามาใชเ้พื่อวเิคราะห์ และประเมินกระบวนการตรวจสอบและแก้ไข ก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใช้เว็บ

แอปพลเิคชัน การประเมินงานวจิัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  1) ด้านประสิทธิภาพของการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ

และแก้ไขระบบ ผลการประเมินพบว่าขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 37.27% และ  2) ด้านความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานเว็บแอปพลเิคชัน ผลการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามพบวา่ ท้ังองค์ประกอบด้านการออกแบบส่วนต่อประสาน

กับผู้ใช้งาน และด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับพึงพอใจและมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ:  เอดเีอสแอล, การบริหารแบบลีน, ค่าเอสเอ็นอาร์, เว็บเซอร์วิส, เว็บแอปพลเิคชัน 
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-Abstract- 

 

Abstract  
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) system is one example of high-speed Internet connection services 

for home. The system provides an always-on Internet connection via traditional telephone lines. However, when a 

user experiences trouble with the system and contacts his Internet service provider (ISP) for technical support or repair, 

the repair process could be time-consuming. To address such problems, this research used the repair process at one 

ISP, called the TOT public company limited, as a case study. Subsequently, a web application for monitoring connection 

service of ADSL systems was developed. The application used web service technology to obtain data from various 

web applications of the company’s departments to support the repair process. In particular, the application 

automatically calculated a signal-to-noise ratio of ADSL systems that had been reported by users. The calculation 

enabled a technician to effectively troubleshoot and resolve ADSL connection problems.  The application also provided 

current status and summary of all repair requests to ensure that the requests were being handled properly. 

Furthermore, lean management was applied to assess the repair process before and after the deployment of the 

application. This work was evaluated in twofold. The first was to examine if the application could improve the repair 

process. The second was to use a questionnaire to measure user satisfaction with the proposed web application. The 

evaluation results indicated that the repair process was improved and its work efficiency increased significantly to 

37.27%. Additionally, the users expressed high satisfaction with the user interface, performance and security of the 

application.  
 

Keywords:  Asymmetric digital subscriber line (ADSL), Lean management, SNR, Web service, Web application 
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การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้า กรณีศึกษา: อาคารปฏิบัติการทาง

เทคโนโลยีปโิตรเลยีม 

The development of warehouse database management system case study: 

Petroleum workshop   

 

จุฑามาศ จันโททัย1* และ ฐาปนิค ตรีะพันธ์1 

Juthamas Janthothai1* and Thapanic Teerapan1 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้า กรณีศึกษา: อาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็น

การพัฒนาระบบเบิกจ่ายและยืม – คืนอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม โดยการสร้างโปรแกรม Warehouse Database 

Management ขึ้นเนื่องจากปัญหาการสูญหายของอุปกรณ์และความล่าช้าในการเบิกจ่ายและยืม-คืนอุปกรณ์ และเพื่อ

ทดแทนระบบงานเดิมท่ีท าการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของการบันทึกลงในเอกสารส่งผลให้การบริหารจัดการท่ียังมี

ประสิทธิภาพไม่ดีพอ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดท าคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์

เฉพาะทางปิโตรเลียมและสามารถจัดระเบียบฐานขอ้มูลในการเบิกจ่าย และยมื – คืนอุปกรณ ์เพื่อป้องกันการสูญหายของ

อุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจ านวนคงคลัง ผู้ท าการเบิกจ่ายและยืม – คืนอุปกรณ์ตา่ง ๆ สามารถก าหนดวัน

ในการส่งคืนอุปกรณ์ รวมท้ังสามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานการยืมอุปกรณ์ รายงานการคืนอุปกรณ์ 

รายงานการเข้า-ออกระบบ เป็นต้น โดยได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิก และใช้ โปรแกรม

ส าเร็จรูปไมโครซอฟท์แอคเซสในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งไมโครซอฟท์แอคเซสเป็นโปรแกรมท่ีสามารถจัดเก็บฐานขอ้มูล

ในปริมาณมากท่ีมีความเกี่ยวข้องกันได้ โดยได้มีการพัฒนาวัตถุหรือ object ท้ังหมด 5 ประเภท คือ Table Query Form 

Report และ Module ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม หลังจากน าโปรแกรม Warehouse 

Database Management ไปใช้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา พบวา่อัตราการสูญหายของอุปกรณ์น้ันลดลงคิดเป็นร้อยละ 100 

คือไม่มีอุปกรณ์สูญหาย และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 จากระดับคะแนน 5.00 

หมายความว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่าการเบิกจ่ายและยืม – คืนอุปกรณ์มี

ความสะดวกมากขึ้น มคีวามผิดพลาดลดลงและส่งผลให้การบริหารจัดการนัน้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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Abstract  
 Due to the loss of petroleum equipment and unknown of latest inventory, the Development of Warehouse 

Database Management System Case Study:  Petroleum Workshop by using the Warehouse Database Management 

Program was created with the objective; to improve the management efficiency and organize the database of the 

requisition, borrowing and return system of petroleum equipment to prevent the loss of equipment and can be checked 

the inventory, users, due date and can be reported the list of running out of petroleum equipment to be check or order 

to replace.  Moreover, it can be reported the information of requisition borrowing and return of petroleum equipment 

and data of user.   The program was developed by using Visual Basic program and Microsoft Access 2010 which can 

be manage the big relative database by developed 5 objects including Table, Query, Form, Report, and Module to 

collect data of petroleum equipment.  After launched this program for a semester found that the losing rate was 

decreased dramatically for 100% reduction of lost object.  The result of the overall satisfaction of user was at 4.51 of 

5.00, which means that their satisfaction was at very high level.  In addition, the result showed that the developed 

petroleum equipment requisition system was more convenient when compare to the previous petroleum equipment 

requisition system with less mistake and high capability of management.  
 

Keywords:  Microsoft access, Visual basic, Warehouse database management, Petroleum equipment  
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ระบบแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถานจังหวัดเชียงใหม่ 

Route cultural tourist attraction of religious place recommendation system in 

Chiang Mai Province 

 

พิเชษฎ์ จุลรอด1*, สงวนศักดิ ์สินเจมิศิริ1 และ ผุสด ีนนทค าจันทร์1 

Phichete Julrode1*, Sa-nguansak Sinjermsiri1 and Putsadee Nontakumjun1 
 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาระบบแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมใน ศาสนสถาน

จังหวัดเชียงใหม่ และ  2) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถานจังหวัด

เชียงใหม่ โดยท าการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวัดและศาสนสถานอื่นท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมในตัวเมืองเก่า

ของจังหวัดเชียงใหม่ ระบบนี้ได้รับการออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อแนะน าเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว 

ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ในด้านการวางแผนการท่องเท่ียวให้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ

เดินทางทอ่งเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสนใจได้ ผลการศึกษาพบวา่ ระบบแนะน าเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว สามารถแนะน าข้อมูล

สถานท่ีระหว่างเส้นทางโดยเรียงล าดับจากท่ีใกล้ต าแหน่งผู้ใช้ จากน้อยไปหามาก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาและ

ตัดสินใจเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจากข้อมูลแนะน าได้ และผู้วิจัยได้ประเมินความถึงพอใจจากนักท่องเท่ียวในการ

ใชร้ะบบท่ีพัฒนาขึ้น พบวา่ ผู้ใชร้ะบบแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในศาสนสถานจังหวัดเชียงใหม่ มคีวามพงึ

พอใจในระดับมากของตัวเลขทางสิถิติ �̅�= 3.67, S.D. = 0.34 
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Abstract  
 The purposes of the research were to  1 )  to develop route cultural tourist attraction of religious place 

recommendation system in Chiang Mai province and  2) to evaluate the quality of the route cultural tourist attraction 

of religious place recommendation system in Chiang Mai province. By studying from tourism in old town religious place 

of Chiang Mai Province. This system has been designed and developed to be a route cultural tourist attraction of 

religious place recommendation to tourists. Which users will get benefits in planning travel more conveniently to be 

used in making travel decisions. The preliminary result shows that the route developed to be a route attraction 

recommendation to cultural tourist of religious place system can suggest location information between directions, ranked 

from low to high priority near by tourist location. The tourist can consider and expedite the process of deciding on 

preferred points of interest with easier. The researcher evaluated the quality of the system developed by tourists, the 

overall quality assessment of the system is at a high level (�̅�= 3.67, S.D. = 0.34) 
 

Keywords:  Tourist attraction, Cultural, Religious place, Old town, Chiang Mai 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือข้ามแพลตฟอร์มเพื่อฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด  

การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 

Mobile application cross-platform development for the practice of Japanese 

listening, speaking, reading and writing skills 
 

ยืนยง กันทะเนตร1*, ณัฐภูม ิชาวงิว้1 และ ธนพัฒน์ หนูแก้ว1 

Yeunyong Kantanet1*, Nattapoom Chawngiw1 and Thanapat Nukaew1 
 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นควา้ และพัฒนาแอปพลเิคชันบนมอืถือขา้มแพลตฟอร์มเพื่อฝึกฝนทักษะ

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น แก้ปัญหาการท าแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่น ให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองภาษาญี่ปุ่นและสามารถพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใชง้านบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด ์ โดยมีกลุม่เป้าหมาย ท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีสุ่มจากนสิิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 10 คน และสุ่มจากบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นและการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น จ านวน 40 คน โดย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แอปพลิเคชันบนมือถือ

ข้ามแพลตฟอร์มเพื่อฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนท่ี 1  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนท่ี 2 ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชันอยู่ในระดับมาก 

และส่วนท่ี 3 ด้านประโยชนแ์ละผลกระทบของระบบอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  แอปพลเิคชัน, ข้ามแพลตฟอร์ม, แบบทดสอบ, ภาษาญี่ปุ่น  
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Abstract 
This research aims to study and mobile application cross-platform development for the practice of Japanese 

listening, speaking, reading, and writing skills. Solve problems in taking Japanese exams to meet the needs of users. 

Promote learning about the Japanese language and able to develop applications programs to meet the needs of users 

on the android operating system. The sample was 10 students of the 3rd and 4th year Information Technology program, 

University of Phayao and general group of 40 people who are interested in learning the Japanese language and taking 

the Japanese language proficiency test. The research instruments were mobile application cross-platform development 

for the practice of Japanese listening, speaking, reading, and writing skills and user satisfaction questionnaire. The data 

were analyzed by using basic statistics: mean and standard deviation. The results found that system analysis and 

design at the medium level, the performance aspect of the function is at a high level and the benefits and effects of 

the system were at a high level. The overall assessment results are at a high level. 
 

Keywords:  Application, Cross-Platform, Quiz, Japanese 
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ศึกษาปัจจัยความเร็วรอบในการหมุนบิดและความเร็วดึงท่ีมีผลต่อคุณภาพเส้นลวดกัล

วาไนซ์ในกระบวนการหมุนบิดผ่านรูเยื้องศูนย์ 

Study the factors of rotation speed and the speed of pulling galvanized wire in 

the process of twisting through the eccentric hole 
 

สุริยา น้ าแก้ว1*, กัลยรัตน์ กาฬภักดี1, สุวินัย โสดาเจริญ1 และ อนุศักดิ์ ศลิาชัย1 

Suriya Namgaew1*, Kanyarat Kalaphakdee1, Suvinai Sodajaroen1 and Anusak Silachai1 
 

บทคัดย่อ 
  ปัจจุบันชุมชนได้มีการน าวัสดุอื่นมาทดแทนวัสดุจากธรรมชาตมิาท าเคร่ืองจักสาน เชน่ พลาสตกิเหล็กเส้น และเส้นลวด 

เป็นต้น ซึ่งเส้นลวดชุบกัลวาไนซ์เป็นวัสดุหนึ่งท่ีน าเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองจักสาน โดยชุมชนจะตอ้งไปซื้อเส้นลวดชุบกัลวาไนซ์มา

จากท้องตลาดท่ัวไป โดยลักษณะเส้นลวดถูกมว้นเป็นวงกลม และน ามาตัดตามความยาวท่ีก าหนด เคาะเส้นลวดให้มีความตรง ดัด

ขึน้รูปทรงตามท่ีก าหนด และเชื่อมเป็นโครงจากนัน้น าโครงไปสานเป็นเคร่ืองจักสาน แตก่ระบวนการเคาะเส้นลวดให้มีความตรง ท า

ให้เส้นลวดมีความเสียรูปเป็นคลื่น ไม่เรียบ ท าให้ดัดไม่ได้รูปทรงตามท่ีก าหนด จึงได้สร้างเคร่ืองหมุนบิดเส้นลวดผ่านรูเยื้องศูนย์ 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชุมชน แต่คุณภาพความเรียบ และความเป็นเส้นตรงของลวด ยังมีความคลาดเคลื่อนจากการ

ปรับความเร็วรอบในการหมุนบิด และความเร็วล้อดึง  

ดังนั้น เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อเส้นลวดชุบกัลวาไนซ์ในกระบวนการหมุนบิดผ่านรูเยื้องศูนย์  โดยใช้ความเร็วรอบ

หมุนบิด คือ 1,172 , 1,613 และ2,169 รอบต่อนาที และความเร็วล้อดึงลวดชุบกัลวาไนซ์ คือ 8 , 10 และ14 วินาทีต่อเมตร ใช้เส้น

ลวดชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 3 มิลลิเมตร สามารถสรุปผลการทดลองได้ ดังนี้ ปัจจัยความเร็วรอบหมุนบิดท่ีมีความเร็วรอบสูงสุด 

เท่ากับ 2,169 รอบต่อนาที มีผลให้เส้นลวดชุบกัลวาไนซ์มีค่าเฉลี่ยความตรงนอ้ยท่ีสุด เท่ากับ 19.400% มีค่าเฉลี่ยความแข็งนอ้ย

ท่ีสุด เท่ากับ 132.2893 DPH ความเร็วรอบหมุนบิดต่ าท่ีสุด เท่ากับ 1,172 รอบต่อนาที มีผลให้เส้นลวดชุบกัลวาไนซ์มีค่าเฉลี่ย

ความตรงมากท่ีสุด เท่ากับ 68.900%  มีค่าเฉลี่ยความแข็งมากท่ีสุด เท่ากับ 148.6842 DPH ส่วนปัจจัยความเร็วของล้อดึงเส้น

ลวดชุบกัลวาไนซ์เร็วท่ีสุด เท่ากับ 8 วินาทีต่อเมตร มีผลให้เส้นลวดชุบกัลวาไนซ์ มีค่าเฉลี่ยความตรงมากท่ีสุด เท่ากับ 68.900% 

มีค่าเฉลี่ยความแข็งมากท่ีสุด เท่ากับ 143.8061 DPH  ความเร็วของล้อดึงเส้นลวดชุบกัลวาไนซ์ลดลงน้อยสุด เท่ากับ 14 วินาทีต่อ

เมตร มีผลให้เส้นลวดชุบกัลวาไนซ์ มีค่าเฉลี่ยความตรงน้อยท่ีสุด เท่ากับ 19.400%  ค่าเฉลี่ยความแข็งลดลง เท่ากับ 138.1655 

DPH 
 

ค าส าคัญ:  ลวดชุบกัลปว์าไนซ์, กระบวนการหมุนบิด, รูเยื้องศูนย ์
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Abstract  
Nowadays, our community replaces natural materials with other materials such as plastic, steel and wire to 

make wickers. The galvanized wire is a choice to be used in the wickers. The general galvanized wire is in roll form. 

Our community has to bend, knock and cut the wire in order to make it straight with suitable size. Then, we weld the 

wires together to create structures. Next, we weave the structures and form the wickers. However, the traditional 

straightening process provides the rough wave form wire and improper shape structure. For these reasons, we design 

and develop the offset rotation machine for galvanized wire to solve our community problems. Never the less, the 

machine creates some deviation of galvanized wire quality and linearity because of rotation and linear speed 

adjustment 

Therefore, in order to study the factor of galvanized wire offset rotation process, we use 1,172, 1,613, 2,169 

rpm rotation speed and 8, 10, 14 s/m linear speed with 3 mm. galvanized wire. We can conclude the experiment that 

the maximum 2,169 rpm rotation speed causes the minimum average linearity 19.4% and minimum average hardness 

132.2893 DPH. The minimum 1,172 rpm rotation speed causes the maximum average linearity 68.9% and the 

maximum average hardness 148.6842 DPH. Moreover, the fastest linear speed 8 s/m causes the maximum average 

linearity 68.9% and the maximum average hardness 143.8061 DPH. The slowest linear speed causes the minimum 

average linearity 19.4% and minimum average hardness 132.2893 DPH. 
 

Keywords:  Galvanized wire, Twisting process, Eccentric hole 
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การจ าแนกความหมายภาพกิจกรรมส าหรับเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้วยการท านาย

ความสัมพันธ์จากการปรับค่าน้ าหนักค าศัพท์ 

Activity Classification for warning accident with Predicting Object Relation by 

Adjusting Weights of Keywords  
 

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1*, เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย2 และ ภริมย์ คงเลิศ2 

Nutchanun Chinpanthana1*, Tejtasin Phiasai2 and Pirom Konglerd2 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการเฝ้าระวังอุบัติเหตุเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างมาก การตรวจจับกิจกรรมประจ าวันกลายเป็นหัวข้อวิจัยท่ี

นา่สนใจ ได้มีการรวบกันของรูปแบบทางสถิติเพื่อท าการแมพไปยังความสัมพันธ์ของภาพ มหีลายวิธีการท่ีถูกน าเสนอเพื่อ

ใช้ในการระบุกิจกรรมด้วยคุณลักษณะต่างๆ บางแอปพลิเคชันท่ีจ าเป็นต้องท าความเข้าใจข้อมูลภาพก่อนด้วยการจ าแนก

ข้อมูลวัตถุบนภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นหัวข้อท่ีท้าทายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้

น าเสนอการจ าแนกภาพกิจกรรมจากวัตถุท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ ด้วยการปรับค่าน้ าหนักของค าหลัก  

มกีารแบ่งล าดับขั้นตอนวธีิการเป็น 4 ส่วนหลักดังน้ี  1) การคัดเลอืกภาพกจิกรรม  2) การแทนค าศัพท์ลงบนภาพ  3) การ

สร้างความสัมพันธ์ภายในภาพ  4) การวัดและการประเมินผลการท างาน  ผลจากจ าแนกภาพกจิกรรมตา่งๆ เพื่อใชส้ าหรับ

การเฝ้าระวังบุคคลท่ีท ากิจกรรมแล้วมีความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ด้วยวิธี CNNSVM-SSGP มีค่าเฉลี่ย mAP 

77.9% และวิธี CNNSVM ค่าเฉลี่ย mAP 73.1% จากการทดลองสามารถบอกได้ว่าผลท่ีได้จากการจ าแนกข้อมูลภาพมี

ประสิทธิภาพท่ีดขีึน้ 
 

ค าส าคัญ:  การจ าแนกข้อมูลภาพ, ความสัมพันธ์แอ็คชัน, การประมวลผลภาพ, การจ าแนกความสัมพันธ์แอ็คชัน 
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Abstract  
 As personal care is getting more and more important, monitoring of activity of daily living has become an active 

research topic. We have previously shown that the combination of a visual model and a statistical semantic prior model 

can improve on the task of mapping images to their associated scene description. Multiple techniques were proposed to 

identify activities, each with their features, advantages and limits. Applications require an understanding of an activity of 

daily living that goes beyond the simple detection and classification of its objects. However, it is a very challenging issue 

and none of the existing methods provides robust results. In this paper, we propose to classify an activity recognition 

process by relying on environment objects and relationships with adjust weight follows by keywords.  The approach is 

composed of four main phases:  1) selecting activity personal images  2) image annotation  3) create inter-relationship in 

image (4) measurement and evaluation. This proved to be the case as CNNSVM with SSGP reached average mAP of 

≈77.9% while the CNNSVM reached a average mAP of ≈73.1%. The experimental results indicate that our proposed 

approach offers significant performance improvements in the classification of relationship actions.    
 

Keywords:  Image classification, Action relationships, Image processing, Classification of action relationships 
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การค านวณหาค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถ่ิน 

Local acceleration due to gravity calculation 
 

สายชล สิทธิพงศ์1*, ณภาคม ศรีคช1 และ บัญชา ค้งตระกูล1 

Saichon Sithipong1*, Napakom Srikoch1 and Bancha Kongtragool1 
 

บทคัดย่อ 
 ในบทความนี้ ได้น าเสนอผลลัพธ์ของการค านวณหาค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-

เชยีงใหม่ ท่ีเส้นรุ้ง 18.686 944 oN และระดับความสูง 310 m MSL โดยใชสู้ตรค านวณสี่สูตร ผลลัพธ์จากการศึกษานีแ้สดง

ให้เห็นว่า สูตรท่ีใช้การใช้ในการค านวณท้ังสี่สูตรให้ค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกันน้อยมาก 

โดยมีความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า 0.01% 
 

ค าส าคัญ:  การค านวณคา่ความโน้มถว่ง 
 

Abstract 

 In this paper, the results of calculation of the local acceleration at North Chiang Mai – University latitude 18.686 

944 oN and elevation 310 m MSL due to gravity by using 4 formulas have been presented. Results from this study 

indicated that, by using these formulas, the acceleration due to gravity obtained were slightly different. The errors of 

the acceleration due to gravity with respected to the mean value obtained were less than 0.01%. 
 

Keywords:  Gravity calculation 
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การหาค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถ่ินด้วยลูกตุ้มเดี่ยว 

Determination of local gravitational acceleration by using a simple pendulum method 
 

ณภาคม ศรีคช1*, สายชล สิทธิพงษ์1 และ บัญชา ค้งตระกูล1 

Napakom Srikoch1*, Saichon Sittipong1 and Bancha Kongtrakool1 
 

บทคัดย่อ 
 ในบทความนี้ ได้น าเสนอผลลัพธ์ของการหาค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถิ่นโดยใช้ลูกตุ้มเดี่ยวเป็นมาตร

ความโนม้ถ่วง ผลลัพธ์จากการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าการใช้ลูกตุ้มเดี่ยวท่ีมีความยาว 1.0 - 1.2 m และแกว่งดว้ยมุมเร่ิมตน้ 

2o โดยจับเวลาการแกวง่จ านวน 100 วัฎจักร จะได้คา่ความเร่งจากความโน้มถ่วงท่ีมีความคลาดเคลื่อนน้อยกวา่ 1% 
 

ค าส าคัญ:  การวัดความโน้มถ่วง, มาตรความโน้มถ่วง, ลูกตุ้มเดี่ยว 

 

Abstract  

 In this paper, the results of determination of the local acceleration due to gravity by using a simple pendulum 

as a gravimeter have been presented. Results from this study indicated, that  using the pendulum lengths of 1.0 - 1.2 m 

and 100 cycles of oscillation timing with the initial angular of 2o, the error of provides the acceleration due to gravity 

with less than 1%. 
 

Keywords:  Gravity measurement, Gravimeter, Simple pendulum 
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ปัจจัยจิตวทิยาท่ีส่งผลต่อการใช้รถยนต์: กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร 

Psychological factors as determinants of car use: Bangkok case study 
 

สุรเมศวร์ พิรยิะวัฒน์1 

Surames Piriyawat1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจทางจิตวิทยาในกลุ่มซิมโบลิคโมทีฟ (Symbolic motives, 

SM) แอฟเฟคทีฟโมทีฟ (Affective motive, AM) และอินสทรูเมนทัลโมทีฟ (Instrumental motives, IM) ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการใช้รถยนต์ของผู้เดินทางในกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้ใช้เทคนิคการส ารวจข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้

แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกเลือกด้วยเทคนิคการสุ่มเลือกแบบบังเอิญ (Accidental random 

sampling) โดยท าการส ารวจข้อมูลในย่านศูนย์กลางธุรกิจและชุมชนของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจ านวน 1,250 ชุด ท่ีได้

จากการส ารวจถูกน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อตรวจสอบภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง และน าไปวิเคราะห์ด้วย

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรความตระหนักและตัวแปร

แรงจูงใจทางจิตวิทยาท่ีมีต่อทัศนคติท่ีแท้จริงของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการใช้รถยนต์ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นอิทธิพล

ของตัวแปรแรงจูงใจกลุ่มซิมโบลิคโมทีฟ ได้แก่ ศักดิ์ศรีและเกียรติ ความก้าวหน้าในอาชพีการงาน สถานะทางสังคม กลุ่ม

แอฟเฟคทีฟโมทีฟ ได้แก่ ความท้าทายและการผจญภัย  และกลุ่มอนิสทรูเมนทัลโมทีฟ ได้แก่ ความคล่องตัวในการด าเนิน

ชีวิต ท่ีส่งผลอย่างมนีัยส าคัญตอ่ทัศนคติท่ีแท้จริงของกลุ่มตัวอย่างท่ีมตี่อการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นการยืนยันความส าคัญของ

ตัวแปรแรงจูงใจที่เป็นตัวแปรแฝงที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจใช้รถยนต ์และความจ าเป็นท่ีควรน าปัจจัยจิตวทิยา มาบูรณาการ

ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการขนส่งในการแก้ไขปัญหาจราจรอยา่งยั่งยืนตอ่ไปในอนาคตอันใกล้นี้    
 

ค ำส ำคัญ:  ปัจจัยจิตวทิยา, การวางแผนการขนส่ง, จิตวทิยาการขนส่ง, พฤตกิรรมการเดินทาง 
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Abstract 
This article presents a study on psychological motivation factors, Symbolic motives (SM), Affective motives 

(AM), and Instrumental motives (IM), as determinants of car use motivation of travelers in Bangkok. Questionnaire 

survey technique was used for data collection. The respondents were randomly selected from the focused groups, 

travelers in Bangkok, by accidental random sampling technique to complete the questions in the interview process. 

Bangkok’s central business district (CBD) and communities were defined as the studied areas of this study. After the 

surveying, 1,250 data sets were calculated by descriptive statistical technique to explore overviews of the samples 

and, then, were analyzed by multiple regression analysis to determine the effects of awareness and psychological 

motive factors on the dependent variable, actual attitude towards car use. The results show that Symbolic motives; 

prestige and honor, profession success, and social status, Affective motives; challenge and adventure, and Instrumental 

motives; agility and flexibility of life, were significantly influence on actual attitude towards car use. The results confirm 

the remarkable and important of psychological motive as the hidden factors that impact the travelers’ decisions to use 

the cars. Furthermore, these variables should be integrated with transport planning processes to develop the 

sustainable transport plans in the near future.        
 

Keywords:  Psychological factors, Transport planning, Transport psychology, Travel behavior 
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การลดจ านวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทตัดเย็บชุดปฏิบัติงานใน 

ห้องสะอาด 

Reduction inventory units: A case study of cleanroom apparel 

 

อนุชา หิรัญวัฒน์1* และ ภาสุระ อังกุลานนท์1 

Anucha Hirunwat1* and Pasura Aungkualnon1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้หลักการบริหารสินค้าคงคลัง ส าหรับการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง   

ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย  1) การเก็บข้อมูลด้านจ านวนและราคาของวัตถุดิบแต่ละประเภท  2) ท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูลและจัดประเภทของสินค้าตามหลักเกณฑ์แบบเอบีซี  3) ท าการค านวณหาปริมาณการสั่งซือ้อยา่งประหยัด 

และจุดสั่งซื้อ  ผลท่ีได้จากการวิจัยพบว่าปัญหาส าคัญท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วนมี 2 ประการ ดังนี้  ต้นทุนของสินค้าคงคลังสูง 

และวัตถุดบิท่ีลูกค้าตอ้งการหมดโดยไม่ทราบล่วงหนา้ จากการทดลองพบวา่การสั่งซือ้อยา่งประหยัดสามารถลดต้นทุนใน

การจัดเก็บสนิค้าคงคลังได้ร้อยละ 15.76  
 

ค าส าคัญ:  การบริหารสินค้าคงคลัง, การวเิคราะห์แบบเอบีซี, การสั่งซือ้อยา่งประหยัด 
 

Abstract  
The purpose of this research was to apply the concept of inventory management for reducing total inventory 

cost. The research procedures consisted of three steps: 1) data collection for amount and cost of materials, 2) ABC 

analysis and forecasting for each material, and 3) calculation of economic order quantity (EOQ) and reorder points. The 

result found that there are 2 important problems needed to solve urgently, high inventory costs and unexpected short 

of materials. After applying the EOQ methods, total inventory costs can be reduced by 15.76 percent. 
 

Keywords:  Inventory management, ABC analysis, Economic order quantity 
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ความเหมาะสมของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพื่อเชื่อมต่อกับ

ระบบรางในจังหวัดพะเยา 

 Feasibility of passenger and freight transport hub development for railway 

system connection in Phayao Province  
 

ณพล ศรศีักดา1*, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์1, ด ารงค ์อมรเดชาพล2 และ ปาลิน ีสุมิตสวรรค1์  

Napon Srisakda1*, Chaiwat Sangsrichan1, Damrong Amorndechaphon2 and Palinee Sumitsawan1 
 

บทคัดย่อ  
บทความนี้เป็นการศกึษาความเหมาะสมของการพัฒนาศูนยก์ลางการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในจังหวัดพะเยาเพ่ือ

เชื่อมตอ่กับโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จากการศกึษาของการรถไฟแห่งประเทศไทย

พบว่าได้ระบุสถานีท่ีมีไว้ส าหรับการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไว้แล้วอยู่หลายท่ี  อย่างไรก็ตาม ด้วย

งบประมาณในด้านต่างๆ ท่ีจ ากัดในปัจจุบัน อาจไม่สามารถพัฒนาการเชื่อมต่อผู้โดยสารและสินค้ากับระบบขนส่งทางรางได้

หลายท่ี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด จากการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว

น ามาคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในพื้นท่ี และจากการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนในด้านวิศวกรรม 

การลงทุน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย พบว่า สถานีท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่ง

ผู้โดยสารและสินค้า คือ สถานพีะเยา และสถานบ้ีานโทกหวาก ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:  ศูนยก์ลางการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า, การเชื่อมตอ่ระบบขนสง่, รถไฟทางคู่, จังหวัดพะเยา 
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Abstract  
This article aims to study the feasibility of the development of transport hubs for passenger and freight in 

Phayao Province in order to connect with Denchai-Chiang Rai-Chiang Khong double track railway project in the future. 

The study of the State Railway of Thailand (SRT) revealed that there were several locations of transport hubs at 

railway stations in this province. Due to limitation of the national budget in various sectors in the present, all proposed 

hubs may be impossible to develop. Therefore, it is necessary to select one location in each type of hubs which is the 

most suitable. Based on field data, volume of passenger and freight transport had been forecasted. Afterward, 

considering score from criteria - engineering, investment, environmental impact and law, the most suitable stations for 

development of transport hubs for passengers and freight are Phayao station and Ban Tok Waak station, respectively. 
 

Keywords:  Transport hub, Rail transport connection, Double track railway, Phayao Province 
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ชุดอุปกรณ์ลดพลังงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยระบบการระบายความร้อน

แบบผสมผสาน 

Power saving device of split-type air conditioner using hybrid cooling system 
 

ธวัชชัย สอนสนาม1* และ อัญญารัตน ์ประสันใจ2 

Tawatchai Sonsanam1* and Anyarat Prasanjai2  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างชุดเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนโดย

ระบบการระบายความร้อนด้วยน้ าผ่านอากาศใช้งานร่วมกับระบบเดิม ซึ่งในการทดสอบได้แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี แล้ว

น าผลมาเปรียบเทียบหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศกับแบบเพิ่ม

ชุดระบายความร้อนดว้ยน้ าที่ตดิตัง้อยู่กับชุดคอนเดนเซอร์ จากผลการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ี

คอนเดนซิ่งติดตั้งชุดระบบระบายความร้อนด้วยน้ าผ่านอากาศมีสมรรถนะดีกว่าคอนเดนเซอร์แบบธรรมดาท่ีไม่ติดตั้งชุด

ระบบระบายความร้อนทุกกรณี ผลจากการวัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ทดสอบพบว่าสามารถลด

ก าลังไฟฟา้เฉลี่ยได้ประมาณ 1.54-6.68%   
 

ค าส าคัญ:  คอนเดนเซอร์, เครื่องปรับอากาศ, พลังงานไฟฟา้ 
 

Abstract 

 This research aims to design and increase efficiency of split type air conditioner by using water and air cooling 

system. The experiment was separated into 3 sampling. The results were analyzed and compared the performance 

of air conditioning unit installed with and without the water cooling system unit with split type air conditioning units in 

an actual use. The test results were found that the performance of an air conditioner using water cooling system air 

cooled condenser unit is more efficient than air cooled condenser unit. The split type air conditioner with 30,000 Btu/hr 

unit could reduce the air-conditioner electrical power average consumption 1.54-6.68%. 
 

Keywords: Condenser air, Conditioner, Electric energy 
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เครื่องกลเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แสดงผลผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ต 

The automatic solar powered aerator monitoring via the internet system 
 

รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1, ดรุณี  ชายทอง1 และ เสนอ สะอาด1* 

Runglawan Chusawat1, Darunee Chaythong1 and Saner Sa-ad1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองกลเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แสดงผลผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ ท าหน้าท่ีรับค่าคุณภาพน้ าจากตวั

ตรวจรู้คุณภาพน้ ามาควบคุมการท างานของกังหันน้ าและเคร่ืองอัดอากาศ เคร่ืองกลเติมอากาศแบบอัตโนมัติแบ่งการ

ท างานเป็น 2 โหมด ได้แก่  1) โหมดอัตโนมัติ ถูกออกแบบให้น าค่าออกซิเจนละลายในน้ ามาเป็นตัวก าหนดการท างานของ

กังหันน้ าและเครื่องอัดอากาศ และ  2) โหมดตั้งเวลา ถูกออกแบบให้มีการท างานตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าข้อมูลคุณภาพน้ าท่ีได้จากเคร่ืองกลเติมอากาศแบบอัตโนมัติจะแสดงผลผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถติดตามการท างานตลอดเวลาและถูกจัดเก็บลงในหน่วยความจ าเอสดีการ์ดเพื่อใช้เป็น

ฐานขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์คุณภาพน้ าได้ในภายหลัง  

ผลการทดสอบเครื่องกลเติมอากาศแบบอัตโนมัตเิป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าค่าอุณหภูมิในน้ ามีค่าลดลงจากเดิม 

31.64 องศาเซลเซียส เป็น 30.80 องศาเซลเซียส คิดเป็นร้อยละ 2.7 ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ าลดลงจากเดิม 8.14 เป็น 

7.98 คิดเป็นร้อยละ 2.0 และสามารถเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ าจากเดิม 3.76 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 4.86 มิลลิกรัม

ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 22 โดยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 678 วัตต์ต่อวัน 

และสามารถแสดงผลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

ค าส าคัญ:  เคร่ืองกลเตมิอากาศอัตโนมัต,ิ กังหันน้ าและเครื่องอัดอากาศ, พารามิเตอร์คุณภาพน้ า, ไมโครคอนโทรลเลอร์, 

ระบบอนิเตอร์เน็ต 
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-Abstract- 

 

Abstract  
The purposes of this study are to design the automatic aerator for dissolving more oxygen in water by solar 

energy and to show the results on the internet system.  In order to increase dissolved oxygen in water with water 

turbines and compressors by using microcontroller Arduino with sensor controls. The design is divided into 2 modes: 

(1) Automatic Mode for measuring and using the dissolved oxygen values in water to determine the operation of water 

turbines and compressors. (2) Timer Mode for setting the working period by solar energy. The water quality results 

can be both displayed on the internet system and recorded in memory storage in order to analysis later. 

According to the test results obtain from the aerator, the water temperature is reduced from 31.64 degrees 

Celsius to 30.80 degrees Celsius or 2.7%, the pH water decreases from 8.14 to 7.98, or 2% and the amount of 

dissolved oxygen in water increases from 3.76 mg / liter to 4.86 mg / liter or 22%, solar cell generates electricity 678 

watts per day, and the results can be shown on the Internet in every hour.  
 

Keywords:  Automatic Aerator, Water turbines and compressors, Water quality, Microcontroller, Internet system 
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-Abstract- 

 

ระบบการเฝ้าสังเกตคณุภาพน้ าแบบอัตโนมติัโดยใช้ราสเบอรร์ี่พาย 

The automated water quality monitoring system using raspberry pi 
 

เสนอ สะอาด1*, ดรุณี ชายทอง1 และ อภริักษ์ เสือเดช1 

Saner Sa-ad1*, Darunee Chaythong1 and Apirak Suadet1 
 

บทคัดย่อ 
  บทความนี้น าเสนอการออกแบบระบบการเฝ้าสังเกตคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติโดยใช้ราสเบอร์ร่ีพาย ส าหรับ

ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์คุณภาพของน้ าประกอบด้วย ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าอุณหภูมิ 

และค่าความน าไฟฟ้า ส าหรับเฝ้าสังเกตคุณภาพของน้ าและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าได้ตลอดเวลา พร้อมท้ัง

แสดงผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตควบคุมการท างานด้วยราสเบอร์ร่ีพาย ใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

ลดการสิ้นเปลืองแรงงาน และพลังงานไฟฟ้าในการตรวจสอบคุณภาพของน้ า สามารถท างานได้ตอ่เนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

และใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าลงในหน่วยความจ าในรูปแบบของดาต้าล็อกเกอร์เพื่อใช้เก็บเป็นฐานข้อมูลมา

วิเคราะห์คุณภาพน้ าในภายหลัง ผลการทดสอบการท างานพบว่าระบบการเฝ้าสังเกตคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติโดยใช้  

ราสเบอร์ร่ีพาย สามารถเฝ้าสังเกตุคุณภาพน้ าได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมท้ังแสดงผลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

และสามารถบันทึกข้อมูลลงในหนว่ยความจ าทุก 1 ชัว่โมง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลพารามเิตอร์คุณภาพของน้ าได้มากกวา่ 90 วัน 
 

ค าส าคัญ:  การเฝ้าสังเกตคุณภาพน้ า, ราสเบอร์ร่ีพาย, ดาต้าล็อกเกอร์, ค่าพารามิเตอร์คุณภาพของน้ า 
 

Abstract  
This article presents the design of the automated water quality monitoring system using raspberry pi.  

The design aims for measuring physical and chemical parameters of the water qualities such as temperatures, pH, 

conductivity and dissolved oxygen of the water (DO).  The measured values from the system can be processed and 

displayed by the core controller for monitoring of the water quality.  The raspberry PI can be used as a core controller. 

The sensor data can be stored in a memory as data locker and database that can be used to analyze of water quality 

later.  The power supply of this system is a solar cell that can be operation for 24 hours.  These advantages for 

reducing labor wastage and electric power of the system.  The designed system has ability to monitor water quality 

for 24 hours a day.  The collected parameter data can be displayed via the internet and also saved to the memory 

every hour even more these data can be available in system more than 90 days.  
 

Keywords:  Water quality monitoring, Raspberry Pi, Data logger, Parameters of water qualities 
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การพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สซิไฟเออร์เพื่อใช้เปน็ต้นก าลังในการสูบน้ า 

Development of the gasifier engine for water pumping 
 

นฤเบศร ์หนูใสเพ็ขร1*, สุจินดา ผูบุ้ญ1, สุทธิพงษ์ สว่างอารมณ์1 และ สุรศักดิ์ อายิ1 

Narubet Nusaipetch1*, Sujinda Phuboon1, Suthipong Sawangarom1 and Surasak Ayi1   
 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเคร่ืองยนต์แก๊สซิไฟเออร์เพื่อเป็นต้นก าลังในการการสูบน้ า ระบบแก๊สซิไฟ

เออร์เป็นแบบไหลขึ้นกลับทาง ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง  โดยโปรดิวเซอร์แก๊สท่ีได้ผ่านถังกรอง 2 ชั้น คือ ผ่านกรองดักไอน้ า  

และกรองน้ ามันดิน ถูกส่งต่อมายังคอนเดนเซอร์ ผ่านวาล์วปรับปริมาณเชื้อเพลิง ก่อนท่ีป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ จากการ

ทดสอบพบว่า แกลบ 5 กิโลกรัมต่อการเผาไหม้ 1 คร้ัง สามารถให้เชื้อเพลิงกับเคร่ืองยนตส์ูบเดียวขนาด 6.5 แรงม้า ท่ีใช้

เป็นต้นก าลัง  ได้เฉลี่ยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง  โดยการทดสอบได้มีการปรับปริมาณอากาศท่ีป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหมข้องเตาแก๊ส

ซิไฟเออร์ไว้ร้อยละ 50 ของช่องทางเปิดท้ังหมด  การทดสอบพบว่าการเดินเคร่ืองท่ีความเร็วรอบต่ าท่ีใช้เชื้อเพลิงโปรดิว

เซอร์แก๊สจะมีสมรรถนะการท างานใกล้เคียงกับการใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 แต่ท่ีความเร็วรอบสูงเคร่ืองยนต์ท่ีใช้

เชื้อเพลงิโปรดิวเซอร์แก๊สจะมีค่าสมรรถนะต่ ากว่าการใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล ์95 เนื่องมาจากค่าความร้อนท่ีต่ ากวา่  จาก

การทดสอบท่ีความเร็วรอบ  1,800, 2,400, 3,000 และ 3,600 รอบต่อนาที พบว่าสมรรถนะการท างานของเครื่องยนตท่ี์

ใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจะต่ ากว่าการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95  เฉลี่ยร้อยละ 4.77, 7.53, 8.97 และ 13.15 ตามล าดับ  

โดยท่ีความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์เฉลี่ย 3,000 รอบต่อนาที  เคร่ืองสูบสามารถสูบน้ าได้ 34,000 ลิตรต่อชั่วโมง  ท่ีระดับ

ความสูงหัวน้ า 8 เมตร 
 

ค าส าคัญ:  เคร่ืองยนตแ์ก๊สซิไฟเออร์, สูบน้ า 
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Abstract  
 The aim this research is to improve the gasifier engine for water pumping by using rice husk fuel. The gasifier  

pass through 2  filters which Steam trap filter and Tar filter, the condenser and the fuel volume adjustment valve of 

the gasifier before the fuel flows into the combustion chamber for the 6.5 HP- one cylinder Engine. The experiment 

with using 5 kg of rice husk an 1 hour time average.  The test has adjusted the amount of air of the combustion in the 

gasifier to 50%.  The gasifier fuel  have  a efficiency at a high engine speed the efficiency of the gasifier will be less 

than gasoline  to the heat which is less than gasoline,  Testing  the engine speed of 1,800, 2,400, 2,800, 3,200, 

3,600 rpm.  The efficiency difference is 4.77, 7.53, 8.97 and 13.15 %.  The engine speed maximized of 3000 rpm., 

a water flow rates of 34,000 L/h.  At the head of Water 8 m. 
 

Keywords:  Gasifier engine, Water pumping 
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การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมระดับน้ าโดยใช้ฟัซซีลอจิกด้วยโปรแกรมแลปวิว 

The development of fuzzy logic water level control demonstration set using 

LabVIEW program 
 

สันติ หุตะมาน1*, พรจิต ประทุมสุวรรณ1, วัชรินทร์ โพธิ์เงิน1 และ นพรัตน์ อรรคโชติ2 

Santi Hutamarn1*, Pornjit Pratumsuwan1, Watcharin Po-ngaen1 and Nopparat Arkkachot2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมระดับน้ าโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิก ท่ีเขียนขึ้นจากโปรแกรม    

แลปววิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมการควบคุมระดับน้ าโดยใชต้ัวควบคุมฟัซซีลอจิก และเพื่อศึกษา

ความเหมาะสมของชุดสาธิตในการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน  

          การด าเนินงานเร่ิมต้นจากการออกแบบชุดสาธิตในส่วนของพลานต์ท่ีประกอบไปด้วยถังน้ าท่ีประกอบขึ้นจาก

แผ่นอะครีลิกใสขนาดพื้นท่ีหน้าตัด 25x25 เซนติเมตร2 มีความสูง 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ถังต่อเชื่อมถึงกันด้วยท่อพวีซีี 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิดด้วยมือ ควบคุมอัตราการไหลของน้ าท่ีไหลเข้าถังท่ี 1 ด้วย

อินเวอร์ทเตอร์ 3 เฟสขนาด 3 กิโลวัตต์เพื่อขับป๊ัมน้ าแบบหอยโข่ง 3 เฟสขนาดพิกัด 370 วัตต์ ท่ีก้นถังติดตั้งเซ็นเซอร์วัด

ความดันย่าน 0-50 มิลลิบาร์ เพื่อท าหน้าท่ีป้อนกลับสัญญาณไฟฟ้า จากแรงดันของน้ าท่ีก้นถังท่ีแปรผันตรงกับ

แรงดันไฟฟ้าท่ีส่งออกจากเซ็นเซอร์ ผ่านการ์ด myRIO เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมแลปวิวท่ีอยู่บนคอมพิวเตอร์ การ

ออกแบบตัวควบคุมฟัซซีลอจิก สามารถออกแบบตัวควบคุมผ่านโปรแกรมแลปวิว และส่งออกไปยังการ์ด myRIO ผ่าน

อินเวอร์ทเตอร์ส าหรับปรับอัตราการไหลของป๊ัมน้ าเพื่อรักษาระดับความสูงของน้ าในถังตามสัญญาณค าสั่งจากโปรแกรม

แลปววิ จากนั้นจึงท าการทดสอบการใช้งาน โดยการทดสอบผลตอบสนองของพลานต ์ ในลักษณะลูปเปิด เมื่อมีสิ่งรบกวน

และไม่มีสิ่งรบกวน จากนั้นท าการออกแบบตัวควบคุมโดยเลือกใช้ 3 สมาชิกซึ่งรูปแบบของแต่ละสมาชิกเลือกใช้เป็นรูป

สามเหลี่ยม เมื่อออกแบบตัวควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงท าการทดสอบผลตอบสนองแบบลูปปิด เมื่อมีสิ่งรบกวนและไม่มี

สิ่งรบกวน โดยท าการเปรียบเทียบกับลูปเปิดเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้เรียนเห็นความแตกตา่ง 

         ผลการด าเนนิงานพบว่า ชุดสาธติท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้นสามารถแสดงผลตอบสนองตอ่สัญญาณขั้น ในลักษณะลูปเปิด

และลูปปิด รวมถึงผลตอบสนองขณะได้รับสิ่งรบกวนจากภายนอกแบบทันทีทันใดสอดคลอ้งกับทฤษฎ ีและเมื่อน าชุดสาธิต

ดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านท าการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต ผลการประเมินชุดสาธิตโดย

ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.31 ตามมาตรวัดประเมินค่าของไลเกิร์ต 5 ระดับ และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55)   
 

ค าส าคัญ:  ชุดสาธติ, การควบคุมระดับน้ า, โปรแกรมแลปววิ, ฟัซซีลอจิก 
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Abstract  
This research is the development of the demonstration set of water level control by the fuzzy logic controller, 

which is written from LabVIEW program. This research aims to develop the demonstration set of water level control by 

the fuzzy logic controller, and to study the appropriateness of the demonstration set of water level control for applying 

in the instruction. 

The operation is started from the design of the demonstration set in the part of plant. It comprises of 2 bucket 

made of the clear acrylic sheet, which has the 25x25 cm2, and 20 cm height. The 2 buckets are connected with the 

1 ½ inch diameter PVC pipes, including hand valves in order to control the water flow rate, which flows to the 1st 

bucket with 3 phase inverter, and 3 kW in order to drive the 3 phase centrifugal water pump, at a rated power of 

370 W. The bottoms of the buckets are set pressure sensors which have 0 to 50 millibar relative pressures, they 

function the electrical feedback from the water pressures at the bottoms of the buckets, which are proportional to the 

voltage that they are exported from the sensors through the myRIO card to connect with LabVIEW program on the 

computer. The design of the fuzzy logic controller is able to design the controller through the LabVIEW program, and 

be exported to the myRIO card through an inverter in order to adjust the level of the circulation of the water pump in 

order to preserve the high level of water in the buckets following the order of the LabVIEW program. Then the work 

is tested by the result testing of plant response in the type of an open loop control when there are both interference 

and non-interference. After that control variables are designed through 3 different membership functions, triangular. 

After finishing the controller design, then the result of the closed loop control response is tested, when there are both 

interference and non-interference by comparing with the open-loop control in order to compare and make students 

see the difference.  

The research findings found that the development of the demonstration set shown the response to the 

signaling stage in the kind of open-loop and closed loop, including the result of the response when it receives the 

external interfere immediately. It is related to the theory. Moreover, the demonstration set is evaluated the 

appropriateness from 5 experts. The evaluating results of the demonstration set shown that the demonstration set is 

appropriate at the high level (mean is 4.31 based on 5 point Likert scale, and standard deviation is 0.55.). 
 

Keywords:  Demonstration set, Water level control, LabVIEW program, Fuzzy logic 
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การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ส าหรับ 

การคัดแยกสีของวัสดุ 

Development and study of the proficiency on color identification training kit robot 
 

สุประวิทย์ เมืองเจริญ1*  

Supavit Muangjaroen1*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ส าหรับการ

คัดแยกสขีองวัสดุเร่ืองการประยุกตไ์มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยได้แก่  1) ชุดทดลองและ

โปรแกรม ภาษาซี ร่วมกับใบงานการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ส าหรับการคัดแยกสีของวัสดุ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดทดลอง ใบงานการทดลองและวิธีการเรียนด้วยชุดทดลองกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์และ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 30 คนกลุ่มตัวอยา่งได้รับการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังการเรียนดว้ยชุดทดลองเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ

สอนด้วย E1/E2ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดทดลองการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ส าหรับการคัดแยกสีของวัสดุ  

มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ประสิทธิภาพของชุด

ทดลองการควบคุมแขนกลหุน่ยนต์ส าหรับการคัดแยกสขีองวัสดุ  ท่ีสร้างขึน้มคี่าร้อยละ 80.08/83.33   
 

ค าส าคัญ:  การหาประสิทธิภาพ, การสร้างชุดทดลอง, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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Abstract  
 Objectives of this research were to develop and study of the proficiency on color identification training kit 

robot. Researching tools were as follows:  1) Experimental kit and worksheet for proficiency on color identification 

training kit robot,  2) Achievement test and  3) Questionnaire regarding the satisfaction on the experimental kit, 

worksheet and Samples were 30 students who registered in Microprocessor and microcontroller courses. Pre-test and 

post-test had been performed on the whole sample group.  The obtained score were analyzed based on the by t-

test method and the proficiency of training kit was determined by E1/E2 scheme. The results revealed that students 

who studied by using the experimental kit for color identification robot achieved the higher post test score comparing 

with the pre-test score with a significant level of 0.01. The efficiency of the color identification training kit robot was 

obtained at 80.08/83.33. 
 

Keywords:  Performance, Experimental kit construction, Microcontroller 
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พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพดว้ยเกล็ดพลาสติก 

Plastic flakes modified PARA-Asphalt concrete 
  

ประสาร จิตร์เพ็ชร1 และ ชัยวัฒน์ ใหญ่บก1*     

Prasan Jitpat1 and Chaiwat Yaibok1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของพาราแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดพลาสติกโดยวิธี

มาร์แชลล์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลอืกหนึ่งของการก าจัดขยะในท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราที่ประสบปัญหา

ราคาตกต่ าอยู่ในปัจจุบัน และลดปริมาณวัสดุมวลรวมละเอียดท่ีใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต โดยใช้เกณฑ์ชั้น Wearing  

Course ขนาด 12.5 มิลลิเมตร อัตราส่วนผสมวัสดุมวลรวม 40:24:22:14 โดยน้ าหนัก และใช้ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

(AC60-70) ร้อยละ 4.5 5.0 5.5 และ 6.0 โดยน้ าหนักของวัสดุมวลรวม ตามล าดับ  ใช้เกล็ดพลาสติกขนาดค้างตะแกรง 

#50 (0.30มิลลิเมตร) ทดแทนวัสดุผสมหินปูนท่ีค้างตะแกรงขนาดเบอร์เดียวกัน ในอัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก ท า

การเปรียบเทียบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยเกล็ดพลาสติกกับพาราแอสฟัลต์คอนกรีต และแอสฟัลต์

คอนกรีต พบว่า ค่าการทดสอบความ หนาแน่น ค่าเสถียรภาพ ค่าการไหล ร้อยละช่องว่างอากาศ ร้อยละช่องว่างท่ีถูก

แทนท่ีดว้ยแอสฟัลต์ และรอ้ยละ ชอ่งว่างมวลรวม อยู่ในเกณฑ์ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานของกรมทางหลวง   
 

ค าส าคัญ:  แอสฟัลต์คอนกรีต, พาราแอสฟัลตค์อนกรีต, เกล็ดพลาสตกิ 
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Abstract 
The objectives of this research are to study engineering properties and pavement applications of plastic 

flakes in modified PARA-Asphalt concrete. In addition, the mix containing the aggregate materials was designed by 

Marshall for an alternative to local waste disposal and adding value to the rubber that has experienced the current 

price slump can reduce the amount of fine aggregate material used to mix asphalt concrete. The research uses 

criteria 12.5 mm. Wearing Course Mixing ratio of 40: 24: 22: 14 by weight and using asphalt cement (AC60 -70) 

by 4.5, 5.0, 5.5 and 6.0 percent by weight of aggregate material,  respectively. Use # 50 (0.30 mm) size plastic 

flake to replace the limestone mixed material that holds the same size sieve in the ratio of 50 percent by weight. 

Samples were tested for asphalt mixture performance characteristics in terms of density, air void percentage, flow, 

stability, voids filled with asphalt and unfilled voids. Results indicated that plastic flake replacement in asphaltic 

concrete gave satisfactory results when compared against the standards of the Department of Highways.    
 

Keywords:  Asphalt concrete, PARA-Asphalt concrete, Plastic flakes 
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สมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตท่ีมีการใช้เถ้าตระกรันเหล็ก 

เป็นมวลรวมหยาบ 

Mechanical properties of high-calcium fly ash geopolymer concrete using steel 

furnace slag as coarse aggregate 
 

ธนากร ภูเงนิขา1*, ธีรภัทร์ ปัจจัย1, ทศพร ศรคีามา1, ฉัตรฑริกา เพียงพิมาย1 และ กรกต เลิศชัยพงศ์1  

Tanakorn Phoo-ngernkham1*, Thiraphat Patjai1 , Todsaporn Srikhamma1 , Chattarika Phiangphimai1  and 

Korakot Lerdchaipong1 
 

บทคัดย่อ  
งานวจิัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใชเ้ถ้าตระกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบในเถ้าลอยแคลเซียมสูงจี

โอโพลิเมอร์คอนกรีต โดยศึกษาปริมาณการแทนท่ีเถ้าตะกรันเหล็กในมวลรวมหยาบธรรมชาติร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 

100 ท่ีมีต่อกาลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่น และอัตราส่วนปัวซองของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตท่ีอายุการบ่ม

เท่ากับ 7 วัน โดยใชอ้ัตราส่วนสารละลายตอ่วัสดุประสานเท่ากับ 0.60 อัตราส่วนสารละลายโซเดยีมซิลิเกตต่อสารละลาย

โซเดยีมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 15 โมลาร์ เท่ากับ 2.0 ผลการทดสอบ พบวา่ การใช ้เถ้าตะกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบแทนท่ี

มวลรวมหยาบธรรมชาติส่งผลต่อกาลังอัดและโมดูลัสยืดหยุ่นของ เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตอย่างมนีัย

สาคัญ ขณะท่ีอัตราส่วนปัวซองของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยยกเว้น

ปริมาณการใช้เถ้าตะกรันเหล็กเป็นมวลรวมหยาบร้อยละ 100 ซึ่งพบว่า เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมี

พฤตกิรรมการวบัิตทิานองเดียวกับคอนกรีตกาลังสูง จากผลการทดสอบข้างตน้สามารถสรุปได้วา่ การใช้เถ้าตะกรันเหล็ก

เป็นมวลรวมหยาบในเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเป็นท่ีน่าสนใจอย่างมากในด้านการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนอกีหนึ่งทางเลือก 
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Abstract  
This research aims to study the influence of using steel furnace slag (SFS) in high-calcium fly ash (FA) 

geopolymer concrete. The use of SFS to replace normal coarse aggregate (NCA) at the rates of 0, 25, 50, 75, and 

100 by weight were studied. The effect of using SFS in high-calcium FA geopolymer concrete on compressive 

strength, elastic modulus, and Poisson’s ratio at curing time of 7 days was tested. The alkaline solution/binder ratio 

of 0.60 and sodium silicate solution/15M sodium hydroxide solution ratio of 2.0 were used. Test results found that 

use of SFS as coarse aggregate to replace NCA had significant ef fects on compressive strength and modulus of 

elasticity of high-calcium FA geopolymer concrete. While Poisson’s ratio of high-calcium FA geopolymer concrete 

tended to marginal change, except for 100%SFS replacement. It was found that failure mode of high -calcium FA 

geopolymer concrete was similar to high-strength concrete. From the test results above, it can be concluded that 

use of SFS as coarse aggregate in high-calcium FA geopolymer concrete is very interesting in term of a sustainable 

utilization in an alternative.  
 

Keywords:  Geopolymer concrete, High-calcium fly ash, Steel furnace slag, Coarse aggregate, Mechanical properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



599 
 

-Abstract- 

 

Reliability-Based Shallow Foundation Design: A Parametric Study 

 

Chollada Kanjanakul1 and Prasan Jitpat1* 
 

Abstract  
 The important parameters in calculating ultimate bearing capacity on foundation design are uncertainty of soil 

properties. However, reliability was carried out to excess the effect in uncertainty of soil properties on stability of 

bearing capacity. Terzaghi's method was used in conjunction with Monte carlo simulation to determine ultimate bearing 

capacity of shallow foundation and its corresponding probability distributions and probability of failure. A Parametric 

study of parameters related to stability of foundation was studied in term of variation of probability of failure. Study 

results indicated that friction angle of soil, mean and coefficient of variation of soil cohesion were found to be significant 

parameters for reliability analysis of shallow foundation.  
 

Keywords:  Ultimate bearing capacity, Parametric study, Probability of failure, Random variable, Order of magnitude  
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์รีดผนังบางแบบรวมขั้นตอน 

Design and making of multistage ironing die  
 

พีรดนย์ อกตัน1 และ เชษฐ อุทธิยัง1*   

Peeradon Ooktan1 and Chet Uthiyoung1*  
 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้ เป็นการศึกษาการออกแบบและสร้างแม่พมิพ์รีดผนังบางแบบรวมขั้นตอน ใชว้ัสดุอะลูมเินยีมเกรด AA 

1100 ขนาดความหนา 1 มิลลิเมตร โดยชิ้นงานเร่ิมต้นจากการลากขึน้รูปถ้วยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 53 มิลลิเมตร สูง 

25 มิลลิเมตร แล้วน าชิ้นงานท าการรีดผนังบางโดยท่ีปากทางเข้าดายใช้มุม 10 องศา อัตราส่วนลดความหนา 10 

เปอร์เซ็นต์ 20 เปอร์เซ็นต์ และ 30 เปอร์เซ็นต์ และใชส้ารหล่อลื่น 6 ชนดิ พบวา่ในการใชส้ารหล่อลื่นท้ัง 6 ชนดิ ชิ้นงานขึน้

รูปได้ไม่มชีิ้นงานฉีกขาดสารหลอ่ลื่นท่ีเหมาะสมกับการขึน้รูปชิ้นงานท่ีได้จากการรีดผนังบางแบบรวมขัน้ตอน คือ น้ ามันตัด

กลึง ซึ่งสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ ชิน้งานมีความสูงเฉลี่ยอยู่ท่ี 27.53 มลิลเิมตร ความหนาช้ินงานเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.77 มลิลเิมตร 

มคี่าความเรียบผิวของช้ินงานอยูท่ี่ 0.4 ไมโครเมตร อัตราเฉลี่ยของแรงท่ีใชสู้งสุดอยูท่ี่ 2.98 กิโลนิวตัน  
  

ค าส าคัญ:  แมพ่มิพรี์ดผนังบางแบบรวมขัน้ตอน, แรงในการรีดผนังบาง, สารหล่อลื่น, ความเรียบผิว 
 

Abstract  
This Research was a study of Design and Making of Multistage Ironing die using aluminum material grade 

AA1100 of 1 millimeters thickness The process began by forming cup shape with a diameter of 53 millimeters and a 

height of 25 millimeters and rolling them into thin wall using the die angle of 10 degree with the thickness reduction 

ratios of 10 percent, 20 percent, and 30 percent and using 6 types of lubricants. It was found that in using 6 types of 

lubricant, the product can be forming without tearing., lubricating oil is suitable for forming workpieces obtained from 

Multistage Ironing Is a cutting fluid which can be forming into a work piece the average height of the workpiece is 

27.53 millimeters The average work piece thickness is 0.77 millimeters The surface roughness of the work piece is 

0.4 micrometer The average rate of maximum ironing force is 2.98 Kilonewtons  
 

Keywords:  Multistage ironing die, Ironing force, Lubricants, Surface roughness 
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พฤติกรรรมความเค้น-ความเครียดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตท่ีมี

การใช้เศษคอนกรีตเป็นมวลรวมหยาบ 

Stress-strain behaviour of high-calcium fly ash geopolymer concrete using 

recycled concrete aggregate as coarse aggregate 
 

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์1*, อัครพล วะชุม2, ฉัตรฑริกา เพียงพิมาย2, โกศวัต ช่างจัตุรัส2 และ ธนากร  

ภูเงนิข า2 

Sakonwan Hanjitsuwan1*, Akaraphol Wachum2, Chattarika Phiangphimai2, Kosawat Changjatturas2 and 

Tanakorn Phoo-ngernkham2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ โดยศึกษาปริมาณการ

แทนท่ีเศษคอนกรีตในมวลรวมหยาบธรรมชาติร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 ท่ีมีต่อก าลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและ

อัตราส่วนปัวซองท่ีอายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน โดยใช้อัตราส่วนสารละลายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 อัตราส่วน

สารละลายโซเดียมซิลเิกตตอ่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 โมลาร์ เท่ากับ 1.0 ผลการทดสอบ พบวา่ ก าลังอัด

ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลเิ มอรค์ อนกรตีมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนท่ีเศษคอนกรีตท่ีเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า

โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนท่ีเศษคอนกรีตในส่วนผสมซึ่งสอดคล้องกับค่า

ความเครียดอัดท่ีจุดความเค้นสูงสุดมากขึ้น จากผลการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้วา่เศษคอนกรีตสามารถใช้ทดแทน

มวลรวมหยาบธรรมชาติในระบบของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ 
 

ค าส าคัญ:  จีโอโพลิเมอร์คอนกรตี, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, เศษคอนกรีต, มวลรวมหยาบ, สมบัตเิชงิกล 
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Abstract 
This research aims to study the mechanical properties of high calcium fly ash (FA) geopolymer. The use of 

Recycle concrete aggregate (RCA) to replace normal coarse aggregate (NCA) at the rates of 0, 20, 40, 60, 80, and 

100 by weight, were studied. The influence of using RCA in high calcium FA geopolymer on compressive strength, 

elastic modulus, and Poisson’s ratio at curing time of 28 days were tested. In this work, the alkaline solution/binder 

ratio of 0.50 and sodium silicate solution/10M sodium hydroxide solution ratio of 1.0 were used. Test results found that 

the compressive strength of normal concrete tended to increase with increasing RCA content. However, the elastic 

modulus and Poisson’s ratio tended to decrease with increasing RCA content in the mixture. This corresponded to the 

strain at peak stress values that they had increased. From the test results above, it can be concluded that the RCA 

could use as the coarse aggregate for making geopolymer system. 
 

Keywords:  Geopolymer concrete, High-calcium fly ash, Recycled concrete aggregate, Coarse aggregate, Mechanical 

properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



603 
 

-Abstract- 

 

ความสามารถท างานได้ ก าลังอัดและสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์ของเถ้าลอย

แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง  

Workability, Strength and chloride diffusion coefficient of high-calcium fly ash 

geopolymer mortar incorporated with clay residue 
 

อัครพล วะชุม1, ฉัตรฑริกา เพียงพิมาย1, ธนากร ภูเงนิขา1*, สกลวรรณ หา่นจติสุวรรณ์2 และ ณัฐพงศ์  

ดารงวิริยะนุภาพ3  

Akaraphol Wachum1, Chattarika Phiangphimai1, Tanakorn Phoo-Ngernkham1*, Sakonwan Hanjitsuwan2 

and Nattapong Damrongwiriyanupap3 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความข้นเหลว ระยะเวลาก่อตัว ก าลังรับแรงอัดและค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่าน

คลอไรด์ด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่งของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง  โดยเถ้า

ลอยแคลเซียมสูงถูกแทนท่ีด้วยกากดินล้างในร้อยละ 0 และ 15 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน สารละลายด่างท่ีใช้ในการ

เกิดปฏิกิริยา ได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีมีความเข้มข้น 14 โมลาร์ อัตราส่วน

สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 1.0 และ

บ่มท่ีอุณหภูมิห้องทุกส่วนผสม โดยศึกษาปัจจัยของอัตราส่วนของเหลวตอ่วัสดุประสานเท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 ผลการ

ทดสอบ พบวา่ การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานส่งผลให้กาลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลเิมอร์

มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้างมแีนวโนม้ลดลง แตอ่ย่างไรก็ตามความข้นเหลวและระยะเวลาก่อตัวมแีนวโนม้เพิ่มขึ้น จากผลการ

ทดสอบสามารถสรุปได้ว่าการใช้กากดินล้างสามารถพัฒนาก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลเิมอร์มอร์ต้าร์ได้  

 

ค าส าคัญ:  จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, กากดินล้าง, ก าลังรับแรงอัด, สัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของคลอไรด์ 
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Abstract  
The objective of this research is to study the flow rate, setting time, compressive strength, and chloride 

diffusion coefficient by using rapid chloride migration test of high-calcium fly ash (FA) geopolymer mortar containing 

clay residue (CR). FA was replaced by CR at the rate of 0% and 15% by weight of the binder. The alkali activators 

were sodium silicate (WG) solution and 14 molar sodium hydroxide (WG) solution. The constant WG/NH ratio of 1.0, 

sand/binder ratio of 1.0 and curing at ambient temperature were used in all mixes. The liquid/binder ratios at 0.4, 0.5 

and 0.6 were studied. Test results found that the increase in liquid/binder ratio had adverse effects on the compressive 

strength of the high-calcium FA geopolymer mortar incorporated with CR; however, the flow rate and setting time 

tended to increase. From the test results, it can be concluded that the use of CR could enhance the strength 

development of high-calcium FA geopolymer mortar.  
 

Keywords: Geopolymer mortar, High-calcium fly ash, Clay residue, Compressive strength, Chloride diffusion 

coefficient 
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การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกแพะท่ีเกิดจากแม่แพะพันธุ์บอร์น าเข้าจาก

ต่างประเทศท่ีถูกเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นของประเทศไทย 

Study on the growth performance of goat kidding born from boer goat doe 

imported in raised under Thai tropical condition  
 

วศิน คงสุขเจรญิชัย1, พรหมมินทร์ สีพาชา1, เจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์1 และ วนดิา มากศิริ1* 

Wasin Khongsukjalaunchai1, Prommin Seepacha1, Jenjina Tamraungit1 and Wanida Maksiri1* 

 

บทคัดย่อ 
 การน าพ่อแมแ่พะพันธ์ุบอร์แท้จากต่างประเทศมาผสมพันธ์ุและเลีย้งดูในสภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นของประเทศ

ไทย เพื่อศึกษาข้อมูลน้ าหนักแรกคลอด เพศ ชนิดการคลอด น้ าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์การตาย

ของลูกแพะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัวและความสมบูรณ์ของร่างกายของแมแ่พะหลังคลอดลูก โดยใชแ้มแ่พะพันธ์ุ

บอร์น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย จ านวน 12 ตัว และพ่อแพะพันธ์ุบอร์น าเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ ผสมพันธ์ุตาม

ธรรมชาติและเลีย้งแพะที่ฟาร์มดีซีพนมแรนซ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการทดลองพบวา่แม่แพะมีอัตราการคลอดลูก 100% 

ให้ลูกแพะจ านวนท้ังหมด 24 ตัว ชนิดของการคลอดแบบลูกโทน 18.18% ลูกแฝด 2 45.45% และลูกแฝด 3 36.36% 

น้ าหนักแรกคลอดเพศผู้และเพศเมียเฉลี่ย 2.33 และ 2.46 กก/ตัว อัตราการเจริญเติบโตเมื่ออายุหย่านมของลูกโทน แฝด 

2 และแฝด 3 มคี่าเฉลี่ยไมแ่ตกตา่งกันซึ่งมีคา่เท่ากับ 146.11, 154.60 และ 160.00 กรัม/ตัว/วัน  เปอร์เซ็นต์การตายของลูก

แพะก่อนหย่านมพบวา่มีค่าสูงถึง 45.83% ส่วนน้ าหนักแมแ่พะและคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายพบวา่มีค่าเพิ่มขึ้นหลัง

คลอด 90 วัน 
 

ค าส าคัญ:  แพะพันธ์ุบอร์, น้ าหนักแรกคลอด, น้ าหนักหยา่นม, อัตราการเจรญิเตบิโต, สภาพอากาศแบบร้อนช้ืน 
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Abstract  
 Breeder import of foreign purebred Bore goats was bred and raised under Thai tropical condition. The study 

to collected data of birth weight, sex, birth type (single, twin and triplet), body weight and average daily gain and 

mortality percentage. The body weight and body condition score of doe were postpartum 90 days. Twelve Bore goat 

doe imported from Australia and goat buck imported from South Africa. The buck and doe goat was mating for natural 

and raised at DC Phanom Ranch, Chachoengsao province. The result showed that goat doe have a 100% maternity 

rate and 24 goat kids born. Birth type has 18.18% of single, 45.45% of twin and 36.36 of triplet. Birth weight of male 

and female kids were average at 2.33 and 2.46 kg/head. The average daily gain at weaning was not significantly 

between single, twin and triplet birth type (146.11, 154.60 and 160.00 g/head/day). Percent of mortality at pre-

weaning was higher to 45.45%. Body weight and body condition score of doe was increased at postpartum 90 days. 
 

Keywords:  Boer, Birth weight, Weaning weight, Average daily gain, Thai tropical condition 
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ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเตบิโตและการใช้ประโยชน์ได้

ของโภชนะของแพะพื้นเมืองเพศผู้ระยะเจรญิเติบโต 

Effects of protein levels in concentrate on growth performance and nutrient 

utilization of growing indigenous male goat 

 

กนกวรรณ แสงทอง1*,  ปิตุนาถ หนูเสน1 และ วันวิศาข์ งามผอ่งใส1 

Kanokwan Sangthong1, Pitunart Noosen1 and Wanwisa Ngampongsai1  
 

บทคัดย่อ 
 ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของโภชนะของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้ 

ระยะเจรญิเตบิโต ใชแ้พะพื้นเมอืงไทย เพศผู้ อายุ 5.81  0.40 เดอืน น้ าหนักเฉลี่ย 11.5 ± 2.1 กิโลกรัม จ านวน 16 ตัว สุ่ม

แบ่งแพะเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ให้แพะได้รับหญ้าแพงโกล่าแห้งเสริมอาหารข้นท่ี

ระดับโปรตนี 8, 10, 12, และ 14 เปอร์เซ็นต์ ในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ใชร้ะยะเวลาทดลอง 180 วัน พบวา่ แพะ

ท้ัง 4 กลุ่ม มีปริมาณหญ้าแห้งท่ีกินได้ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(P>0.05) ในขณะท่ีปริมาณอาหารขน้ท่ีกินได้ (40.39, 41.89, 

42.67 และ 43.12 กรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักเมแทบอลิก) เพิ่มขึ้นในรูปแบบของเส้นตรงตามระดับโปรตีนในอาหารข้นท่ี

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณอาหารท้ังหมด (หญ้าแหง้+อาหารข้น) ท่ีแพะทัง้ 4 กลุ่มกนิได้ ไมแ่ตกตา่งกันในทางสถิต ิ(P>

0.05) ในท านองเดียวกันอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (37.96, 51.74, 50.00 และ 56.25 กรัมต่อวัน) เพิ่มขึ้นใน

รูปแบบของเส้นตรงตามระดับโปรตนีในอาหารข้นท่ีเพิ่มขึ้น ระดับโปรตนีในอาหารข้นท่ีเพิ่มขึ้น ไมท่ าให้สัมประสิทธ์ิการย่อย

ได้ของโภชนะและสมดุลไนโตรเจน ตา่งกันในทางสถิต ิ(P>0.05) แตท่ าให้ปริมาณไนโตรเจนท่ีแพะได้รับ (5.36, 7.38, 8.73 

และ 9.35 กรัมต่อวัน) และระดับยูเรีย-ไนโตรเจนในเลือด (7.78, 11.45, 16.38 และ 21.16 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) เพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้ระยะเจริญเติบโตท่ีได้รับหญ้าแพงโกล่าแห้งควรได้รับ

อาหารข้นท่ีมีโปรตนี 14 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค าส าคัญ: ระดับโปรตนีในอาหาร, แพะพื้นเมอืงเพศผู้, สมรรถภาพการเจรญิเตบิโต, การใช้ประโยชนไ์ด้ของโภชนะ 
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Abstract  
 Effects of protein levels in concentrate on growth performance and nutrient utilization of growing indigenous 

male goat were studied.  Sixteen Thai indigenous male goats, 5.81  0.40 months old, with average body weight 

(BW) of 11.5 ± 2.1 kg, were allocated into 4 treatments under a Completely Randomized Design for 180 days study 

period. Treatment diets consisted of pangola hay ad libitum supplemented with concentrate at 2% of BW. Crude protein 

(CP) levels in concentrate were 8, 10, 12 and 14 %, respectively. There were no significant differences (P>0.05) among 

treatments of total feed intake and hay intake while concentrate intake (40.39, 41.89, 42.67 and 43.12 g/KgBW0.75, 

respectively) and ADG of goats (37.96, 51.74, 50.00 and 56.25 g/d, respectively) increase linearly when the levels 

of CP in concentrate was increased. There was no effect of CP levels on digestibility coefficient of nutrients and nitrogen 

balance (P>0.05). Increasing CP content in the concentrate significantly (P<0.05) increase amount of nitrogen intake 

(5.36, 7.38, 8.73 และ 9.35 g/d) and blood urea nitrogen (7.78, 11.45, 16.38 and 21.16 mg %). Therefore, the 

optimal CP level in concentrate for growing Thai indigenous male goat Thai fed with pangola hay, is 14% DM. 
 

Keywords:  Dietary protein levels, Indigenous male goat, Growth performance, Nutrient utilization  
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ผลของการเสริมอาหารข้นต่อระบบสืบพันธุ์ ระดับฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน และเอส  

ตราไดออลในแม่โคขาวล าพูน 

Effects of concentrate feed supplementation on the reproductive systems, 

Progesterone and estradiol levels in the white lamphun cows 
 

จติรานนท์ เสือเพ็ง1, พยุงศักดิ์ อินตะ๊วิชา1*, โชค โสรัจกุล1, สุรีย์พร แสงวงศ์1 และ ชยุต ดงปาลีธรรม์2  

Chitanon Suerphang1, Payungsuk Intawicha1*, Choke Sorachakura1, Sureeporn Saengwong1 and Chayut 

Dongpaleethun2  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมอาหารข้นต่อระบบสืบพันธ์ุในแม่โคหลังคลอด โดยใช้แม่โค

ขาวล าพูนหลังคลอดเป็นสัตว์ทดลองจ านวน 72 ตัว แบ่งเป็นออก 2 กลุ่ม กลุ่มละ 36 ตัว กลุ่มท่ี 1) โคแม่พันธ์ุขาวล าพูนท่ี

ไมเ่สริมอาหารข้น กลุ่มท่ี 2) โคแม่พันธ์ุขาวล าพูนได้รับการเสริมอาหารข้น พบวา่ สภาพคะแนนร่างกายแมโ่คที่เสริมอาหาร

ข้นเฉลี่ย 3.39±0.21 สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เสริมท่ีมีคา่เฉลี่ย 3.04±0.14 (p < 0.001 หลังท าการทดลอง 30 วัน โคแม่พันธ์ุขาว

ล าพูนท่ีเสริมอาหารข้นมีอัตราการเป็นสัด 63.89% (23/36) สูงกว่าโคแม่พันธ์ุขาวล าพูนท่ีไม่เสริมอาหารข้น มีค่า 50% 

(18/36) (P=0.193) และหลังคลอด 60 วัน โคแม่พันธ์ุขาวล าพูนท่ีเสริมอาหารข้น มีอัตราการเป็นสัดเพิ่มขึ้นเป็น 97.22% 

(35/36) ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าโคแม่พันธ์ุขาวล าพูนท่ีไม่เสริมอาหารข้น ซึ่งมีค่า 91.67% (33/36) (P=0.686) มีผลต่อการ

เพิ่มขึ้นของ) ระดับฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนในกลุ่มท่ีเสริมอาหารข้นเท่ากับ 15.66±7.17 มิลลิกรัมต่อมลิลิตร สูงกว่ากลุ่มท่ี

ไมเ่สริมอาหารข้นท่ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.37±3.55 มลิลกิรัมตอ่มิลลิตร (P<0.001) ฮอร์โมนเอสตราไดออลของกลุ่มท่ีเสริม

อาหารข้นมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 0.63±0.19 มลิลกิรัมตอ่มิลลิตร สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่เสริมอาหารข้นท่ีมึคา่เฉลี่ยเทา่กับ 0.40±0.50 

มิลลิกรัมต่อมิลลิตร (P<0.001) สรุปได้ว่าแม่โคขาวล าพูนท่ีได้รับการเสริมอาหารข้นมีคะแนนร่างกาย อัตราการตั้งท้อง 

ระดับรับฮอร์โมนในระบบสบืพันธ์ุดีกวา่กลุ่มท่ีไมเ่สริม  
 

ค าส าคัญ:  อาหารข้น, ระบบสบืพันธ์ุ, โปรเจสเทอโรน, เอสตราไดออล, โคพันธ์ุขาวล าพูน 
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Abstract  
 The objective of this research was to study the effect of postpartum cow supplementation. The results were 

obtained by using 72 White Lamphun cows, divided into 2 groups, 36 each. Experiment 1: cows without concentrated 

diet, Experiment group 2: cows were fed concentrated feed, Body score cows were increase in group with received 

concentrated fed 3.39 ± 0.21, more than control group (3.04 ± 0.14, P = 0.001). It was found that after 30 days of 

experiment, cows were fed concentrated feed show the conception rate 63.89% (23/36) higher without supplement 

concentrated feed 50% (18/36, P=0.193). At 60 days after birth, the cows were fed concentrate have estrus show 

off increased 97.22% (35/36), which higher than without supplement concentration feed 91.67% (33/36, P=0.686). 

Cows were enriched with concentrated feed was 94.44% (34/36), higher than cows without concentrate was 91.67% 

(33/36). The mean progesterone was 15.66 ± 7.17, 10.37 ± 3.55 was significantly higher than without concentrate 

fed group (P <0.001). The hormone estradiol in with concentrate feed 0.63 ± 0.19, which was higher than non-

concentrated fed at (0.40 ± 0.50, P> 0.001). Inconclusion White Lamphun Cows in group that has been supplemented 

concentrate feed has a body score, pregnancy rate, hormone levels in the reproductive system better than those that 

do not supplement concentration feed. 
 

Keywords:  Concentrate feed, Reproductive system, Progesterone, Estradiol hormone, White lumphun caws 
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ความหลากชนิดของหอยทากบกในพื้นท่ีถ้ าผานางคอย จังหวัดแพร่ 

Species diversity of land snails (Mollusca: Gastropoda) in Pha Nang Khoi Cave 

area, Phrae Province 
 

จักรภัทร รัตนพันธุ์1, กิตตินันท์ หอมนาน1 และ ภัทราพร ผูกคล้าย2* 

Chakphat Rattanaphan1, Kittinan Homnan1 and Pattraporn Pukklay2* 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความหลากชนิดของหอยทากบกในพื้นท่ีเขาหินปูน ถ้ าผานางคอย จังหวัด

แพร่ โดยท าการเก็บตัวอย่าง จากพื้นท่ีส ารวจท้ังหมด 6 จุดย่อย ระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม ผลการศึกษาพบ 

1,623 ตัว หอยทากบกท้ังหมด 9 ชนิด เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม มีจ านวนหอยทากบก 8 ชนิด indexความหลาก

ชนิด (H′) เดอืนกันยายน มคี่าเท่ากับ 0.60 และ indexความหลากชนดิ (H′)ในเดอืนตุลาคม มคี่าเท่ากับ 0.06 ค่าดัชนคีวาม

กระจายตัว (E) ในเดอืนกันยายน มีคา่เท่ากับ 1.16 ค่าดัชนคีวามกระจายตัว (E) ในเดอืนตุลาคม มีคา่เท่ากับ 0.12 หอยทาก

บกท้ังหมด  จัดอยู่ใน 7 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Ariophantidae  วงศ์ Cyclophoridae วงศ์ Helicarionidae วงศ์ Trochomorphidae 

วงศ์ Hydrocenidae วงศ์ Veronicellidae และวงศ์  Pupinidae และพบวา่พืน้ท่ีเขาหินปูน ถ้ าผานางคอย จังหวัดแพร่ มคีวาม

ชุกชุมของหอยทากสยามเป็นระดับท่ีพบได้บ่อยมาก อันดับรองลงมาพบได้บ่อยได้แก่ Cyclotus setosus, Megaustenia 

siamensis, Trochomorpha sp. นอกจากนี้ Georissa monterosatiana เป็นหอยทากพบในแนวเขาหินปูนท่ีพบเป็นสกุล 

Georissa และ พบทากลดเปลอืก สกุล Semperulaเชน่กัน ดังนัน้การศึกษาชนิดพันธ์ุของหอยทากบก และความกระจายตัว

ของหอยทากบกบง่บอกถึงสภาพพื้นท่ี ว่ามคีวามอุดมสมบูรณ์มาก จึงท าให้เขาหินปูน ถ้ าผานางคอย จังหวัดแพร่ เป็นพืน้ท่ี

อนุรักษข์องหอยทากบก เนื่องจากหอยทากบกตอ้งมีแหล่งอาหาร แหลง่ท่ีวางไข่ รวมถึงเพื่อสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อ

การเจรญิเตบิโต 
 

ค าส าคัญ:  ความหลากชนดิ, การกระจายตัว, C.S., หอยทากจิว๋, เขาหินปูน  
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Abstract  
 The objective of this research study species diversity of land snails in limestone of Pha Nang Khoi Cave from 

Phrae Province. To collect specimens from 6 plots during September and October. Total 1623 land snail specimens 

were collected belonging to 17 species (9 spp. in September and 8 spp. in October). In September, the species diversity 

index (H′) was 0.60 and the evenness (E) was 0.06. Whereas, in october, the species diversity index (H′) was 1.16 

and the evenness (E) was 0.12. The taxonomical of land snails are classified into of the following 7 families including 

Ariophantidae, Cyclophoridae, Helicarionidae, Trochomorphidae, Hydrocenidae, Veronicellidae and Pupinidae. The 

highly abundance of land snail in this area frequent found Cryptozona siamensis whereas Cyclotus setosus, 

Megaustenia siamensis, Trochomorpha sp. is lower frequent in the area of limestone. Georissa monterosatiana is 

microsnails and found abundance in limestone of Thailand was classified into genus Georissa. Land slugs is no shell 

snail was classified in to family Veronicellidae genus Semperula. Thus, this study is classified land snail species and 

use the abundance to indicate the richness of species. Limestone of Pha Nang Khoi Cave from Phrae Province is the 

conservative area of land snail that is essential for supplying food, laying eggs and the growth. 
 

Keywords:  Species diversity, Evenness, Cryptozona siamensis, Microsnail, Limestone hill 
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ระยะเวลาการสกัดสารพันธุกรรมในยุง Culex quinquefasciatus ต่อการระบุรูปแบบดี

เอ็นเอของมนุษย์  

Duration of genetic materials extraction in Culex quinquefasciatus to identification 

of human DNA profiles 
 

พิมพ์วภิา สุวรรณกาศ1* 

Pimwipa Suwannakart1* 
 

บทคัดย่อ 

ยุงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่ท่ัวไปในประเทศไทยและสร้างความร าคาญใจให้กับมนุษย์ แต่ยุงอาจเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีจะใช้

เป็นหลักฐานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุได้ โดยการระบุรูปแบบดีเอ็นเอของมนุษย์จากเลือดท่ีมีอยู่ในท้องยุง การศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาการสกัดสารพันธุกรรมในยุง Culex quinquefasciatus ต่อการระบุรูปแบบดีเอ็นเอของ

มนุษย์ โดยให้เลือดของอาสาสมัครหญิง 3 มิลลิลิตร กับยุงร าคาญสายพันธ์ุ C. quinquefasciatus 5 ตัว ด้วยวิธีเลียนแบบ

ตามพฤติกรรมธรรมชาติของยุง และยุงถูกจะเก็บไว้ในตู้แช่อุณหภูมิต่ า -20 องศาเซลเซียส ทันทีหลังให้เลือดเสร็จ เป็น

เวลา 0 และ 4 เดือน โดยจะถูกน ามาสกัดดีเอ็นเอด้วยวธีิส าหรับตัวอยา่งเลือดท่ีมีปริมาตรน้อย วัดปริมาณสารพันธุกรรม 

เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในแตล่ะตัวอยา่งด้วยเทคนิค multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใชเ้ครื่องหมายดี

เอ็นเอชนิด Short Tandem Repeats (STR) ท่ีติดสีต่างๆ ไว้ และวัดขนาดของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสารพันธุกรรมใน

รูปแบบการรันอะคริละไมด์เจล ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณสารพันธุกรรมท่ีวัดได้ไม่สัมพันธ์กับการมองเห็นเลือดและไม่

เห็นเลือดในท้องยุง และปริมาณดีเอ็นเอยังไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาสกัดสารพันธุกรรม  ระยะเวลาสกัดสารพันธุกรรมใน

เดือนท่ี 0 และ 4 ให้คุณภาพสารพันธุกรรมลดลงตามระยะเวลาท่ีเก็บยุงไว้โดยไม่มีการสกัดดีเอ็นเอ การศึกษานี้แสดงให้

เห็นว่าปริมาณสารพันธุกรรมท่ีได้จากยุง C. quinquefasciatus สามารถระบุรูปแบบดีเอ็นเอของมนุษยไ์ด้ แตไ่มส่ามารถบ่งช้ี

ถึงปริมาณท่ีแน่นอนของสารพันธุกรรมของมนุษย์ท่ีอาจพบในยุง ดังนั้นระยะเวลาสกัดสารพันธุกรรมมีผลต่อคุณภาพของ

สารพันธุกรรมท่ีได้    
 

ค าส าคัญ:  Culex quinquefasciatus, รูปแบบดีเอ็นเอของมนุษย์, ระยะเวลาสกัดสารพันธุกรรม, Short tandem repeats 

(STRs), Multiplex polymerase chain reaction  
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Abstract  
 Mosquitoes are the common animal in Thailand and its annoyed people. However, it may become once of 

evidence in crime scenes for human DNA profiles identification from blood in its abdomen. The aimed of this study is 

to identify for human DNA profiles from duration of genetic material extraction in Culex quinquefasciatus. The three 

milliliters of blood were feed to five C. quinquefasciatus by imitate direct human feeding. After blood feeding, collected 

all five mosquitoes and kept in -20ºC Freeze for 0 and 4 months. Those mosquitoes were extracted by small blood 

volume method, then measurement the genetic materials concentration, increasing those genetic materials of each 

sample by multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) method and probed the Short Tandem Repeats (STRs) primers 

with different dye color. Acrylamide gel were used to measure the products size and observed the quality of genetic 

materials. The result showed that genetic materials concentrations did not associate with and without blood seen 

observation from the mosquito’s abdomen. And genetic materials concentrations did not associate with the duration of 

genetic materials extraction (0 and 4 months). The quality of genetic materials was gradually decreased by these 

following times (0 and 4 months). In conclusion, the C. quinquefasciatus’ s genetic materials concentrations could be 

identified of human DNA profiles, whereas the exactly human genetic materials concentrations were not indicated in 

genetic materials concentration from mosquitoes. Therefore, the duration of genetic materials extraction effected to the 

quality of genetic materials.      
  

Keywords:  Culex quinquefasciatus, Human DNA profiles, Duration of genetic materials, Short tandem repeats (STR), 

Multiplex polymerase chain reaction 
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ระบบต้นแบบบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่อัตโนมัต ิภายใต้แนวคดิอนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง  

The prototype of automatic chicken egg raising management system under the 

concept of internet of things  
 

กมลลักษณ์ ชัยดี1*, บุญญรัตน ์อ่ าสุรา1, ชโลทร ค าจ้อย1 และ ยศธร หมั่นเหมาะ1
 

Kamonlak Chaidee1*, Bunyarat Umsura1, Charotorn Khamjoy1 and Yodsatorn Manmo1 
 

บทคัดย่อ 
 การจัดท าวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่อัตโนมัติภายใต้แนวคิด

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) กรณีศึกษา : โรงเลี้ยงไก่ไข่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดท าประกอบด้วย บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU esp8266, บอร์ดควบคุมไฟฟา้ 

Relay, เซ็นเซอร์นับ Proximity PNP, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DHT22/AM2302, เซ็นเซอร์วัดค่าแสง LDR Photoresistor, เซนเซอร์

เช็คระดับน้ า  Water Level, โปรแกรม Arduino IDE, โปรแกรม Adobe Premiere Pro, แอปพลิ เคชั่น  Blynk โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ในการประเมินความพึงพอใจต่อระบบต้นแบบบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่อัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่มี

ความพอใจในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยดา้นการออกแบบระบบอยู่ท่ี 4.23 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.35 ในสว่นด้าน

การใช้งานระบบพบวา่ผู้ประเมินส่วนใหญ่มคีวามพอใจในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.36 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 

0.35  
 

ค าส าคัญ:  ระบบบริหารจัดการ, เลีย้งไก่ไข่, อัตโนมัติ, อนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, ไอโอที 
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Abstract  
 The preparation of this dissertation, the objective is to develop “The Prototype of Automatic Chicken Egg 

Raising Management System under the Concept of Internet of Things” case study: Chicken House at Rajamangala 

University of Technology Lanna Chaingrai. The tools used in creating this thesis are Microcontroller board NodeMCU 

esp8266 , Electric control board Relay, Counting sensor Proximity PNP, Temperature sensor DHT22 /AM2302 , 

Photoresistor LDR Light Sensor, Water level sensor, Program Arduino IDE, Program Adobe Premiere Pro, Application 

Blynk. The online questionnaire was used to evaluate. The results of the design evaluation revealed that the 

respondents had a high level of satisfaction at 4 . 23  and S.D. 0 . 3 5 .  Additionally, the results of the use evaluation 

revealed that the respondents had a high level of satisfaction at 4.36 and S.D. 0.35.  
 

Keywords:  Management system, Chicken egg raising, Automatic, Internet of things, IoT 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าของเกษตรกร

ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Application of geographic information system for water reservoir development of 

agriculture at tha Champi Sub-District, Mueang District, Phayao Province 
 

พิทักษ์  พินิจสุวรรณ1* และ นิต ิ เอี่ยมชื่น1 

Pitak Pinitsuwan1* and Niti lamchuen1 
 

บทคัดย่อ 

  การประยุต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าของเกษตรกร เป็นการศึกษาถึงความ

ต้องการการใช้น้ าของเกษตรกร เพื่อศึกษาว่าแหล่งน้ าห้วยตุ้มท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของพื้นท่ี  ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา เพียงพอต่อการใช้งานของเกษตรกรหรือไม่ และจัดอยู่ในพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างแหล่งเก็บน้ าหรือไม่  

จากการศึกษาพบว่าแหล่งกักเก็บห้วยตุม้ท่าน้ าในพื้นท่ีสามารถจุน้ าได้ประมาณ 3,125,000 m³ และความตอ้งการน้ าของ

เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีใช้ในการท านาประมาณ 9,382,216 m³ จากผลดังกล่าวพบว่า แหล่งกักเก็บน้ าห้วยตุ้มท่าไม่สามารถ

กักเก็บน้ าได้ไม่เพยีงพอต่อการใช้งานของเกษตรกร และจากการศกึษาดว้ยแนวทางเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ี 

(Analytic Hierarchy Process: AHP) พบวา่แหล่งกักเก็บน้ าหว้ยตุม้ท่าสร้างอยู่ในพืน้ท่ีเหมาะสม และยังพบพื้นท่ีเหมาะสมใน

ต าแหนง่อื่น ๆเพิ่มเตมิ ดังนัน้จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ดังนี้  1) ขยายพื้นท่ีอ่างกัก

เก็บน้ าหว้ยตุม้ท่า  2) จัดระเบียบการใช้น้ า  
 

ค าส าคัญ:  พื้นท่ีเหมาะสม, ความตอ้งการน้ า, เครื่องมอืทางภูมสิารสนเทศ  
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Abstract 
Implementation of the navigation system for the development of agricultural water collection resources, study 

of the water usage requirements of agriculture for the study of the existing Huai Tum Tha water resources of Tha Jum 

Subdistrict, Mueang District, Phayao. Is it enough for the use of agriculture? And is it located in a suitable area for 

building a water reservoir or not? From the study, it was found that the Huai Tum water reservoir in the area was 

able to hold approximately 3,125,000 m³ and water demand of agriculture in the area used for farming is estimated 

9 ,382 ,2 16  m³. As a result, it was found that Huai Tum Tha Water Reservoir cannot hold insufficient water for 

agricultural use. And from studies too Analytic Hierarchy Process: AHP It was found that the Huai Tum Tha Sang water 

reservoir was in an appropriate area. And also found suitable areas in other locations Therefore, we propose solutions 

to solve the water shortage problem of agriculture as follows:  1) Expand the Huai Tum Tha reservoir area.  2) Organize 

water use.  

Keywords:  Suitable area, Water demand, Geospatial tools 
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การประเมินพื้นท่ีกักเก็บน้ า ผิวดินระดับต าบลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

กรณีศกึษา: ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Water surface contain assessment using GIS: A case study of Maenaruae Sub-

District, Muang District, Phayao Province  

 

กมลภพ ซาวทองค า1, ชัชพงศ ์ภาชนะพรรณ์1 และ ไพศาล จี้ฟู1* 

Kamonpop Saothongkham1, Chatpong Phachanapan1 and Phaisarn Jeefoo1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมเีป้าหมายเพื่อส ารวจสภาพพื้นท่ีแหล่งน้ าผิวดิน จัดท าฐานข้อมูลเชงิพื้นท่ีดา้นทรัพยากรแหล่ง

น้ า และเพื่อประเมินพื้นท่ีส าหรับกักเก็บน้ าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสถิติภูมิศาสตร์วิธีแบบจ าลองอัต

สหสัมพันธ์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ระดับต าบล กรณศีกึษา ต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยใช้

ข้อมูลเชิงพื้นท่ีได้แก่ การใช้ประโยชนท่ี์ดิน ความลาดชัน ชนิดหิน ชนิดดิน ระยะห่างจากบ่อน้ าบาดาล ระยะห่างจากแหล่ง

น้ า และ ระยะห่างจากเส้นทางน้ า มาวิเคราะห์พืน้ท่ีเหมาะสมตอ่การสร้างแหลง่กักเก็บน้ าผิวดินเพื่อการเกษตร และจัดท า

ฐานขอ้มูลน้ าผิว ผลการศึกษาได้คา่ CI และค่า CR ของปัจจัยหลักเท่ากับ 0.04 และ 0.03 ตามล าดับ โดยเป็นค่าท่ียอมรับ 
 

ค าส าคัญ:  แหลง่น้ าผิวดิน, ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์, แบบจ าลองอัตสหสัมพันธ์  
 

Abstract  
 This research aims to investigate the condition of water surface contain, prepare spatial database, and water 

surface contain assessment by using geographic information system (GIS) and Analytic Hierarchy Process or AHP a 

case study in Maenaruae sub-district, Muang district, Phayao province, Thailand. The spatial data were land use, 

slope, rock, soil, ground water distance, hydrology distance, stream distance respectively. The result was shown CI 

and CR with 0.04 and 0.03 that acceptable.  
 

Keywords: Water surface, Geographic information system, Analytic hierarchy process 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมสาหร่ายไก 

Product development of pork sausage with an Alga Kai (Cladophora spp.) 
 

อรรถ ขันสี1*, สังวาลย์ ชมภูจา1, พงศกร ปัญญาอินทร์1 และ ระพิศพงษ์ ปัญญาคง1 

At Khunsee1*, Sungwan Chompuja1, Pongsakorn Panya-in1 and Rapipong Panyakong1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของสาหร่ายไกในผลิตภัณฑ์หมูยอ ศึกษาจากการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 50 คน ให้คะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale แล้วน ามาค านวณ

คุณค่าทางโภชนาการของหมูยอเสริมสาหร่ายไก จากผลการทดลองโดยใช้ปริมาณสาหรา่ยไกแห้งเสริมในหมูยอท่ีแตกต่าง

กัน 3 สูตร พบวา่ สูตรท่ี 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ มปีริมาณสาหร่ายไกแห้งร้อยละ 10 คือ (154 กรัม) โดยมีคะแนน

เฉลี่ยด้านลักษณะปรากฏ, สี, รสชาติ, กลิ่น, เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมคือ 8.63, 8.20, 8.00, 8.83, 8.76 และ 

8.63 ตามล าดับ เมื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมสาหร่ายไก มีส่วนผสมคือ เนื้อหม ู1,300 กรัม น้ าแข็ง 350 กรัม 

มันหมู 240 กรัม สาหร่ายไกแห้ง 154 กรัม น้ าตาลทราย 40 กรัม เกลือป่น 23 กรัม พริกไทยบด 20 กรัม เกลือฟอสเฟต 

8 กรัม และผงชูรส 2 กรัม เมื่อน ามาค านวณคุณค่าทางโภชนาการ 1 ชิ้นมีน้ าหนัก 50 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พบว่า ให้

พลังงานรวม 135.66 กิโลแคลอรี โปรตีน 10.23 กรัม คาร์โบไฮเดรต 3.74 กรัม ไขมัน 8.86 กรัม แร่ธาตุโปแทสเซียม 

154.64 มิลลิกรัม และวิตามินซี 33.26 มิลลิกรัม วิจัยนี้ได้ผลิตภัณฑ์หมูยอรูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง เป็นการเพิ่มทางเลอืกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มการใช้สาหร่ายไกท่ีเป็นทรัพยากร

ในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มอีกดว้ย 
 

ค าส าคัญ:  หมูยอ, สาหร่ายไก, คุณค่าทางโภชนาการ, พัฒนาผลิตภัณฑ ์
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Abstract  
The objective of this research was to study the appropriate content of an Alga Kai in pork sausage products. 

Sensory acceptance was studied by 30 panelists who rated their preference at a 9-point hedonic scale and calculated 

the nutritional value of pork sausage supplemented with an Alga Kai. From the results of the experiment using the 

added amount of dried seaweed in 3 different formulas, it was found that the second formula was the most accepted 

with the 10% dry an Alga Kai content (154 g) with the mean score of appearance. The appearance, color, taste, smell, 

texture and overall liking were 8.63, 8.20, 8.00, 8.83, 8.76 and 8.63, respectively. It contains 1,300 grams of pork, 

350 grams of ice, 240 grams of pork fat, dried an Alga Kai 154 grams, 40 grams of granulated sugar, 23 grams of 

salt, 20 grams of coarsely ground pepper, 8 grams of phosphate salt and 2 grams of MSG. 135. 66 kcal, 10.23 g 

protein, 3.74 g carbohydrate, 8.86 g fat, 154.64 mg potassium and 33.26 mg vitamin C, this research has produced 

a new and unique form of pork sausage with high nutritional value. It is an alternative to health-conscious consumers. 

It also increases the use of an Alga Kai, a local resource, for added value. 
 

Keywords:  Pork sausage, An Alga Kai, Nutritional value, Product development 
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-Abstract- 

 

การพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับไอศกรีมโยเกิร์ตใบย่านางเสริมน้ าพุทรานมสดโดยใช้

แผนการทดลองแบบผสม 

The optimization of developed formula for Yanang Yoghurt Ice cream added milk 

jujub juice by using mixture design 
 

นิสา ร่มส้มซ่า1*, กฤษฎา ทัศนเรอืงเดช1, ณัฐพงษ์ ศรอีรพิมพ์1, ศลิา ไกลทุกข์ล้าง1, ชมพูนุช ฆ้องลา1 และ 
 ธิดารัตน์ บ ารุงภักดี1 

Nisa Romsomsa1*, Kitsada Thatsanaruangdet1, Nattapong Sriorapim1, Sila Klaithuklang1, Chompunuch 

Khongla1 and Thidarat Bumrungpakdee1 
 

บทคัดย่อ 
ย่านางจัดเป็นสมุนไพรท่ีรู้จักกันดีในเร่ืองของสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ในปริมาณ

สูง มีฤทธ์ิต้านเชื้อมาลาเรีย ยับยัง้เชื้อวัณโรค และยับยัง้เซลล์มะเร็ง เป็นตน้ ใบยา่นางจึงถูกน ามาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

ยา อาหารและเครื่องดื่ม พุทรานมสด จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจของอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากกลิ่นและ

รสชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะ จึงเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังอุดมประโยชน์ไปด้วยวิตามินซี

ปริมาณสูง เกลือแร่ สารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหาร ช่วยในระบบการขับถ่าย ดังนั้นนับเป็นวัตถุดิบท่ีน่าสนใจในการน ามา

เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ในการงานวจิัยนี้เพื่อศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมของ

ปริมาณโยเกิร์ต น้ าใบยา่นาง และน้ าพุทรานมสด ส าหรับไอศกรีมโยเกิร์ตใบยา่นางเสริมน้ าพุทรานมสดโดยใช้แผนการทดลอง 

Mixture design พบว่าสูตรท่ีเหมาะสมเท่ากับ 33.35, 5.01 และ 0.84% (w/w) ตามล าดับ ซึ่งสูตรไอศกรีมดังกล่าวมีคะแนน

ความชอบเฉลี่ยด้านต่างๆ สูงสุดเท่ากับ 7.36, 7.20, 7.86, 7.53 และ 7.86 ตามล าดับ จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมา

ตรวจสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระและปริมาณวติามนิซี พบวา่ไอศกรีมสูตรโยเกิร์ตใบยา่นางมฤีทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวธีิ ABTS 

เท่ากับ 294.70±2.78 mg Trolox/100 g sample (p<0.05) ความสามารถในการรีดิวซ์ด้วยวิธี FRAP เท่ากับ 14.36±1.18 mg 

Trolox/100 g sample และปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 3.44 mg/ml นอกจากนี้คุณภาพทางกายภาพของไอศกรีมโยเกิร์ตใบย่านาง

เสริมน้ าพุทรา พบว่า ปริมาณความชื้น อัตราการละลาย และ %Overrun เท่ากับ 67.3, 37.5 และ 7.17 ตามล าดับ คุณภาพ

ทางเคมี พบว่าปริมาณเถ้าและโปรตีนมีค่าเท่ากับ 0.59 และ 3.27(%) ตามล าดับ pH เท่ากับ 4.95 คุณภาพทางจุลชีววิทยา

พบว่าจ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด มีค่าเท่ากับ 1.1×105 CFU/g sample ไม่พบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มรวมถึงกลุ่มยีสต์และรา 

ดังนั้น การเติมน้ าใบย่านางและน้ าพุทรานมสดลงในไอศกรีมจึงเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็นยาได้ต่อไป 

เนื่องจากมฤีทธ์ิการตา้นอนุมูลอสิระและมคีุณค่าทางโภชนเภสัชจากวิตามนิซี  
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสม, ยา่นาง, ไอศกรมี, น้ าพุทรานมสด, การทดลองแบบผสม 
                                                           
1 สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 30000   
1 Applied Biology, Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima 3000 
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Abstract  
Yanang (Tiliacora triandra) has been known as medicinal plant and proved as elixir in the treatment of various 

ailments. Yanang contain high of polyphenol constituents possessing antioxidant activity and also has anti-malarial, 

anti-tuberculosis, and anti- cancer etc. Yanang has been used as pharmaceutical, drink and food. Milk Jujub, a local 

economic crop which are grown at Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima province. Due to the jujube fruit has a unique 

light aroma complementing a sweet and slightly sour refreshing taste, demand for both domestic and foreign countries 

owing to the remarkable health activities.  In particular, milk jujub is rich in vitamin c, minerals antioxidant and contain 

high edible fiber which stimulate the digestive system. Therefore, both Yanang and milk jujub can be used as raw 

materials for developing functional healthy food as healthy ice cream. The optimization of formula for Yanang yoghurt 

ice cream added fruit juice by using mixture design was studied. It was found that the best formula of Yanang yoghurt 

ice cream added fruit juice consisted 33.35% w/w of yoghurt, 5.01% of Yanang leaves juice and 0.84% of milk jujub 

juice which gave the highest sensory score of 7 .36, 7 .20, 7 .86 7.53 and 7 .86, respectively. Yanang yoghurt ice 

cream showed ABTS radical scavenging activity and ferric reducing antioxidant power ability of 294.70±2.78 mg 

Trolox/100 g sample. Ferric reducing antioxidant power ability of the ice cream sample was 14.36±1.18 mg Trolox/100 

g sample and amount of vitamin C was 3 . 44 mg/ml. Moreover, the physical properies of Yanang yoghurt ice cream 

added milk jujub juice exhibited moisture content, melting rate, % Overrun were 67.3, 37.5 and 7.17, respectively. 

The chemical composition analysis, the Yanang yoghurt ice cream added milk jujub juice composed of 3.27% of protein, 

0 . 59% of ash content and the pH value is 4.95. The microbiological quality, total bacteria was demonstrated as 

1.1×105 CFU/g sample. The coliform bacteria, yeast and mold were not found. Addition of Yanang leaves juice and milk 

jujube juice can be used in formulation of ice cream to enhance concentrations of natural antioxidants and nutraceuticals 

of vitamin C. 
 

Keywords:  Optimization, Yanang, Ice cream, Milk Jujube juice, Mixture Design 
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ศกึษาฤทธิ์การต้านอนมุูลอสิระ แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟนีอลกิรวมในผักกาด

หินคลองลาน 

Antioxidant activity, anthocyanin and total phenolic compounds of Damrongia trisepala 
 

ปาริฉัตต์ โพธิ์คาศรี1, รัตนาพร บุญชู1, ธนากร วงษศา2 และปราณี เลิศแก้ว1* 

Parichat Phokasri1, Rattanaporn Boonchoo1, Thanakorn Wongsa2 and Pranee Lertkaeo1*  
 

บทคัดย่อ 

 วจิัยนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอสิระ แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิกรวมในผักกาด

หินคลองลาน ในการศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดผักกาดหินคลองลาน มีฤทธ์ิการต้าน

อนุมูลอิสระ โดยมีคา่ IC50 เท่ากับ 0.194 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร ในการตรวจหาปริมาณสารแอนโทไซยานนิ ด้วยวิธี pH-

differential พบว่า มีปริมาณแอนโทรไซยานิน เท่ากับ 668 ไมโครกรัมต่อลิตร และในการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม 

ด้วยวิธี Folin-Coiocalteu Colorimetic พบวา่ มสีารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 46 มลิลกิรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม

ของน้ าหนักแห้ง จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบวา่ สารสกัดผักกาดหินคลองลานมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ง เป็น

ประโยชนต์อ่การลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ตา่งๆ ของร่างกายได้ 
 

ค าส าคัญ:  ผักกาดหนิคลองลาน, สารต้านอนุมูลอสิระ, สารประกอบฟีนอลิก, สารแอนโทไซยานิน 
 

Abstract 
 This research aims to evaluate antioxidant activity, anthocyanin and total phenolic compounds from Damrongia 

trisepala.  The antioxidant activity was assessed by DPPH method and revealed the IC50 value of 0.194 µg/ml.  Total 

anthocyanin was determined by pH-differential method.  The total anthocyanin content was 668 µg/L.  The phenolic 

compounds were detected by Folin-Ciocalteu method.  It was found that the total phenolic content of Damrongia 

trisepala was 46 mg gallic acid/g. In this study the extract of Damrongia trisepala showed a good antioxidant activity, 

providing alternative sources against free-radical-associated oxidative damage. 
 

Keywords:  Damrongia trisepala, Antioxidant, Phenolic, Anthocyanin 
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การสังเคราะห์ผงผลึก CaCu3Ti3.97Y0.03O11.985 ท่ีเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

เทยีบกับวธิีเกลอืหลอมเหลว 

Synthesis CaCu3Ti3.97Y0.03O11.985 powders by solid state reaction method compared 

with molten salt method 
 

ธนวรรณ วงศรรีัก1, กัญญาภัค แสนขยัน1, มณี สิงหรักษ์1 และ ชมพูนุช วรางคณากูล1,2* 

Thanawan Wongsrirak1, Kanyaphak Sankayun1, Mani Singrak1 and Chompoonuch Warangkanagool1,2* 
 

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการสังเคราะห์ผงผลึก CaCu3Ti3.97Y0.03O11.985 หรือ CCTYO ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

เทียบกับวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-900 องศาเซลเซียส และ 600-800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

8 ชั่วโมง ตามล าดับ ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเผาแคลไซน์ท่ีท าให้ผงผลึก CCTYO ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง คือ ท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 

และท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลวคือ 700 องศาเซลเซียส การสังเคราะห์ผงผลึก CCTYO ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว

ลดอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ได้ถึง 200 องศาเซลเซียส ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด (SEM) น าไปหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยจากรูปถ่าย SEM พบว่าอนุภาคของผงผลึก CCTYO ท่ีสังเคราะห์ด้วยวิธี

ปฏิกิริยาสถานะของแข็งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 0.31-0.39 ไมโครเมตร ซึ่งมีอนุภาคเล็กกว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีเกลือ

หลอมเหลว ท่ีมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 1.26-2.50 ไมโครเมตร 
 

ค าส าคัญ:  ผงผลึก CCTYO, วธีิปฏกิิริยาสถานะของแข็ง, วธีิเกลือหลอมเหลว  
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Abstract  
 In this research, synthesis CaCu3Ti3.97Y0.03O11.985 or CCTYO powders by solid state reaction method compared 

with molten salt method and calcined at 600-900oC and 600-800oC for 8 hours respectively were investigated. The 

phase structure was examined by x-ray diffraction (XRD). The optimum calcination temperature of CCTYO powders 

synthesis by solid state reaction method was found at 900 oC and synthesis by molten salt method was found at 700 
oC. The CCTYO powders were synthesized by molten salt method to reduce the calcination temperature by up to 200 
oC. The microstructure was determined by scanning electron microscopy (SEM) and determined the average particles 

size from SEM micrographs. The results showed that the particles size of CCTYO powders synthesis by solid state 

reaction method were 0.31-0.39 µm, it was smaller than the average particle size of CCTYO powders synthesis by 

molten salt method were 1.26-2.50 µm. 
 

Keywords:  CCTYO powders, Solid state reaction method, Molten salt method  
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การศึกษาเปรียบเทยีบปริมาณทรีฮาโลสในปลวกที่มกีารกินอาหารต่างชนิดกนั 

A comparative study of trehalose in termites with different feeding habits 
 

จุฑามาศ สวัสดิ์นที1*, นุจริา ทาตัน2,  ธีรชัย อ านวยล้อเจริญ1 และ จตุพร ตัง้จติรวิทยากูล2 

Chuthamat Sawatnathi1*, Nujira Tatun2, Teerachai Amnuaylojaroen1 and Jatuporn Tungjitwitayakul2 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาปริมาณทรีฮาโลสในปลวกท่ีมีการกินอาหารต่างกัน 4 ชนิด คือ Globitermes sulphureus, 

Microcerotermes crassus, Macrotermes annandalei และ Odontotermes feae ท าการเปรียบเทียบปริมาณทรีฮาโลส 

ระหว่างปลวกทหารกับปลวกงาน และระหว่างปลวกงานระยะตัวเต็มวัยกับระยะตัวอ่อน และเปรียบเทียบปริมาณทรี

ฮาโลสใน gut content และ body carcass ของปลวกงาน ผลการศึกษาพบว่าปลวกงานมีปริมาณทรีฮาโลส สูงกว่าปลวก

ทหาร ยกเว้น Ma. annandalei (minor) และ G. sulphureus ท่ีปริมาณทรีฮาโลสในปลวกทหารไม่ต่างกับปลวกงาน และ

ระยะตัวอ่อนของปลวกทุกชนิดมีปริมาณทรีฮาโลสสูงกว่าระยะตัวเต็มวัย ซึ่งปลวก Ma. annandalei พบสูงที่สุดเมื ่อ

เทียบกับปลวกชนิดอื่น และพบว่าปลวกทุกชนิดมีปริมาณทรีฮาโลสใน gut content สูงกว่าใน body carcass ยกเวน้ Mi. 

crassus ท่ีปริมาณทรีฮาโลสใน gut content และ body carcass ไมแ่ตกตา่งกัน นอกจากนี้ยังศกึษาปริมาณทรีฮาโลสในวัสดุ

ท ารังและวัสดเุพาะเลี้ยงเชื้อราของปลวกกินไม้และปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา ตามล าดับ พบว่าวัสดุเพาะเลี้ยงเชื้อรา

ของปลวกชนิด O. feae มีปริมาณทรีฮาโลสสูงกว่าปลวก Ma. annandalei ขณะเดียวกันวัสดุภายในรังของ

ปลวกกินไม้ G. sulphureus และ Mi. crassus ไม่พบทรีฮาโลส แสดงให้เห็นว่าปริมาณทรีฮาโลสในปลวกแต่ละชนิด

มีความสัมพันธ์กับอาหารที่ปลวกกินและยังมีความสัมพันธ์กับระยะการเจริญและพัฒนาของปลวก 
 

ค าส าคัญ:  ทรีฮาโลส, ทรีฮาเลส, ปลวกกินไม้, ปลวกเพาะเลีย้งเชื้อรา  
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Abstract  
 The study of trehalose concentration in four different feeding habits termites including Globitermes sulphureus, 

Microcerotermes crassus, Macrotermes annandalei and Odontotermes feae were done by comparing amount of 

trehalose between soldier and worker castes. Trehalose in immature and mature workers were examined. Gut content 

and body carcass of each species was also subjected to trehalose assay. Results showed that worker caste had higher 

trehalose compared to that in soldier caste, except for Ma. annandalei (minor) and G. sulphureus that there were no 

difference of trehalose concentration between soldier and worker. Immature worker exhibited high amount of trehalose 

compared to mature worker. Immature worker of Ma. annandalei showed highest trehalose concentration compared 

to other species. Gut content contained higher trehalose than in the body carcass, except for Mi. crassus with trehalose 

concentration in gut content and body carcass were not different. Moreover, trehalose in nest material and fungus 

comb were examined, and it was found that fungus comb contained high amount of trehalose. Interestingly, 

trehalose was not detected in nest material of G. sulphureus and Mi. crassus. Indicating that trehalose in each 

termite correlated with the diet they consumed and trehalose may have roles in growth and development in termite. 
 

Keywords:  Trehalose, Trehalase, Wood-feeding termites, Fungus-growing termites  
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การดดูซับอีมาเมกติน เบนโซเอตในน้ าเสยีด้วยกากกาแฟ 

Adsorptive removal of emamectin benzoate from wastewater using spent coffee ground 
 

รัตนาภรณ์ รัตนากรไพบูลย์1 และ รัฐภูมิ พรหมณะ1* 

Rattanaporn Rattanagornpaibull1 and Rattapoom Prommana1* 
 

บทคัดย่อ 
 อีมาเมกติน เบนโซเอต เป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มเอเวอร์เมกติน กลุ่ม 6 นิยมใช้เพื่อก าจัดแมลงอย่างหลากหลายท้ัง

หนอนและเพลี้ย มคีวามเป็นพิษต่อการท างานของเซลล์ประสาทมนุษยแ์ละเป็นพษิอย่างร้ายแรงตอ่สัตวน์้ า รวมถึงแมลงท่ี

ส าคัญต่อระบบนิเวศอย่างเช่น ผึ้ง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องหาวิธีก าจัดยาฆ่าแมลงชนิดนี้ออกจากระบบนิเวศ ในงานวิจัยนี้ได้

ท าการศกึษาการใชก้ากกาแฟ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงท่ีมปีริมาณมาก ราคาถูกและหาได้งา่ย เพื่อดูดซับอีมาเมกตนิ เบนโซเอ

ตออกจากน้ าเสีย โดยจะน ากากกาแฟไปวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคอินฟราเรด-สเปคโตรสโคปีและเทคนิควิเคราะห์

การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับอีมาเมกติน เบนโซเอตของกากกาแฟท่ีสภาวะ

ต่างๆ ซึ่งพบว่า กากกาแฟสามารถดูดซับอีมาเมกติน เบนโซเอตได้ดีท่ีสุดในช่วง pH ท่ีเป็นกรด โดยใช้ความเข้มข้นเร่ิมต้น

ของอีมาเมกติน เบนโซเอต 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และใช้เวลาในการดูดซับไมเ่กิน 6 ชั่วโมง ความสามารถในการดูดซับอี

มาเมกติน เบนโซเอตสูงสุดของกากกาแฟ เท่ากับ 3.80 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยการดูดซับเป็นไปตามแบบจ าลองการดูด

ซับฟรอยด์ลิช และจลนศาสตร์การดูดซับตามปฏกิิริยาอันดับสองเทียม 
 

ค าส าคัญ:  กากกาแฟ, การดูดซับ, อมีาเมกตนิ, เบนโซเอต, ยาฆา่แมลง 
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Abstract 
 Emamectin benzoate is an insecticide in the group of Avermectin group 6. It uses to eliminate a various types 

of insects such as worms and aphids. The toxicity of Emamectin benzoate exhibit in the human nervous-  system 

moreover it is highly toxic to aquatic life and the insects that are important to the ecosystem such as bees so it is 

necessary to remove this insecticide from the ecosystem. In this study, spent coffee ground which is an agro-waste 

that can obtained in large amounts and inexpensive were used as an adsorbent in order to remove Emamectin benzoate 

from wastewater. It were determined the functional groups using Fourier transform infrared-  spectrophotometer and 

X-ray diffractometer then determined the adsorption capacity at various conditions. Spent coffee ground has the 

highest adsorption capacity when adsorbed under acidic conditions, the initial concentration of Emamectin benzoate 

was 12.5 mg/L, and the adsorption time less than 6 hours. The highest adsorption capacity was 3.80 mg/g with the 

Freundlich isotherm and pseudo second order kinetics reaction. 
 

Keywords:  Spent coffee, Ground adsorption, Emamectin, Benzoate, Insecticide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



631 
 

-Abstract- 

 

คุณลักษณะของไคโตซานท่ีถูกดีพอลเิมอไรซด์้วยโซเดียมไนไทรต์ 

Characterization of depolymerized chitosan with sodium nitrite  
 

จารุวรรณ ค าแก้ว1*, ปรีชา อิสสระ1 และ มูฮ าหมัด ชอบงาม2  

Charuwan Khamkaew1*, Preecha Issara1 and Muhamad Chobgnam2  
 

บทคัดย่อ 

 ศกึษาคุณลักษณะของ α-ไคโตซาน เกรดการค้า ท่ีถูกดีพอลเิมอไรซ์ด้วยโซเดียมไนไทรต ์เพื่อลดน้ าหนักโมเลกุล 

และเพิ่มร้อยละขององศาการก าจัดหมู่อะซิติล (%DD) ไคโตซานตัวอย่างท่ีผ่านการดีพอลิเมอไรซ์แล้ว จะน าไปตรวจหา

คุณลักษณะโดยวธีิต่าง ๆ ดังนี ้: หมูอ่ะซิตลิโดยเทคนิค FT-IR, %DD โดยโพเทนทิโอเมตริกไทเทรชัน, น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ย

โดยวิธีวัดค่าความหนืด และปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นองค์ประกอบโดยวิธีเจลดาห์ล ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณ

โซเดียมไนไทรต์จาก 0 ถึง 9 %(w/w) ท าให้หมู่อะซิติลของไคโตซานตัวอย่างมีความเข้มของการการดูดกลืน IR ลดลง, 

%DD มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 96.64 ถึง 99.91%, น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยลดลงจาก 226 ถึง 7.2 kDa และปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็น

องคป์ระกอบลดลงจาก 7.29 ถึง 5.94%   
 

ค าส าคัญ:  ดีพอลเิมอไรเซชัน, ไคโตซาน, น้ าหนักโมเลกุล, โซเดยีมไนไทรต ์ 
 

Abstract  

 The characterization of depolymerized α-chitosans (commercial grade) with sodium nitrite has been studied 

to reduce their molecular weights and to increase their degrees of deacetylation (%DD). The depolymerized chitosan 

samples were characterized by different techniques: the acetyl group by FT-IR, the %DD by Potentiometric titration, 

the average molecular weight by Viscosity, and the nitrogen content by Kjeldahl method. The results showed that the 

intensity of IR spectra of acetyl group was decreased, the %DD values increasing from 96.64 to 99.91%, the molecular 

weight values decreasing from 226 to 7.2 kDa, and the nitrogen content values decreasing from 7.29 to 5.94%, when 

the added amounts of sodium nitrite increasing from 0 to 9 %(w/w) were used.   
 

Keywords:  Depolymerized, Chitosan, Molecular weight, Sodium nitrite  
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อทิธิพลของการแยกเส้นใยด้วยน้ าด่างต่อการทนแรงดึงของเส้นใยกัญชง 

Influence of lye separation on tensile strength of hemp fibers 
 

นภารัตน์ จวิาลักษณ์1, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์2* และ ณัฐวุฒิ ขยันขาย2 

Naparat Jiwalak1, Vilaiporn Luksameevanish2* and Nattawut Kayankai2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการแยกเส้นใยดว้ยน้ าด่างจากขี้เถ้าต่อสมบัตเิชงิกลภายใตแ้รงดึง

ทางเดียวของเส้นใยกัญชงท้องถิ่น ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวม้ง หมู่บ้านแม่สาน้อย อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ เส้นใยกัญชงท้องถิ่นตัวอย่างถูกน ามาแช่และต้มในน้ าขี้เถ้า ในช่วงเวลาและอุณหภูมิการต้ม ต่างกันรวม 12 

เงื่อนไข จากนั้นน าเส้นใยไปทดสอบหาการต้านแรงดึงทางเดียวด้วยอัตราการผิดรูป 300 มิลลิเมตรต่อนาที ท่ีความยาว

เร่ิมตน้ 2.5 เซนติเมตร ผลการวจิัยพบวา่การทนแรงดึงของเส้นใยท่ีผ่านการแยกเส้นใยทุกกรณีมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น การ

แช่เส้นใยท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้ความแข็งแรงของเส้นใยเทียบเท่ากับการต้มท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 15 นาที หรือตม้ท่ี 67 องศาเซลเซียสแล้วแช่ไว้อีก 30 นาที  ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความแข็งแรงของเส้นใย ควรศกึษา

เพิ่มเตมิจากการวเิคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมขีองเส้นใยท่ีเปลี่ยนไป   
 

ค าส าคัญ:  เส้นใยกัญชง, การทนแรงดึง, การแยกเส้นใยดว้ยน้ าด่าง, น้ าขี้เถ้า 
 

Abstract  

 This research is aimed to study the influence of lye separation from ash on uniaxial tensile properties of local 

hemp fibers, produced from the wisdom of Hmong people living in Mae Sa Noi Village, Mae Rim District, Chiang Mai 

Province.  The local hemp fiber samples were soaked and boiled in ash water. In a total of 12 different boiling time 

and temperature were prepared.  One-way tensile strength test with a deformation rate of 300 mm/min and an initial 

length of 2.5 cm were investigated.  The results showed the higher value of tensile strength of every treated condition 

than that of the untreated local fiber.  The strength of the fibers soaked for 2 hours was equivalent to that of boiling 

at 100 degrees Celsius for 15 minutes or boiling at 67 degrees Celsius and then soaking for another 30 minutes.  In 

order to describe the fiber strength change, further studies on theirs chemical composition should be conducted.  
 

Keywords:  Hemp fibers, Tensile strength, Lye separation from ash, Ash water 
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ระบบคลังข้อมูลบนระบบคัดกรองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรยีนรู้ 

Data warehouse on learning disabilities children filter system 

 

เอกราช ตามี่1*, บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ1  และ พรเทพ โรจนวสุ1 

Eakkarat Tamee1*, Bowonsak Srisungsittisunti1 and Pornthep Rojanavasu1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองเบื้องต้นก่อนหมอวินิจฉัย และติดตาม

พัฒนาการของนักเรียน ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  2) ศึกษาพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อการวิเคราะห์

ศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กลุ่มเป้าหมาย 

คือ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียน สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 และ 2 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม พบว่า ทีมงาน สามารถให้ความช่วยเหลือ และให้

ค าแนะน าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจ เป็นอันดับท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.69 มีคุณภาพระดับมากท่ีสุด รองลงมา

เป็นเร่ือง สถานท่ีและบรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม และวิทยากร มีความสามารถในการอธิบาย ให้

ค าแนะน าและตอบค าถามได้เป็นอยา่งดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.58 มีคุณภาพระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจภาพรวม 

มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.42 มคีุณภาพระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยด้านความพงึพอใจของระบบคัดกรองเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการ

เรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ได้คา่เฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.38  
 

ค าส าคัญ:  ระบบคลังข้อมูล, การคัดกรองผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
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Abstract  
 This research aims to develop an information system for early screening before a doctor diagnoses and monitor 

the development of students. Furthermore, the study and development of the data warehouse system analysed the 

potential of students with learning disabilities. Listening, speaking, reading and writing skills are targeted to adjust 

students who live in Phayao Primary Educational Service Area Office 1 and 2. The research results were the satisfaction 

of the activities of the information system training. That provide assistance and advice as well for teacher who take 

care the learning disabilities students.  Satisfy faction of the information system average point was 4 . 69 , with the 

highest quality. The location and atmosphere of the training event are appropriate and the speakers are good explain 

to give advice and answer questions as well.  The average point was 4 . 5 8  with the highest quality and the overall 

satisfaction level. The mean of information system average point for satisfaction of the screening children system with 

learning disabilities was 4.42. The mean point of the arithmetic from learning disability experts is 4.38  
 

Keywords:  Data warehouse, Learning disabilities student 
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-Abstract- 

 

การใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการจ าแนกและคัดเลือกสาขาส าหรับนักเรียนมัธยม

ท่ีจะเข้าศกึษาต่อในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

Utilizing data mining techniques for prospect students of mahasarakham business 

school to classify and select their future academic majors  
 

อนุพงศ ์สุขประเสริฐ1* และ จริโรจน์ ตอสะสุกุล2 

Anupong Sukprasert1* and Jiraroj Tosasukul2 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของวิจัยน้ีเพื่อสร้างแบบจ าลองในการจ าแนกและเลือกสาขาส าหรับนักเรียนมัธยมท่ีจะเข้าศึกษาต่อ

ในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจใน

การเลือกสาขาวิชาท่ีตรงกับความสามารถของนิสิตแต่ละคนได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 

จากข้อมูลการรับเข้านิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปี

การศึกษา 2560 เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนกระบวนการมาตรฐานการท าเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคการท าเหมือง

ข้อมูลท่ีใช้ส าหรับหรับงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-

Nearest Neighbors) เทคนิคการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) และเทคนิคแบบรวม (Ensemble Vote) จากนั้น

เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทของท้ัง 4 เทคนิค ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เทคนิคแบบรวม 

(Ensemble Vote) เป็นเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับน าไปสร้างตัวแบบ เนื่องจากให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 

มากท่ีสุด เท่ากับ 47.42% โดยผลการวิจัยท่ีได้สามารถน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการรับนิสิตและการ

ประชาสัมพันธ์ในการรับนิสิตใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการคัดเลือกสาขาส าหรับ

นักเรียนมัธยมท่ีจะเขา้ศกึษาตอ่ในอนาคตต่อไป 

 

ค าส าคัญ:  เหมอืงขอ้มูล, การจ าแนกประเภทข้อมูล, การเลอืกสาขา 

 

 

 

 
                                                           
1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบญัชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44150  
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Abstract 
This research aims to construct the model for classifying and selecting future academic majors of high school 

students who would enter Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, by applying Data Mining 

Techniques.  This will help individual students make their decisions on choosing the most suitable academic programs 

of study. This research utilises the RapidMiner Studio program to analyse the students’ data from the academic years 

2007 to 2017 by following the Cross-Industry Standard Process in Data Mining (CRISP-DM). The four data mining 

techniques; Decision Tree, K-Nearest Neighbors, Naïve Bayes, and Ensemble Vote are considered and compared by 

using the performance efficiency of data classification to find out the values of accuracy. The findings indicate that the 

ensemble vote technique is the most appropriate to be employed in this study as it provides the highest value of 

accuracy of 47.42%. The application of this study includes assisting students to choose their most suitable future 

academic majors. It will also support university enrollment planning as it is able to inform the number of prospect 

students In addition, public relations can make use of this model to release their information more effectively.  Finally, 

it will contribute to the development of information systems for high school student major selections in the future. 
 

Keywords:  Data mining, Classification, Major’s selection 
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การพัฒนาต ารา รายวิชาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 ส าหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยี

เซรามิกส์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

The development of the rotary molding course textbook 2 for students of ceramics 

technology Faculty of Industrial Technology Buriram Rajabhat University 
 

วีระ เนตราทิพย์1* 

Weera Natratip1* 
 

บทคดัย่อ 

         การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพต ารา รายวิชาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน  

2 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐาน 70 /70   

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยต ารา รายวชิาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศกึษาท่ีเรียนวชิาการ

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ ต ารา รายวิชาการขึ้นรูปด้วย

แป้นหมุน 2 จ านวน 8 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ (X ) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบค่าที (t-test for independent) 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาต ารา, การขึน้รูปด้วยแป้นหมุน 2, คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

Abstract 

 Objective of this research is 1 )  to create and find effective textbooks. Course Roll Forming 2 for Students of 

Ceramics Technology Program Faculty of Industrial Technology Performance Benchmark 70 / 70  2 )  to compare the 

academic achievement of students in Ceramics Technology. Faculty of Industrial Technology Between before and after 

school with textbooks The two target groups of the rotary tooling course were 7 students studying for the 1st semester 

of the academic year 2019, the tools used were 8 chapters of the rotary tooling course textbooks, and the achievement 

test. Learn the statistics used: frequency (X ), percentage, mean, standard deviation (SD), and t-test for independent. 
 

Keywords:  Textbook development, Rotational molding 2, Faculty of Industrial Technology Buriram Rajabhat University 
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ระบบแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะส าหรับชุดป้องกันไฟของนักผจญเพลิงโดยใช้เทคโนโลยี

อนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

The thermal detective system for a firefighting suit using internet of things technology 

 

ธนา อุดมศรไีพบูลย์1*, ชุติพันธ์ เชี่ยวสุวรรณ2 และ ฐิตริัตน์ เชี่ยวสุวรรณ3  

Thana Udomsripaiboon1*, Chutiphan Cheosuwan2 and Thitirath Cheosuwan3  
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอระบบแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะส าหรับชุดป้องกันไฟของนักผจญเพลิงโดยใช้เทคโนโลยี

อนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง โดยระบบท่ีน าเสนอจะสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการแจ้งเตอืนในชุดป้องกันไฟส าหรับ

นักผจญเพลิง ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความชื้นของเหงื่อ และอัตราการเต้นของหัวใจ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกตรวจจับด้วย

เซ็นเซอร์ท่ีถูกฝังเข้าไว้กับชุดป้องกันไฟ โดยจะใช้เซ็นเซอร์ DHT21 ส าหรับตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นของเหงื่อ และใช้

เซ็นเซอร์ EFDV423 ท่ีเป็นสายรัดข้อมือเพื่อใช้ตรวจจับชพีจรของนักผจญเพลงิ ตามล าดับ โดยขอ้มูลเหลา่นีจ้ะถูกส่งขึ้นไป

ประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์บนเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งเป็นการผสมผสานการท างานระหว่างอัลกอริทึม Probability of 

Risk Calculation และ Physiological Strain Index เพื่อค านวณสถานการณ์ความเสี่ยงภัยในร่างกายของนักผจญเพลิง เพื่อ

ท าการแจ้งเตือนไปยังศูนย์บัญชาการในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีไมค่าดคิดท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับนักดับเพลงิ 

ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายบุคคลดังกล่าวมายังจุดท่ีปลอดภัยได้ มากไปกว่านั้น ระบบท่ีน าเสนอสามารถตรวจจับต าแหนง่

ของนักผจญเพลิงได้อย่างเรียลไทม์ เนื่องจากใช้เทคโนโลยีระบุพกิัดผ่านเทคโนโลยี Narrowband Internet of Things ดังนัน้ 

ระบบท่ีน าเสนอสามารถท่ีจะลดอัตราการสูญเสียหรือบาดเจ็บของนักผจญเพลิงในภาระกิจต่างๆ ในการดับเพลิงเพื่อ

ชว่ยเหลอืสัตวป่์าหรือพทัิกษท์รัพย์สนิรวมไปถึงชวีติของผู้คนอ่ืนๆ จากสถานการณท่ี์เกิดขึ้นจากไฟไหม้ 
 

ค าส าคัญ:  ชุดป้องกันไฟ, เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, เทคโนโลยคีลาวด์, การป้องกันภัยนักดับเพลงิ,เทคโนโลยี

ระบุพิกัด 
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Abstract  
 This research presents the thermal detective system for a firefighting suit using the Internet of Things (IoT). 

The proposed system provides information on the temperature conditions inside the fire jacket and pants in each of 

the firefighters. The temperature conditions consist of three main parts, including temperature, sweat, and heart rate. 

All information is measured and collected by using the appropriate sensors, which are DHT2 1  for temperature and 

sweat, and EFDV423 for heart rate respectively. Then all data are sent to process on the Cloud Computing by using 

Artificial Intelligence algorithms, the Physiological Strain Index (PSI) and the Transient Sweat Rate Calculation (TSRC), 

to analyze a condition caused by firefighters’ body overheating. Then, the analyzed data will detect and alert to a 

firefighter, who is in hazardous conditions, to move out of a danger zone. Moreover, the proposed system can be used 

for firefighter tracking by using the Global Positioning System (GPS) from the Narrowband Internet of Things (NB-IoT) 

technology to track the movement of firefighters within a building. As a result, the proposed system provides a practical 

way to avoid loss of life of all on-duty firefighters, essentially to quench unsafe fires that threaten life, property and 

the wildlife as well as to protect people and animals from hazardous situations. 
 

Keywords: Firefighting suit, Internet of things, Cloud technology, Firefighter protection, Global positioning system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 640  
 

-Abstract- 

 

เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

The web-based environmental and natural resource management for the 

University of Phayao 
 

ธนา อุดมศรไีพบูลย์1, ชัชวาล วงคชั์ย2 และ ฐิตริัตน์ เชี่ยวสุวรรณ3  

Thana Udomsripaiboon1, Chatchawal Wongchai2 and Thitirath Cheosuwan3  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอระบบฐานข้อมูลและเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ีปกปักของ

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยระบบท่ีถูกน าเสนอจะถูกสร้างและพัฒนาตามหลักของกระบวนการวิเคราะหตามล าดับชัน้ ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) โดยอาศัยฟังก์ชันการท างานพื้นฐานของ

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น OpenGeo และ Google Maps APIs เป็นต้น โดยระบบท่ีถูกคิดค้นนี้จะช่วยให้พนักงานของ

มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการจัดการพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะใช้พื้นท่ีต่างๆ 

ให้เป็นไปตามหลักของการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื ซึ่งเป็นหัวข้อวจิัยท่ีก าลังได้รับความสนใจในหลายปีท่ีผ่านมา 

โดยความสามารถของระบบท่ีถูกน าเสนอนี้จะสามารถท าการตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการจัดการพื้นท่ีภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงรายงานประเด็นส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ทางด้านลบท่ีเกิดจากโครงสร้างของอาคารท่ีไมม่ีประสิทธิภาพท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้น ปัญญาประดิษฐ์ท่ีถูก

ฝังอยู่ในระบบยังสามารถท่ีจะให้ค าแนะน าส าหรับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้

มหาวทิยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการปกปักรักษาป่าไมท่ี้มอียูใ่นมหาวิทยาลัย ผลท่ีได้ก็คือ มหาวทิยาลัยพะเยาได้
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มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถส ารวจ ปรับปรุง แก้ไข และวิเคราะห์ ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

ความสมดุลกันระหว่างอาคารตา่งๆ และทรัพยากรธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ค าส าคัญ:  ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, กระบวนการวิเคราะหตามล าดับชั้น, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 

เทคโนโลย ีBIM, การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

Abstract 

 This article presents the Web-based application of natural resource and environmental management for the 

University of Phayao in Thailand. The application is built with the analytic hierarchy process, geographic information 

system, building information modelling based on the OpenGeo, Google Maps APIs, and other open-source software. It 

is designed to help academics support the policy of the University of Phayao that all space will be allocated and utilized 

based on the Sustainable Development Goals (SDGs), which has become an increasingly popular topic in recent years. 

The proposed application provides in-depth analysis for monitoring, evaluating and reporting area management in the 

university including the building issues to avoid the catastrophic consequences of the failures in building structures. 

Moreover, its artificial intelligence offers suggestions for improving resource efficiency and achieve better environmental 

outcomes to encourage the preservation of existing trees. As a result, the proposed system based on open-source 

software enables the user to view, update, retrieve, and analyze the natural resources information for balancing the 

buildings and the natural resources in the university. 
 

Keywords: Natural resource and environmental management, Analytic hierarchy process, Geographic information 

system, Building information modelling, Sustainable development goals 
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การวิเคราะห์เว็บไซต์มหาวทิยาลัยพะเยาตามหลักเว็บโอเมตริกซ์ 

The University of Phayao website analysis based on webometrics 
 

นันทวัฒน์ เมืองช้าง1* 

Nanthawat Mueangchang1* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์เว็บหมาวิทยาลัยพะเยาตามหลักเว็บโอเมทริกซ์ (Web 

Ranking of Universities-Webometrics) โดยผู้ศึกษาได้ท าการปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นไปตาม

เกณฑ์การชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ Presence, Visibility, Transparency and 

Excellence ผลของการจัดอันดับในปี 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอยู่ใน พะเยา มีผลการจัดอันดับ รอบท่ี 2 ปี 2020 

รอบเดอืน กรกฎาคม 2563 มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ใน ล าดับท่ี 16 ของประเทศจากทัง้หมด 189 มหาวทิยาลัย และอันดับ

ท่ี 1,973 ของโลก จากท้ังหมด 12,000 ท่ัวโลก ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมตัวชี้วัดท่ี 2 Visibility โดยควรเพิ่ม

สามารถมีการอ้างอิงกลับมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือเว็บไซต์หน่วยงานใน สังกัดบนเว็บไซต์ท่ีบริการเนื้อหาแก่

สาธารณะ เช่น เว็บไซต์ Wikipedia,  เว็บไซต์พันทิป, และเว็บไซต์ท่ีมีความน่าเชื่อถือท่ีอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 

รวมถึงการสร้างเนื้อหา บทความ ที่มคีุณภาพบนเว็บไซต์มหาวทิยาลัยเพื่อสร้างลงิค์ย้อนกลับมาหายังมหาวทิยาลัย 
 

ค าส าคัญ:  เว็บโอเมตริกซ์, การจัดอันดับเว็บไซต์, เว็บไซต์มหาวทิยาลัย, เอสอีโอ 
 

Abstract  
The objective of this study: to study and analyze website’s university of Phayao according to the Web Ranking 

of Universities-Webometrics (Webometrics). In this paper, researcher has improved the website’s university of Phayao 

to be in accordance with the criteria of the university ranking, such as Presence, Visibility, Transparency, and Excellence 

indicators. As a result of the 2020 ranking, the University of Phayao is ranked 16th out of 189 universities in Thailand 

and 1,973th out of 12,000 in the world. However, research has the suggestions for improving the higher ranking in 

visibility indicator. For instance, University of Phayao should add a referral back to the university's website on some 

websites such as Wikipedia, Pantip, or a site with a similar or higher level of trust and create the high quality of the 

content on website’s university of Phayao. 
 

Keywords:  Webometrics, Web ranking, University website, SEO 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา  

The information system for lychee data management of Phayao Province 

 

สาคร เมฆรักษาวนิช1, ไพศาล จีฟู้2, ศกยภพ ประเวทจติร์3 และ พัชราพรรณ ทองค า4 

Sakorn Mekruksavanich1, Phaisarn Jeefoo2, Sakkayaphop Pravesjit3 and Patcharapan Thongkum4 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลลิน้จี่ของจังหวัดพะเยา พัฒนา

ระบบสารสนเทศทางเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพื่อแสดงข้อมูลลิ้นจี่และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะเชิงพื้นท่ีให้กับ

เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ และหน่วยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาบนพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  รวมไปถึง

พัฒนาระบบประมาณการผลผลิตแต่ละช่วงเวลาท่ีผลผลิตจะออกสู่ตลาดของพื้นท่ีท่ีปลูกลิ้นจี่ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลและพื้นท่ีปลูกลิ้นจี่จังหวัดพะเยาจากข้อมูลจัดเก็บ ส ารวจพื้นท่ีปลูกและข้อมูลรายละเอียดของสวนลิ้นจี่  

เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา จัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีลิ้นจี่ของ

จังหวัดพะเยา ออกแบบระบบสารสนเทศและส่วนต่อประสานของระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ข้อมูลลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา ทดสอบระบบและน าไปใช้ในพื้นท่ีจริง ซึ่งผลจากการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการข้อมูลลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลิ้นจี่และการประมาณการผลผลิตในจังหวัด

พะเยาให้กับชาวสวนลิ้นจี่และหน่วยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังยังสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของลิ้นจี่ใน

รูปแบบเชงิพื้นท่ี รวมถึงแสดงรายละเอยีดข้อมูลเกี่ยวข้องท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงชนดิและปริมาณคาดการณ์ท่ีลิน้จี่จะออก

สู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ชาวสวนลิ้นจี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการบริหารจัดการสวนลิ้นจี่ของตนเพื่อพึ่งพาตนเองได้ 

รวมถึงชนิดและปริมาณคาดการณ์ท่ีลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ชาวสวนลิ้นจี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการ

บริหารจัดการสวนลิ้นจี่ของตนเพื่อพึ่งพาตนเองได้ และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการช่วย

ก าหนดมาตรการการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมของชาวสวนลิ้นจี่ได้ สู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตร

อนิทรีย์ลิ้นจี่ของจังหวัด ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาตแิละตลาดโลก 
 

ค าส าคัญ:  ลิน้จี,่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, แอพพลเิคชั่นทางเว็บ, โมบายแอพพลิเคชั่น, ข้อมูลเชงิพื้นท่ี 
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Abstract  
 This research aimed to develop an information system for managing lychee data of Phayao Province. Develop 

web and mobile information systems. To present lychee and related information in a spatial manner to lychee farmers. 

And relevant government agencies in Phayao Province on the basis of Internet of Things Including developing a system 

for estimating the yield during each period of time that the produce will be released to the market in the lychee 

cultivated area using research processes Study of data and lychee cultivation area in Phayao province from collected 

data. Explore the planting area and detailed information of the lychee plantation. Collect relevant information designing 

a Lychee Spatial Database System of Phayao Province Creating a lychee spatial database of Phayao Province Design 

of information systems and system interfaces Develop an information system for managing lychee information of 

Phayao Province. Test the system and apply it in real world. The results of the research and development of information 

systems for lychee data management in Phayao Province Assist in the management of lychee data and production 

estimates in Phayao province for lychee farmers and related government agencies. It is also possible to display detailed 

lychee information in a spatial format. Including detailed information that is useful Including the expected types and 

quantities that litchi will be released in each period of time. To enable lychee farmers to use this information in the 

management of their lychee plantations to be self-sufficient. Including the expected types and quantities that litchi will 

be released in each period of time. To enable lychee farmers to use this information in the management of their lychee 

plantations to be self-sufficient. And the relevant government agencies can use this information to help them define 

aid measures. Solve problems and promote lychee farmers. To develop and upgrade the production of organic lychee 

products of the province to be recognized internationally and in the world market 
 

Keywords:  Lychee, Management information system, Web application, Mobile application, Spatial data 
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การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ีดินโดยใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล 

กรณีศกึษากว๊านพะเยา 

Land use change detection using remote sensing technology in Kwan Phayao 
 

ธิดาภัทร อนุชาญ1 และ นิติ เอี่ยมชื่น2* 

Thidapath Anucharn1 and Niti Iamchuen2* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นท่ี ในปีพ.ศ. 2531 2540 และ 2551 ใน

พื้นท่ีบริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยใชข้้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 และดาวเทียม SPOT 5 ท าการจ าแนก

ข้อมูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เมืองและชุมชน เกษตรกรรม ป่าไม้ แหล่งน้ า และพื้นท่ีอื่นๆ โดยใช้

วิธีการจ าแนกแบบไม่ก ากับดู และแบบก ากับดูแลเพื่อสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นท่ี ผล

การศึกษาพบว่า ปี พ.ศ. 2531 พื้นท่ีท่ีมีมากท่ีสุด คือ เกษตรกรรมมีพื้นท่ี 86,359 ไร่หรือร้อยละ 41.19 ของพื้นท่ีท้ังหมด 

รองลงมาได้แก่ ป่าไม้ เมืองและชุมชน แหล่งน้ า และพื้นท่ีโล่ง มีพื้นท่ี 82,260  21,326  12,135  7,574 ไร่หรือร้อยละ 

39.24  10.17  5.79  3.61 ตามล าดับ ปี พ.ศ. 2540 พื้นท่ีท่ีมีมากที่สุด คือ ป่าไม้ มพีื้นท่ี 81,463 ไร่หรือร้อยละ 38.86 ของ

พื้นท่ีท้ังหมด รองลงมาได้แก่ เกษตรกรรม เมืองและชุมชน พื้นท่ีโล่ง และ แหล่งน้ า มีพื้นท่ี 71,420  26,776  16,899  

13,095 ไร่หรือร้อยละ 34.07  12.77  8.06  6.25 ตามล าดับ และปี พ.ศ. 2551 พื้นท่ีท่ีมีมากที่สุด คือ เกษตรกรรมมีพื้นท่ี 

121,635 ไร่หรือร้อยละ 58.18 ของพื้นท่ีท้ังหมด รองลงมาได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ า เมืองและชุมชน และพื้นท่ีโล่ง มีพื้นท่ี 

61,174  18,573  7,100  597 ไร่หรือร้อยละ 29.26  8.88  3.40  0.29 ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  การใช้ประโยชนท่ี์ดนิ, การจ าแนกแบบไมก่ ากับดู, การจ าแนกแบบก ากับดูแล, กว๊านพะเยา 
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Abstract  
 The objective of this study was to investigate land use activities for the years 1988, 1997, and 2008 

respectively, in the area of Kwan Phayao lake, Phayao Province. Multispectral satellite data are obtained from 

LANDSAT 5 and SPOT 5 to classify land use data into five majors: urban and built-up area, agricultural land, forest 

land, water body, and miscellaneous land. This study applied to unsupervised classification and supervised classification 

for observing and monitoring land use changes. The results of the study found that in the year 1988, the area that 

was the most was agriculture, with an area of 86,359 rai or 41.19 percent of the total area. Followed by forest, urban 

and communities, water, and miscellaneous with an area of 82,260 21,326 12,135 7,574 rai or 39.24 10.17 5.79 

3.61 percent, respectively. In 1997, the most area was forest land with an area of 81,463 rai or 38.86 percent of the 

total area. Followed by agriculture land, urban and built-up area, miscellaneous and water body, with an area of 

71,420 26,776 16,899 13,095 rai or 34.07 12.77 8.06 6.25 percent, respectively. And in 2008, the most area was 

agriculture land, with an area of 121,635 rai or 58.18 percent of the total area. Followed by forest land, water body, 

urban and built-up area, and miscellaneous land have an area of 61,174 18,573 7,100 597 rai or 29.26 8.88 3.40 

0.29 respectively. 
 

Keywords:  Land use, Unsupervised classification, Supervised classification, Kwan Phayao 
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-Abstract- 

 

การรักษาระดับแรงดันส าหรับหลอดแอลอีดีด้วยคอนเวอร์เตอร์ทบระดับแรงดันแบบ

สองขั้นตอน 

A voltage regulation for LED lamp using 2-step boost converter  
 

อุดม เครอืเทพ1* และ สันติภาพ โคตทะเล1 

Udom Khruathep1* and Santipab Kotthale1 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยนี้น าเสนอการรักษาระดับแรงดันท่ีใช้วงจรทบระดับแรงดันแบบสองขั้นตอนส าหรับหลอดแอลอีดี  

ในกรณีท่ีแรงดันแหล่งจา่ยมคี่าต่ ากว่าค่าพกิัดของหลอด ใชห้ลักการควบคุมแรงดันในวงรอบปิดเพื่อสร้างสัญญาณควบคุม

แบบพีดับบลิวเอ็ม ท าการจ าลองการท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และท าการทดสอบการใช้งานโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่สร้างสัญญาณควบคุม การทดสอบใช้งานของเคร่ืองต้นท่ีน าเสนอแบบกับชุดหลอดแอลอดีี

ขนาด 200  วัตต์ 12 โวลต์ เมื่อแรงดันทางเข้ามคี่าระหว่าง 8 โวลต์ ถึง 12 โวลต์ พบว่าสามารถรักษาค่าแรงดันโหลดให้มี

ค่า 12 โวลต์ได้ โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ย 0.83 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบสนองท่ีไวต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบฉับพลัน 

และมีประสิทธิภาพของระบบ 87.45 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค าส าคัญ:  หลอดแอลอดี,ี วงจรทบระดับแรงดันแบบสองขั้นตอน, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

Abstract  
 This paper presents the voltage regulation by using 2-step boost converter for LED lamp in case the voltage 

source is lower than rated voltage of lamp. Using closed loop voltage control principles to create PWM control signals. 

Simulation by computer program and implement by using a Arduino® microcontroller to create a control signals.  The 

test of the prototype is presented with a 200-watt 12-volt LED lamp, when the input voltage is between 8 volts to 

12 volts, it is found that the load voltage can be maintained at 12 volts, with the average error of 0.83 percent, has 

a fast response to sudden load changes and the efficiency of the system is 87.45 percent. 
 

Keywords:  LED lamp, Boost converter, Microcontroller 

 

 

                                                           
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จงัหวัดตาก 63000 

*Corresponding author e-mail: udom.kt@gmail.com  



 648  
 

-Abstract- 

 

การรกัษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยดัมมี่โหลดแบบแอคทีฟ 

Alternating current voltage regulation with active dummy load 
 

อุดม เครอืเทพ1* และ สันติภาพ โคตทะเล1 

Udom Khruathep1* and Santipab Kotthale1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอการรักษาระดับแรงดันไฟฟา้กระแสสลับของโหลดในระบบ 3 เฟส 4 สาย ด้วยดัมมี่โหลด

แบบแอคทีฟ โดยการใช้คอนเวอร์เตอร์ลดทอนระดับแรงดันท่ีใช้การควบคุมแรงดันในวงรอบปิด ท าการเปลี่ยนค่าแรงดัน

ตกคร่อมดัมมี่โหลดเมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง สัญญาณควบคุมถูกสร้างโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการ

ทดสอบการท างานกับโหลดท่ีเป็นหลอดไฟขนาด 200 วัตต์ เมื่อแรงดันต่อเฟสของแหล่งจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 

220 โวลต์ ถึง 250 โวลต์ พบวา่ ในกรณีโหลดสมดุลมีความผิดพลาดเฉลี่ยของระดับแรงดัน 0.26 เปอร์เซ็นต์ และในกรณี

โหลดไม่สมดุลมีความผิดพลาดเฉลี่ยของระดับแรงดัน 0.41 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ย 93.70 เปอร์เซ็นต์ 

และมคีวามผิดเพี้ยนฮารม์อนกิรวมของแรงดันไฟฟา้สูงสุด 2.53 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค าส าคัญ:  ดัมมีโ่หลดแบบแอคทีฟ, คอนเวอร์เตอร์ลดทอนระดับแรงดัน, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

Abstract  
 This paper presents the voltage regulation of alternating current load in a 3-phase, 4-wire system with an 

active load dummy, by using a buck converter that is used to regulate the voltage in a closed loop, perform a change 

in the voltage drop across the dummy-load when the supply voltage changes. The control signals is generated by the 

microcontroller. The results of testing for operation with a 200-watt lamp load when the per phase voltage of the 

supply changes between 220 V and 250 volt, it was found that in the case of balanced load, there was an average 

error of the voltage 0.26 percent and in the case of unbalanced load, there was an average voltage error of 0.41 

percent, an average overall efficiency of 93.70 percent, and a maximum total harmonic distortion of 2.53 percent. 
 

Keywords:  Active dummy load, Buck converter, Microcontroller 
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-Abstract- 

 

วงจรจ าลองค่าตัวเหนี่ยวน าแบบลอยท่ีปรับค่าได้ทางอเิล็กทรอนิกส ์โดยใช ้CCTA 

Electronically tunable floating inductance simulator circuit using CCTA 

 

ธาดา ค าแดง1* 

Tada Comedang1* 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอวงจรจ าลองค่าตัวเหนี่ยวน าแบบลอย โดยใช้วงจรสายพานกระแสส่งผ่านความน า (Current 

Conveyor Transconductance Amplifier : CCTA) ต่อร่วมกับอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวด์ ลักษณะเด่นของวงจร คือ 

สามารถปรับค่าตัวเหนี่ยวน าได้กว้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการปรับกระแสไบอัสของ CCTA วงจรประกอบด้วย 

CCTA จ านวนเพยีง 1 ตัว และ ตัวเก็บประจุท่ีต่อลงกราวนดอ์ีก 1 ตัว วงจรท่ีน าเสนอจึงเหมาะท่ีจะน าไปสร้างเป็นวงจรรวม 

นอกจากนี้ยังได้น าเสนอการประยุกต์ใช้งานวงจรท่ีสังเคราะห์ขึ้นในในวงจรอนุกรมเรโซแนนซ์ ผลการจ าลองการท างาน

ด้วยโปรแกรม PSPICE พบวา่วงจรท างานได้สอดคล้องกับท่ีคาดการณไ์วต้ามทฤษฎี  
 

ค าส าคัญ:  วงจรจ าลองค่าตัวเหนี่ยวน าแบบลอย, วงจรสายพานกระแสสง่ผ่านความน า 
 

Abstract  

 This paper presents a floating inductance simulator using only single based on Current Conveyor 

Transconductance Amplifier (CCTA) and only grounded passive elements.  Its outstanding feature is that the inductance 

value can be widely adjusted by input bias currents of the CCTA. The circuit construction consists of only single CCTA, 

with a grounded capacitor. The proposed circuit is then suitable for IC architecture. The application example as RLC 

resonant is included. The simulation results using PSPICE are given for the introduced grounded simulator to verify the 

theory and to exhibit the performances of the circuit.  
 

Keywords:  Floating inductance simulator circuit, CCTA 

 

 

 

                                                           
1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพทสตรี จังหวัดลพบุรี 15000 
1 Industrial Arts, Faculty of Industrial Technology Thepsatri Rajabhat University, lopburi 15000 

*Corresponding author e-mail: tada-comedang@hotmail.com  



 650  
 

-Abstract- 

 

การพัฒนาชุดประลองการควบคุมระดับน้ า 1 ถัง โดยใช้ตัวควบคุมพีไอดีด้วยโปรแกรมแลปววิ  

The development of 1 tank level control experimental set using PID controller with 

LabVIEW Program 
 

สมศักดิ์ ป่าวรรณ1*, นพดล พิมพะสอน1 และ ศักดา ปาลวัฒน์1 

Somsak Pawan1*, Noppadon Pimpasorn1 and Sakda Palawat1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาชุดประลองการควบคุมระดับน้ า 1 ถัง ใช้ตัวควบคุมพีไอดีท่ีเขียนบนโปรแกรมแลปวิว  

มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดประลองการควบคุมระดับน้ า 1 ถังด้วยตัวควบคุมพไีอดี และเพื่อศึกษาความเหมาะสมของชุด

ประลองการควบคุมระดับน้ า 1 ถังด้วยตัวควบคุมพไีอดใีนการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน  

การด าเนินงานเร่ิมต้นจากการออกแบบชุดประลองในส่วนของพลานต์ท่ีประกอบไปด้วยป๊ัมน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง ขนาด 100 วัตต์ พกิัดแรงดันไฟฟา้ 24 โวลต์ กระแสไฟฟา้ 4.2 แอมแปร์ เชื่อมตอ่กับถังน้ าขนาดความกวา้ง 20 

เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร ด้วยท่อพวีีซขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ควบคุมการท างานของป๊ัมน้ า

ด้วยบอร์ดควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยอาศัยการปรับความกว้างของพัลส์ หรือ พีดับบลิวเอ็ม และระดับน้ าจะ

อาศัยการควบคุมแบบลูปปิดจากการป้อนกลับด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันท่ีก้นถัง จากนั้นจึงท าการทดสอบการใช้งาน

กับชุดควบคุมป๊ัมน้ า จากการทดสอบผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้น ซึ่งก าหนดให้แรงดันไฟฟ้า 0-10 โวลต์ท่ีป้อนให้กับ

บอร์ดขับมอเตอร์ป๊ัมน้ าท่ีควบคุมอัตราการไหลของน้ าจากการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ป๊ัมน้ านี้ เป็นสัญญาณอนิพุต 

และใชเ้ซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันท่ีก้นถังเป็นสัญญาณเอาต์พุต เร่ิมทดสอบโดยการป้อนสัญญาณแรงดันไฟฟา้กระแสตรง 

10 โวลต์ เข้าท่ีบอร์ดขับป๊ัมน้ าเพื่อป๊ัมน้ าเข้าถัง พร้อมกับวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ี ด้านอินพุตเทียบกับสัญญาณ

แรงดันไฟฟา้ที่ด้านเอาตพ์ุต  

หลังจากทดสอบระบบแบบลูปเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงท าการออกแบบการควบคุมระบบแบบลูปปิดโดยใชต้ัว

ควบคุมแบบพีไอดี เพื่อท าการควบคุมระดับน้ าแบบลูปปิด แล้วจึงทดสอบเพื่อศึกษาผลตอบสนองของสัญญาณเอาต์พุต

ตอ่สัญญาณขั้น โดยใชก้ารเขียนโปรแกรมแลปววิผ่านการ์ด myRIO ให้สามารถควบคุมระดับน้ าเข้าสูค่่าปรับตัง้ได้ หลังจาก

เขียนโปรแกรมและทดสอบการท างานท้ังลูปเปิดและลูปปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประเมิน

ความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 

ผลการวิจัยพบว่า ชุดประลองท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถแสดงผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นสอดคล้องกับ

ทฤษฎี สามารถควบคุมระดับน้ าให้เข้าสู่ค่าปรับตั้งได้ถูกต้อง โดยมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสม

ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.25 ตามมาตรวัดประเมินค่าของไลเกิร์ต 5 ระดับ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65)   
 

ค าส าคัญ: ชุดประลอง, การควบคุมระดับน ้า, ค่าปรับตั ง, โปรแกรมแลปววิ 
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Abstract  
The research is the development of the experiment set of water level control in a cylinder tank using a PID 

controller via LabVIEW program. The purposes of this research aim to develop the experiment set of water level control 

in a cylinder tank using a PID controller via LabVIEW program, and study the propriety of the experiment set of water 

level control in a cylinder tank using a PID controller via LabVIEW program for applying in the instruction.  

The conducting is started from the design of the experiment set in the part of plant, including the DC motor cylinder 

tank with a rate power of 100 watts, the rating voltage 24 volts, and the current 4.2 amperes, connected with the 

cylinder tank, which has 20- centimeter width, 20 - length, and 55 - height with the 1 - inch diameter PVC pipe. 

The water pump is controlled by a DC voltage regulator drive board by a variable pulse width modulation or PMW, 

and the water level relies on the closed loop control system from the feedback with a pressure sensor on the bottom 

of the tank. Then, the operation test is investigated with the experiment set of water level control. The results show 

that the responding to the step response, which is determined electrical pressure at 0-10  volt, existed to the motor 

driven water pump board, and controlled the water flow rate by the motor rotating speed modulation of the water 

pump is the input signal, and the sensor used for pressure investigation at the bottom of the cylinder tank is the output 

signal.  The investigation is started by inverting the DC voltage 10 volt into the driven water pump board in order to 

pump water into the tank, and measuring the voltage signal on the input side, which is compared with the voltage 

signal on the output side.  

After finishing the investigation of the open loop control system, the closed loop control system is designed by 

using the PID controller in order to control the water level of the closed loop control system. Then the investigation is 

done in order to study the results of the response of the output signal to the step response via LabVIEW program 

through myRIO card. It is able to control the water level, which flows into the controller. After finishing the writing 

program, and the investigating of the closed loop and the open loop control systems, the propriety is evaluated by 5 

experts in order to apply in the instruction. 

 The research findings found that the experiment set, which is created by the researcher shows the response 

to the the step response and relates to the theory that it is able to control the water level, which flows into the 

controller correctly. According to the evaluating results of experts shown that the propriety is at the high level (mean 

is 4.25 based on 5- point Likert scale, and standard deviation is 0.65). 
 

Keywords:  Experimental set, Water level control, Set point, LabVIEW Program 
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ไมโครอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก  

Development of high-efficiency microinverter for small-scale photovoltaic power 

generation systems 
 

ด ารงค์ อมรเดชาพล1*, กรวิน สุวรรรภักดิ1์ และ ธีระพล ฤทธิศาสตร์1  

Damrong Amorndechaphon1*, Korawin Suwannapuk1 and Teerapol Rittisad1 
 

บทคัดย่อ  
ปัญหาของสภาวะแสงเงาและสิ่งผิดปกติอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตอ่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เชน่ ฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุมา

บดบังนัน้ ยอ่มจะเป็นอุปสรรคตอ่แผงพลังงานแสงอาทิตยท่ี์ถูกต่ออยูใ่นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบศูนย์

รวม ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนมาใชว้ิธีผลิตกระแสไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตยด์้วยหลักการ

ของ Module-Integrated Converter (MIC) หรือท่ีเรียกว่า ไมโครอินเวอร์เตอร์ ซึ่งวงจรไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีชุดวงจร

อินเวอร์เตอร์ท่ืเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่ออยู่กับแผงพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง  เมื่อเป็นเช่นนี้จะ

พบว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทุกๆแผงจะมวีงจรอินเวอร์เตอร์ตอ่ติดอยูด่้วยกับทุกๆแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลให้

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละแผงจะมีระบบติดตามพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอิสระต่อกันจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์

แผงอื่นๆ ผลดังกล่าวนี้จะท าให้ปัญหาจากสภาวะแสงเงาและสภาวะผิดปกติอื่นท่ีมีต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ลดน้อยลง

ได้ ในงานวิจัยนี้จะเป็นการน าเสนอวงจรไมโครอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติย์ท่ีใชเ้ทคนิคของวงจรสนับเบอร์แบบพาสซีพท่ีไม่มคี่าสูญเสียในการท าให้คา่ประสิทธิภาพของวงจรอินเวอร์เตอร์

มีค่าสูงขึ้นได้ในช่วงของการท างานขณะท่ีแรงดันไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าเปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงต่างๆ โดยจะน าเสนอหลักการท างานและการออกแบบพร้อมท้ังการวิเคราะห์การท างานของวงจรไมโคร

อนิเวอร์เตอร์ท่ีพัฒนาขึ้นมา  
 

ค าส าคัญ: พลังงานแสงอาทติย์, ไมโครอนิเวอร์เตอร์, การเปลี่ยนสถานะแบบนุม่นวล, สนับเบอร์แบบพาสซีพ 
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-Abstract- 

 

Abstract  
To solve the problem of shadow shading effects and the mismatching conditions of the PV panels in centralized 

PV system configuration, the concept of module-integrated converter (MIC) or microinverter has been proposed. The 

microinverter is composed of a grid-connected inverter attached to a PV module. The maximum power point tracking 

(MPPT) is implemented for each individual module, so the partial shading and panel mismatching can be reduced. In 

this research, A high performance microinverter for PV power generation with passive lossless snubber is presented 

to achieve high system level efficiency over wide input voltage and power ranges. The operation principle and design 

considerations of the proposed PV microinverter will be analyzed and discussed.  
 

Keywords:  Solar power, Microinverter, Soft-switching, Resonant converter 
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-Abstract- 

 

Sustainable sanitary landfill to energy system on MaeKa Municipality (1 MW power 

plant) 
 

Purimpat Satthumnuwong1* and Prayuth Thanomboon2 
 

Abstract 
MaeKa district Municipality, Phayao Province, has 18 villages responsible for approximately 150,000 people 

from the internal and external areas surrounding Phayao University. Causing the amount of solid waste that occurs 

from student halls, housing houses, fresh markets, commercial buildings, service establishments and government offices 

that has to be handled in large quantities, approximately 20-25 tons/day or 600 - 750 tons/month. Currently, MaeKa 

Municipality manages all of garbage in a non-sanitary manner at the waste disposal site of in 30 rais area, the current 

condition has a crisis problem, both the increased amount of waste and the performed incorrectly method of elimination 

also during the rainy season, acidic leachate is contaminated with groundwater. In 2016, the emission of methane gas 

from digestion into the atmosphere in 2016, the amount of waste generated in Phayao Province was 176,879 tons/year 

or about 485 tons/day to be able to handle the amount of waste at least 20 years on the disposal area of MaeKa 

district Municipality. The researcher has studied and designed a landfill disposal system for composting the waste in 

the pit. Causing biogas to be used to generate electricity for sale back into the Provincial Electricity Authority and a 

place to support the amount of waste in Phayao Province in the future. Actually, the one power plant produces 

electricity have to handle at least 550 tons of waste/day in an area of 150 rais without area landfill expansion 20 

years at the size of 1 MW. 

 

Keywords:  Landfill, Final waste 
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-Abstract- 

 

ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าส าหรับอาคารคณะพลังงานและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลัยพะเยา 

Power monitoring system for School of Energy and Environment Building 

University of Phayao 

 

สุรศักดิ์  ใจหลัก1*, ฉัตรแก้ว ชัยลือชา1 และ สุรัตน์ เศษโพธิ์1  

Surasak Jailak1*, Chatkaew Chailuecha1 and Surat Sedpho1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้มมหาวทิยาลัยพะเยา โดยท าการตดิตัง้มเิตอร์เพื่อวัดปริมาณการใชไ้ฟฟา้ทัง้หมดจ านวน 4 ชุด 

และส่งผ่านข้อมูลเพื่อไปประมวลผลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเวปไซต์ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจาก

การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2563 พบว่า คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมมีการใช้ไฟฟ้าฐานประมาณ 5 กิโลวัตต์ โดยเป็นการใช้ไฟฟ้าในตู้เย็นท่ีต้องมีการเปิดใช้งานตลอดเวลาและมี

การใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 50 กิโลวัตต์ โดยจะมีค่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลาประมาณ 13.30 – 14.00 น. ซึ่งเป็นผลมา

จากระบบปรับอากาศ แนวทางการลดการใช้ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ การลดเวลาการใช้

เคร่ืองปรับอากาศโดยเปิดใช้เท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะส่งผลท าให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลงได้อีกดว้ย 
 

ค าส าคัญ:  ระบบบริหารจัดการไฟฟา้, การลดการใชไ้ฟฟา้, ก๊าซเรือนกระจก 
 

Abstract  
 This research aims to manage electricity consumption for School of Energy and Environment (SEEN) building, 

University of Phayao by installation of 4 power meters. Electricity consumption data are collected, processed and real-

time displayed via website. According to the data collection during April – September 2020 , it could be found that 

based-load of SEEN building power consumption is around 5  kW which contributed from the refrigerators. The 

maximum of power consumption showed 50  kW between which major contribution from air conditioning system. 

Appropriated practice to decrease electricity consumption for SEEN building is reduce in-used time for air conditioning, 

greenhouse gases emissions could be reduced as well.  
 

Keywords:  Power management system, Power reduction, Greenhouse gases 
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-Abstract- 

 

การศึกษาอิทธิพลของครีบระบายความร้อนในตู้อบท่ีมีผลต่อการอบพริกแห้ง 

A study of affecting of heat absorber with fins on chili dryer 

 

โชติวุฒ ิประสพสุข1* 

Chotiwut Prasopsuk1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของครีบระบายความร้อนท่ีติดตั้งกับแผ่นดูดซับความร้อนของตู้อบ

พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ถ่ายเทความร้อนจากแผ่นดูดซับความร้อนสู่ห้องอบแห้ง ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ ขดลวดไฟฟ้า เป็น

แหลง่ให้ความร้อน แทนความร้อนจากแสงอาทิตย ์เพื่อให้อุณหภูมิมีความคงท่ี แผ่นดูดซับความร้อนท าหนา้ที่ถ่ายเทความ

ร้อนสู่ห้องอบแห้งด้วยการน า และการพา ความร้อน โดยแบ่งการทดลอง 2 กรณี ได้แก่ การอบแบบใช้แผ่นดูดซับความ

ร้อนแบบไม่ติดครีบ และการอบแบบใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบติดครีบ จากผลการทดลองพบว่า การอบแบบใช้แผ่นดูด

ซับความร้อนแบบตดิครีบแห้งเร็วท่ีสุด เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปียกต่ าท่ีสุดร้อยละ 22 โดยใชร้ะยะเวลาในการอบ 3 วัน ส่วน

การอบแบบใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบไม่ติดครีบ เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปียกต่ าท่ีสุดร้อยละ 34 ใช้ระยะเวลาในการอบ  

3 วันเท่ากัน 
 

ค าส าคัญ:  ตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์, แผ่นดูดซับความร้อน, ครบี, การถ่ายเทความร้อน 

 

Abstract  
 The objective of this research is to study the influence of the fins mounted on the heat absorber plates of the 

solar dryer that transfer heat from the heat absorbing pad to the drying chamber. In this research, on electric heater 

was used as a heat source instead of solar heat to keep the temperature constant. The heat absorbing pad is used to 

transfer heat to the drying chamber through conduction and convection. The experiment was set into 2 cases: first, 

the dryer with flat plate absorber and the dryer with absorber and fins. From the results of the experiment, it was 

found that the wet basis moisture content on the plain plate and the fined plate with 3 days drying duration could 

achieve the lowest value at 22 and 34 percent respectively. 
 

Keywords:  Solar dryer, Heat-absorber, Fins, Heat transfer 
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-Abstract- 

 

เครื่องต้นแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

Prototype of solar-powered thermoacoustic engine 

 

วสันต์ ค าสนาม1*, กิตติธัช ชาวชายโขง1, เตวิช แปงแก้ว1 และ ธนภัทร พุฒิพาณิชยกิจ1 

Wasan Kamsanam1*, Kittituch Chaochaikhong1, Tewit Pangkaew1 and Tanaphat Puttipanitchayakit1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาเคร่ืองยนต์ต้นแบบเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกท่ี

ท างานโดยใชพ้ลังงานจากแสงอาทิตย ์โดยตัวแปรตา่ง ๆ ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนต์เทอร์

โมอะคูสติกได้ถูกน ามาศึกษาผ่านการทดลอง ในเบื้องต้นใช้ขดลวดไฟฟ้าเป็นแหล่งความร้อนป้อนให้แก่เคร่ืองยนต์เพื่อให้

สามารถควบคุมความร้อนท่ีป้อนให้แก่เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกได้ ผลจากการทดลองพบว่าวัสดุท่ีใช้ท าสแตคซึ่งท าให้

เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิท างานได้ดคีือ สแตคสแตนเลสท่ีความยาวของสแตคประมาณ 7 เซนติเมตร และค่าความพรุน

ท่ี 94.43% โดยพบว่าได้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ประมาณ 0.1112% เมื่อน าเคร่ืองยนตเ์ทอร์โมอะคูสติกที่ติดตั้งสแตค

ดังกล่าวมาทดสอบโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์พบว่าเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีประสิทธิภาพลดเหลือ

เพียง 0.01014% ท้ังนี้ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกมีค่าต่ าเนื่องจากเป็น

เคร่ืองยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งท่ีมีขนาดเล็ก และการวัดก าลังของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกท าได้ผ่านทางการ

วัดก าลังจากเคร่ืองป่ันไฟขนาดจิ๋ว ดังนั้นจึงมีการสูญเสียก าลังท่ีเกิดจากความเสียดทานของจุดหมุนต่างๆ รวมถึงมีการ

สูญเสียจากประสิทธิภาพของเครื่องป่ันไฟขนาดจิว๋นัน้ด้วย 
 

ค าส าคัญ:  เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสตกิพลังงานแสงอาทติย์, สแตค, ความไม่แนน่อนของการวัด 
 

Abstract  

 This research aims at exploring the applicability and developing of a prototype solar-powered thermoacoustic 

engine. Relevant parameters which could affect the performance of thermoacoustic engine were taken for the 

investigation. In the first place, electric heater was used to supply heat into the engine for the sake of input power 

controllability. The experimental results showed that thermoacoustic engine with the stack made from 7-centimeter-

long stainless steel scourer and 94.43% permeability could deliver the highest efficiency at 0.1112%. When the engine 

was driven by solar power, its efficiency decreased to 0 . 0 1 0 1 4% .  It is obviously seen that the engine efficiency is 

deplorably low. This could be due to the loss of output power from friction on all moving part of a miniature electric 

generator system as well as the low efficiency of the generator itself.  

Keywords:  Solar-powered thermoacoustic engine, Stack, Measurement uncertainty 
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-Abstract- 

 

การพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลนี พลังงานร่วมจากถ่านไม้ไผ ่ 

The development of the gasoline engine Co-energy from bamboo charcoal 
 

กฤษณ์ พรมวัง1*, เอกภพ ศรีรมย์1, ทวีศักดิ์ เมืองมูล1, นฤวัฒน์ บัญสว่าง1, เจริญชัย โพกแพง1 และ อดิ

ศักดิ ์ปลาตุย้1 
 

บทคัดย่อ  

งานวจิัยนี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเช้ือเพลงิพลังงานร่วมจากถ่านไม้ไผ่เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ

ใช้งานและ มีแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยการพัฒนาเคร่ืองผลิตเชื่อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่ น ามาใช้ทดแทนน้ ามัน

เชื้อเพลิงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ไผ่  

วิธีด าเนินการมีขั้นตอนดังนี้ เสนอหัวข้องานวิจัย วางแผนการด าเนินงานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ

ท างานวิจัย ทดสอบการท างานสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการวเิคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลของงานวจิัย พบวา่ผลความพงึพอใจด้านการออกแบบ ผลความพงึพอใจ

ด้านโครงสร้างและผลความพงึพอใจด้านการน าไปใชง้านอยู่ในระดับมากที่สุดท้ังสามด้าน  
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาเชื้อเพลงิ, เครื่องยนต์, Hybrid, พลังงานร่วมจากถ่านไม้ไผ่ 
 

Abstract  

The objective of this research is to design and develop cogeneration fuel from bamboo charcoal. To study the 

efficiency of use and have a concept of renewable energy by developing a bamboo charcoal burner. To be used as a 

substitute for fuel and to study the satisfaction of the respondents on the development of energy from bamboo charcoal. 

How to proceed with the following steps. The project proposal planning, implementation, preparation of materials and 

equipment that will be used in the project. Test run statistics and data analysis and presentation of data analysis and 

statistical data analysis and presentation of data analysis. 
 How to do it, there are steps as follows propose a research topic operational planning and preparation of 

materials, equipment and tools to be used in research work. Test run statistics and data analysis and presenting the 

results of statistical data analysis and data analysis, and presenting the results of data analysis. Structural satisfaction 

results and implementation satisfaction results. At the highest level on all three sides 
 

Keywords:  The development of fuel-powered hybrid diesel engine from bamboo charcoal 
 

                                                           
1 สาขาเทคโนโลยยีานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 2 
* Corresponding author e-mail: krit_mac789@hotmail.com 
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-Abstract- 

 

การพัฒนาแบบจ าลองไบโอเมทริกซ์เพื่อประมาณการผลผลิตอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

Development of Biometric Model for Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Yield 

Estimation Using Unmanned Aerial Vehicle 

 

วัชระ งมิสันเทียะ1*, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ1, ธรรมรัตน์ พุทธไทย1 และ กฤษนัยน์ เจริญจติร2 

Wachara Ngimsanthia1*, Boonlue Kachenchart1, Thamarat Phutthai1 and Kitsanai Charoenjit2 
 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการคาดการณ์ผลผลิตอ้อย มีข้อจ ากัดด้านเวลาและความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล งานวิจัยนี้ได้น า

เทคโนโลยีจากอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองการเจริญเติบโตและประมาณการผลผลิตออ้ย 

อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยบินถ่ายภาพทางอากาศรายละเอียดสูงแบบหลายช่วงคลื่น ตามระยะการเจริญเติบโตของ

อ้อย ผ่านการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการรังวัดด้วยดิจิทัล และสกัดสารสนเทศเชิงพื้นท่ีและเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อ

น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของอ้อย กับชุดข้อมูลไบโอเมทริกซ์ ประกอบด้วยความสูง ดัชนีพื้นท่ีใบ ดัชนี

พืชพรรณ และขนาดของทรงพุ่มอ้อย น ามาสร้างเป็นแบบจ าลองประมาณการณ์ผลผลิต โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 

ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการประมาณการผลผลิตอ้อยด้วยความสูงของอ้อย มีค่า R2 ดีท่ีสุด คือ 0.89 และค่า 

RMSECV เท่ากับ 1.66 ไร่ ตามมาด้วย แบบจ าลองดัชนีพื้นท่ีใบ ขนาดทรงพุ่มอ้อย และ ดัชนีพืชพรรณ มีค่า R2 เท่ากับ 

0.89, 0.84 และ 0.77 และค่า RMSECV เท่ากับ 1.66, 4.52, 2.54 และ 3.70 ไร่ ตามล าดับ ช่วงการประเมินก่อนการเก็บ

เกี่ยวประมาณ 1 เดือน มีศักยภาพดีท่ีสุด เนื่องจากเมื่ออ้อยเมื่อเข้าสู่ระยะแก่และสุก อ้อยเร่ิมสะสมน้ าตาลในล าต้น การ

เจริญเติบโตช้าลง ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ งานวิจัยนี้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ

วางแผนและตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือลดตน้ทุน และใชท้รัพยากรการเกษตรอย่างแมน่ย า  
 

ค าส าคัญ:  อ้อย, อากาศยานไร้คนขับ, ไบโอเมทริกซ์, การประมาณการผลผลิต, การรังวัดดว้ยภาพดจิิทัล  
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-Abstract- 

 

Abstract  
 

 Today the forecast of sugarcane yield has restrictions on time and accuracy of data. This research applied 

unmanned aerial vehicle technology to the development of a model for sugarcane growth and sugarcane yield estimate 

in Kao Liao district, Nakhon Sawan province. Multispectral aerial photographs were shot in accordance with the 

sugarcane growth period. Data were processed using digital photogrammetry, spatial information extraction, and field 

data collection for analyzing relationship between sugarcane yield and biometric dataset comprising sugarcane height, 

leaf area index, vegetation index, and canopy growth of sugarcane to be made an estimation model for sugarcane 

yield with the use of regression analysis. The study results revealed that the estimation model for sugarcane yield 

based on its height has the best R2 value equal to 0.89 and RMSECV value was 1.66 Rais, followed by the model of 

leaf area index, the model of canopy growth, and the model of vegetation index having R2 values equal to 0.89, 0.84 

and 0.77 and RMSECV values were equal to 1.66, 4.52, 2.54 and 3.70 Rais respectively. It was found that estimation 

taken place 1  month prior to harvesting gave the best outcome as when sugarcane entered maturity to ripening 

periods, it started to accumulate sugar in its stem. Its growth appeared to be slower, causing a data discrepancy. This 

research can support management, planning, and decision-making in sugarcane and sugar industries so as to reduce 

costs and utilization of agricultural resources in an accurate manner.   
 

Keywords:  Sugarcane, UAV, Biometric, Yield estimation, Digital photogrammetry  
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องท าลายเข็มฉดียา 

Design and Develop of a Needle Destroyer Machine  
 

อภริัญธ์ จันทร์ทอง1*, อาคม ลักษณะสกุล1, สุพร ฤทธิภักดี1, ศักดิ์ชัย ตันตวิิวัทน์2 และ ภารดา อุทโท3 

Apirun Chanthong1*, Arkhom Luksanasakul1, Suporn Rittipuakdee1, Sughai Tantiwat2 and Parada Utto3  
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเคร่ืองท าลายเข็มฉีดยา การท างานของเครื่องใชห้ลักการอาร์ค

เพื่อท าลายในการท าลายเข็มฉีดยาและควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยขั้นตอนการท าลายประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

คือ ขั้นตอนการถอดเข็มออกจากพลาสติก และการท าลายเข็ม การทดสอบใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 18 21 23 และเบอร์ 25 ใน

การทดสอบ  

ผลการทดสอบพบวา่เข็มฉีดยาเบอร์ 18 โดยมีกระแสอาร์คเฉลี่ย 25.64 แอมป์ ความยาวเฉลี่ย 30 มลิลเิมตร เข็ม

ฉีดยาเบอร์ 21 โดยมีกระแสอาร์คเฉลี่ย 24.67 แอมป์ ความยาวเฉลี่ย 29 มลิลเิมตร เข็มฉีดยาเบอร์ 23 โดยมีกระแสอาร์ค

เฉลี่ย 6.12 แอมป์ ความยาวเฉลี่ย 29 มิลลิเมตร และเข็มฉีดยาเบอร์ 25 โดยมีกระแสอาร์คเฉลี่ย 5.31 แอมป์ ความยาว

เฉลี่ย 29 มลิลเิมตร จากกระแสเฉลี่ยคือการปรับพกิัดกระแสของตูเ้ชื่อมท่ีเหมาะสมของเข็มฉีดยาแต่ละเบอร์ 

 

ค าส าคัญ:  เข็มฉีดยา, การท าลายเข็ม, การอาร์ค, ไมโครคอนโทรลเลอร์  
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-Abstract- 

 

Abstract  
The purposes of this paper was to design and develop of a needle destroyer machine. Destroying objects on 

demand with ARC is used as method of a machine. And Arduino Microcontroller is used to control. The destruction 

process consists of 2 steps: removing the needle from the plastic and destroying needles. The test uses needle number 

18 21 23 25 26 and number 27 for testing.  

The test results showed that the needle no. 18, with an average arc current of 25.64 A, the average length 

of 30 mm. the needle no. 21 with the average arc current of 24.67 A, the average length of 29 mm. the needle no. 

23, with the current of R. Average length 6.12 A, average length 29 mm. the needle no. 25, with an arc current of 

5.31 A, average length 29 mm. the needle no. From the average current is the adjustment of the current rating of 

the welding cabinet, suitable for each syringe number 
 

Keywords: Needle, Needle destroyer, ARC, Microcontroller  
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-Abstract- 

ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่มต่ีอประสทิธิภาพการตัดสินใจ 

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดจันบุรี 

The effect of quality of management accounting in formation to wards decision-

making efficiency of small and medium enterprises in chanthaburi province 
 

รุ่งรัศมี ดีปราศรัย1* 

Rungrasmee Deeprasai1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหารท่ีมีต่อประสิทธิภาพ 

การตัดสินใจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชี หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

จันทบุรี จ านวนท้ังสิ้น 400 แห่ง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษา พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดจันทบุรี ให้ความส าคัญกับคุณภาพข้อมูลทาง 

การบัญชีบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์กับปัญหา  

ด้านความนา่เชื่อถือได ้และด้านความทันเวลากับความต้องการ ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ด้านการเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังพบวา่ คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับ

ปัญหา และด้านความน่าเช่ือถือได้ มีผลกระทบในระดับต่ าต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในจังหวัดจันทบุรี ส่วนด้านความทันเวลากับความต้องการ มผีลกระทบในระดับปานกลางต่อประสิทธิภาพการ

ตัดสินใจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจังหวัดจันทบุรี อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ:  ผลกระทบ, คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร, ประสิทธิภาพการตัดสินใจ,  

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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-Abstract- 

Abstract 
This study aimed to investigate effects of management accounting data quality on decision making efficiency 

of small and medium enterprises (SMEs) in Chanthaburi province. The questionnaire was applied for collecting the 

data from 400 accounting executives or decision makers. Statistics used were mean, standard deviation and 

multiple linear regressions. 

The result found the overall of small and medium enterprises (SMEs) focusing on management accounting 

data quality was great. The aspects were relationship with problems, reliability and punctuality. The overall of 

SMEs that focused on decision making efficiency was great such as acceptance from related person, the maximum 

efficiency and achieving goals. Moreover, it found that management accounting data quality, relationship with 

problems and reliability had a low impact on decision making efficiency of SMEs in Chanthaburi province. In the 

other hand, punctuality aspect had a medium impact on decision making efficiency of SMEs in Chanthaburi province 

and had a statistically significant at the level of 0.01. 
 

Keywords:  Quality of management accounting information, Decision-making efficiency, Small and medium enterprises 

 

  



665 

-Abstract- 

ผลกระทบของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของเงนิเฟ้อท่ีมีต่อ

ความต้องการถือเงินในประเทศไทย 

The effects of economic uncertainty and inflation volatility on the demand for 

money in Thailand  
 

พบกานต ์อาวัชนาการ1* และ ปุณฑวิกา นาคา2 

Popkarn Arwatchanakarn1* and Poontavika Naka2 

 

บทคัดย่อ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ และความต้องการถือ

เงินยังมีความไม่ชัดเจนในการศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ จากงานศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า ความไม่นอนทาง

เศรษฐกิจและความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อสามารถสร้างสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่อความต้องการถือเงินได้ ดังนั้น 

งานศึกษานี้มุ่งศึกษาผลกระทบของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อท่ีมีต่อความ

ต้องการถือเงินในประเทศไทย โดยได้เพิ่มปัจจัยท้ังสองเข้าไปในแบบจ าลองความต้องการถือเงินดั้งเดิมและประมาณ

ค่าแบบจ าลองด้วยวิธี autoregressive distributed lag (ARDL) ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการถือเงินของประเทศ

ไทยและปัจจัยก าหนดความต้องการถือเงิน อาทิ ระดับรายได้ อัตราดอกเบ้ียภายในประเทศไทย อัตราดอกเบ้ีย

ตา่งประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของเงินเฟอ้ มคีวามสัมพันธ์กันในระยะ

ยาว นอกจากนี้ ยังพบว่า ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของเงินเฟ้อส่งผลต่อความต้องการถือเงิน  

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้ความต้องการถือเงินในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ความผันผวนจากเงินเฟ้อมีผลท าให้ความตอ้งการถือเงินลดลง อกีทัง้การเพิ่มปัจจัยท้ังสองเข้าไปในแบบจ าลอง

ส่งผลให้ฟังก์ช่ันความต้องการถือเงินมเีสถียรภาพตลอดชว่งเวลาท่ีท าการศกึษา 
 

ค าส าคัญ:  ความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจ, ความผันผวนของเงินเฟอ้, ความตอ้งการถือเงิน, ประเทศไทย,  

แบบจ าลอง ARDL 
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-Abstract- 

Abstract  
  

The relationship between economic uncertainty, inflation volatility and money demand are ambiguous in 

theoretical and empirical literature.  Based on previous studies, economic uncertainty and inflation volatility can 

create an uncertain circumstance affecting public’s holding of money in either direction. The main purpose of this 

paper is to investigate the effect of economic uncertainty and inflation volatility on money demand in Thailand. To 

achieve this, this paper specifies an augmented money- demand function for Thailand that includes economic 

uncertainty and inflation volatility as two additional determinants of money demand.  The two determinants are 

derived from different sources. While a measure of economic uncertainty is drawn from Ozturk and Sheng (2018), 

a measure of inflation uncertainty is generated using a GARCH ( 1,1)  model of inflation.  The empirical results, 

obtained by the autoregressive distributed lag (ARDL) approach to cointegration, suggest a cointegral relationship 

between Thailand money demand and its determinants. In addition, we find that economic uncertainty and inflation 

volatility have both short- run and long- run effects on the demand for money in Thailand.  In particular, in the 

long-run, economic uncertainty makes the public to hold more money; however, inflation volatility induces to lower 

demand for money. 

Furthermore, by including both economic uncertainty and inflation volatility, the CUSUM and CUSUMSQ test yields 

a stable money demand over the estimation period.  
 

Keywords: Economic uncertainty, Inflation volatility, Money demand, Thailand, ARDL model 
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-Abstract- 

การยอมรับต้นทุนการถอืครองเทคโนโลยสีมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 

Cost acceptance of smartphone technology of customer in Khon Kaen province 
 

อารีรัตน์ เชือ้บุญเกิด โนท1* 

Arirat Chueabunkoet Noth1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยอมรับต้นทุนการถือครองเทคโนโลยสีมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค 

ในจังหวัดขอนแก่น โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สมการถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 ในการทดสอบสมมติฐานการวจิัย สรุปผลการวจิัยดังนี้  

ผู้ซื้อสมาร์ทโฟนภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ส่วนมากเป็นเพศหญิงมีอายุ  

15-24 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท โดยส่วนใหญ่ซือ้

สมาร์ทโฟนราคาเฉลี่ย 12,886.55 บาท ใชส้มาร์ทโฟนเฉลี่ยวันละ 10.64 ชั่วโมง เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายในระยะเวลา 3 

ปี ซึ่งมีการยอมรับต้นทุนการถือครองสมาร์ทโฟนเฉลี่ยวันละ 11.76 บาท และ 1.10 บาทต่อชั่วโมง  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่การยอมรับการใช้เทคโนโลยยีังส่งผลตอ่การยอมรับตน้ทุนการถอืครองเทคโนโลยสีมาร์ทโฟน อย่างมี

นัยส าคัญ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

ค าส าคัญ:  การยอมรับตน้ทุน, เทคโนโลยสีมาร์ทโฟน, การยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
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-Abstract- 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the cost acceptance of smartphone technology by customers in 

the Khon Kaen province. By collection of primary data obtained from 400 people. The research data consisted of 

data collection by way of face to face survey methodology, the frequency, mean, percentage and standard 

deviation were applied for analyzing the data. Multiple regression at the 0.05 level is significant for hypothesis 

testing. 

 The survey taken from smartphone buyers with at least 1 year of living in the municipality found that it 

was mostly women purchasing in the age range of 15-24 years, receiving an average income of 15,000 baht Per 

annum. An average priced smartphone was 12,886.55 baht, the usage of the smartphone averaged 10.64 

hours/day, average purchase of a new smartphone is 3 years. So, the user has accepted the cost 11.76 baht/day 

and 1.10 baht per hour. The consequence of hypothesis testing found that user acceptance of new smartphone 

technology affected the cost increase acceptance of purchasing the latest smartphone technology with a significant 

95% confidence level. 
 

Keywords:  Cost acceptance, Smartphone technology, User acceptance of technology 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทย 

A panel ARDL analysis of foreign direct investment and economic growth in 

Thailand’s Border provinces 
 

พรพินันท์ ยี่รงค์1* 

Pornpinun Yeerong1* 
 

บทคัดย่อ 
  ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา จ านวนของบริษัทต่างชาติในพื้นชายแดนของประเทศไทยมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่าง

ตอ่เนื่อง และกลายมาเป็นสว่นส าคัญของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของการ

ลงทุนจากต่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของรายจังหวัดยั งไม่เห็นหลักฐานแน่ชัด โดยเฉพาะกับจังหวัด

ชายแดน ท้ังนี ้นโยบายเขตเศรษฐกิจพเิศษได้ถูกประกาศอยา่งเป็นทางการในปี 2014 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์

ท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น งานศึกษาในคร้ังนี้จึงมีจุดประสงค์

เพื่อท่ีจะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นท่ี

ชายแดน 23 จังหวัด ระหว่างปี 2007-2018 ด้วยวิธีการพาแนลเออาร์ดีแอลท่ีใชต้ัวประมาณค่าท่ีหลากหลาย ผลจาก

การทดสอบความสัมพันธ์ พบวา่การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศไม่ได้มผีลกระทบตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของต่างชาติไม่ได้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นท่ีชายแดน

ประเทศไทยแตอ่ย่างใด  
 

Keywords:  การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ, แบบจ าลองพาแนลเออารด์ีแอล, พื้นท่ีชายแดน 
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-Abstract- 

Abstract  
In the past ten years, the number of foreign corporations in border provinces has grown continuously and 

became crucial to Thailand’s economic growth. However, foreign direct investment (FDI) contributes to each 

province’s economic growth is suspicious, especially Thailand’s border city. Special Economic Zone policy was 

officially launched in 2014 and became an essential strategy for driving Thailand’s economic growth. This paper 

investigates the relationship between FDI and economic growth in 23 border provinces of Thailand throughout 

2007-2018. This study employed Panel Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) technique with different unit root 

tests and several estimators. The result shows that FDI has no significant impact on economic growth by using the 

Pooled Mean Group (PMG) estimator in the short-run and long-run. Therefore, FDI may not be one of the engines 

driving Thailand’s border province’s economic growth. 
 

Keywords: Foreign direct investment, Panel ARDL, Border 
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-Abstract- 

การเปรียบเทยีบการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีภาษอีากรและสอบ

บัญชีรับอนญุาตในการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

Comparison of auditing practices between tax auditors and certified public 

accountants to audit the financial statements of a limited partnership  
 

พันธกานต ์นันตาลิต1* 

Pantakan Nantalit1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ในการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการ

ปฏบัิตงิานสอบบัญชรีะหว่างผู้สอบบัญชภีาษีอากรและผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

งานสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่าง แบบวิธีการจัดสรรโควตาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนประชากรท้ังหมดของผู้สอบบัญชีภาษีอากร จ านวน 

3,659 ราย และผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต จ านวน 1,424 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  ประชากรกลุม่ตัวอย่าง เป็นผู้สอบบัญชี

ภาษีอากร จ านวน 732 ราย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 285 ราย ได้รับการตอบกลับจ านวน 309 ราย คิด

เป็นร้อยละ 30  โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) และเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการ

พรรณนา(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

ห้างหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชภีาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอ่

การปฏิบัติงานการตรวจสอบงบการเงิน ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตส่วนใหญ่มกีารปฏบัิติงานไม่แตกตา่งกันมากนักเนื่องจากผู้สอบบัญชภีาษีอากร และผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต

จ าเป็นต้องปฏบัิตติามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 122/2545 เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏบัิตงิาน และการรายงาน

การตรวจสอบ และรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545  ให้ได้มาก

ท่ีสุด และมีขอ้ปฏบัิตท่ีิแตกต่างกันในบางประเด็นคอื ประสบการณ์ในการท างานของผู้สอบบัญชภีาษีอากรระหว่าง 1-

5 ปี ยังขาดความช านาญ ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของธุรกิจที่มีความซับซ้อนท าให้ผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินดังกล่าว 
 

ค าส าคัญ:  การสอบบัญช,ี ผู้สอบบัญชภีาษีอากร, ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต  
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-Abstract- 

Abstract  
 Subject research Comparison of audit practices between tax auditors And certified public accountant 

In auditing the financial statements of a limited partnership Its purpose is to compare the differences in auditing 

practices between tax auditors. And certified public accountant To propose guidelines for the development of audit 

quality for the tax auditor And certified public accountant In this study, random sampling methods were used. The 

quota allocation method is proportional to the total population of 3,659 tax auditors and 1,424 certified auditors, 

representing 20% of the sample population. There are 732 tax auditors and 285 certified auditors, receiving 309 

responses, representing 30% using a questionnaire, a checklist and descriptive. Statistic) was analyzed by using 

frequency and percentage (Percentage) and descriptive statistic to explain information about the level of knowledge 

and understanding in the performance of auditing of partnerships of the auditors. Tax And certified public 

accountant To compare performance And effectiveness on the performance of auditing financial statements. The 

research results were found that Performance of the Tax Auditor And most of the certified public accountants do 

not perform much differently due to the tax auditors. And a certified public accountant is required to comply with 

the Revenue Department Order No. Tor.Por 122/2545 regarding the criteria for performance. And audit reporting 

And certify accounts under Section 3 of the Revenue Code dated 19 November 2002 as much as possible And 

there are different practices in some areas: Working experience of tax auditors between 1-5 years still lacking 

expertise. Inexperienced The complexity of business auditing results in the lack of confidence in the tax auditor in 

performing the audit of a limited partnership. Including expressing an opinion on the said financial statements 
 

Keywords:  Auditing practices, Tax auditor, Certified public accountants 
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-Abstract- 

ความสัมพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรและราคาตลาดของ

หลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัทธุรกิจค้าปลกีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

Relationship between profitability ratios and stock price of retail business 

group listed in the stock exchange of Thailand 

 

วัลลพ ลอ้มตะคุ1* 

Wanlop Lomtaku1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรและราคาตลาด

ของหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทธุรกิจค้าปลีกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน  

5 บริษัท (50 ตัวอย่าง) ศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562 วิธีทางสถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ

วเิคราะห์ถดถอย  

 ผลการศกึษา พบวา่  

ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก  ตัวแปรอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรสามารถอธิบายราคาของ

หลักทรัพย ์ได้คอ่นข้างนอ้ย (ร้อยละ 23.73) อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ (NPM) และ อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน

ตอ่รายได้ มคีวามสัมพันธ์ทางลบกับ ราคาหลักทรัพย ์อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณารายบริษัท พบว่า บริษัทท่ีมีสมการการท านายท่ีใช้ได้ (sig.) คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร ของท้ัง 2 บริษัท สามารถ

อธิบายราคาของหลักทรัพย์ ได้มากถึงร้อยละ 90.43 และ 91.81 ตามล าดับ ในขณะท่ีสมการท านายของอีก 3 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุ คเกอร์ จ ากัด 

(มหาชน) ไมม่นีัยส าคัญ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was to study relationship between profitability ratios and stock price of retail 

business group listed in the Stock Exchange of Thailand based on the sampling group of 5 Retail Business 

companies (50 samplings) during the year 2010-2019. Analysis statistics are Pearson correlation and regression 

analysis.  

The research findings were as follows: 

1. In the overall of retail business Group, profitability ratios could describe stock price quite small 

(23.73%). Net profit margin and Operating Income Margin have negative significantly correlation with stock price. 

2. In each company, the companies which have a significant prediction equation were CP ALL public 

company limited and Home Product center public company limited. Their profitability ratios could describe stock 

price quite large (90.43%, and 91.81%, respectively). While 3 other companies including Siam Global House public 

company limited, Siam Makro public company limited and Berli Jucker public company limited have insignificant 

prediction equation. 
  

Keywords: Profitability ratios, Stock price, Retail business  
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กระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญ: กรณีศกึษาบ้านวงักะ ต าบลหนองลู 

อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี

The learning process of Mon Ethnic Identities: A case study of Ban Wang Ka, 

Nong Lu Sub-district, Sangkhla Buri district, Kanchanaburi province 

 

นพรัตน์ ไชยชนะ1*, อภชิาต ใจอารีย์2 และ ประสงค์ ตันพิชัย2 

Nobparat Chaichana1*, Apichart Jai-aree2 and Prasong Tanpichai2 
 

บทคัดย่อ 
 กลุ่มชาติพันธ์ุมอญบ้านวังกะอพยพเข้าสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2491 ด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก  

อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุมอญเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สร้างพรมแดนชาติพันธ์ุ ด้วย 

การเลือกสรรความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาเป็นสัญลักษณ์โดยการสร้างอดีตขึ้นมารับใช้ปัจจุบัน ได้แก่ อัตลักษณ์ 

ด้านภาษา อัตลักษณ์ด้านท่ีอยู่อาศัย อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย อัตลักษณ์ด้านอาหาร อัตลักษณ์ด้านพิธีกรรม  

ความเชื่อ อัตลักษณ์ด้านประเพณี อัตลักษณ์ด้านดนตรีและการร า กระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุมอญ

เกิดขึ้นในลักษณะของวัฒนธรรมชุมชน ก่อตัวขึ้นจากการต่อสู้เพื่อให้ทุกคนมีอยู่มีกิน เอาชีวิตรอด และความสัมพันธ์

ร่วมกันในชุมชน เกิดวัฒนธรรมการผลิต การสร้างระบบคุณค่าพร้อมกับพิธีกรรมต่าง ๆ น า ไปสู่การจัดระบบ

ความสัมพันธ์ท่ีท าให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แสดงถึงพหุอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุมอญในชุมชนบ้าน

วังกะว่า “ตัวเป็นไทย ใจเป็นมอญ”  
 

ค าส าคัญ:  อัตลักษณช์าติพันธ์ุ, กระบวนการเรียนรู้, พรมแดนชาติพันธ์ุ 

 

  

                                                           
1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 
2 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 
1 Community Development Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kanchanaburi Rajabhat University Kanchanaburi 

Province 71190 
2 Department of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart 

University, Nakhon Pathom Province 73140 

*Corresponding author e-mail: chimmanee2531@gmail.com  



676 

-Abstract- 

Abstract  
 The ethnic Mon of Ban Wang Ka immigrated to Thailand in 1948 mainly because of political reason. Their 

ethnic identities are results of economic, social and political interactions and selections of cultural differences as 

their symbols using the past to serve the present.  These identities are language, housing, dressing, food, rituals, 

beliefs, traditions, music and dance. The learning process of Mon ethnic identities happens as community culture 

where people struggle for wellbeing and survival.   Relationship in the community causes production culture.  They 

build a value system with various rituals that lead to a relationship system that makes people in the community 

live together happily with peace.  This illustrates the multi-identities of the ethnic Mon of Ban Wang Ka as reflected 

in the slogan “Thai bodies with Mon’s hearts”. 
 

Keywords:  Ethnic identities, Learning process, Ethnic border 
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การศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินเทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

A study of local arts and culture, Mae Chan sub-district municipality,  

Mae Chan district, Chiang Rai province 
 

กัลยาณ ี สายสุข1* 

Kanlayanee Saisuk1*  
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในเทศบาลต าบลแม่จัน 2. เพื่อ

ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่จัน  โดยมุ่งให้เกิด

การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่จันเพื่อเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการต่อยอดไปสู่

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยใชร้ะเบียบวิจัยเชงิคุณภาพ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามโดย

การสัมภาษณเ์ชงิลึก การสังเกตอย่างมสี่วนร่วม และการประชุมกลุม่ย่อย  กลุ่มบุคคลข้อมูลได้แก่ ผู้น าชุมชน  ปราชญ์

ชาวบ้าน  และนักวิชาการท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่จัน ประกอบด้วย 5 

วัฒนธรรม ได้แก่ 1. ความเชื่อธรรมเนียมประเพณีท้ังตามประเพณีทางล้านนาและความเชื่อท้องถิ่น  2. ภาษาและ

วรรณกรรม 3. ศิลปหัตกรรม 4. ดนตรีและนาฏศิลป์ 5. ชีวิตและความเป็นอยู่  ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญคือ ขาดการ

สบืทอดและความสนใจจากเยาวชนรุ่นใหม ่ตลอดจนการจัดเก็บขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  แนวทางการ

พัฒนา คือ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการใช้

เทคโนโลยแีละรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ เพื่อการอนุรักษแ์ละเผยแพร่สูส่าธารณชน  
 

ค าส าคัญ:  ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น, เทศบาลต าบลแมจ่ัน, เชียงราย 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objectives of this research are: 1. to collect information on local arts and culture in Mae Chan Sub-

district Municipality, 2. to study conditions, problems, obstacles, and guidelines for the development of local arts 

and culture of Mae Chan Sub-District Municipality by focusing on the conservation and the development of local 

arts and culture of Mae Chan Sub-District Municipality as a cultural fund in order to extend the creative economy 

i n the community. The researcher used the qualitative research method by collecting data from documents, field 

data through in-depth interviews, observation, and small group meeting. Information groups included community 

leaders, local philosophers, villagers, and local scholars. The results were found that Local Arts and Culture of Mae 

Chan Sub-district Municipality consisted of 5 cultures as follows: 1. traditional beliefs of both Lanna custom and 

local custom, 2. language and literature, 3. arts and crafts, 4. music and dance, and 5. living and customs. The 

main obstacles in this research were lack of inheritance and interest from the young generation as well as 

systematic storage and public relations of information. The development approach is to raise awareness of the 

value and pride in their own local arts and culture. This also includes the use of new technologies and forms of 

public relations to conserve and to promote the community to the public. 
 

Keywords: Local arts and culture, Mae Chan sub-District municipality, Chiang Rai 
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อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาติพันธุ์ลาหู่เหลือง บ้านแม่แจ๋ม 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

Local food identity, Local wisdom of Lahu Shi ethnicity Ban Mae jam, 

Mueang Pan district, Lampang province 
 

ชุตินษิฐ์ ปานค า1*, ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช1 และ เอกสิทธิ์ ไชยปิน2 

Chutinist Pankham1*, Pongprad Soonthornpasuch1 and Eakkasit Chaipin2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ือง อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธ์ุลาหู่เหลือง บ้านแม่แจ๋ม อ าเภอเมือง

ปาน จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษากระบวนการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุลาหู่เหลือง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่เหลือง 

ผู้น าชุมชน พัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการท่องเท่ียวในชุมชน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก การจัดเวทีสนทนากลุ่ม การประชุมกลุม่ย่อย การปฏบัิตกิารการสาธิตการถ่ายทอดอาหารพื้นบ้านการสังเกตแบบ

มสี่วนร่วมและแบบไมม่สี่วนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านของชาติพันธ์ุลาหู่เหลืองดั้งเดิมจะมีรสชาติเผ็ด เดิมจะปรุงรส

อาหารด้วยพริก ถั่วเน่าและเกลือ โดยวิถีชีวิตตลอดปีจะมีการหาอาหารจากป่าชุมชน อัตลักษณ์อาหารดั้งเดิมของพี่

นอ้งลาหู่เหลอืงคือ ส่าจ้อยน้ าพริกถั่วเนา่ข้าวปุ๊ก ปัจจุบันดว้ยการปรับตัวอยูก่ับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของยุค

สมัยใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวของชุมชน ท าให้เกิดการสร้างจุดขายเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยอัตลักษณ์

อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรพืชเมืองหนาวคือ น้ าพริกแมคคาเดเมียส้มต าแมคคาเดเมียย าใบเหมี้ยง ได้ถูก

ประยุกต์มาเป็นอาหารตอ้นรับส าหรับนักท่องเท่ียวจนเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนกระบวนการสร้างอัต

ลักษณ์ของชุมชนมีพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาท่ีมาจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ          

2) ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากประสบการณ์และ3) ภูมิปัญญาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการท ามาหากิน อาชีพและภูมิปัญญาด้าน

อาหารสบืทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุลาหูเ่หลอืงท่ีมีเสนห่์เอกลักษณ์เฉพาะตนมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
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-Abstract- 

Abstract  
The research on local food identity, local wisdom of the Lahu Shi ethnic group at ban mae jam, mueang 

pan district, Lampang province, aims to investigate local food identity through local wisdom and to study the 

process of establishing the ethnic identity of Lahu Shi. This research is a qualitative research. The sample group 

studied consists of the Lahu Shi ethnic group members, community leaders, community development leaders, and 

community tourism entrepreneurs. The research instruments include in-depth interviews, focus group discussion, 

small group meeting, traditional cooking demonstration workshop, and non-participant observation.  

The identity of the traditional LahuShi ethnic food is spicy. Originally the food was seasoned with chili, 

rotten soybeans and salt. Throughout the year, the way of life of the Lahu Shi peopleis to find forest products from 

community forests. The original foods of Lahu Shi are sa joy (steamed pork with curry pastein banana leaves), 

rotten soybeans chili paste, and kaopook (grilled sticky rice ball).With adaptation to nature andthe transformation 

of the modern era, as well as promoting community tourism, the Lahu Shi at ban mae jam create the selling point 

to increase income with food identity from the winter crops. Macadinia chili paste, macadinia papaya salad and 

baimiang salad have been adapted as foodsto welcome tourists. Those menusare now widely popular today. 

Regardingthe community identity buildingprocess, the identityhas developed from three local wisdoms: 1) wisdom 

that comes from natural living, 2) wisdom from experience, and 3) specialized wisdom from livelihood. Occupation 

and food wisdoms are inherited as culture of the Lahu Shi ethnic group that has a unique charm until now. 
 

Keywords: Local food identity, Local wisdom, Lahu Shi ethnicity 
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-Abstract- 

กระบวนการกลายเป็นเมืองของชุมชนในพื้นท่ีต าบลโชคชัยอ าเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงราย 

Urbanization Process of Chokchai sub-district, Doi Luang district, Chiangrai 

province 
 

ศศพิัชร์ เมฆรา1* 

sasiphat mekara1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองกระบวนการกลายเป็นเมืองของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาล ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการกลายเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างไร  ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิง

พื้นท่ี จากการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์จากบริบททางด้านการปกครอง 

เพื่อมอกระบวนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท่ี์ดินในพื้นท่ี จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีมีลักษณะของการกลายเป็น

เมืองตามแผนพัฒนาของรัฐรูปแบบการพัฒนาท่ีเข้ามาในรูปแบบการยกะดับการปกครองท้องถิ่น ท าให้ประชาชนใน

พื้นท่ีมีการตื่นตัวต่อการพัฒนาท่ีเข้ามาในพื้นท่ี และส่งผลต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยมีลักษณะการใช้พื้นท่ี

เป็นรูปแบบการเกษตรเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายการพัฒนาจากรัฐ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน เช่น การน า

เทคโนโลยท่ีีทันสมัยและความสะดวกสบาย ของรูปแบบการกลายเป็นเมอืงในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม ่

อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนในพื้นท่ียังคงใช้วถิีชีวติแบบดั้งเดิม และมีมุมมองเชิงบวกต่อวถิีชีวิตแบบชนบท และมี

แนวโน้มในการมองเห็นคุณค่าของวิถีดั้งเดิมและต้องการรูปแบบการพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับการคงอยู่ของประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอ่ไป   
 

ค าส าคัญ:  กระบวนการกลายเป็นเมอืง, ผลกระทบ, ต าบลโชคชัย 
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-Abstract- 

Abstract 
 This research on the urbanization process of communities in Chokchai sub-district, Doi Luang district, 

Chiang Rai province, is aimed to study about how the urbanization process takes place. Through a spatial analysis 

process From the comparison of land use that has changed And analyzed from the administrative context For the 

process of changing the landuse in the area The research results reveated that the area has the characteristics of 

urbanization according to the state development plan, the development model that take place in the form of the 

local government regulation make people in the area to be more aware to the developments that take place in 

the area and affect the characteristic of land use, by having the land use characteristic in more agricultural 

according to the development policy from the government including changing the way of the community such as 

an adopting modern technology and convenience of urbanization in everyday life, especially by new generation. 

However, some people in the area still use their traditional way of life and having a positive view of rural life and 

tend to value the traditional way and require a development model along with the persistence of local traditions 

in order to achieve sustainable development.  
 

Keywords: Urbanization process, Impact, Chokchai sub-district 
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-Abstract- 

พิธีกรรมส่งเคราะห์บ้าน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านแวน อ าเภอเชียงค า  

จังหวัดพะเยา 

Ritual for village exorcism: A case study of the Tai Lue at Ban Van,  

Chiang Kham District, Phayao province 
 

ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์1* 

Natchawinont Saengrichan1* 
 

บทคดัย่อ 
  บทความนี้มุ่งศึกษาพธีิกรรมส่งเคราะห์บ้าน กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อบ้านแวน อ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์และตีความพิธีกรรมส่งเคราะห์บ้าน โดยการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม และใช้แนวคิดหน้าท่ีนิยมทางคติชนวิทยาร่วมกับการตีความในพิธีกรรม   ผลการศึกษา

พบวา่  องคป์ระกอบของพธีิกรรมมกีารประกอบสร้างอย่างมขีั้นตอน ด้านการวเิคราะห์และตีความพิธีกรรม แสดงให้

เห็นว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล เป็นการขอพรต่อผีบรรพบุรุษ เป็นท่ีพึ่งทางใจ เป็นการแสดง

ความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อผีบรรพบุรุษ และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการปรับรับวัฒนธรรมพุทธเข้ากับ

วัฒนธรรมดัง้เดิม  
 

ค าส าคัญ:  พธีิกรรม, ส่งเคราะห์บ้าน, ไทลื้อ 
 

Abstract 
  This article focuses on the ritual for village exorcism: a case study of the Tai Lue ethnic group at Ban 

Van, Chiang Kham District, Phayao Province. The objective of the study is to analyze the elements of the ritual 

for village exorcism and is to interpret the ritual for village exorcism. The research method was designed to 

collect data in the fieldwork and the concept of functionalism in folklore was applied together with ritual 

interpretation. The study found that the elements of the ritual were constructed step by step. In terms of 

analysis and interpretation of ritual, it showed that the ritual was exorcizing and eliminating unfortunate things, 

making a wish from ancestor spirits, looking for a mental refuge, showing respect and gratitude to the ancestor 

spirits. It represents a process of Buddhist acculturation in traditional culture. 
 

Keywords:  Ritual, Village exorcism, Tai Lue  
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-Abstract- 

“ฮ ีตคอง” วัฒนธรรมอสีานแห่งสัญญะท่ีทรงพลังยั่งยืนเหนือกาลเวลา 

"Hit Kong" The Northeastern culture of sign is a powerful 
 

บัญชา พุฒวินากุล1* และ นิภาภรณ์ จงวุฒเิวศย์1 

Bancha Bhutwanakul1* and Nipaporn Jongwuttiwes1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจเร่ือง “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” อีกมิติหนึ่งในฐานะท่ีเป็น

ผลผลิตทางวัฒนธรรมของการจัดวางอ านาจชนชั้นคนอีสาน โดยใช้วิธีวิทยาแบบวิเคราะห์ตัวบท , ค า, ภาษาหรือสัญ

วิทยา พบว่า 1) ฮีตคองเป็นประติมากรรมภาษาหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของการจัดวางอ านาจชนชั้นทางสังคม

อีสาน ท่ีมิได้มีความส าคัญเพียงแค่ความหมายและคุณค่าเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วงชิงพื้นท่ีอ านาจแห่งความทรงจ า

เหนือกาลเวลาท่ีตระหง่านท้าทายนักวิชาการด้านท้องถิ่นนิยมตลอดมา แม้ว่าโครงสร้างสังคมอีสานจะเปลี่ยนไปใน

ลักษณะใดก็ตามฮีตคองก็ยังคงศักดิ์สทิธ์ิเสมอ ดังนัน้ ฮีตคองจึงเป็นเครื่องหมาย สัญญะ(ลักษณ์) รูปแบบ แนวปฏบัิตท่ีิ

ดีงาม ถูกต้องตามคองธรรมท่ีคนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังเอามาปรับใช้ได้ยึดเป็นแบบอย่างหรือทางแห่งชีวติ 2) 

การปรากฏและการเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์/แตกต่างในสัญลักษณ์/อัตลักษณ์ของความเป็นอีสานท่ีไม่ต่างจาก

สังคมอื่น ๆ เพียงเพราะเราไม่อธิบายสัญลักษณ์/อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอื่นในพื้นท่ีนี้ท าเป็นเสแสร้งว่า (ปิด กดทับ 

อ าพราง) ไมว่า่จะเป็นการปรากฏในตัวแสดงของสิ่งตา่ง ๆ ภาษาเขยีน พูด สัญญะและรูปสัญญะ เชน่ พระ เจ้า ผี ผู้คน 

วญิญาณ ภายใตค้วามเชื่อบาปบุญ และอทิธิพลทางศาสนาในแต่ละเดือนหมุนเวยีนเลือนผ่านปีแล้วปีเล่า ขณะที่ในตัว

ของมันเองยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์/แตกต่างจนแทบไม่มีอะไรต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อฮีตสิบสองคองสิบสี่สามารถ

สถาปนาพืน้ท่ีอีสานได้แล้วก็ยังคงเป็นค าที่ทรงพลังเหนอืกาลเวลา 

 

ค าส าคัญ : ฮีตคอง, วัฒนธรรมอีสาน, สัญวทิยา  
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-Abstract- 

Abstract  
 This study aims to understand "Hit 12 Kong 14", another dimension as a product of cultural arrangement 

of the Isaan class power. Using the analytical method of text, words, language or semeology, it was found that 1) 

Hikong was a sculpture, language or cultural product of the arrangement of the Isaan class power. It is not only 

important to meaning and value, but can also contend for a timeless memory power that has always challenged 

local scholars. Despite the change in the structure of Isaan society in any way, Hitkong remains sacred, so Hitkong 

is a mark. Symbol, the form of good practice correct by virtue that the previous generation has created for future 

generations to be adapted to be used as a model or way of life 2) The presence and movement of the relationship 

/break will be seen. It differs in the symbol/ identity of Isaan that is no different from other societies, simply because 

we do not explain the symbol/ identity of other cultures in this area, pretend that (cover, press, disguise) whether 

it appears in the character of things, written language, spoken signs and signs, such as gods, spirits, people, spirits 

under belief, sin, merit and religious influence each month circulating year after year. While in and of itself is 

related/ different, there is almost nothing different. 
 

Keywords: HitKong, Isaan Culture, Semiology 
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-Abstract- 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่ พ.ศ. 2447 – 2488 

Economic changes of Ban-Mai market community, 1904 – 1945 
 

อุมาทิพย์ วรพพิัฒน์1* และ ศิริพร ดาบเพชร1 

Umatip Worrapipat1* and Siriporn Dabphet1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในระหว่าง พ .ศ. 2447- 2488 โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่ ท่ีท าให้ชุมชนตลาดบ้านใหม่ขยายตัวจากชุมชนตลาดริมน้ าสู่การ

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมท่ีสง่ผลตอ่การเตบิโตของเมอืงฉะเชงิเทรา  

ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว มีปัจจัย

ส าคัญท่ีสง่ผลให้ตลาดบ้านใหม่ได้ขยายตัวกลายเปลี่ยนไปสูค่วามเจรญิ ปัจจัยแรกเกดิจากการเป็นชุมชนชาวจีน ซึ่งใน

สมัยรัชกาลท่ี 3 อุตสาหกรรมน้ าตาลทรายขยายตัวขึ้นในเมืองฉะเชงิเทรา โดยมีชาวจีนแต้จิ๋วเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกกิจการ 

และชาวจีนท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองฉะเชิงเทรามีท้ังท่ีเป็นเจ้าของกิจการโรงหีบอ้อย โรงสีข้าว พ่อค้า และแรงงาน

รับจ้าง ปัจจัยท่ีสองคือ การท่ีชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดริมน้ าท่ีอยู่ในเส้นทางเชื่อมคลองแสนแสบจากกรุงเทพฯ 

มาถึงฉะเชิงเทรา ชุมชนนี้จึงเป็นเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางการค้าขายทางเรือ เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าจากหัวเมือง

อีสาน หัวเมืองเขมร ก่อนท่ีจะขนส่งต่อไปยังกรุงเทพฯ และต่อมาเป็นท่าเรือเมล์กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และท่าเรือท่ี

ต่อเรือไปยังเมืองต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ปัจจัยท่ีสาม คือ การเติบโตจากการท่ีว่าการมณฑลปราจีนบุรีย้ายมาตัง้ท่ี

ฉะเชิงเทราใน พ.ศ. 2445ท าให้ฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กลางการปกครองและมีความเจริญหลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชน ส่งผล

ต่อจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นตามล าดับ และปัจจัยสุดท้ายคือ การขยายตัวของการคมนาคมท้ังทางเรือ ทางรถไฟ 

(สายตะวันออก) กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา และการสร้างถนน ความเจริญจึงหลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองฉะเชิงเทรามากขึ้น

โดยเฉพาะบริเวณตลาดรมิน้ า 
 

ค าส าคัญ:  ชุมชนตลาดบ้านใหม่, เมอืงฉะเชงิเทรา, มณฑลปราจีนบุรี 
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-Abstract- 

Abstract 
 The goal of this research is to study in depth the economic changes of Ban Mai market community in the 

province of Chachoengsao from 1904 to 1945. The objective of this research is to analyze the factors that affect 

the economic changes of the Ban Mai market that consequently made the market community’s expansion from 

being a market along the river into an economic and transportation center which impacted the growth of the city 

of Chachoengsao. 

 The study has found out that there are significant factors that led to the economic changes of the Ban 

Mai market community during the abovementioned years and its visible expansion and growth.  The first factor is 

the cultural influence of the Chinese community during the time of the reign of Rama III.  The granulated sugar 

industry expanded gradually in the city of Chachoengsao.  The Chinese locals called Tae Jiw were the pioneering 

merchants and they have settled in the city of Chachoengsao.  Some of these Chinese locals owned sugarcane 

mills, rice mills, and some were merchants and laborers.  The second factor is the fact that the Ban Mai market 

community is a market located along the river route that links the Saensab canal from Bangkok to Chachoengsao.  

This community is considered the commercial center using boats to sell goods.  The Ban Mai market was used as 

a port where the merchants loaded and unloaded their goods from the northeastern provinces or Cambodian cities 

before the goods were transported to Bangkok.  Later, it became a Bangkok-Chachoengsao Mail Port and port of 

entry of goods from other provinces in the eastern region.  The third factor is the growth of the office of Prachinburi 

province and transferred the office location to Chachoengsao in 1902.  It made Chachoengsao prosperous and 

became the center of governance and the population increased, respectively.  Finally, the last factor is the 

expansion of the transportation system such as boats and train (Eastern Line) Bangkok-Chachoengsao and the 

construction of concrete roads which made the city of Chachoengsao progressive and flourishing especially the 

market area along the river.        
  

Keywords:  Ban-Mai Market Community, Muang Chachengsao, Monthon Prachiburi 
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-Abstract- 

ประวัติศาสตร์มีชีวิต (เรื่องเล่าไม่มีวันตาย/หาย) สร้างแนวคดิพัฒนาเมือง 

Living history (Stories never die / disappear) Create a meeting for urban 

development 
 

ทวี เสรีวาศ1* 

Tawee Sareewas1* 
 

บทคัดย่อ 

       “ประวัติศาสตร์มีชีวิต(เร่ืองเล่าไม่มีวันตาย/หาย)สร้างแนวคิดพัฒนาเมือง”เป็นผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในเชิง 

การสร้างศิลปะที่สะทอ้นให้เห็นชีวิตและการให้คุณค่ากับเร่ืองราวท่ีผ่านมาในอดตีของชุมชนผ่านการบอกเล่าถึงเนื้อหา

ทางสังคมทีเกิดขึน้จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผู้สูงอายุ(คนเฒ่าคนแก่)ถึงประสบการณ์ของหลายๆเร่ืองท่ีผ่านเวลา

ของความเป็นไปในอดีต อาจเป็นการสะท้อนถึงทัศนคติบางอย่างของผู้ เล่าท่ีมีผลมาจากภาพลักษณ์ของ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกับพื้นท่ีในชุมชนโดยมีฐานแนวความคิดมาจากพิจารณาเร่ืองราวเหล่านั้นเสมือน

วรรณกรรมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งมีกระบวนการทางด้านวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นภาพตัวแทน

หรือเคร่ืองมือของการอธิบายสิ่งท่ีผ่านมาอันกระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกเร่ืองราว  (วรรณกรรม) ของ

ประวัตศิาสตร์ท่ีควบคู่ไปกับวถิีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนในพื้นท่ีจริงและสร้างงานภาพถ่ายชุมชน,การบันทึกเก็บรวม

รวบสิ่งของ สู่การน าเสนอผลงานสร้างสร้างศิลปะด็อกคิวเมนตารี(Documentary Art) เกิดการตีความภายใต้ความ

เป็นไปได้ของศิลปะคอนเซ็พช่วล(Conceptual Art) โดยการน าเสนอแบบศิลปะอินสตอลเลชั่น(Installation Art) ท่ีสร้าง

ความสัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีเกิดขึ้นด าเนินคู่ไปกับพื้นท่ีของชุมชนอันเป็นการให้คนในชุมชนท่ียังคงด าเนินชีวิตอยู่ได้

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองท่ีแท้จริง 
 

ค าส าคัญ: ประวัตศิาสตร์มีชีวิต, เร่ืองเล่า, สร้างแนวคิด, คุณค่าและชุมชน,  

ศลิปะที่บันทึกเก็บขอ้มูลและศลิปะติดต้ังในพื้นท่ี 
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-Abstract- 

Abstract  
 “History lives up to the idea of urban development” is the work of creative research in creating art 

that reflects life and values the past stories of the community through the narrative of the social content created 

by Interviews elderly individuals (old people) about the experiences of many things that have passed the time of 

the past. It may reflect some of the attitudes of the narrator as a result of the image of social change in conjunction 

with the community space, based on the concept of those stories as sociological and anthropological literature. 

There are processes in the way of creating works of art as a representation or a tool for describing things in the 

past. (Literature) of history that is coupled with the way of life of the community in the real area and creating 

community photography work, documenting and collecting. To present the work to create Documentary Art. It is 

interpreted under the possibilities of Conceptual Art by presenting the installation art form that creates a relationship 

with the content that occurs along with A community area where people in the living community realize their true 

self-worth. 
 

Keywords:   Living history, Stories, Conceptualization, Values and communities, Archival and location installed art 
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-Abstract- 

พฤติกรรมและความพึงพอใจผู้ใช้บริการแอพพลเิคชั่น A-Mobile ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์เกษตร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

Behavior and customer satisfaction of A-Mobile application of the Bank for 

Agriculture and agricultural cooperatives,Yi-Ngo district, Narathiwat province 
 

จันตมิา จันทร์เอียด1* และ ชาญณรงค์ ถาวร1  

Jantima Janead1* and ChanNarong Thaworn1 

 

บทคัดย่อ  
การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการ ในธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธวิาส โดยการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบไมใ่ชค้วาม นา่จะเป็น 

(Non-probability sampling) เลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) เนื่องจากสะดวกในการ เข้าถึงกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีสามารถให้ข้อมูลประเด็นปัญหาท่ีต้องการศึกษา จ านวน 200 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมความถี่ใน

การใช้บริการต่อเดือนเฉลี่ย 5 คร้ังขึ้นไป ระยะเวลาในการใช้บริการ เฉลี่ยแต่ละคร้ัง 15 นาทีขึ้นไป และ ช่วงเวลาท่ีใช้

บริการ 20.01 – 24.00 น. ส่วนความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้บริการ (1) ด้านการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 

4.43 (2) ด้านธุรกรรมการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.01 (3) ด้านส่ิงอ านวยความ สะดวก มคี่าเฉลี่ย 3.89 (4) ด้านการใชบ้ริการ 

มีค่าเฉลี่ย 3.71 และ (5) ด้านกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 3.63 ภาพรวมระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ท้ัง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.93 ผลจากงานวิจัยธนาคาร สามารถน าไปประกอบการพิจารณาวางแผน และ

ปรับปรุงการให้บริการรวมถึงการพัฒนาพนักงานให้ปฏบัิตงิานอย่าง มปีระสิทธิภาพตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ:   พฤติกรรม, ความพงึพอใจผูใ้ชบ้ริการ, แอพพลเิคชั่น A-Mobile, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เกษตร จังหวัดนราธวิาส  

  

                                                           
1 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จงัหวัดสงขลา 90000 
1 Management, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University Songkhla 90000 

*Corresponding author e-mail: Jantarat69@gmail.com 



691 

-Abstract- 

Abstract  
This research aimed to study the behavior and satisfaction of A-Mobile application users of the Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooeratives, Yi-Ngo district, Narathiwat Province. By selecting the sample without a 

probability (Non-probability Sarnpling) Accidental Sampling was selected because it was convenient to access the 

sample group that could provide information on the problem to be studied in a total of 200 samples. The tool was 

used as a questionnaire Mean, standard deviation. The results of the research showed that the average monthly 

usage frequency of 5 or more times, the average time spent 15 minutes or more, and the time of service 20.01 

– 24.00 hrs. Service (1) Employee service average 4.43 (2) Financial transaction average 4.01 (3) Facilities were 

the average of 3.89 (4) Service use was an average of 3.71 and (5) Process aspect of the registration process 

had and average of 3.63 Overall, the level of satisfaction of the users in all 5 aspects was average 3.93 The 

results from the Bank's research can be used for planning consideration. And improve the service provision, 

including the development of employees to perform their work efficiently.  
 

Keywords:  Behavior, Customer, Satisfaction A-Mobile application, Agricultural Bank and Agricultural 

Cooperatives Narathiwat province 
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-Abstract- 

การพัฒนาการท่องเท่ียววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยนืในชุมชนเกาะเกร็ด  

ปากเกร็ด นนทบุรี 

The Sustainable development of creative cultural Tourism in Ko Kret 

Community, Pak Kret, Nonthaburi  
 

ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง1* 

Yupin Pipatphuangthong1* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนเกาะเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี งานวิจัยนี้เร่ิมตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์

ของคริสปิน เรมอนด์ และ เกร็ก ริชาร์ด เป็นกรอบความคิดในการท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้การท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ในการพัฒนาเกาะเกร็ด งานวิจัยชิ้นนี้รายงานผลการส ารวจทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ในเกาะเกร็ด การส ารวจคร้ังนี้เป็นการส ารวจเชิงสถิติด้วยการแจกแบบสอบถามนักท่องเท่ียว 200 คนใน

ชุมชนเกาะเกร็ดพร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิจัยได้เลือกพื้นท่ีแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในหมู่บ้านหัตถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาหมู่ 1 ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจัดอบรมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการเรียนรู้ 

และมีก าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ในชุมชนเกาะเกร็ด ผลการประเมินการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์

ต้องเผชิญกับอุปสรรคท้ังจากชาวบ้านและนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมีเวลาจ ากัดเพียงสองสามวันในการเดินทาง

ท่องเท่ียว การเข้าร่วมกิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ต้องใช้เวลามากกวา่นี้และต้องวางแผนจองการเข้าร่วมกิจกรรมลว่งหน้า 

ชาวบ้านในแหลง่ท่องเท่ียวตอ้งมีความรู้ในการตดิตอ่สื่อสารและการจัดการธุรกิจในท้องถิ่น 
 

ค าส าคัญ:  การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์, การพัฒนาอย่างย่ังยนื, การท่องเท่ียววัฒนธรรม 
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-Abstract- 

Abstract  
The aim of this study was to sustainably develop creative tourism in Ko Kret community, Pak Kret district, 

Nonthaburi province. This research began from August 2019 to July 2020. It used Crispin Raymond and Greg 

Richards’s creative tourism idea as a framework for understanding the translation of creative tourism practice in 

Ko Kret development. This research reported the results of a survey of attitude towards creative tourism by tourists 

including the translation in the potential tourist areas that had been developed to be a sample of creative tourism 

in Ko Kret. A survey was conducted by a quantitative survey which was carried out by distributing questionnaires 

to 200 tourists in Ko Kret community with in-depth interviews. We chose the pottery and earthenware 

manufacturing areas in Ko Kret Pottery Handicraft Village Moo 1. This was location of potential creative tourism 

activities by using a few hours for learning and was under development as a destination of creative tourism in Ko 

Kret community. The implementation of creative tourism faced obstacles from villagers and tourists. Most of tourists 

had limited time to travel only a few days. The participation of creative activities had to have more time and 

reservation planning in advance. At the tourist destinations, villagers must have the knowledge of the 

communication and local business management. 
 

Keywords: Creative tourism, Sustainable development, Cultural tourism  
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-Abstract- 

คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

(Thai Lion Air) 

Se rvice ีqualityีa ffe ctingีc us tome r’sีsa tisfactionี withีThaiี Lionี Air ีse rvice 

อวยพร ต๊ะวัน1*, พันทิพา ปัญสุวรรณ1 และ ณัฐรกานต์  ค าใจวุฒิ2 

Aouyporn tahwan1*, Pantipa Pansuwan1 and Nuthakan kumjaiwod2 
 

บทคัดย่อ 

ผู้ใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ระดับ

การศกึษาระดับปริญญาตรี อาชพีเป็นนักเรียน/นักศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกันส่งผลตอ่ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion 

Air) แตกต่างกันมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านความเป็นรูปธรรมด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และ

ด้านการเอาใจใส่ในบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการใช้บริการท้ัง 7 ด้านได้แก่ ด้านการบริการ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร / พนักงานให้บริการ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีการรับรู้คุณภาพการบริการของสายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์ (Thai Lion Air) มคีวามสัมพันธ์กับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ (Thai Lion Air) 

ทุกด้าน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ:  คุณภาพการบริการ, ความพงึพอใจ, พฤตกิรรมการใชบ้ริการ, สายการบินตน้ทุนต่ า   
 

Abstract  
 Most of the customers were female, 20 - 29 years old, graduated with a bachelor degree, worked as 

students, earned average monthly income of less than or equal to 1 0 ,000  baht and the different demographic 

affected to satisfaction with the service provided by Thai Lion Air differently. The perception service quality in 5 

aspects: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, was at a high level. The customers’ 

satisfaction in 7 aspects: service, price, place, promotion, people, process and physical evidence,was at a high 

level. Whereas service quality all five terms related to all terms of the customers’ satisfaction which service 

provided by Thai Lion Air, at the statistical significance level of 0.01.  
 

Keywords: Service quality, Satisfaction, Behavior of using service, Low cost airline   

                                                           
1 บรหิารธุรกิจ บรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวดัเชียงราย 57120 
2 สังคมศาสตร์ บรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวดัเชียงราย 57120 
1 Business Administration, Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai,  Chiang Rai 

province 57120 
2 Social Sciences, Business Administration and Arts Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai, Chiang Rai province 57120 
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รูปแบบการจัดการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ 

อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

Model of group management to strengthen the weaving group of On-Tai 

community women San Kamphaeng District, Chiang Mai province 
 

รุจริา สุขมณี1* และ นิศรา จันทร์เจริญสุข1 

Rujira Sookmanee1* and Nisara Janjaroensuk1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้แบบดั้งเดิม และเพ่ือสร้าง

แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีประชากร 

จ านวน 8 ราย เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัย คือ แบบสัมภาษณ์กลุ่มกึ่งมโีครงสร้าง ผลการวจิัยพบวา่ 

1) สตรีส่วนใหญ่ได้รวมกลุ่มเพื่อผลิตกระเป๋าถัก รองเท้าถัก และตะกร้าถักจากเชือกร่ม โดยน าผลิตภัณฑ์มา

จัดแสดงและจ าหน่ายในนามของกลุ่มถักทอ แต่ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากยังไม่มีการจด

ทะเบียนรับรอง ซึ่งรูปแบบการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้แบบดั้งเดิมนั้น พบว่า ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มท่ีเป็น

ทางการ และไมม่กีารก าหนดแผนการด าเนนิงาน การผลิต การควบคุม จึงส่งผลให้กลุ่มไมม่ผีลการด าเนนิงาน  

2) แนวทางพัฒนาการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พบวา่ ควร

มีรูปแบบกระบวนการการจัดการกลุ่ม ซึ่งเร่ิมตัง้แต ่(1) การวางแผน (2) การจัดองค์การ (3) การสั่งการ (4) การควบคุม 

โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้น า เป้าหมายและทิศทางในการออกแบบโครงสร้างเพื่อก าหนดบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างหน้าท่ี รวมถึงออกแบบระเบียบเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานท้ังด้านการผลิต 

การจัดซื้อวัตถุดิบ การบัญชี การเงิน การตลาด ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น ร่วมวางแผน และสร้างผลประโยชนร่์วมกัน  
 

ค าส าคัญ:  การจัดการกลุ่ม, เสริมสร้างความเข้มแข็ง, กลุ่มถักทอสตรีชุมชน  
 

  

                                                           
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50300 
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Abstract  
This research aimed to examine 1)  the traditional management model of the Weaving Group of 

On- Tai Women Community, and 2)  to develop a management model for the Weaving Group of On- Tai 

Women Community, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province .  There are eight the same group of 

population. A semi-structured interview is employed as a research tool for collecting qualitative data. The 

interview results show that; 

1. Most of the community's women are grouped together to produce woven bags, knit shoes, and 

basketry from shoelaces.  These products are displayed and distributed under the name of the weaving 

group.  However, the consumers lack trust in the product quality since there has not been quality 

certifications received. Regarding the traditional group management model, the Weaving Group of On-Tai 

Women Community was not officially and systematically established, and production and quality control 

plans have never been obtained.  Moreover, there the lack of proper establishment and planning leads to 

the absence of performance evaluation . 

2) Regarding the guidelines for developing group management to strengthen the community,  there 

should be systematic process of group establishment; 1)  planning 2)  organization 3)  command and 4) 

control. The establishment process can be achieved by the group leader who set clear vision for the team . 

Besides, they should set goals and directions in the organization's structure design to dete rmine the group's 

positions and responsibilities.  The development guidelines include issue regulations and measures 

operations in all aspects of the processes, including production purchasing of raw materials, accounting, 

finance, marketing, and public relations.  The management should focus on the group members' 

participation in sharing opinions, making plans, and creating mutual benefits . 
 

Keywords: Group management, Strengthen, Weaving Group  
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การออกแบบบรรจภุัณฑ์ สมุนไพรหมามุ่ยบดผง กลุ่มสตรีต าบลดงพลับ  อ าเภอบ้าน

หมี่ จังหวัดลพบุรี 

Design of packaging mucuna pruriens grind powder dongplub sub-District 

women group Banmi district Lopburi province  
 

อิษฏ์ รานอก1*, ธนาภรณ์ สาระชาติ1,  ศุภลักษณ์ ลอยลม1 และ สุธรรม อนุชาตกิิจเจรญิ1 

Itt Ranok1*, Thanaporn Sarachart1, Supalak Loylom1 and Suthum Anuchatkijcharoen1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ สมุนไพรหมามุ่ยบดผง กลุ่มสตรีต าบลดงพลับ 

แนวคิดในการออกแบบ คือ ออกแบบตราสินคา้ผลิตภัณฑ ์ที่สื่อความหมายกลุ่มสตรีต าบล ดงพลับ สอดคลอ้งกับการ

ออกแบบโครงสร้าง และกราฟิก เน้นการลดทอนให้ดูเรียบง่ายใช้สีโทนเย็นโดยเลือกใช้สีเขียว ภาพส่วนประกอบของ

ตน้หมามุ่ยมาใชใ้นการออกแบบ ได้แก่ เมล็ด ดอก ใบ ฝัก สร้างภาพลักษณท่ี์ดใีห้แกผ่ลิตภัณฑ ์ โดยได้ด าเนนิการวิจัย

ดังนี้ 1.ออกแบบตราสินค้าสมุนไพรหมามุ่ยบดผง กลุ่มสตรีต าบลดงพลับ 2.ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จ านวน 3 

ขนาด คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดซอง ขนาด บรรจุ 100 กรัม บรรจุภัณฑ์ชนิดถุง ขนาด บรรจุ 150 กรัม บรรจุภัณฑ์ชนิด

กระปุกพลาสติก ขนาดบรรจุ 300 กรัม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายนอกและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 3.ออกแบบบูธป

ระชาสัมพันธ์ส าหรับจัดจ าหน่ายและแสดงสินค้าภายในอาคาร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคือบุคคลท่ัวไป จ านวน 

100 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบูธประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิก และผู้เชี่ยวชาญด้าน

หลักการตลาด รวมจ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ

ประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าส าคัญ:  บรรจุภัณฑ์, สมุนไพรหมามุย่, กลุ่มสตรีต าบลดงพลับ 
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Abstract  
 This study has the objectives To design the package Mucuna Pruriens Grind powder Dongplub Sub-District 

Women Group Banmi District  Lopburi Province The design concept is Product brand design Meaningful Dongplub Sub-

District Women Group Consistent with structural and graphic design  Emphasize the attenuation, simple, use cool colors 

by choosing green. Component picture of Mucuna Used in the design such as seeds, flowers, leaves, pods to create 

a good image of the product. By conducting research as follows 1. Design brand of Mucuna Pruriens herb powder 

Dong Plub District Women Group 2. Design 3 packaging structures: 100 g sachet packaging, 150 g bag packaging, 

300 g plastic jar packaging, external packaging design and transport packaging. 3. Design a public relations booth for 

distributing and displaying products within the building. By conducting research as follows 1. Design brand of Mucuna 

Pruriens herb powder Dong Plub District Women Group 2. Design 3 packaging structures: 100 g sachet packaging, 

150 g bag packaging, 300 g plastic jar packaging, external packaging design and transport packaging. 3. Design a 

public relations booth for distributing and displaying products within the building. 
 

Keywords:  Packaging, Mucuna pruriens, Dongplub Sub-District Women Group  
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การสร้างคุณภาพการบริการในโมเดลธุรกิจของคลนิิกกายภาพบ าบัดเอกชน 

ในประเทศไทย 

Enhancing service quality in business model of Thailand private physical  

therapy clinic  
 

อิทธิกร ข าเดช1,2,3* 

Ithikorn Khamdej1,2,3* 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวจิัยนี้เน้น การสร้างคุณค่าในองค์ประกอบคุณภาพการให้บริการคลินิกกายภาพเอกชน ในการ

บริหารจัดการจัดท าคลินิกกายภาพบ าบัด 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ด้านความเชื่อถือ

ไวว้างใจได้  3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า น ามาปรับ

ใช้กับโมเดลธุรกิจ 9 ช่องของนายอเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้ประกอบการท่ีท าให้มองเห็น

ภาพรวมของธุรกิจของตัวเอง เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจตัวเองได้อย่างรวดเร็วผ่านโมเดลธุรกิจท่ีมีอยู่แล้ว  การมองไม่

เห็นภาพรวมได้เร็วท าให้โดยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและหากการปรับตัวช้าอาจท าให้ธุรกิจไม่ประสบ

ความส าเร็จได้  

 ผลการวิจัยผู้ใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัดเอกชน จ านวน 400 คน พบว่า ความพึงพอใจของการรับคลินิก

กายภาพบ าบัดเอกชน ปัจจัยด้านท่ี 1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  ของคลินิกกายภาพเอกชนท่ีส่งผลต่อ

ความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือเร่ือง อัตราค่าบริการสามารถจ่ายได้ รองลงมาคือเร่ือง บรรยากาศ

ในคลินิกเรียบร้อยและสะอาด ปัจจัยด้านท่ี 2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)ของคลินิกกายภาพเอกชนท่ีส่งผลต่อ

ความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือเร่ือง มีนักกายภาพบ าบัดมีความรู้และประสบการณ์ในการรักษา 

รองลงมาคือเร่ือง มีการบอกต่อของคลินิกกายภาพเอกชนในทางท่ีดี   ปัจจัยด้านท่ี 3 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

(Responsiveness)ของคลินิกกายภาพเอกชนท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า  ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือเร่ือง นัก

กายภาพบ าบัด ให้การบริการรักษาด้วยความช านาญรองลงมานักกายภาพบ าบัดและพนักงานในการดูแลเป็นอย่างดี ปัจจัย

ด้านท่ี 4 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)ของคลินิกกายภาพเอกชนท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ 

พบวา่ นักกายภาพบ าบัดและพนักงานในคลินิก  มคีวามสุภาพและจิตใจในการบริการท่ีด ีรองลงมาคือเร่ือง นักกายภาพบ าบัด
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และพนักงาน รับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ และจริงใจตอ่ผู้ป่วย  ปัจจัยด้านท่ี 5 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

ของคลินิกกายภาพเอกชนท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือเร่ือง นักกายภาพบ าบัด 

อธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องตน้ได้ถูกต้อง แมน่ย า รองลงมาคือเร่ือง นักกายภาพบ าบัดและพนักงาน 

รับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ และจริงใจต่อผู้ป่วย และน ามาสร้างโมเดลธุรกิจ 9 ช่องได้แก่ กลุ่มลูกค้า คุณค่าท่ีมอบให้ 

ชอ่งทางการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กิจกรรมหลัก พันธมติรหลัก ทรัพยากรหลัก แหล่งท่ีมารายได้และ

รายจ่าย โดยใชว้ธีิสนทนากลุ่ม ให้สอดคล้องกับผลการวเิคราะห์เชงิปริมาณ 

 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจ, คณุภาพบริการ, คลินิกกายภาพบ าบัดเอกชน 
 

Abstract 
 This research aims to create value for service quality components of private physical therapy clinic in 5 management 

steps that comprised of 1) Tangibility 2) Reliability 3) Responsiveness 4) Assurance and 5) Empathy. These components were 

adopted to use with 9 building blocks in the business model canvas of Alexander Osterwalder as the key instruments for the 

entrepreneurs to observe own business’ conditions as well as quickly discover the weaknesses and strengths of own business 

through the existing business models. When the entrepreneurs were unable to adapt to the changing situation or too slow 

adapting themselves, their businesses may be disrupted or failed.  

 Research data were compiled from 400 service recipients of the private physical therapy clinics and the research 

outcomes suggest that the recipients satisfied with the services of private physical therapy clinics in 5 areas: First is the 

tangibility of private physical therapy clinic that in turn affected service excellence by the service recipients focusing on 

inexpensive and reasonable service fee, followed by the clean and healthy clinic atmosphere. As for reliability, the most 

important issue is the clinic hired qualified physical therapists with knowledge and experiences in treatment, next to good 

referral. The findings on clinic responsiveness to service recipients suggest that the physical therapists provided skill 

treatments, followed by both the therapists and staffs gave excellent care that had gained consumer confident from courtesy 

and service-mind. Moreover, the therapists and staffs treated patients with compassion, always listening to their opinions 

with understanding and sincerity. For empathy, the most important point when the therapist are able to explain the steps of 

treatment and diagnose initial symptom accurately, followed by both the therapists and staffs were listening to clients’ 

opinions with understanding and sincerity. All aforementioned items were incorporated in the following 9 building blocks in 

the business model canvas as follows: Customer segments, Value proposition, Channels, Customer relationships, Key 

activities, Key partners, Key resources, Revenue streams and Cost structures. This research employed focus group discussions 

to ensure consistency with the quantitative analysis results.  
 

 Keywords:  Satisfaction, Quality of services,  Private physical therapy clinic  
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-Abstract- 

แนวทางการปรับปรุงพืน้ที่เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยอัตลักษณ์เฉพาะ กรณีศึกษา 

การปรับปรุงพื้นที่สถานีรถไฟบ้านปิน จังหวัดแพร่ 

Design guidelines for improving the area to promote tourism with a unique 

identity : a case study of Banpin Railway Station 
 

พันธ์ศักดิ์ ภักดี1*, แมนสรวง ปันสุข1, วิทยา ดวงธิมา1, รงรอง วงษ์วาล1 และ ดิศสกุล อึ้งตระกูล1 

Punsak Pakdee1*, Maensuang Pansook1, Wittaya Daungthima1, Rongrong Wongwal1 and Ditsakul Uengtrakool1 
 

บทคัดย่อ 
 สถานีรถไฟบ้านปิน จังหวัดแพร่เป็นสถานีรถไฟเล็ก ๆในเส้นทางรถไฟสายเหนอื หากแต่มเีร่ืองราวมากมายท่ีเคย

เกิดขึ้น ตั้งแต่การล่าอาณานคิมของอังกฤษ การรวมศูนย์อ านาจการปกครองของสยาม การค้าไมส้ัก พื้นท่ีท่ีมีความขัดแย้ง 

พื้นท่ีจุดสมดุล จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ จนสถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียน ทิมเบอร์ เฟรม

เฮ้าส์ สถาปัตยกรรมเยอรมันผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทยได้อยา่งลงตัว ปัจจุบันเร่ืองราวเหลา่นีไ้ด้ถูกกาลเวลาลบ

เลอืนความทรงจ านั้นไป และผู้คนเร่ิมหลงลมืเร่ืองราวเก่าๆไปอยา่งไมรู้่ตัว 

 โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสถานีรถไฟบ้านปิน มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเป็นพื้นท่ีบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆในอดีตของสถานี

รถไฟบ้านปิน และเป็นพืน้ท่ีรวบรวมและกระจายการท่องเที่ยวไปยังชุมชนในพื้นท่ีบ้านปิน โดยใช ้อัตลักษณ์ คือภาพจ าของ

สถานีรถไฟบ้านปิน มาใชใ้นการออกแบบพื้นท่ีและสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างปรากฏการณภ์ายในโครงการ 

 จากการศึกษาพบวา่แนวโน้มการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค (Retro Market) ก าลังได้รับความนิยม โดยปรากฏการณ์

การท่องเท่ียวแบบโหยหาอดีต (Nostalgia Tourism) กล่าวว่า ถ้าเศรษฐกิจของสังคมนั้น ๆ ก าลังพัฒนาไปมากเท่าไร 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมท่ีพัฒนานั้นจะยิ่งโหยหาความรู้สึกแบบในอดีตมากขึ้นเท่านัน้ ส่งผลให้โครงการใช้วิธีการสร้าง

ภาพจ า โดยใช้ลักษณะการซ้อนทับโครงสร้างของอาคารเก่าท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาออกแบบเพื่อบอกเล่า

เร่ืองราวประวัติศาสตร์ และน าเสนอเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งค้าขายสินค้าพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวมายัง

ชุมชน สรา้งระบบการท่องเท่ียวให้กับชุมชนอยา่งยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ:  อัตลักษณ,์ การท่องเท่ียวแบบยอ้นยุค, การท่องเท่ียวแบบโหยหาอดตี  

  

                                                           
1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จังหวดัเชียงใหม่ 50290 
1 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Environment Design, Maejo University, Chiang Mai province 50290 
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Abstract  
 Ban Pin Railway Station is a small railway station in the northern railway route. There are many stories that 

have happened since the British colonization centralization of Siamese governing power, Teak trade, Conflicting areas 

Equilibrium area that known as important strategic points.  Later, this train station was built with Bavarian timber frame 

house architecture, German architecture blends seamlessly with Thai architecture. Now, these stories have been 

erased in memory. And people start to forget about old stories without realizing it. 

 The design guidelines for improving the area to promote tourism with a unique identity of Ban Pin Railway 

Station" aims to open the space to retell historical stories and facts of Ban Pin Railway Station which is also the area 

for connecting and emphasizing the tourism to communities in Ban Pin area by using the identity of the image of Ban 

Pin Railway Station to create phenomena within the project. 

 According to the study, it is found that the trend of Retro Market tourism is increasingly well-known and 

trendy. The Phenomenon Nostalgia Tourism said: "The more the economy of that society is developing, the more people 

will desire their memories of the past” This project is inspired by the concept of tourism that creates the overlapping 

images between the existing structure of building and the image of history to tell the local story to bring tourists to the 

surrounding community. All of these make all people close to the feeling of memories of the Ban Pin Railway Station. 
 

Keywords: Identity, Retro market, Nostalgia tourism 
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การรับรู้ด้านผลติภัณฑ์และด้านราคาขนมพนืบ้านบ้านขนมวรรณดสี่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา    

The product and price perception of Ban Wandee local dessert affecting to 

customer purchase decision 
 

ณัฐนรี หมวดเพชร1*, วรรณิภา มีสันเทียะ1, สุชัญญา วงศ์งาม1, ณัฎฐกานต์ คงสม1, ณัฏฐนันท์ ชัยเทพ1 และ 

วัลลภา พัฒนา1 

Nattnary Muadpet1*, Wannipa Meesanthia1, Suchanya Wongngam1, Nattakan Kongsom1, Nattanan Chaitap1 

and Wanlapa Phattana1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านบ้านขนมวรรณดีของ

ผู้บริโภคในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ดา้นผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านบ้านขนมวรรณดีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านราคาขนมพื้นบ้านบ้านขนมวรรณดีส่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้

ของผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) จากผู้บริโภคท่ีมี

ประสบการณ์ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านบ้านขนมวรรณดี จ านวน 385 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้

ด้านผลิตภัณฑข์นมพืน้บ้านบ้านขนมวรรณดีส่งผลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค (R=0.688) โดยมีการแปรปรวนของการ

ตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านบ้านวรรณดี ได้ร้อยละ 47.30 การรับรู้คุณค่าด้านราคาผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านบ้านขนมวรรณดี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (R=0.626) โดยมีการแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านบ้านวรรณดี  

ได้ร้อยละ 39.10 ดังนัน้ การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑข์นมพืน้บ้านบ้านขนมวรรณดีของผู้บริโภคในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลาเกิดจาก

การรับรู้ดา้นผลิตภัณฑแ์ละน ามาประกอบการตัดสนิใจซื้อ 
 

ค าส าคัญ:  การรับรู้ดา้นผลิตภัณฑ์, การับรู้ดา้นราคา, การตัดสินใจซือ้ 
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1 Marketing Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla province 90000 
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Abstract 
The purposes of this study aimed at 1) studying the customers purchase decision of local dessert products 

Ban Wandee in Songkhla province, and 2) examining the relationship of product perception that affects customers 

purchase decision in Songkhla province. (3) studying the relationship of price perception that affects customers purchase 

decision in Songkhla province. The purposive simple technique was employed to gather data. A set of questionnaire 

was utilized for data collection from the customers who purchased local dessert products Ban Wandee. 385 samples 

Data were collected by using questionnaires as a tool. Data analysis with descriptive statistics and Multiple regression 

analysis.   The result found that product perception affects on consumers purchase decisions (R = 0.688) with a 

variation towards purchase decision of 47.30 percentage. The price perception affects purchase decision (R = 0.626) 

with a variation towards purchase decision of 39.10 percentage. Therefore, consumers purchase products Ban Wandee 

local dessert in Songkhla is due to product and price perception and consider to purchasing. 
 

Keywords:  Product perception, Price perception, Purchase decision  

 

  



705 

-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

Relation between accounting information and return on equity of the Property 

and Construction Industry in the Stock Exchange of Thailand 
 

วนิดา ชุติมากุล1*, สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ1 และ บรรจงรัตน ์พรหมสุวรรณศริิ1 

Wanida Chutimagul1*, Surin Promnurakkij1 and Bunjongrat Phomsuwansiri1 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชี ได้แก่ สินทรัพย์รวม ก าไรจาก

การด าเนนิงาน ก าไรทางบัญชี และอัตราเงนิปันผลตอบแทน ท่ีมีผลกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนา

อสั งหา ริมทรัพย์  รวม ท้ังสิ้ น  49 บริษัท โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินระหว่ าง ปี  2559-2561  

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณา การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการทดสอบ พบว่า ข้อมูลทางการบัญชี ท่ีมีความสัมพันธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คือ รายการสินทรัพย์รวม ก าไรจากการด าเนนิงาน ก าไรทางบัญชี และอัตราเงินปันผลตอบแทน ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทางการบัญชีดังกล่าว สะท้อนถึงการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนเกี่ยวกับ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยผู้ลงทุนจะใช้ระดับอัตราผลตอบแทนท่ีได้ประเมินทางเลือกการลงทุนต่างๆ 

และสามารถน ามาใช้เป็นตัวแปรในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยรายการสนิทรัพย์รวมและก าไรทางบัญชี มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนก าไรจากการด าเนินงานและอัตราเงินปันผลตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.01 
 

ค าส าคัญ: ข้อมูลทางการบัญชี, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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1 Accountancy Department, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology 

Tawan-ok Bangkok, 10400 
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Abstract  
            The purpose of this research is to study the relationship between accounting information including total assets, 

earnings before interest and tax, net profit, and dividend yield, all of which affect with a return on equity of listed 

companies in the Property and Construction Industry in the Stock Exchange of Thailand. The study uses annual data 

of 49 listed firms from the property development business from 2016-2018. The analysis of this research consist of 

descriptive analysis, Pearson's correlation coefficient method analysis, and regression analysis. 

            The results that the accounting data related to return on equity, including total assets, earnings before interest 

and tax, net profit, and dividend yield. This shows that Investors use such accounting information in considering the 

expected return on investment in the future. The investor will use the rate of return to evaluate various investment 

options and it can be used as a factor in forecasting the return on equity. By listing total assets and accounting profit 

Correlate in the opposite direction Operating profit and dividend yield. They correlate in the same direction with return 

on equity at the statistical significance level. 01. 
 

Keywords: Accounting Information, Return on Equity, Property and Construction Industry, Stock Exchange of Thailand 
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ความรู้และการจัดการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและ

ชนบท จังหวัดเชียงใหม่ 

Knowledge and management for food and nutrition of the Elderly in Urban and 

Rural Areas, Chiang Mai province 
 

ศรนีคร ศรแีก้ว1*, ส าอาง สืบสมาน1 และ สุนันท์ สีสังข์1 

srinakorn srikaew1*, Sam-ang Seubsman1 and Sunan Sisang1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับอาหารและ

โภชนาการและการจัดการอาหารผู้สูงอายุ (2) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการและการจัดการอาหาร

ผู้สูงอายุ และ (3) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการกับการจัดการอาหารผู้สูงอายุในชุมชน

เมอืงและชนบท จังหวัดเชยีงใหม่  กลุ่มตัวอยา่งคือผู้สูงอายุตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป จ านวน 318 คน จากประชากรผู้สูงอายุชุมชน

เมืองท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา และชุมชนบ้านท่อ แขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม ่และชุมชนชนบทท่ีอาศัย

ในต าบลบ้านเป้า อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ รวมท้ังสิ้น 1,534 ราย การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิตท่ีิน ามาใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและในชนบทตามล าดับดังนี้ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

63.1 และ 58.2) มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 63.8 และ 62.0) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 49.4 และ 60.1)

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน/ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 50.6 และ 27.8) อยู่กับคู่สมรส (ร้อยละ 41.9 และ 57.6) ระดับ

การศึกษาจบประถมศึกษา (ร้อยละ 58.8 และ 76.6) ส่วนมากมีอาชพีค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 36.2 และ15.8) อาชีพ

เกษตรกร (ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 36.7) รายได้ตอ่เดอืนในครัวเรือนอยูช่่วงระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดอืน (ร้อยละ 

31.2 และ 7.6) ผู้สูงอายุท้ังชุมชนในเมืองและชุมชนชนบทมีระดับความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการอยู่ในระดับมาก 

และไมม่คีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ การจัดการอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนเมอืงและชุมชนชนบท โดยรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบการจัดการอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ามีความแตกตา่ง

กัน โดยการจัดการอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชุมชนเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ

ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการมีความสัมพันธ์กับการจัดการอาหารของผู้สูงอายุในทิศทางความสัมพันธ์ ไปทาง

เดียวกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับน้อย (r=0.293, p<0.01)  
 

ค าส าคัญ:  ความรู้, การจัดการ, อาหารและโภชนาการ, ผู้สูงอายุชุมชนเมอืงและชนบท, เชยีงใหม ่  

                                                           
1  มนุษยนเิวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 11120 
1 Humanization, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi province 11120 

*Corresponding author e-mail: noisrinakorn@gmail.com  
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-Abstract- 

Abstract 
This survey research aimed to ( 1) study socioeconomic characteristics, knowledge on food and nutrition, 

and food management for the elderly, (2) compare the differences of food and nutrition, and food management among 

the elderly, and (3) study associations between food and nutrition knowledge and food management among the elderly 

in urban and rural areas, Chiang Mai Province. The study sample were 318 elderly aged 60 years and up from 1,534 

populations in Chiang mai province who lived in two urban areas in Nakorn-ping district, Chiang Mai Municipal (Khuang 

Singh Pattana and Bantoe communities) and one rural area in Mae tang sub district (Ban pao community). 

Questionnaires were used to collect data. Data analysis used in this research were frequencies, means, standard 

deviations, T-Test and correlations. The results showed that socio-economic characteristics of the elderly in the urban 

and rural areas were as follow respectively: most were females (63.1 and 58.2%); aged between 60-69 years (63.8 

and 62.0%); lived with children, grandchildren/relatives (50.6% and 27.8%) lived with their spouses (41.9% and 

57.6%); primary school education (58.8% and 76.6%), self-employed/businesses (36.2% and 15.8%); agriculture 

(6.9% and 36.7%) ; monthly income between 10,001-15,000 baht (31.2% and 7.6%). The elderly in both urban and 

rural areas had knowledge about food and nutrition at a high level with no statistical difference, and food management 

of the elderly in urban and rural communities in general was at a moderate level. Food management comparison 

between urban and rural elderlies found that rural peers had an average score statistically significantly higher than 

urban counterparts. Correlation between knowledge on food and nutrition with overall food management was 

statistically significant at a low level (r=0.29, p<0.01). 
 

Keywords:  Food management, Nutrition, Elderly, Urban and Rural areas, Chiang Mai, Thailand 
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การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

Strategic Planning of the Royal Thai Naval Academy According to the quality 

criteria of government management 
 

อนุชา มว่งใหญ่1* และ ธวัชชัย เทียนบุญส่ง1 

Anuchar Muangyai1* and Thawatchai Thianboonsong1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความเร่ือง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็น

การศึกษาแนวคิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานฯ ของ โรงเรียนนายเรือ เฉพาะ 

หมวดท่ี 2 กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ฯ  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เพื่อก าหนดทิศทาง 

การวางแผนยุทธศาสตร์ฯ และทิศทางในอนาคต ฯ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ(ทร.) วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ของโรงเรียนนายเรือ( รร.นร.) ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการ

ด าเนินการ ตลอดจนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ฯ   เพื่อน ามาเป็นแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพฯ ของ รร.นร. โดยผลจากการศกึษา ฯ พบวา่ รร.นร.ควรมกีารพจิารณาทบทวนการด าเนนิการดังนี้  

1. ควรมกีารส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ของบุคลากรในทุกระดับชั้น ตลอดจนการสนับสนุนจาก

ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรืออย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเน้นการสื่อสารในทุกช่องทางภายในองค์กรและให้แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอกได้รับรู้รับทราบแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารของโรงเรียนนายเรือในการก าหนดทิศทางองค์กร

ดังกล่าว 

2. ควรมกีารก าหนดการค านิยามความเสี่ยงท่ีมาจากการติดตามประเมนิผล ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมท้ังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานมาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เป็นท่ีเข้าใจและใช้

ร่วมกันในองค์กร รวมท้ังมกีารปฏบัิตติามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง  

3. ควรมีการก าหนดแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในการติดตาม

และการวัดผลการบริหารความเสี่ยงฯเพื่อน าผลฯท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯให้สอดคล้อง

กับสถาณการณ์ท่ีเกิดขึน้จากปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนนายเรือในปัจจุบัน 

4. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพื่อรองรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯตลอดจนแผน

จัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯ ให้มี

                                                           
1 กองบรหิารงานวเิคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
1 Administration Division, Education Analysis Department, Royal Thai Naval Academy 

*Corresponding author e-mail: anuchar2221@gmail.com 
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ความชัดเจนเด่นชัดเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยมีการก าหนดกรอบทิศทางท่ีชัดเจนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ 

รร.นร. ดังกล่าว 
 

ค าส าคัญ:  การวางแผนยุทธศาสตร์, เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, โรงเรียนนายเรือ 
 

Abstract 
The Article “Strategic Planning of the Royal Thai Naval Academy According to the quality criteria of 

government management” is a study of the concept of quality development. The objective is to study the operation of 

the Royal Thai Naval Academy for specific section 2 which is the “Strategy formulation process.” By analyzing both 

internal and external environment to be able to determine the direction of strategic planning and the direction of the 

future by analyzing data from the strategy of the Navy (Royal Navy), vision, mission of the Royal Thai Naval Academy 

(Royal Navy) whose needs and expectations of service recipients and stakeholders is involved. We also include the 

performance results as well as to examine other environmental conditions involved in the strategic planning to be used 

as a guideline for the quality development of the Royal Thai Naval Academy. The operation is as follows.  

1. Participation in strategic formulation of personnel at all levels should be promoted. As well as continuous 

support from the senior management of the Royal Thai Naval Academy Including the emphasis on communication in 

all channels within the organization and for external stakeholders to know the guidelines in order to provide feedback 

to the administrators of the Royal Thai Naval Academy in determining the direction of the said organization. 

2. The definition of risks arising from the monitoring and evaluation should be established. The opinions and 

suggestions of clients and stakeholders, as well as the opinions of the operators, are elements to be understood and 

shared within the organization. In addition, the risk management process is followed continuously. 

3. Short-term, medium- and long-term plans should be established as well as strategic plans reviewed. To 

monitor and measure the risk management results in order to apply the results to improve the change management 

process in accordance with the situation arising from the current internal and external factors of the Royal Thai Naval 

Academy. 

4. The Royal Thai Naval Academy's information system should be developed to support the formulation of 

the Strategic Plan and the Information Risk Management Plan of the Royal Thai Navy. To be clearly defined in order 

to determine the future direction of the organization with a clear directional framework set in the strategic plan of the 

Royal Thai Naval Academy. 
 

Keywords:  Strategic planning, The quality criteria of government management, Royal Thai Naval Academy 
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การรับรู้ด้านราคา การรับรู้คุณภาพผลติภัณฑ ์ทัศนคติ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

ผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด บ้านยนืบุร ีจังหวัดสงขลา 

 Price perception, Product quality perception, Attitude affecting purchase 

intention of Ban Yuen Buree Mushroom Cracker Songkhla province   
 

พัชรินทร์ ชัยประดิษฐ1*, สายธาร รัตนอุไร1, รักษณาลี หนุนครบุรี1, วิภาดา ป้องกัน1, อริสรา พิทักษ์คุมพล1

และ วัลลภา พัฒนา1 

Patcharin Chaipradit1*, Saithan Rattanaurai1, Raksanali Nunkhonburi1, Wipada Pongkun1,  

Arisara Phithakkhumphon1 and Wanlapa Phattana1
 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านราคาส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ

เห็ด บ้านยืนบุรี 2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด บ้านยืนบุรี   

3) ทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด บ้านยืนบุรี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลการสุ่ม

ตัวอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผู้บริโภคท่ีมีความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ขา้วเกรียบเห็ด บ้านยืนบุรี จ านวน 

384 ตัวอยา่ง เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนาและการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหคุูณ 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านราคาส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด (R=0.637) โดยมีความแปรปรวน

ของความต้ังใจซือ้ ได้ร้อยละ 40.6 การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑส์่งผลตอ่ความต้ังใจซือ้ผลิตภัณฑข์้าวเกรยีบเห็ด (R=0.667) 

โดยมีความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อ ได้ร้อยละ 44.5 และทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว

เกรียบเห็ด (R=0.704) โดยมีความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อ ได้ร้อยละ 49.6 ดังนั้น ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคเกิด 

จากการรับรู้ท้ังดา้นราคา และคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาประกอบในการตัดสนิใจซื้อในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  การรับรู้ด้านราคา, การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ,์ ทัศนคติ, ความตัง้ใจซือ้ 

 

 

 

  

                                                           
1 สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัดสงขลา 90000 
1 Marketing Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla province 90000 
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Abstract 
 The purposes of this study aimed at 1) studying the relationship of price perception that affects purchase intention 

of Ban Yuen Buree mushroom cracker, 2) examining the relationship of product quality that affects purchase intention of 

Ban Yuen Buree mushroom cracker, and 3) studying the relationship of customer attitude that affects purchase intention 

of Ban Yuen Buree mushroom cracker. The convenience simple technique was employed to gather data. The questionnaire 

was utilized for data collection from 384 customers who intention to purchase Ban Yuen Buree mushroom cracker. The 

data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple regression analysis. The results revealed that price 

perception affects purchase intention of mushroom cracker (R=0.637) with a variation towards purchase intention of 40.6 

percentage. The product quality perception affects purchase intention of mushroom cracker (R=0.667)  with a variation 

towards purchase intention of 44.5 percentage. Considering the customer attitude affects purchase intention of mushroom 

cracker (R=0.704) with a variation towards purchase intention of 49.6 percentage. Therefore, customer purchase intention 

is due to both price and product quality perception to purchase decision in the future. 
 

Keywords:  Price perception, Product quality, Attitude, Purchase intention 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในชุมชนของต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา 

Guidelines for development of communication capacity in Dok Khamtai Sub-

district communities, Dok Khamtai district, Phayao province 
 

นิตยา บุญชุ่ม1* และ ณัฐวุฒิ  สมยาโรน1 

Nittaya Boonchum1* and Nattawut Somyarone1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในชุมชนของต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนและความพึงพอ ในต าบลดอกค าใต้ ศึกษาปัจจัยท่ี

เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารของชุมชนในต าบลดอกค าใต้ และศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารใน

ชุมชนของต าบลดอกค าใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา จ านวน 350 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าในต าบลดอกค าใต้ มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนด้านเนื้อหาภาพรวมในระดับ  

ปานกลาง ซึ่งมีการรับรู้ระดับมากในด้านข้อมูลข่าวสารทีเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชน เช่น งานวัฒนธรรม งานประเพณี งาน

ตามวันส าคัญต่าง ๆ รองลงมาคือการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในชุมชนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต หรือเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง ในระดับปานกลาง ส่วนการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารในชุมชนด้านช่องทางการสื่อสารในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีการรับรู้ข่าวสารจากคนใน

ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือจากเพื่อนบ้าน ในระดับมาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนจากสื่อ โทรทัศน์ ในระดับมาก  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุค ไลน์ ในระดับมาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้น าชุมชน 

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประธานกลุม่ ในระดับปานกลาง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากสารสื่อวิทยุของชุมชน หอกระจายข่าว เสียง

ตามสาย ในระดับปานกลาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทป้ายประกาศตา่ง ๆ ของหน่วยงาน ในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากจดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว ในระดับปานกลาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคล เช่น

เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานราชการ ในระดับปานกลาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลภายนอกหรือจากชุมชนอื่น ๆ  

ในระดับปานกลาง ส่วนผลการศกึษาความพงึพอใจของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ในภาพรวมพบวา่ มคีวามพงึพอใจ ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านข่าวสารท่ีส่งถึงมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ

ในดา้นข่าวสารท่ีสง่ถึงท่านใชภ้าษาที่เข้าใจได้งา่ย สื่อความหมายชัดเจน ในระดับปานกลาง มคีวามพงึพอใจในดา้นช่องทาง

                                                           
1 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จงัหวัดพะเยา 56000 
1 Major of Communication Management, School of Business and Communication Arts, University of Phayao Phayao province 56000 

*Corresponding author e-mail: nattawutsomyarone@gmail.com 
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การส่งข่าวสารมาถึงท่านมีความเหมาะสม ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารของชุมชน

ในต าบลดอกค าใต้ ได้แก่ รูปแบบของเนื้อหารสาร และช่องทางการสื่อสารท่ียังไม่สามรถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ 

เนื่องจากในชุมมคีวามแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ความแตกต่างทางด้านพฤตกิรรม ทัศนคติ ความเชื่อ และความ

ตอ้งการ อยา่งไรก็ตามการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในชุมชนของต าบลดอกค าใตน้ัน้ ตอ้งสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมให้คนในชุมชนมีบทบาทในการวางแผน และจัดการสื่อสารในชุมชน เพื่อให้การรับรู้ข่าวสารของชุมชนเกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด  
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในชุมชน, ต าบลดอกค าใต้ 
 

Abstract  
 The research “Guidelines for Development of Communication Capacity in Dok Khamtai Sub-District 

Communities, Dok Khamtai District, Phayao Province” aimed to study news and information acknowledgement in the 

communities and satisfaction of news and information acknowledgement of the residents in Dok Khamtai Sub-district. 

The research studied factors contributing to communication problems and obstacles in Dok Khamtai Sub-district, and 

guidelines for development of communication capacity in Dok Khamtai Sub-district communities. The sampling groups 

were 350  residents in Dok Khamtai Sub-district, Dok Khamtai District, Phayao Province. The research tool was the 

questionnaire. The collected statistics included frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. 

It was found that news and information acknowledgement in the communities of the overall contents was at 

the moderate level. The news and information acknowledgement of activities in the communities, such as cultural 

festivals, traditional gatherings, holiday festivals was at the highest level, followed by news and information 

acknowledgement of government policies. The news and information acknowledgement of contents beneficial for the 

residents’ living or works was at the moderate level. The community news and information acknowledgement of overall 

communication channels was at the moderate level. The news and information acknowledgement via the family 

members, relatives or neighbors was at the high level. The news and information acknowledgement via television was 

at the high level. The news and information acknowledgement via the on-line media, such as websites, Facebook, 

Line application was at the high level. The news and information acknowledgement via the community leaders, village 

headmen, sub-district headmen, group heads and via the community radio networks, broadcasting towers, public 

address systems were at the moderate level. The news and information acknowledgement via announcement boards 

of agencies was at the moderate level. The news and information acknowledgement via newsletters, brochures, leaflets 

was at the moderate level. The news and information acknowledgement via personnel, such as government officials 

or government agencies was at the moderate level. The news and information acknowledgement via outsiders or other 

communities was at the moderate level. As for the overall satisfaction of news and information acknowledgement, it 

was found that the sampling groups had the satisfaction at the moderate level. The satisfaction of the quick and timely 

news and information distribution was at the moderate level. The satisfaction of the clear and comprehensible contents 
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was at the moderate level. The satisfaction of suitability of news and information distribution channels was at the 

moderate level. The factors contributing to communication problems and obstacles in Dok Khamtai Sub-district, included 

the forms of contents and communication channels which were not accessible for all target groups, as the demographic 

differences, behavioral differences, diversity of attitudes, beliefs and demands, still widely existed in Dok Khamtai 

Sub-district communities. However, according to the guidelines for development of communication capacity in Dok 

Khamtai Sub-district communities, the community communication process should be established. And the residents in 

the communities should participate in such process in terms of communication planning and management to achieve 

the utmost efficiency of news and information acknowledgement in the communities  
 

Keywords: Development of Communication Capacity, Dok Khamtai Sub-District 
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The ability of timed-up and go test and five times sit-to-stand test to screen 

risk of fall in well-functioning elderly 
 

Roongnapa Intaruk1,2, Jittima Saengsuwan3, Sugalya Amatachaya1,2, Chitanongk Gaogasigam4 and 

Thiwabhorn Thaweewannakij1,2* 
 

Abstract  
Aging process can naturally affect the restriction of physical function, which result in an increased risk of fall 

even though in well-functioning elderly. Therefore, an early detect of functional ability in those with risk of fall should be 

concerned.  Evidences supported that the timed-up and go test (TUG)  and five times sit- to- stand test (FTSST) are 

commonly used to assess balance impairment and leg muscle weakness, which were common risk factors of fall. However, 

there were no any studies reported a cut-off score of the TUG and FTSST for determining risk of fall. This study aimed 

to identify the cut-off score of the TUG and FTSST for determining risk of fall in well- functioning elderly, which were 

classified into the age of 65-74 years and 75 years and older.  They were screened their risk of fall using the tandem 

stand test and history of fall within the past 6 months, then they were investigated the TUG and FTSST.  The findings 

reported the cut-off scores of the TUG as more than 9.50 seconds (70.21% sensitivity, 56.99% specificity) and 10.50 

seconds (81.82% sensitivity, 66.67% specificity) ; additionally, the cut-off scores of FTSST more than 11.50 seconds 

(73.91% sensitivity, 62.64% specificity) and 12.10 seconds (61.54% sensitivity, 50.00% specificity) represented risk of 

fall in elderly, who aged 65-74 years and 75 years and older, respectively. The findings suggested the suitable cut-off 

scores of the TUG and FTSST as screening criteria to early detect risk of fall in well-functional elderly. 
 

Keywords:  Balance ability, Muscle strength, Functional test, Risk of fall, Healthy elderly 
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การพัฒนาเอกสารค าสอน รายวิชาเทคโนโลยเีซรามิกส์เบื้องต้น 

ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Development of teaching materials for students of the Faculty of industrial 

technology Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 

สฤษณ์ พรมสายใจ1* 

Sarit Promsaijai1* 
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอน  รายวิชาเทคโนโลยี

เซรามิกส์เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75 /75  2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารค าสอน 

รายวชิาเทคโนโลยเีซรามิกสเ์บือ้งต้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศกึษาท่ีเรียน รายวชิาเทคโนโลยเีซรามิกสเ์บือ้งต้น ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ เอกสารค าสอน จ านวน 7 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ม ี5 ระดับ สถิติท่ีใช ้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for independent) 

ผลจากการวิจัยพบวา่ 

1. เอกสารค าสอน รายวชิาเทคโนโลยเีซรามิกสเ์บือ้งต้น มีประสิทธิภาพทุกบทโดยมีคา่เฉลี่ยร้อยละ E1 = 80.52 

และ E2 = 80.80 

2. นักศกึษาท่ีเรียนดว้ยเอกสารค าสอน รายวชิาเทคโนโลยีเซรามกิส์เบื้องตน้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนและอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาเอกสารค าสอน, เทคโนโลยเีซรามิกสเ์บือ้งต้น, คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

                                                           
1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร 62000  
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Abstract 

This research define objective following these section 1 )  To create  and find efficency teaching  documents 

for basic ceramics  technology courses for students of the Faculty of Industrial Technology according to the standard 

criteria  75  / 7 5   2 )  To compare the academic a chievement of student's of the Faculty of Industrial  Technology 

between before and after class with teaching materials for intro ductory ceramic technology  courses  Population and 

sample  including students  studying ceramic technology  introd uctory course , semester 1/2562, there are 8 students. 

Tool for this research are 7 chapters of scholarly and test document to measure standard value. There are 5 levels to 

measure such as frequency, percent, mean, standard deviation, and t-test for independent were used for data 

analysis. 

Research Result 

1. Basic technology teaching materials effective for every chapter with a percentage average E1 is 80.52 and 

E2 is 80.80 

2. Students who study with the teaching materials for intro ductory ceramic technology 

have higher academic a achievement ater study than before studying and the statistic value is .05 

 

Keywords:   Development of teaching materials, Introduction to ceramic technolog,  

Faculty of ndustrial Technoiogy, Kamphaeng Phet Rajabhat University 
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การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศกึษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน 

ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Study of components of school administration for Promoting 21st Century Skill of 

primary students in Three Southern-Border provinces 
 

วีซานา อับดุลเลาะ1*, วุฒิชัย เนียมเทศ1, เรชา ชูสุวรรณ1 และ จริาวัฒน์ ตันสกุล1 

Wisana Abdulloh1*, Wuttichai Niemted1, Recha Chusuwan1 and Jirawat Tansakul1 

 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาเพื่อ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการวิจัยแบ่ง

ออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 คือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 2 คือ การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ศึกษานิเทศก์ 3 คน และ ครูผู้สอน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเอกสารประกอบการ

สนทนากลุ่ม ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 8 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร

สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ 2) การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  3) การประเมินผล

ทางการเรียนประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ 4) การพัฒนาบุคลากรครู ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 5) งบประมาณเพื่อการศึกษา 

ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  6) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  7) ความร่วมมือของชุมชน 

ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ี และ 8) ทีมนเิทศจิตอาสา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ี 

 

ค าส าคัญ:   องคป์ระกอบ, การบริหารสถานศกึษา, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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1 Prince of Songkla University Pattani Campus, Pattani province 94000 
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-Abstract- 

Abstract  
 This study is qualitative research with objectives to examine components of school administration for promoting  

21st century skill of primary students in three southern-border provinces. The research was divided into 2 phases. 

Phase 1 was analysis and synthesis of information from documents, concepts, theories and related studies. Meanwhile, 

phase 2 was a focus group of experts. Key informants were operators who were related to or responsible for the 

educational institutions participating in the active learning management program to upgrade educational quality under 

supervision of the Office of Primary Educational Service Area, in Yala Province, Pattani Province and Narathiwat 

Province, totaling 10 persons including 3 school administrators, 3 educational supervisors and 4 teachers. The research 

instrument was documents in support of the focus group, and data were analyzed with content analysis method.  

 The research findings revealed that the components of school administration for promoting  21st century skill 

of elementary students in the three southern-border provinces included 8 items and 38 indicators: 1) The school 

curriculum with 4 indicators, 2) Educational management in educational institutions with 5 indicators, 3) the academic 

performance assessment with 4 indicators, 4) Teacher Personnel Development with 5 indicators, 5) The budget for 

education with 5 indicators , 6) The learning environment with 5 indicators, 7) Community cooperation with  

5 indicators, 8) The Volunteer Supervision Team with 5 indicators. 
 

Keywords:  Components, School administration, Learning skill in the 21st century, Three southern-border provinces 
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องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศกึษายุคไทยแลนด์ 4.0 

An educational innovative organization in Thailand 4.0 
 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ1*, ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์1,  สุริยะ วชิรวงศไ์พศาล2, ดรุณ ี ปัญจรัตนากร1,  ฤทธิเดช พรหมดี2 

และ เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ1 

Phongsak Phakamach1*, Samrerng Onsampant1, Suriya Wachirawongpaisarn2, Darunee Panjarattanakorn1, 

Ritthidech Phomdee2 and Cherdsak Suphasophon1 

 

บทคัดย่อ 
 ระบบการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้เรียนจะเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาท่ีต้องได้รับการพัฒนา

อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์สมรรถนะการเรียนรู้ยุคใหม่ “องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา” เป็นองค์กรท่ีเกิดจากการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือมีการปรับปรุงท้ังรูปแบบวิธีการท างานและกระบวนการเดิมแล้วท าให้การจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึน้ การสร้างองค์กรทางการศกึษาให้เป็นองคก์รแห่งนวัตกรรมทางการศกึษานั้นผู้บริหารย่อม

มบีทบาทส าคัญในการก าหนดและควบคุมทิศทางขององคก์รให้บรรลุดังเป้าประสงค์ ซึ่งตอ้งเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น าในลักษณะ

ต่าง ๆ อาทิ ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงมอือาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานท่ีพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน

และผันผวน สามารถสร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ การจัดโครงสร้าง

องค์กรท่ียืดหยุ่นให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมท่ีมคีุณภาพระดับสากล มกีารสร้างแรงจูงใจและความมุง่มั่นปรารถนาใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้ส าเร็จจนกลายเป็นนวัตกรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทาง

การศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามรูปแบบและวิธีการดังกล่าว องค์กรมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์

นวัตกรรม รวมถึงครูผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษามีนสิัยแห่งนวัตกรรม ย่อมส่งผลให้องค์กรนัน้กลายเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมการศึกษาท่ีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรมีศักยภาพพร้อมใน 

การแขง่ขัน และการสร้างมูลคา่เพ่ิมแก่หน่วยงานทางการศกึษายุคใหมไ่ด้อยา่งยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ:  องคก์ร, นวัตกรรมทางการศกึษา, ไทยแลนด ์4.0 
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-Abstract- 

Abstract  
 The education system in Thailand 4 . 0  era, the learner will be an important goal of education that must be 

developed with quality according to the modern learning competency criteria. “Educational Innovation                              

Organization” is an organization resulting from the creation of new things or improving both the form, working method 

and the old process, which makes education management more efficient and quality. To create an educational 

organization as an educational innovation organization, administrators will play an important role in determining and 

controlling the direction of the organization to goals. Which must be people with various types of leadership, such as 

leadership of professional change. There is a vision for management that is ready for education disruptions. Able to 

create an atmosphere of innovation and creativity by providing adequate support in various fields. Organizing a flexible 

organizational structure to be able to freely exchange learning. Developing teachers and educational personnel  

to become internationally competent in creating and disseminating innovation. Moreover, with the motivation and 

commitment to create new innovations to become the educational innovators of Thailand 4.0. Therefore, the leaders 

of educational organizations with innovative leadership according to the form and method. The organization has an 

atmosphere that is conducive to innovation. Including teachers and educational personnel have a habit of innovation 

will result in the organization becoming an educational innovation organization that can continuously innovate.  

The organization has the potential to compete and creating value for modern education agencies sustainably. 
 

Keywords: Organization, Educational innovation, Thailand 4.0 
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การพัฒนาโมดูลการเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการ

บริหารการศึกษา 

The development of practical learning modules on the Topic of ICT system and 

innovation for educational administration 
 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ1, ดรุณี ปัญจรัตนากร1, ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์1, สุริยะ วชิรวงศไ์พศาล2, ฤทธิเดช พรหมดี2 

และ วิรัช เจรญิเชือ้3 

Phongsak Phakamach1, Darunee Panjarattanakorn1, Samrerng Onsampant1, Suriya Wachirawongpaisarn2, 

Ritthidech Phomdee2 and Wirat Charoenchue3  
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง ทดสอบ ทดลองใช้ และประเมินต้นแบบโมดูลการ

เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา และ 2) เพื่อน าเสนอโมดูลการเรียนรู้เชงิ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2563 

จ านวน 66 คน ส่วนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 10 คน 

วธีิด าเนนิการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 2) การออกแบบและพัฒนาโมดูล 3) 

การทดสอบการใช้งานและประเมินผล และ 4) การปรับปรุงสมรรถนะของโมดูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้รูปแบบ

การวเิคราะห์แกน่สาระ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นแบบโมดูลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร

การศึกษาใช้กระบวนการพัฒนาแบบ DBLC ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าโมดูลมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ประกอบการเรียนการ

สอนได้จริง การทดลองใชโ้มดูลเชงิปฏบัิตกิารส าหรับการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศกึษาเป็นการเรยีนรู้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

โดยมีการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยาก และนักศึกษามีความพึงพอใจในต้นแบบโมดูลท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 2) โมดูลนี้มี

                                                           
1 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม 73170 
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3 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น 40000  
1 Educational Administration Innovation Department, College of Innovation Management, Rajamangala University of Technology 

Rattakosin, Nakhonphatom province 73170 
2 Promote Alternative Education Association, Prasamutchedi District, Samutprakarn province 10290 
3 Educational Administration Department, Sripatum University, KnonKaen province 40000 

*Corresponding author e-mail: phongsak.pha@rmutr.ac.th 



724 

-Abstract- 

โครงสร้างท่ีประกอบด้วยเว็บไซต์ ฐานข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา บันทึกความรู้ แบบประเมินความรู้ กระดานสนทนา 

คลังความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร และภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ต้นแบบโมดูลท่ีได้จะช่วยให้ผู้ศึกษามีทักษะเชงิปฏบัิตกิารในการ

เรียนรู้ดา้นระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการใช้

งานระบบไอซีทีให้ดยีิ่งขึน้ 
 

ค าส าคัญ:  การเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิาร, ระบบไอซีที, นวัตกรรม, การบริหารการศกึษา 
 

Abstract  
 The objectives of this research project were: 1) to design and create, test, used and evaluate a prototype of 

a practical learning modules on the topic of ICT System and Innovation for Educational Administration and 2) to present 

a practical learning modules on the topic of ICT System and Innovation for Educational Administration. This research is 

research and development. The target group studied by purposive sampling were the students in Master of Educational 

Administration, Rajamangala University of Technology Rattakosin, for a total of 65 graduate students in year 2020. 

The research methodology was as follow: 1) design and development; 2) modules were checked for suitability by five 

experts; 3) tested by students over a three month period and research about satisfaction; and 4) performance 

improvement from expert performance assessments and student feedback interviews to assess the quality of modules. 

Quantitative data analysis by using statistical packages to show mean and standard deviation. The qualitative data 

analysis was used content analysis. 

 The research results were as follows: 1) the prototype module for practical learning about ICT and Innovation 

for Educational Administration uses a DBLC development process. Experimenting with the operational modules for 

graduate learning involves learning alongside technology with a simple implementation. Students have a high level of 

satisfaction with the module prototype that is evolving and 2) the structure of this education platform consisted of a 

content web site, lecturer and students database, knowledge evaluation model, knowledge memorandum, web board, 

knowledge asset, document download and gallery. Moreover, the resulting module prototype provides students with 

practical skills in ICT learning and innovation for effective educational administration and improves their skill 

performances. 
 

Keywords: Practical Learning, ICT System, Innovation, Educational Administration. 
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การศึกษาเปรียบเทยีบการผลติครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ 

A comparative study of mathematics teacher preparation in Thailand and 

republic of Korea 
 

นิภา จันทร์ออ่น1* 

Nipa Jun-on1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษานี้ได้ใชมุ้มมองของวิธีการศกึษาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความเหมอืนและความแตกตา่งของนโยบายด้าน

การผลิตครูคณิตศาสตร์ เงื่อนไขจ าเป็น และมาตรฐานในการเข้าสู่วิชาชพีครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต ้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้มีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสถาบันท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสูว่ชิาชีพครูคณติศาสตร์ 

หลักสูตรผลิตครูคณิตศาสตร์ เนื้อหาส าคัญในการสอบเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ความถูกเลอืกเฟน้และการแข่งขันในการเข้าสู่วชิาชพีครู ซึ่งพบวา่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีตม้คีวามแตกตา่งในการ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาครูเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในหลายด้าน รวมท้ังมีผลสะท้อนในทางสังคมท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

แตกตา่งของครูคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของระบบการผลิตครูในท้ังสองประเทศ  
 

ค าส าคัญ:  การศึกษาครูคณิตศาสตร์, การศึกษาคร,ู การเตรียมความพร้อมครู, การศึกษาเปรียบเทียบ 
 

Abstract  
 This study has used a comparative perspective to examine the commonalities and differences in prospective 

mathematics teacher education policies, preparation requirements, and standards to become a mathematics teacher 

in Thailand and Republic of Korea. The study is designed to respond to two questions, including; what the policies of 

prospective mathematics teacher education and the preparation requirement and standard to become a mathematics 

teacher in these two countries. 

 This study expands the literature by document analysis on mathematics teacher preparation institutions, the 

curriculum for prospective mathematics teacher, content components of preliminary test in mathematics teacher 

employment examination the teacher certification system, selectivity, and teaching career competition. In conclusion, 

it was affirmed that mathematics teacher preparations in both countries have differences in many aspects. 
 

Keywords: Mathematics teacher education, Teacher education, Teacher preparation, Comparative study  

                                                           
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 52100 
1 Mathematics Department Faculty of Sciences Lampang Rajabhat University Lampang 52100 
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-Abstract- 

การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคดิสะเต็มศกึษา ส าหรับนักศกึษาครู

ช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย 

The competency development of learning management by using STEM education 

concept for technical education students, Faculty of industrial rducation and 

technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya 
 

ฉารฝี๊ะ หัดยี1* 

Chareefah Hutyee1* 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา ส าหรับนักศึกษาครูช่าง คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์อาจารย์ท่ีจัดการเรียน 

การสอนแบบสะเต็ม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดสะเต็มศกึษา 3) เพื่อทดลอง

ใช้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยคือแบบสัมภาษณ์ คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผลการวิจัย

พบว่า 1) คุณลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศกึษา ประกอบด้วย 1.การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นครู 

2.การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพผู้เรียน 3.การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 4.เลือกใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5) สะท้อนการจัดการเรียนรู้ 6.การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา 2) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็ม

ศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี 3) ผลการประเมินความ 

พงึพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดสะเต็มศกึษามคี่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดี (x̄ = 4.36,SD.=0.14) 
 

ค าส าคัญ:  สมรรถนะ, การจัดการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา 

  

                                                           
1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัดสงขลา90000 
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-Abstract- 

Abstract  
 The Competency Development of Learning Management by using STEM Education Concept for Technical 

Education Students, Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya. 

The purpose of the research is 1) To study the learning management condition using the STEM education concept.  

2) To create a model for competency development in learning management Using the STEM education concept  

3 )  To experiment and find the effectiveness of the competency development model in learning management. Using 

the STEM education concept. The research instruments were Interview, Manual of learning management using STEM 

education concept and satisfaction assessment form. The research results were found that 1) The characteristics  

of learning management using STEM education concepts consisted of: 1. Analysis of teacher characteristics 2. Problem 

analysis and student condition 3. Designing the learning activities 4. Choose to use tools to measure and evaluate 

learning outcomes 5) reflect on learning management 6. Learning management using the STEM education concept 

2) The results of learning management using STEM education were found that the learners Have the ability to handle 

all learning and teaching units. 3 )  The results of the assessment of satisfaction towards the teaching and learning 

management using the STEM education concept had a good overall average (x̄ = 4.36, SD. = 0.14). 
 

Keywords: Competency learning management STEM education 
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-Abstract- 

คุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติหลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

The quality of Physical education students according to Thai qualifications 

framework for Higher education, Chiang Mai University 
 

ชินวัฒน์ ไข่เกตุ1*, ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล1, ประกรณ์ ตุ้ยศรี1, ภัทร ยันตรกร2 และ ธัชกร พุกกะมาน2 

Chinawat Kaikat1*, Natchajarn Rodwattanaditsakul1, Parkorn Tuisry1, Patara Yantaragorn2 and 

Thachakorn Pukamarn2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา 5 ชั้นปีสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 106 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษาประเมินตนเองจากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 6 ด้าน 141 ข้อ ซึ่งมีความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (=0.993) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบภายหลังรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ Scheffe 

ผลการศกึษา พบวา่ 

1. คุณภาพของผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยู่โดยรวมและแยกท้ัง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้าน

คุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ 

2. นักศึกษาท่ีมีชั้นปีแตกต่างกันคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยรวม และด้านด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้จะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ

ระดับ .05 แตเ่มื่อทดสอบรายคู่ภายหลังไมพ่บวา่มคีู่ช้ันปีใดท่ีแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ, อุดมศกึษา, พลศึกษา, คุณภาพผู้เรียน, ผลลัพธ์การเรียนรู้  
  

                                                           
1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
1 Faculty of Education, Chiang Mai University, Chiang Mai province 50200 
2 Demonstration school of Chiang Mai University, Chiang Mai province 50200 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aimed to investigate and compare the quality of learners according to the National 

Qualifications Framework for Higher Education. The sample consisted of 106 preservice teachers with the major of 

physical education in the Faculty of Education, Chiang Mai University in 2019. They were at different years of the 

program. Data were collected using a self-reporting, five-scale questionnaire regarding six aspects. This 

questionnaire has high content validity and reliability (=0.993). The data were analyzed to calculate frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA, as well as Scheffe’s test. The results indicate that: 

 1. The quality of learners according to the National Qualifications Framework for Higher Education are 

high collectively and individually regarding each aspect. The highest mean is the moral and ethic aspect. This is 

followed by the aspects of knowledge, the cognitive skills, interpersonal skills and responsibility, computational, 

communication, and ICT skills, and learning skills respectively.   

 2.The preservice teachers with different years were significantly different according learners according 

to the National Qualifications Framework for Higher Education in the aspects of interpersonal skills and responsibility, 

learning skills at the level of .05. However, Scheffe’s test indicated that there were no significant differences 

between each pair of the preservice teachers at different years. 
  

Keywords: Thai Qualifications Framework, Higher Education, Physical Education, The Quality of Students,  

Learning Outcome 
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-Abstract- 

พัฒนาทักษะการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์โดยใช้สื่อจริง ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 

6304227 การบรรณาธิการกิจ  

The development of writing newspaper by using real media for the students in 

6304227 Editorial Work Subject 
 

พัชราภรณ์ คชินทร์1* 

Patcharaporn Kachin1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา “พัฒนาทักษะการเขียนขา่วหนังสอืพิมพโ์ดยใชส้ื่อจริง ส าหรับนักศกึษาท่ีเรียนรายวิชา 6304227 การ

บรรณาธิการกิจ” เป็นการศึกษาความสามารถในการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ของนักศึกษา โดยพบว่า ก่อนการเรียน

นักศึกษามีปัญหาในการเขียนข่าวไม่ถูกต้องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. ปัญหาการเลือกหยิบประเด็นท่ีน่าสนใจของข่าวมา

น าเสนอ 2. ปัญหาการเขียนพาดหัวข่าว โดยเลอืกใช้ค าพาดหัวขา่วไมถู่กต้องเหมาะสม 3. ปัญหาการล าดับความในเนื้อหา

ข่าว และ 4. ปัญหาการสะกดค าผิด หลังจากท่ีผู้สอนได้ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายการน าเสนอประเด็นข่าวใน

สถานการณ์จริงจากหนังสือพิมพ์ชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างการเขียนข่าว การรายงานข่าว การใช้

ภาษา และสรุปเป็นเทคนิคการเขียนข่าว ตลอดจนการมอบหมายให้นักศึกษาฝึกทักษะการผลิตข่าวด้วยตนเอง ตั้งแต่การ

คิดประเด็นข่าว เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ เขียนข่าวตามโต๊ะข่าวท่ีได้รับมอบหมาย และผลิตเป็นหนังสือพิมพ์จ าลอง

อย่างสมบูรณ์ พบว่า นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนข่าวมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาได้ฝึก

จัดท าหนังสือพิมพ์จ าลอง ซึ่งต้องอาศัยทักษะในด้านต่าง ๆ ท้ังการเขียน การถ่ายภาพ การจัดหน้ากระดาษ และการ

บริหารจัดการภายในกลุ่ม ท าให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยผลงานได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนเป็น

รูปธรรมผ่านชิ้นงานหนังสือพมิพจ์ าลองท้ัง 7 กลุ่ม  
 

ค าส าคัญ:  การเขียนขา่ว, หนงัสอืพิมพ์ , สื่อจริง  
 

  

                                                           
1 สาขาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
1 Thai Language Programs, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phuket Rajabhat University, Phuket province 83000 
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-Abstract- 

Abstract  
 The study of the development of writing newspaper by using real media for the students in 6304227 Editorial 

Work Subject, is the research in the classroom to learn the students' writing newspaper abilities. It is revealed; before 

the classroom starts, students have a problem with writing newspaper such as 1.Picking the interesting point to present, 

the interesting points of news which students pick don't match with assignment 2 .Headline, some students cannot 

select the appropriate words to use for headline such as incorrect specific words, 3 .News arrangement, students 

cannot arrange news as the formal news writing form and some don't present news respectively which can make 

readers get confused 4 .Wrong spelling both intentionally and unexpectedly. For the purpose that, the teacher leads 

students to discuss and present points of news together in front of the classroom, students practice to analyze news 

writing structure, news reporting, language usage, and summarize their news writing techniques. Also, the teacher 

assigns students to practice news production by themselves; make news point, collect data, interview, take some 

photos, write news as assigned, and produce complete newspaper mock-up. It is found that students have more 

knowledge and understanding and more skill in news writing. Then, when students practice producing newspaper 

mock-up which they need writing, photo-taking, page arrangement, and team working skills which make students 

can practice themselves well by their works of newspaper mock-up from 7 groups. 
 

Keywords: News writing, Newspaper, Real media  
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-Abstract- 

การส่งเสริมทักษะการเปล่งเสยีงพยัญชนะ ส ของเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้การจัด

กิจกรรมนิทานค าคล้องจอง ส ส าหรับเด็กระดับชั้นบ้านสาธิต  

The development pronunciation skill ส consonant sound of the preschool 

students via the nursery rhyme  
 

ปิยนัยน์ ภู่เจรญิ1*, เอมอร ปันทะสืบ1, นิตยา เทพนามวงศ์2, เสาวภาพ เครือวัง2 และ นิภาพร ฮอืสะ3   

Piyanai Phucharoen1*, Aimon Punthasueb1, Nittaya Thepnamwong2, Souwapap kruawang2 

and Niphaporn Huesa3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเปล่งเสียงพยัญชนะ ส ให้ชัดเจนขึ้นของเด็กก่อน

วัยเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมภาษาในการเล่านิทานค าคล้องจอง ส กลุ่มตัวอยา่ง เป็นเด็กก่อนวัยเรียนชายหญิง อายุระหว่าง 

2 -3 ปี ระดับช้ันบ้านสาธิต จ านวน 23 คน ที่ก าลังศึกษาที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง มหาวทิยาลัยสวนดุสติ โดยใช้

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน รวมเป็นจ านวน 10 

ครัง้ ตามแบบแผนการวจิัย Time Series Design เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านทิานค า

คล้องจอง และแบบสังเกตพฤติกรรมการเปล่งเสียงพยัญชนะ ส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์กระบวนการจัด

กิจกรรมการเล่านิทานค าคล้องจองโดยการสังเกตและการจดบันทึกพฤติกรรม และการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

การเปล่งเสียง ส 

 ผลการวิจัยพบวา่ เด็กก่อนวัยเรียนบ้านสาธิต 2 ที่ได้รับการการจัดกิจกรรมการเล่านิทานค าคล้องจอง ส.เสือ มี

ทักษะการเปล่งเสียงพยัญชนะ ส ได้ชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 5 สัปดาห์ จากระดับคะแนน 1.03, 1.13, 1.25, 1.43 

และ 2.00  ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  ทักษะการเปล่งเสียงพยัญชนะ, นทิานค าคล้องจอง, เด็กก่อนวันเรียน 
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-Abstract- 

Abstract 
This research aims to develop speaking skill and pronunciation of ส  ( the consonant sound /s/) of preschool 

students using a language activity set of nursery rhyming word. The sample were 23 preschool students the age 

between 2 and 3 years old, studying in Baan Satit-the preschool level, La-Or Utis Demonstration School, Lampang. 

It was using Purposive Sampling in collecting sample group. The experimental period was 5 weeks, 2 days a week, 

totaling 10 times according to the Time Series Design research pattern. The tools used in this research were a nursery 

rhyming word activity plan and the observation form of pronunciation of ส  ( the consonant sound /s/). The data was 

analyzed by synthesizing processes of nursery rhyming word activity by observation and behavioral journaling then 

calculating the pronunciation of ส (the consonant sound /s/) by mean. 

The research result found that Baan Satit 2 students, who had been organizing the ส nursery rhyming word 

activity, had clearer ส  ( the consonant sound /s/) pronunciation over 5 weeks from a scale of 1.03, 1.13, 1.25, 1.43, 

2.00, respectively. 
 

Keywords:  Consonant pronunciation, Nursery rhyming, Preschool students 
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-Abstract- 

การเปรียบเทยีบภาษาผู้ไทกะปองในประเทศไทย และภาษาผู้ไทถิ่นในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชนลาว 

Comparative language anlysis between Pkuthai Kapong in Thailand and  

Phuthai dialects in Laos 
 

นงลักษณ์ สูงสุมาลย์1* 

Nonglak Sungsuman1* 
 

บทคัดย่อ 
ผู้ไทกะปองคือกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไทท่ีเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากเมืองกะปอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว มา

ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร  จากการทบทวนวรรณกรรม  เอกสารสว่นใหญ่กล่าวถึงผู้ไทกะปอง

วา่เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ไทเซโปนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บทความนี้จะเสนอการเปรียบเทียบภาษาผู้ไทกะปองท่ีพูดในอ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  กับภาษาผู้ไท ใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว โดยใช้วิธีการศึกษาแนวภาษาศาสตร์พรรณนาและภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ผล

การศึกษาพบวา่  1) ภาษาผู้ไทมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 19-20 หนว่ยเสียง หน่วยเสียงสระ 18 หนว่ยเสียง และหนว่ยเสียง

วรรณยุกต์ 5-6 หน่วยเสียง  2) เมื่อเปรียบเทียบภาษาผู้ไทกะปองกับภาษาผู้ไทถิ่น พบว่า ภาษาผู้ไทกะปองมีการกลาย

เสียงพยัญชนะต้น /*f-/ และ /*v-/ กลายเสียงเป็น /f-/ คล้ายกับภาษาผู้ไทถิ่นนาปุ่ง และผู้ไทถิ่นนาเฮือง ส่วนภาษาผู้ไทถิ่น

เซโปนเก่ากลายเสียงเป็น  / ph- / ด้านระบบเสียงสระนัน้พบว่า ไม่มีความแตกตา่งกัน เมื่อพิจารณาระบบเสียงวรรณยุกต์

พบว่า ภาษาผู้ไททุกถิ่นมีลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกต์แบบสองทาง และมีการรวมเสียงวรรณยุกต์ B และ DL 

เหมอืนกัน และเมื่อเปรียบเทียบค าศัพท์เฉพาะกลุ่มพบวา่ ผู้ไทกะปองใชค้ าศัพท์ ‘พริก’ เหมอืนกับผู้ไทถิ่นนาปุ่ง ส่วนผู้ไทถิ่น

นาเฮืองและผู้ไทถิ่นเซโปนเก่าใชต้า่งออกไป ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาษาผู้ไทกะปองมลีักษณะทางภาษาคล้ายภาษาผู้

ไทถิ่นนาปุง่ และเป็นภาษาผู้ไทคนละกลุ่มย่อยกับภาษาผู้ไทถิ่นเซโปนเก่า  
 

ค าส าคัญ:  การกลายเสียง, ค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม, ผู้ไทกะปอง  
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-Abstract- 

Abstract  
 Phuthai Kapong was an ethnic group of people moving from their original hometown, Kapong city in Lao People's 

Democratic Republic, to Waritchaphum district located in the province of Sakon Nakhon, Thailand. Regarding to literature reviews, 

most documents referred Phuthai Kapong as the same ethnic group as Phuthai Sepone in Laos. 

  This study aimed to compare language used between Phuthai Kapong in Waritchaphum and Phuthai in Laos by 

employing Descriptive Linguistics and Comparative Linguistics. The findings indicated that (1) there were a total of 19-20 initial 

consonants, 18 vowels, and 5-6 tone marks found in Phuthai Kapong. (2) For comparative aspect, the sound transformation from 

/*f-/ and /*v-/ to /f-/ in Phuthai Kapong were found, similar to Napung dialect and Na Hueang dialect, while the sound of /*f-/ 

and /*v-/ were transformed to / ph- / in Sepone Kao dialect. Furthermore, the vowel sounds among representatives were not 

different. Considering tone marks, it was demonstrated that tone mark were divided into two sounds while the sounds of B and 

DL were assembled together. According to the specific vocabularies, Prik (Chilli) was widely used among Phuthai Kapong and 

Phuthai Napung while the word was applied differently for Phuthai Na Hueang and Phuthai Sepone Kao. In summary, language 

used among Phuthai Kapong was similar to Phuthai Napung and it was different from Phuthai Seponekao. 
 

Keywords: Development of proto tai inintial, Basic words, Phu Tai Kapong 
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-Abstract- 

พระยาฟ้างุ้ม จากต านานนิทานเมืองเชียงดง เชียงทอง เชียงหวาง 

Phraya Pha Ngum: The Tale Legend of Muang Chiang Dong Chiang Thong 

Chiang Wang 

 

บุญช ูภูศรี1* 

Boonchoo Poosri1* 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ศกึษาประวัตขิองพระยาฟ้างุม้ จากต านานนทิานเมอืงเชยีงดงเชยีงทองเชยีงหวาง โดยศึกษาประเด็นท่ี

แตกตา่งจากต านานและพงศาวดารอ่ืน 3 ฉบับ คือ 1) ต านานพระบาง 2) ขุนบรม และ 3) ขุนบรมราชาธิราช ผลการศึกษา

พบว่า มีประเด็นหลักท่ีแตกต่างกันมี 4 ประเด็น คือ 1) การถูกขับไล่ออกจากเมืองล้านช้าง ต านาน 3 ฉบับกล่าวว่า เหตุ

เพราะมีฟันมาแต่ก าเนิด เป็นกาลกิณีบ้านเมอืง แต่ฉบับท่ีศึกษากล่าวว่าเกิดจากพระบิดาท าผิดชู้สาวกับสนมของพระบดิา 

เป็นเหตุให้ถูกเนรเทศพร้อมพระบิดา 2) การยกทัพเข้ายดึครองเมอืงล้านชา้ง ต านาน 3 ฉบับกล่าววา่ได้ก าลังทหารจ านวน

มากจากพระสัสสุระ แต่ฉบับท่ีศึกษากล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากเจ้าเมืองพวน 3) การน าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ท่ี

ล้านช้าง ต านาน 3 ฉบับ กล่าววา่ นางแก้วเก็งยา พระราชินีพระยาฟ้างุม้เป็นปฐมคิดอัญเชิญพุทธศาสนาเข้าสูล่้านช้าง แต่

ฉบับท่ีศึกษาพบว่า เกิดจากพระยาฟ้างุ้มให้สัจจะสัญญากับพระสัสสุระและขออัญเชิญพุทธศาสนามาเผยแพร่ท่ีเมืองล้าน

ชา้ง 4) การถูกเนรเทศจากเมืองล้านชา้ง ต านาน 3 ฉบับกล่าววา่ เพราะประพฤตผิิดในบุตรภรรยาของเสนาอ ามาตย ์ส่วน

ฉบับท่ีศึกษาพบวา่ เกิดจากการเก็บภาษท่ีีมากเกินไป  
 

ค าส าคัญ:  ต านานนิทาน, ฟา้งุ้ม, เมอืงเชยีงดงเชยีงทองเชยีงหวาง 
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-Abstract- 

Abstract 
This study aimed to find the profile of Phraya Pha Nhum, the tale legend of Muang Chiang Dong Chiang 

Thong Chiang Wang, regarding the different aspects from its legend and three historical records consisting of Legend 

of Phra Bang, Khun Borom, and Khun Borom Rajathirat. The findings indicated that there were four different 

perspectives. (1) Phraya Pha Ngum was repelled  from Lan Chang as his teeth were found when he was born, referred 

from all three records. He was also considered as a misfortune of the city; however, the studied record revealed that 

he held a adulterous relation with his father’s ladies. Consequently, he and his father were exiled from the city. (2) 

The three historal records demonstrated that the many soldiers assigned by Phra Sussura were dispated to take 

possession of Lan Chang. On the other hand, the studied record showed that the troops were cooperated by Chao 

Muang Phuan. (3) Bhudhism in Lan Chang was firstly broadcasted by Nang Kaew Keng Ya, the queen of Phraya Pha 

Ngum; contradictory, the studied record pointed out that Bhuddhism was transmitted by a commitment between 

Phraya Pha Ngum and Phra Sussura. (4) Phraya Pha Ngum was exiled from the city since he had a liaison with a 

Chancellor’s daughter; however, the studied record indicated that the deportation resulted from over imposition. 
 

Keywords:  Tale Legend, Phra Ngum, Muang Chiang Dong Chiang Thong Chiang Wang 
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-Abstract- 

นวนิยายเรื่องกลิ่นกาสะลอง : การวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจติวเิคราะห์ 

Novel of Klin Ka Sa Long : The analysis of characters using Psychoanalytic Theory  
 

เบญจวรรณ ศรทีานันท์1*, แววพลอย สุขนวล1 และ ขวัญชนก นัยจรัญ1 

Banjawan Sritanan1*, Waewploy Suknuan1 and Khwanchanok Naijarun1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครเอกหญิงในนวนิยายเร่ือง กลิ่นกาสะลอง  

โดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวธีิวิจัย เชิงคุณภาพ วิเคราะห์บุคลิกภาพของ

ตัวละครจ านวน 2 ตัว คือ ซ้องปีบและกาสะลอง ผลการวจิัยพบว่าการท่ีบุคลิกภาพของซ้องปีบมีความอิจฉาริษยาเป็นผล

มาจากจิตใต้ส านึก ส่งผลให้โครงสร้างบุคลิกภาพของอิด (Id) โดดเด่น มีความต้องการในการแสวงหาคู่ครองท่ีดีท่ีสุด 

ดังนั้นจึงปรากฏสัญชาตญาณมุ่งเป็น คือ แรงขับดันทางเพศ ส่วนสัญชาตญาณมุ่งตายแสดงออกมาในลักษณะของความ

ก้าวร้าวใช้ก าลังและความรุนแรง มีความหวาดกังวลแบบจิตประสาทท าให้ไมก่ล้าเผชิญหน้ากับความจริงน าไปสู่กลวธิาน

การป้องกันตัวเพื่อเอาตัวรอด ส่วนกาสะลองมีความวิตกกังวลเป็นผลจาก จิตใต้ส านึกท่ีหวาดกลัวพ่อ ด้านโครงสร้าง

บุคลิกภาพกาสะลองมีความโดดเด่นในสว่นของอโีก ้(Ego) และซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) ความตอ้งการมคีู่ครองส่งผลให้เกดิ

สัญชาตญาณมุ่งเป็น คือ มีแรงขับดันทางเพศเพื่อแสวงหาครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ ส่วนสัญชาตญาณมุ่งตายเกิดขึ้นเมื่อ

เผชญิกับสถานการณท่ี์ไม่ปลอดภัย มคีวามหวาดกังวลแบบจิตประสาทและความหวาดกังวลท่ีเกิดจากความส านึกผิดชอบ

ชั่วดีจนกลายเป็นบุคลิกภาพท่ีไร้ความเป็นตนเอง และมีการสร้างกลวิธานการป้องกันตัวเพื่อปกป้องตนเอง ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของบุคคลเกดิจากสิ่งแวดลอ้มและการอบรมเลีย้งดู โดยไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม 
 

ค าส าคัญ:  กลิ่นกาสะลอง, การวเิคราะห์ตัวละคร, ทฤษฎจีิตวเิคราะห์, ซิกมันด ์ฟรอยด ์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this article was to analyze the personality of the female protagonists in the novel Klin Ka Sa 

Long using the psychoanalytic theory of Sigmund Freud. The research was conducted by using a qualitative research 

methodology analyze the personality of 2  characters: Song Pip and Ka sa long. The results of the research showed 

that Song Pip personality with jealousy resulted from the subconscious mind as a result, the personality structure of 

the Id is outstanding. There was a need to seek the best couple. Therefore, it appeared that life instinct was the sex 

drive. The instinct of death was expressed as aggression. Using of force and violence having psychological anxiety 

caused them afraid to face the truth, leading to a self-defense strategy to survive. As for Ka Sa long, there was 

anxiety as a result of the subconscious being afraid of her father. In terms of personality structure, Ka Sa long was 

standing out for both Ego and Super Ego in the desire to have a couple which was resulting in the life instinct of sex 

drive to seek the perfect family. The instinct of death occurred when faced with an unsafe situation. There was a kind 

of nervous anxiety and fear arising from moral anxiety that became a selfless personality and a defense mechanism 

has been established to protect oneself. As a result, the research found that a personality of person was due to the 

environment and upbringing without genetics.  
 

Keywords: Klin Ka Sa Long , The analysis of charaters , psychoanalytic theory , Sigmund Freud  
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สารัตถะในต ารายาวัดสะพานหิน อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

The substance in pharmacopoeia of Wat Saphan Hin, Amphoe Phromphiram 

Changwat Phitsanulok 
 

พอฤทัย ปัญญาจักร์1*, มณทาทิพย์ บุญแก้ว1 และ ภัครพล แสงเงิน1 

Poruethai Panyajak1*, Montathip Boonkaew1 and Phakphon Sangngern1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเร่ือง สารัตถะในต ารายาวัดสะพานหิน อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มุ่งศึกษาสารัตถะ 

(สาระส าคัญ) ในต ารายาวัดสะพานหิน อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารเชิงมนุษยศาสตร์ 

โดยใชก้รอบแนวคิดประยุกตจ์ากหลักเภสัชกรรม 4 แนวคิดหลักทางการแพทยแ์ผนไทย  

 ผลการศึกษาพบว่า ต ารายาวัดสะพานหิน บันทึกในสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทย แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภท

ร้อยแก้ว โดยสารัตถะของต ารายาวัดสะพานหิน มีเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับต ารับยาท่ีใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ท้ังสิ้น 311 ต ารับ  

ซึ่งแบ่งตามกลุ่มอาการของโรคได้ 12 ชนิด คือ 1. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) 9 ต ารับ 2. ต ารับ

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร (ท้องอดื เฟอ้ ผูก ท้องเสีย ริดสีดวง) 11 ต ารับ  

3. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 39 ต ารับ 4. ต ารับยากลุ่มแก้ไข้ (พบมากท่ีสุด) 153 ต ารับ   5. ต ารับยา

รักษากลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ หวัด)  26 ต ารับ 6. ต ารับยากลุ่มบ ารุงโลหิต 2 ต ารับ 7. ต ารับยากลุ่มบ ารุงธาตุ ปรับ

ธาตุ 1 ต ารับ 8. ต ารับยารักษากลุ่มโรคผิวหนัง 25 ต ารับ 9. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก  10 ต ารับ 10. 

ต ารับยารักษากลุ่มอาการถอนพิษ เบ่ือเมา 8 ต ารับ 11. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 10 ต ารับ และ 12. 

อื่น ๆ 56 ต ารับ 

 พบตัวยาท่ีเป็นพืชวัตถุจ านวนท้ังสิน้ 533 ชนดิ เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก 1. ขิง  2. พริก และ 3. จันทน์

ท้ัง 2 พบตัวยาท่ีเป็นสัตว์วัตถุจ านวนท้ังสิ้น 89 ชนิด เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก คือ 1. งาช้าง 2. ดีงู และ 3. เขา

กวาง พบตัวยาท่ีเป็นธาตุวัตถุจ านวนท้ังสิน้ 6 ชนดิ เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก คือ 1. ทองค าเปลว 2. สารส้ม และ 

3. ดินประสิว พบวิธีการปรุงยาท้ังสิ้น 12 วิธี เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก คือ 1. ยาต าเป็นผงแล้วบดให้ละเอียด

ละลายน้ ากระสายกนิ 2. ยาตม้ สับเป็นชิ้นเป็นท่อนใส่ลงในหม้อ เตมิน้ าตม้รินแตน่้ ากิน 3. ยาผสมแล้ว ต้มเอาไอน้ ารม  
 

ค าส าคัญ:  สารัตถะ, ต ารายา, วัดสะพานหิน, พษิณุโลก 

  

                                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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Abstract 
 The article research is substance in pharmacopoeia of Wat Saphan Hin, Amphoe Phromphiram Changwat 

Phitsanulok. It is aims to study of substance in pharmacopoeia of Wat Saphan Hin, Amphoe Phromphiram Changwat 

Phitsanulok. This research is documentary research of Humanities. It use adaptation framework from 4 principles of 

pharmaceutical (a main concept of Thai traditional medicine).  

 The results of research showed that the medicines book of Saphan Hin recorded in the Khoi book, Thai 

characters, Thai language that composed with prose-type references by the substance of medicines book, Wat Saphan 

Hin. It had important content about the medicines book to use in the various therapy. All 311 recipes were found. 

Which can be divided into 12 types of symptoms are 1. Drug recipes for the treatment of circulatory system symptoms 

amount 9 recipes 2. Drug recipes for the treatment of gastrointestinal symptoms amount 11 recipes 3. Drug Treatments 

for Obstetrics and Gynecology amount 39 recipes 4. Pharmacopoeia (Most appear) amount 153 recipes 5. Drug recipes 

for the treatment of respiratory symptoms amount 26 recipes 6. Drug recipes for blood group amount 2 recipes 7. 

Drug recipes for maintenance element amount 1 recipe 8. Drug recipes for treating skin diseases amount 25 recipes 

9. Pharmacopoeia for the treatment of musculoskeletal syndrome amount 10 recipes 10. Drug treatment for antidote 

syndrome amount 8 recipes 11. Drug recipes for the treatment of urological symptoms amount 10 recipes and 12 . 

Other amount 56 recipes. 

 In addition, All 553 recipes were found that is the medical plants, order in the frequency to show in 3 order: 

Ginger, Chili and Sandalwood. Both medicines were found to be the medical animals 89 recipes, order in the frequency 

to show in 3 order: Ivory, Snake gall and Antler. All 6 recipes were found the medical elements, order in the frequency 

to show in 3 order: Gold leaf, Alum and Potassium nitrate. In addition, It still found the method of medicine recipes 12 

method, order in the frequency to show in 3 order: Herbal decoction is chopped into pieces, put into a pot, add boiled 

water and poured water to drink. Thai herbal liquor consist to ferment with alcohol or streamflow, then poured to drink. 

And Mixed herb used herbal water to take a shower. 
 

Keywords:  Substance, pharmacopoeia, Wat Saphan Hin, Phitsanulok 
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นิทานโบราณคดี : การศกึษาวิเคราะห์โลกทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ

ยาด ารงราชานภุาพ 

Archaeological tales : An analytic study of the Worldviews of HRH Prince 

Damrong Rajanubhab 
 

พรไพลิน พุฒฝอย1*, รมณยีา อุน่เต่า1 และ สมเกียรต ิติดชัย1 

Phonphailin Phutfoi1*, Rommaneeya Auntao1 and Somkiat Tidchai1 
 

บทคัดย่อ 
 โลกทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพมีความส าคัญต่อการวางรากฐานของ

สังคมไทยเป็นอย่างมาก พระองค์มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลและสอดรับกับการแปลงแปลงของโลก การศึกษาโลกทัศน์ของ

พระองค์ท าให้เราได้ทราบถึงโลกทัศนท่ี์กวา้งไกลและมคีวามเจริญก้าวหนา้ในหลาย ๆ ด้าน พระองค์มองเร่ืองตา่ง ๆ ด้วยความ

มีเหตุผลหากมีเร่ืองใดท่ีขาดข้อมูลประกอบพระองค์จะรับฟังความเห็นจากคนอื่นด้วยโลกทัศน์ท่ีสร้างสรรค์ ก้าวหน้า เพื่อมุ่ง

ไปสู่การพัฒนาท่ีท าให้มีผลต่อการปฏิรูปประเทศ  ในด้านต่าง ๆ และนอกจากนี้โลกทัศน์ของพระองค์ยังให้คุณค่าในเร่ืองของ

ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย 

 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์โลกทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ            

จากหนังสอืนทิานโบราณคดี ผลการวจิัยพบวา่ โลกทัศนข์องพระองค์ได้น าไปสู่การพัฒนาประเทศ จ านวน 10 ด้าน คือ 1. ดา้น

การปกครอง  2. ด้านกฎหมาย 3. ด้านธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม 4. ด้านประวัตศิาสตร์ 5. ด้านความเชื่อ 6. ด้านการ

คมนาคม 7. ด้านภูมิศาสตร์ 8. ด้านศาสนา 9. ด้านการศกึษา และ 10. ด้านการแพทยแ์ละการพยาบาล    
  

ค าส าคัญ:  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, นทิานโบราณคดี, โลกทัศน ์ 
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Abstract  
 Worldview of King Borom His Royal Highness Krom Phraya Damrong Rajanupab was very important to laying the 

foundations of Thai society. He had a broad perspective and was consistent with the transformation of the world. Studying 

his worldviews gives us a broad and progressive worldview in many ways. He saw things for a reason. If there was anything 

that lacks information, he would listen to the opinions of others with a progressive worldview in pursuit of developments that 

affect the reform of the country in various fields. He valued in matters of history and archeology as well. 

 The aim of this research is to analyze the worldview of King Borom His Royal Highness Krom Phraya Damrong 

Rajanupab from the archaeological tales. The research results found that his worldview had led to the development of            

the country in 10 fields: 1. Administrative 2. Law 3. Tradition and culture 4. History 5. Belief 6. Transportation 7. Geography           

8. Religion 9. Education and 10. Medical and nursing. 
 

Keywords: HRH Prince Damrong Rajanubhab, archaeological tales, worldviews  
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กลยุทธ์การแปลศัพท์ทางวัฒนธรรมไทยเป็นภาษาอังกฤษ: ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง

Strategies for translating Thai cultural terms into English: Thong EK The Herbal Master  
 

ชาญวิทย์ มังสุไร1* และ จิตติมาพร ต้นจ าปา2 

Chanwit Mangsurai1* and Jittimaporn Tonjumpa2 

  

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยช้ินนี้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การแปลค าบรรยายภาพยนตร์ชุด “ทองเอก หมอยา ทา่โฉลง” (2562) 

จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเนน้ท่ีค าศัพท์ทางวัฒนธรรมในต้นฉบับภาษาไทย ผลการวจิัยพบค าศัพท์ทางวัฒนธรรม 

142 ค า ซึ่งจ าแนกตามประเภทของค าศัพท์ทางวัฒนธรรมตามแนวทางทฤษฎีท่ีเสนอโดยนิด้า (1964) ประกอบด้วย 

วัฒนธรรมทางสังคม (24.64%) ศาสนา (22.53%) วัฒนธรรมทางภาษา (21.83%) นิเวศวิทยา (17.60%) และวัตถุทาง

วัฒนธรรม (13.38%) ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์การแปลค าศัพท์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ตามแนวคิดของ   นิวมาร์ค (1988) 

พบวา่ กลยุทธ์การแปลท่ีใชม้ากที่สุด ได้แก่ การแปลตามตัวอักษร (17.60%) การจ าแนก (9.85%) การถอดความ (6.33%) 

การเทียบเท่าทางวัฒนธรรม (5.63%) และการตัดท้ิง (2.81%) และกลยุทธ์ท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือการท าให้เป็นกลาง (0.70%)  
 

ค าส าคัญ:  กลยุทธ์ในการแปล, ซีรีย์ไทย, การแปลไทยเป็นอังกฤษ, ศัพท์ทางวัฒนธรรมไทย 
 

Abstract 
 This study was carried out in order to analyze strategies used in translating the subtitles of a Thai series 

Thong EK The Herbal Master (2019) from Thai to English focusing on cultural words in the Thai series following the 

theoretical approach proposed by Nida (1964). The findings indicate that 142 cultural words were identified and 

classified as pertaining to the most frequently used types of cultural words. These consist of social culture (24.64%), 

religious (22.53%), linguistic culture (21.83%), ecology (17.60%), and material (13.38%), respectively. According to 

Newmark (1988), strategies identified in this series include literal translation (17.60%), classification (9.85%), 

paraphrasing (6.33%), culture equivalent (5.63%), and deletion (2.81%), respectively; and the least strategy used 

was neutralization (0.70%). 
 

Keywords:  Translation strategies, Thai series, Thai-English translation, Thai cultural terms  
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การส ารวจการใช้ Wh-questions และค ากรยิาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในแบบทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) วชิาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม

แนวคิดของ Bloom’s Taxonomy 

An analysis of Wh-Questions and action verbs in Ordinary National Educational 

Test (O-NET) English Exam paper Used in Matthayom Sueksa 3 Based on 

Bloo m’s ีTaxono my 
 

อัญษมา มูลศรี1* และ รัตนา ยาวิเลิง1 

Unsama MooIsri1* and Rattana Yawiloeng1 

 

บทคัดย่อ 
  การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช ้Wh-Questions และค ากริยาภาษาอังกฤษท่ีปรากฎในขอ้สอบ O-

NET วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 

แบบส ารวจค ากริยาภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ Bloom ท้ัง 6 ด้านได้แก่ ด้านการจ า การเข้าใจ  การประยุกต์ใช้ การ

วิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์ และแบบส ารวจการจัดกลุ่มชนิดของ Wh-Questions ตามกรอบแนวคิด 

Revised Bloom’s Taxonomy  จากผลการวิเคราะห์ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย Wh-Question จ านวน 58 ค าถาม พบว่า Wh-

Question ท่ีพบในข้อสอบ O-NET มากท่ีสุดคือค าว่า “What” (44.63%) รองลงมาคือค าว่า “which” (37.96%) “why” 

(13.89%) และ “how” (3.52%) ตามล าดับ ในด้านการใช้ค ากริยาเพื่อกระตุ้นกระบวนการความคิดของผู้เรียน พบว่า มี

การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นความเข้าใจ (Understanding) มากท่ีสุด รองลงมาคือการประเมิน (Evaluating) น้อย

ท่ีสุด คือความจ า (Remembering) และความสร้างสรรค์ (Creating)  
 

ค าส าคัญ:  ประโยคค าถาม Wh-Questions, ค ากริยา, O-NET 
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Abstract 
 This study aimed to analyze the use of Wh-Questions and action verbs in O-NET test during 2017-2019 by 

applying Bloom’s Taxonomy. The instrument of this study was a checklist of Bloom’ Taxonomy Action Verb list for  

6 domains including remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating and a checklist of  

Wh-questions based on Revised Bloom’s Taxonomy. According to the result from the analysis of 58 Wh-questions 

used in O-NET Exam paper level that “What” questions was used the most (44.63%) in remember level followed by 

“which” (37.96%) “why” (13.89%) and “where” (1.67%). In terms of action verbs used to enhance learners’ cognitive 

processes, the results showed that the action verbs were used to enhance remembering, evaluating, remembering, 

and creating respectively.  
 

Keywords:  Wh-Questions, Action verbs, O-NET 
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-Abstract- 

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพด้วยนิทานพื้นบ้าน 2 ภาษาของกลุ่มครูผู้สอนสาระ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา กลุ่มเมืองพะเยา 1 

A model of professional learning community through Bilingual Folktales: A case 

study of a Group of Muang Phayao 1 Thai and English Teachers in a Primary Level 
 

ดารินทร อินทับทิม1* 

Darinthorn Inthapthim1* 
 

บทคัดย่อ 
 การการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวคิดท่ีได้น ามาใชใ้นการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาวิชาชพีครู พัฒนา

ตน และพัฒนาผู้เรียน บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผ่านนิทาน 2 ภาษาของกลุม่ครูผู้สอนสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา กลุ่มเมอืงพะเยา 1 และ 2) ส ารวจ

ข้อคิดเห็นของครูและผู้บริหารท่ีมีต่อรูปแบบฯ/โมเดล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กรณีศึกษา (A case study) ผู้ให้

ข้อมูลได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ครูสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน  11  คน ผู้บริหารของครูท่ี

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง และการตดิตามประเมินผล โดยวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวจิัยพบวา่ โมเดลฯเป็นไปตามกรอบ

แนวคิดท่ีวางแผนไว้ และครูได้แสดงความคิดและสะทอ้นให้เห็นถึงการน าแนวคิด/โมเดลไปใชใ้นภาคปฏิบัตไิด้อยา่งโดดเด่น

และน่าสนใจ งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่านิทาน 2 ภาษา สามารถช่วยให้ครูสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือสาระอื่นๆ เรียนรู้

ร่วมกันเพื่อพัฒนาตน วชิาชีพ และผู้เรียนภาษา งานวจิัยนี้ยังชีใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ควรน าโมเดลฯ และนทิาน 2 ภาษาไปใชใ้น

บริบทโรงเรียนอื่นๆ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี หรือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้โครงการของส านักงานการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และเพื่อความยั่งยืนในการสนับสนุนการใช้และขยายผลโมเดลฯ ในระยะยาว ผู้บริหารโรงเรียนและ

ผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดพะเยาควรให้ความส าคัญและควรน าไปก าหนดในแผนปฏบัิตกิารให้ชัดเจนยิ่งขึน้ รวมไป

ถึงการน าไปสู่ภาคปฏบัิตอิย่างเป็นระบบ 
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบ, ชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชพี, นทิานพื้นบ้าน 2 ภาษา 
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-Abstract- 

Abstract  
 Professional learning community (PLC) becomes an approach to develop teachers’ profession and 

students’ learning quality. This research article aims to 1 )  develop and present a model of PLC through bilingual 

folktales and to 2) survey both teachers and their school principals’ opinions on the model and its usefulness. This 

research was a qualitative research using a case study of 6 school principals and 13 Thai and English teachers called 

“a group of Muang Phayao 1” An observation, a semi-structured interview and an assessment visit’s field note were 

employed to collect qualitative data. The data was analyzed by content analysis. The results reveal that the PLC model 

and bilingual folktales were used as planned. Some teachers portrayed their PLC’s concepts and behaviors in their 

practices incredibly.  Both teachers and their principals valued the usefulness of the model and bilingual folktales in 

terms of improving teachers’ professional development, pedagogies, and students’ academic achievement and 

language skills, and pedagogies. This research also highlights that the PLC model should be implemented in other 

school contexts in cooperation with university networks and the project of U-School mentoring system under the Office 

of the Higher Education Commission (OHEC). In the aspect of a long-term process and its sustainability, school principals 

and the directors of Phayao Primary Educational Service Area Offices should include the model implementation in their 

action plans and systematically put into practices.  
 

Keywords: Model, Professional Learning Community, Bilingual Folktales 
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-Abstract- 

การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน 

Using computer-assisted instruction to promote students ’ี En glishีV oc abularyี

and Grammar Knowledge 
 

กมลวรรณ ไชยวงศ์1* และ ชวนพิศ ศรวีิชัย1 

Kamonwan Chaiwong1* and Chuanpit Sriwichai1 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน

ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย จังหวัดพะเยา 

จ านวน 16 คน ซึ่งท าการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยได้แก่แผนการสอนใดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจ านวน 8 

ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสัมภาษณ ์ผลการศึกษาพบวา่คอมพวิเตอร์ช่วยสอนมปีระสิทธิผลในการ

ส่งเสริมความรู้ด้านค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบค าศัพท์หลังเรียน (x̄ = 

7.44, S.D. = 1.825) สูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน (x̄ = 2.94, S.D. = 1.289) และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (t- 7.894) และคะแนนแบบทดสอบไวยากรณ์หลังเรียน (x̄ = 6.50, S.D.= 1.751) สูงกว่าแบบทดสอบ

ก่อนเรียน (x̄ = 1.63, S.D.= 0.957) และมีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t= 10.929) นักเรียนได้แสดง

ทัศคติท่ีดตีอ่การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเนื่องจากบทเรียนมภีาพท่ีมสีีสันและมดีนตรีท่ีดึงดูด การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน

ท าให้ห้องเรียนน่าสนใจมากขึน้ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจ าค าศัพท์และความรูด้้านไวยากร์ได้ดขีึน้ 
 

ค าส าคัญ:  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
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-Abstract- 

Abstract  
 The objectives of this research were to investigate the effectiveness of computer-assisted instruction (CAI) in 

promoting the English grammar and vocabulary knowledge of Matthayom Suksa 1 students, and to explore students’ 

attitudes toward learning English using computer-assisted instruction. The participants were 16 Matthayom Suksa 1 

students of Banchumpawai, Phayao Province selected by a purposive sampling method. The instruments consisted of 

8 lesson plans of computer-assisted instruction, pre-test and post-test, and interviews. The results revealed that CAI 

is effective to promote students’ knowledge of vocabulary and grammar. The total mean score of vocabulary post-test 

(x̄ = 7.44, S.D. = 1.825) was significantly higher than pre-test (x̄ = 2.94, S.D. = 1.289) at the .05 level (t- 7.894), 

and the total mean score of grammar post-test (x̄ = 6.50, S.D.= 1.751) was significantly higher than pre-test (x̄ = 

1.63, S.D.= 0.957) at the .05 level (t= 10.929). Also, the students showed good attitudes towards learning English 

by using CAI because colorful pictures and music in CAI made classroom more interesting and helped them to retain 

vocabulary and grammar knowledge better. 
 

Keywords:  Computer-Assisted Instruction (CAI), English Vocabulary Knowledge, English Grammar Knowledge 
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-Abstract- 

กิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษนอกชั้นเรียนผ่านอนิเตอร์เน็ตของนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา 

English learning activities outside the Classroom on the Internet of Students in 

University of Phayao 
 

ปาริชาต ิวงศใ์หญ่1* และ รัตนา ยาวิเลิง1 

Parichart Wongyai1* and Rattana Yawiloeng1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตของนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นิสิตท่ีก าลังศึกษาอยู่ ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการจากการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีผู้เรียนใช้เพื่อ

ส่งเสริมทักษะดา้นการฟังภาษาอังกฤษมากที่สุด ได้แก่ฟังเพลงภาษาอังกฤษผ่านชอ่งทาง YouTube ร้อยละ 92.5  ด้านการ

พูดภาษาอังกฤษท่ีผู้เรียนใช้มากที่สุด ได้แก่ พูดคุยกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Facebook มากท่ีสุด ร้อยละ 65 

ด้านการอา่นภาษาอังกฤษท่ีผู้เรียนใช้มากที่สุด ได้แก่ อ่านโฆษณาที่เป็นภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง Facebook ร้อยละ 72.5 

และ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษท่ีผู้เรียนใชม้ากที่สุด ได้แก่ เขยีนข้อความหาเพ่ือนเป็นภาษาอังกฤษผ่านชอ่งทาง Facebook 

ร้อยละ 72.5  
 

ค าส าคัญ:  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน, สื่ออินเตอร์เน็ต, การเรียนรู้แบบหลากหลาย  
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-Abstract- 

Abstract 
 This research aimed to study learning activities outside English classroom through the Internet  

of undergraduate students at University of Phayao. The samples of this study included 40-fourth year undergraduate 

students in the first semester of academic year 2020. The samples were recruited by purposive sampling.  

The instrument used in this study was a questionnaire. The findings of this study found that the undergraduate students 

use the Internet as an outside classroom activity to improve their English listening skills was YouTube (92.5 %), followed 

by English speaking skill through chatting with friends via Facebook (65%), reading English through English 

advertisement in Facebook (72.5%), and writing English through Facebook (72.5%).  
 

Keywords:  Learning english outside classroom, Internet, Multimodal learning  
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-Abstract- 

มุมมองส่ิงแวดล้อมใน The Nightingale and the Rose 

Environmental perspectives in The Nightingale and the Rose 
 

พิชชาภา วเิศษศริิ1* และ เยาวรัตน์ เม็งขาว2 

Pitchapa Wisessiri1* and Yaowarut Mengkow2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษามุมมองทางสิ่งแวดล้อมในเร่ืองสั้นของนักเขียนไอริชชื่อ Oscar Wilde เร่ือง The Nightingale and 

The Rose ท้ังนี้มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมท่ีศึกษามี 2 แง่มุม คือ ความแปลกแยก และความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่าง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าความแปลกแยกมีสาเหตุมาจากการท่ีมนุษยรู้์สึกวา่ตนเองสูงส่งกว่าสิ่งแวดลอ้ม

ทางธรรมชาต ิมนุษย์จึงเพิกเฉยตอ่สิ่งแวดล้อมดังกล่าว เนื่องจากมีความเห็นวา่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นเพียงสิ่งท่ีไม่

มีชีวิต ในทางกลับกันมนุษย์เชื่อว่าตนเองเป็นเผ่าพันธ์ุเดียวท่ีมีความรู้สึกรู้สา นอกจากนี้ความแปลกแยกยังเกิดจากการท่ี

มนุษย์แยกตัวเองออกจากธรรมชาติ ในด้านความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่าต่างฝ่าย

ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามบทบาทของแต่ละฝ่าย ดังนั้นท้ังสองฝ่ายจึงพึ่งพาซึ่งกันและกัน มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติมีความส าคัญตอ่กันเพื่อเอาตัวรอด   
 

ค าส าคัญ:  มุมมองทางสิ่งแวดลอ้ม, ความแปลกแยก, ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน  

Abstract  
This study discussed environmental perspectives in The Nightingale and the Rose, a short story by an Irish 

writer, Oscar Wilde. The environmental perspectives were divided into two aspects:  an alienation aspect and a 

dependent relationship between humans and the natural world.  It is found that in terms of alienation resulted from 

humans feel more superior to the natural environments.  Humans ignore environment because they think that 

environments are just nonliving things. On the other hand, human also believe that they are the only one specie which 

have a feeling, and they can talk to other. Moreover, alienation is resulted from human want to separate themselves 

from nature.  As for the dependent relationship between humans and natural world, on the globe, both humans and 

nature have different roles. Therefore, they have to rely on one another.  Humans and nature are important to each 

other to survive.  
 

Keywords: Environmental perspectives, Alienation, Dependent relationship  
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-Abstract- 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่สาย 

ป่าเมี่ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

Marketing mix development for roasted coffee products of farmers groups in Mae 
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บทคัดย่อ 

 การวจิัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศกึษาแนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเมล็ดกาแฟ

คั่ว หมูบ้่านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ โดยท าการเก็บ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เป็นการ

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาศักยภาพของกลุ่มดังกล่าว จ านวน 5 คน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยแบ่งเป็นเชงิปริมาณจ านวน 400 คน ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มเกษตร พบวา่ ศักยภาพการปลูก การคั่ว และ

การตลาดยังอยู่ในระดับต่ าท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา ในส่วนของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญ ในด้านกระบวนการผลิต การคั่วบด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.5 หมายถึงอยู่ท่ีระดับมาก ราคา มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความคุ้มค่าของราคาท่ีซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 หมายถึง มาก ระดับช่องทางการจัด

จ าหนา่ย เป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ือง การมโีชว์รูมเพื่อจัดแสดงสินค้า โดยมีคา่เฉลี่ย 4.0 

หมายถงึระดับมาก การสง่เสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาดท่ีกลุ่มตัวอยา่งให้ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ พนักงานขาย

มีความช านาญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.1 หมายถึง ระดับมากดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะให้มี 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย ดังต่อไปนี้ เกษตรกรผู้ปลูก และจ าหน่ายเมล็ด

กาแฟคั่ว จะต้องเรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอน การปรับปรุงการผลิต ให้ได้มาตรฐาน สร้างตราสินค้า เพื่อจะสามารถ  

ตั้งราคาให้เกิดการรับรู้ในคุณค่าผลิตภัณฑ์ สร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีกระจายสินค้าได้ถึงมือผู้ซื้อพร้อมกับ 

การควบคุมการจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพ การสื่อสารการตลาดที่ตอ่เนื่องผ่านเครอืขา่ยบนโลกออนไลน ์เป็นต้น 
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-Abstract- 

Abstract 
The purpose of this research was to study the development marketing mix of roasted coffee products to 

increase sales in Mae Sai Pa Meing village, Prao district, Chiang Mai province.   Data were collected from two main 

target groups. Group 1 were coffee farmers collect by qulitative for 5. To find out the capacity in planting coffee beans. 

Group 2 were consumers who lived in Maung district, Chiang Mai province.  Divided into quantitative numbers of  

400 people the data obtained from the coffee farmers showed the ability in producing roasted coffee and marketing 

was lowwhich means that they need to be developed.  The data acquired from the consumers revealed that the 

average of the product factor, the sample concerned about production and the process of roasting was 4.5 which was 

in a high level.  Price affects on sample’ s buying decision.  The average of the value of purchase price was 4.5.  

The marketing factor which the samples had focused on were showrooms. The mean score was 4.0 which was high. 

The most important factor in the marketing promotion was the sales staff who provided information about the product 

correctly.  The mean score was 4. 1 which was in a high level.  Therefore, the researcher suggeststhe marketing 

mixdevelopment for roasted coffee products according to the information obtained from the research as follows: coffee 

farmers and roasted coffee distributor need to learn every process of production, the improvement of productionto 

standardize, branding, pricing, making distribution channels, distribution controlling and marketing communication 

through online networks. 
 

Keywords:  Marketing mix development, Roasted coffee 
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-Abstract- 
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บทคัดย่อ 
 โลกออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีมีความส าคัญในปัจจุบัน ขณะเดียวกันเป็นโอกาสให้เกิดการกลั่นแกล้งใน

โลกออนไลน์ท่ีสร้างความเสียหายหรือท าร้ายความรู้สึกผู้อื่น การศึกษาในคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษา  

เชิงเปรียบเทียบปัญหาการโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์จากการทบทวนวรรณกรรมและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อถ่ายทอดความรู้ และศึกษาประสบการณ์การถูกกลั่นแกลงในโลกออนไลน์ จากตัวอย่างนักเรียนและนักศึกษาใน

จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 6 สถาบัน  

ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ พบว่า ความชุกของการเกิดการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศไม่แตกต่างกัน โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ได้แก่ เพศ อายุ การใช้

อินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้านจิตวิทยา รวมถึงผู้ปกครอง เมื่อถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ผู้ถูกกลั่นแกล้งจะได้รับผลกระทบ 

ท้ังด้านจิตใจ ความรู้สึก สังคมและการเรียน นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเข้าร่วมอบรมสูงกว่า

นักศึกษา และหลังจากเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้ังนักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง

ออนไลน์มากขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
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-Abstract- 

ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้ความเข้าใจในการกลั่นแกล้งในโลก

ออนไลน์ ดังนัน้การให้ความรู้และถ่ายทอดวธีิการรับมอืกับปัญหาที่เหมาะสมสามารถเป็นชอ่งทางหนึ่งท่ีส าคัญในการช่วย

ลดปัญหาดังกล่าวลงได้ 
 

ค าส าคัญ:  เยาวชน, การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย 

 

Abstract  
Online is an important channel to communicate in the present. Meanwhile, it may cause cyberbullying that 

damages and hurts others’ feelings. This study consists of two parts, the comparative study of cyberbullying from 

literature reviews and from workshops, to develop knowledge, educate and study experiences of being cyberbullied 

from samples of high school and undergraduate students in 6 institutions in Chiang Mai.  

The comparative results show that the frequencies of cyberbullying in Thailand and other countries are not 

different. The factors relating cyberbullying include gender, age, internet usage, psychological factors and parents. 

When being cyberbullied, it affects mental, feelings, social and study of the victims. Moreover, the results indicate that 

the pre-test scores of high school students are higher than those of undergraduate students. The knowledge and 

understanding about cyberbullying of participants are increased with statistical significant.  

The results of workshops reflect the achievement of providing knowledge and understanding in cyberbullying. 

Therefore, providing knowledge and proper responses of cyberbullying for youths is an important channel to reduce 

cyberbullying problems.  
 

Keywords:  Youth, Cyberbullying, School, University 
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-Abstract- 

การพัฒนาสื่ออนิโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

Infographic development based on knowledge-related links about the farming of 

earthworms to promote the occupation in the community, Wang Saphung District, 

Loei Province 
 

ศรัณยพัชร์ จิตพไิล1* และ ชัยทวี บุบผา1 

Saranyaphach Jitpilai1* and Chaithawee Boobpha1 
 

บทคัดย่อ  
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เร่ืองการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้  

เร่ืองการเลี้ยงไส้เดือนดินในชุมชน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อสื่อ

อนิโฟกราฟิก  กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหนา้ครอบครัวหรือตัวแทนของแตล่ะครอบครัวท่ีสามารถตอบค าถามหรือให้ข้อมูลได้ 

ครอบครัวละ 1 คน จ านวน 100 ครัวเรือน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ 1) สื่ออินโฟ

กราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เร่ืองการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

2) แบบประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎี การถ่ายโยงความรู้ เร่ือง การเลี้ยงไส้เดือนดิน  3) แบบประเมิน

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เร่ือง การเลี้ยงไส้เดือนดิน พบว่า 

คุณภาพสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เร่ืองการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน อ าเภอ  

วังสะพุง จังหวัดเลย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีความเห็นว่าคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  มีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61  และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

ต่อสื่ออินโฟกราฟิก มีคุณภาพระดับมากที่สุด  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
 

ค าส าคัญ:  สื่ออินโฟกราฟกิ, ทฤษฎีการถา่ยโยงความรู้ 
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-Abstract- 

Abstract  
Infographic media development based on transfer of learning theory about farming of earthworms to promote 

the occupation in the community, Wang Saphung District, Loei Province. 1) For develop the infographics based  

on transfer of learning theory. 2) To study the target group’s satisfaction with the infographic media. The target group 

is the head of the family or the representative of each family who can answer questions or provide information for  

100 householders by cluster sampling method. The instrument used to: 1) Infographic media based on transfer  

of learning theory. 2) The quality assessment of the infographic according to the knowledge of the community.  

3) Assessment of target group’s satisfaction with infographic based on transfer of learning theory in the earthworms. 

The results were founded that the quality of infographic media based on transfer of learning theory about farming 

earthworms to promote the occupation in the community, Wang Saphung District, Loei Province was the highest  

level considered by content expert. It had an average of 4.61. It was the highest level considered by media professor 

too. It had an average of 4.61 and the target group’s satisfaction with infographic media was the highest quality.  

It had an average of 4.70. 
 

Keywords:  Infographic, Transfer of learning Theory 
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-Abstract- 

การจัดการแนวคิดและนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ PEST และ LDA ในช่วงการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

Managements of ideas and innovations with PEST analysis and LDA during the 

COVID-19 pandemic 
 

บริหาร ค านันท์1* 

Boriharn Kumnunt1* 

 

บทคัดย่อ 
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้หลายภาคส่วนตอ้งมีการปรับตัว ท้ังน้ี

เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ ได้มีการเผยแพร่แนวความความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ จ านวนเพื่อเป็นแนวทางในการ

รับมอืกับปัญหา แตเ่นื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีอยู่เป็นจ านวนมาก ไมเ่ป็นระเบียบ และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมจ านวนมากขึน้อย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น การมีวิธีจัดการกับข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจแนวความคิดและนวัตกรรมท่ีเกิดขึน้ได้

อย่างมีกระบวนการ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการด าเนินการกับข้อมูลแนวความคิดและนวัตกรรมท่ี

เกิ ดขึ้ น ในช่ ว งการแพ ร่ระบาดของ เชื้ อ ไ ว รัส โค โ รนาสายพัน ธ์ุ ใหม่  2019  ด้ วยการใช้ เค ร่ืองมือส าห รับ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST ร่วมกับการจัดกลุ่มหัวข้อแฝงด้วย Latent Dirichlet Allocation (LDA) ผลท่ีได้คือ หัวข้อ

แฝงที่ถูกจ าแนกออกมาอยา่งเป็นระบบ แตล่ะหัวข้อแฝงสามารถน าไปใชพ้จิารณาเพื่อท าความเข้าใจ และอธิบายภาพรวม

ของสถานการณท่ี์เกิดขึ้นตามประเภทของปัจจัยภายนอกได้ 
 

ค าส าคัญ:  เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019, การจัดการ, แนวความคิด, นวัตกรรม 
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-Abstract- 

Abstract  
 In general, the COVID-19 pandemic drastically affects society due to rapid changes in external factors consist 

of politics, economy, social, and technology. However, during the crisis, a lot of ideas and innovations are invented and 

proposed on the Internet to cope with the problems. By the way, these data are abundant, unorganized, and rapidly 

increased along time. Thus, a method to handle and extract hidden information will be useful for systematically 

understanding the ideas and innovations. This study is conducted to apply PEST analysis for external factors analysis 

together with a topic modeling Latent Dirichlet Allocation (LDA) for extracting hidden topics from the dataset. The result 

is not only useful for handling large amounts of data in accordance with types of external factors but also helping 

organizations to understand and explain the situation. 
 

Keywords:  The COVID-19, Management, Ideas, Innovations 
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-Abstract- 

ศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเท่ียวรักษ์ 

กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

Potential of community enterprises management for Tourism “The fishermen 

network love Kwan Phayao” Phayao province 
 

ฤทัยภัทร พมิลศรี1* และ สมศักดิ์ เทพตุ่น1 

Luethaipat Pimonsree1* and Somsak Teptun1 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มี เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว โดยใช้เทคนิคการวิจัย 

เชิงคุณภาพผสมผสานกับงานวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบประเมิน  

การประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านรักษ์

กว๊านพะเยา จ านวน 78 คน ผู้น าชุมชนในพื้นท่ีรอบกว๊านพะเยา จ านวน 10 คน ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดพะเยา จ านวน 15คน ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ในจังหวัดพะเยา 

จ านวน 10 คนผลการศึกษาสรุปได้ว่า  

วสิาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเท่ียวรักษ์กวา๊นพะเยา เป็นพัฒนาการจากชมรมเครอืขา่ยประมงพื้นบ้าน 

จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมายาวนาน เนื่องจากการจัดการและพัฒนากว๊านพะเยาท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนั้น 

ส่งผลท้ังด้านบวกและลบ โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีปราศจากความเข้าใจระหวา่งกัน และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนแลว้

นั้นย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งบางประการ เช่น กฎหมายแบ่งเขตกว๊านพะเยาไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของชีวิต

ของชาวประมง รวมถึง สภาพธรรมชาติท่ีแปรเปลี่ยนโดยเฉพาะการเกิดภาวะภัยแล้งในจังหวัดพะเยาขึน้ใน พ.ศ. 2538  ยิ่ง

ส่งผลต่อจ านวนพันธ์ุปลาท่ีน้อยลงอย่างมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้น าไปสู่การรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวประมงและ

พัฒนาเป็นชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดพะเยาใน พ.ศ. 2543 ท าให้ชมรมชาวประมงพื้นบ้านได้เข้ามามีบทบาทในการ

ดูแลกวา๊นพะเยาและเป็นท่ียอมรับกับหน่วยงานภาคราชการมากขึ้น ตอ่มาในปี พ.ศ.2547 คณะกรรมการชมรมชาวประมง

กว๊านพะเยาได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายให้มกีารบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้เสริมของอาชีพประมง 

โดยมีการส่งเสริมจากภาครัฐและสถานบันการศกึษา จนกระท่ังปี พ.ศ.2559 เครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดพะเยา ได้มี

การประชุมสรุปแนวทางพัฒนาชมรมว่าต้องมีการสร้างกระบวนการ หรือกลไกท่ีเป็นรูปธรรมโดยจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจ

ชุมชน (Community Enterprise)” เพื่อการขับเคลื่อนด้านการท่องเท่ียวท่ีจะเป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็งและสามารถยืน

หยัดเข้าสู่การเป็นองค์กรหนึ่งของ ภาคการท่องเท่ียวในจังหวัดพะเยาได้อยา่งมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตัง้กลุ่มเพื่อ

ส่งเสริมให้เครอืขา่ยประมงพื้นบ้านกวา๊นพะเยาเกิดรายได้เสริมจากภาคการท่องเที่ยว และจัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยา รวมท้ังพัฒนากองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิถีประมงพื้นบ้านเพื่อการ
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-Abstract- 

ท่องเท่ียวรักษ์กว๊านพะเยา ส าหรับผลการประเมินศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเท่ียวรักษ์

กว๊านพะเยานั้นอยู่ในระดับดี หรือ ร้อยละ 73.60 โดยมีคา่คะแนนด้านการปกปอ้งรักษา อนุรักษว์ัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม

(Protection) สูงสุด คือร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ีเพื่อการท่องเท่ียวในชุมชน (Place)ร้อยละ 92 ด้าน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้อยละ 79.50 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Participation) ร้อยละ 69.00 ด้านบุคลากร (People)  

ร้อยละ 58.00 โดยคะแนนต่ าสุดและไม่ผ่านเกณฑ์คือ การบริหารจัดการให้มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value 

Added) รอ้ยละ 42.00 ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารพัฒนาอย่างเร่งดว่น  
 

ค าส าคัญ:  ศักยภาพ, การบริหารจัดการวสิาหกิจชุมชน, การท่องเท่ียว 
 

Abstract 

This study consisted of three main objectives: to study the context and potential of community enterprise for 

tourism as well as the opinion of stakeholders on the development of community enterprises for Local Fishing Network 

of Ban Rak Kwan Phayao in order to propose the development plan of the community enterprise for tourism by the 

involvement of local fishing communities around Phayao by using a combination of qualitative research and quantitative 

research. 

Data collection instruments included interviews, assessment, and small group meetings with target groups. 

The key informants were the committee and members of community enterprise for Local Fishing Network of Ban Rak 

Kwan Phayao for 78 persons, community leaders in the area around Kwan Phayao for 10 persons, entrepreneurs 

associated with the tourism sector in the Phayao Province for 15 persons, and experts and government offices 

associated with the tourism sector for 10 persons.   

The study concluded that the Community Enterprise for Tourism of Local Fishing Communities Network of  

Ban Rak Kwan Phayao was established by the resolution of the meeting of the Local Fishing Communities Network in 

the year of 2016 aiming to have extra income from the tourism sector. In addition, the income could be brought to set 

up and develop fund for the conservation and restoration of the environment and the welfare of the Local Fishing 

Communities Network of Ban Rak Kwan Phayao. It was in accordance with the principle of establishing the community 

enterprise. For the potential assessment of the Local Fishing Communities Network of Ban Rak Kwan Phayao, it was 

at a good level or 73.60 percent. The score on the Community Attractions (Place) and the Preservation of Culture  

and Environment (Protection) was very good, but the Economic Value Added (Economic Value Added) must 

be developed urgently.   
 

Keywords:  Potential, Community enterprises management, Tourism 
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-Abstract- 

ประสิทธิผลของพชืเจียวกู่หลาน: การทบทวนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

Efficacy of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino: a systematic review 

and meta-analysis 
 

นวลพรรณ วิกสิตโกมุท1, อดิณัฐ อ านวยพรเลิศ1* และ ฤทัยภัทร พมิลศรี1* 

Nualpun Wigsitgomut1, Adinat Umnuaypornlert1* and Luethaipat Pimonsree1 

 

บทคัดย่อ 
Introduction ปัจจุบันยังขาดงานวจิัยเพื่อยืนยันประสิทธิผลของการใชเ้จียวกู่หลานในมนุษย ์ผู้วิจยัจึงท าการสบืค้น

อย่างเป็นระบบและการวเิคราะห์อภมิาน เพ่ือทราบประสิทธิผลของการใชเ้จียวกู่หลานในมนุษย์ 

Method โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ PubMed, Scopus, Sciencedirect, CINAHL, www.clinicaltrial.gov, และ 

Health Science Journals in Thailand ตั้งแต่วันท่ีเร่ิมต้นของฐานข้อมูลจนถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ก าหนดค าสืบค้น 

ได้แก่ “Gynostemma” [Mesh] OR “Jiaogulan” OR “Makino” [Ti] นอกจากนี้ ยังท าการสบืค้นย้อนหลังจากรายการอา้งอิง

ของงานวิจัย สบืค้นจากงานวิจัยท่ีไมไ่ด้ตีพิมพ ์และไมจ่ ากัดภาษาในการสืบค้น 

Results พบการศึกษาประสิทธิผลของเจียวกู่หลานในมนุษย์ท้ังหมด 7 การศึกษา แบ่งเป็นการศึกษารูปแบบสุ่ม

และมีกลุ่มควบคุม จ านวน 6 การศึกษา และการศึกษาทางคลิกนิกในระยะท่ี 1 จ านวน 1 การศึกษา โดยศึกษาฤทธ์ิทาง

เภสัชวิทยาท้ังหมด 5 ฤทธ์ิ คือ ผลต่อระดับน้ าตาลในเลือด ผลต่อระดับความดันโลหิต ผลต่อระดับไขมันในเลือด ผลต่อ

สัดส่วนของร่างกาย และผลตอ่ภาวะวติกกังวล เมื่อท าการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า เจียวกู่หลาน สามารถลดระดับน้ าตาล

ในเลือดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (SMD -0.85 mg/dl; 95%CI -1.61 to -0.10; p<0.001) ในขณะท่ีผลการทดสอบ

ภาวะดื้อต่ออินซูลิน การลดความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และสัดส่วนของร่างกาย ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  

Conclusion การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อภิมาณเกี่ยวกับประสิทธิผลของเจียวกู่หลานในมนุษย์คร้ังนี้ 

พบว่าเจียวกู่หลานสามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิอย่างไรก็ตาม การศึกษาท่ีพบ ยังมีความ

แตกต่างกันใน วิธีการด าเนินงานวิจัย สิ่งเปรียบเทียบ ระยะเวลาการศึกษา และขนาดของเจียวกู่หลานท่ีใช้ ดังนั้น หาก

ต้องการพัฒนาเจียวกู่หลานเพื่อหวังประโยชน์ต่อสุขภาพในมนุษย์ จึงควรมีข้อมูลการติดตามประสิทธิผล และความ

ปลอดภัยในระยะยาวเพิ่มเตมิ 
 

ค าส าคัญ:  พชืเจียวกู่หลาน 
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-Abstract- 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานและตราสนิค้าของ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหมู่บ้านยานางต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

Participatory action research for potential and brand development of community 

of Ban Ya Nang Organic Vegetable Farming, Phek Yai Sub-district, Phon district, 

Khon Kaen province 
 

ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ1*, นทยา กัมพลานนท์1, นัฏพร จิรเจษฎา1, อารีรัตน์ เชือ้บุญเกิด โนท1,  

สุภาวดี คชรัตน์1 และ ชลธิดา แสวานี1 

Tayawut Pothongsangarun1*, Nataya Kumplanon1, Natthaporn Jirajetsada1, Arirat Chueabunkoet Note1, 

Supawadee Kodcharat1 and Cholthida Saewanee1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานและตราสินค้าของกลุ่มผลิตผักปลอด 

สารพิษหมูบ้่านยานาง ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น มวีัตถุประสงค์ของการวจิัย  1) เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม 

ของชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษด้านการใช้นวัตกรรมในการปลูกผักปลอดสารพิษให้มีมาตรฐานทางการเกษตร   

2) เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนก าไรในการปลูกผักในโรงเรือนกับการปลูกผักกลางแจ้ง  3) เพื่อศึกษาความ 

พงึพอใจของผู้บริโภคตอ่การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผ์ักปลอดสารพษิ  

           การวจิัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวิจัย  คือ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพษิ

บ้านยานาง ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 ตัวอย่าง และผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอ าเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น จ านวน 385 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่าการแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชค้่า t-test   

           ผลการวจิัยพบวา่สมาชกิกลุ่มปลูกผักมีส่วนร่วมในการลดใชส้ารเคมใีนการปลูกผักปลอดสารพิษและผักของกลุ่ม

ผ่านการรับรองเกษตรปลอดภัย (GAP) เปรียบเทียบต้นทุนในการปลูกพืชในโรงเรือนกับปลูกผักกลางแจ้ง  พบว่า ต้นทุน

การผักปลูกในโรงเรือนแตกต่างกับผักปลูกกลางแจ้งอย่างมรีะดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 ส าหรับผลตอบแทนการปลูก

ผักในโรงเรือนกับการปลูกผักกลางแจ้งแตกต่างกันอย่างไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ความพึงพอใจของผู้บริโภค

ตอ่การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผ์ักปลอดสารพษิ มคีวามแตกตา่งกันอย่างมรีะดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 บรรจุภัณฑ์

สวยงาม น่าดึงดูด นา่สนใจ มีราคาสมเหตุสมผล มีการแสดงรายละเอยีดต่าง ๆ อย่างชัด 

                                                           
1 สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่น  40000 
1 Department of Marketing, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of      

Technology Isan, Khon Kaen Campus, Khon Kaen Province 40000    

*Corresponding author e-mail: Tayawut.po@gmail.com   
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-Abstract- 

ค าส าคัญ:  การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม, การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์, ความพงึพอใจ 
 

Abstract  
 The participatory action research for potential and brand development of the community of Ban Ya Nang 

organic vegetable production was intended to 1) to create participation of the community of organic vegetable 

production abilities to use innovation in organic vegetable farming effectively 2) to compare returns on investments in 

cultivation in the greenhouse and outdoor cultivation 3) to investigate consumer satisfaction towards designs of brand 

packages of organic vegetables. 

 The samples of this study were 30 communities of Ban Ya Nang organic vegetable farming and 385 consumers 

of organic vegetables in Phon District, Khon Kaen. The research instrument was questionnaires, and statistics used in data 

analysis included percentage, frequency distributions, mean, standard deviations, t-test for hypothesis tests. 

 The results showed that the communities engaged in reduction of chemical use in organic vegetable farming 

and certified for good agricultural practice (GAP). Moreover, one greenhouse was built. In comparing returns from 

cultivation in a greenhouse and outdoor cultivation, it was found that given the costs of both types of cultivation, the 

returns from organic vegetable farming in a greenhouse and outdoor cultivation were statistically different at a 

significance level of 0.05. In addition, in terms of consumer satisfaction, the consumers were found to be have the 

highest satisfaction with plastic packages (�̅�= 4.89); consumer satisfaction towards designs of brand packages of 

organic vegetables were statistically different at a significance level of 0.05.  The study results were attractive, 

attractive and reasonably priced packaging. There were various details clearly 
 

Keywords:  Participatory action research, Designs of brand packages, Satisfaction 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสมุนไพรขมิ้นชนั บัวบก กระชายด า ไพล กลุ่มแปร

รูปสมุนไพรบา้นดงกลาง อ าเภอพระยนื จังหวัดขอนแก่น 

Product and marketing development of herbs: Turmeric, Gotu. Kola, Black Ginger, 

Phlai for Baan Dong Krang, Phra Yuen, Khon Kaen 
 

นทยา กัมพลานนท์1*  

Nataya Kumplanon1* 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรขมิ้นชัน 

บัวบก กระชายด า ไพล และ เพื่อก าหนดสว่นประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขมิ้นชัน บัวบก 

กระชายด า ไพล จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 400 คน สถิตท่ีิใช ้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviations) ทดสอบสมมติฐาน (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร ที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05 และทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลของการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้าน

ความรู้ความเข้าใจสรรพคุณขมิ้นชัน ชว่ยชะลอการเกิดร้ิวรอย กระชายด า เป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่ บัวบก ชว่ยเพิ่ม

ความจ าในผู้สูงอายุ ไพล ช่วยแก้อาการบวม ฟกช้ า ด้านความรู้สึก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบัวบกสามารถน าไปเป็น

ส่วนประกอบของเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์

สมุนไพรจากรา้นขายยาแผนโบราณ ใชผ้ลิตภัณฑ ์2-3 คร้ัง/เดอืน ตัดสนิใจซื้อด้วยตนเอง และการก าหนดส่วนประสมทาง

การตลาดที่มผีลตอ่การซื้อ พบวา่ผลิตภัณฑแ์ปรรูปสมุนไพรควรได้รับมาตรฐาน มกีารรับประกันคุณภาพ มรีาคาเหมาะสม

กับคุณภาพ การให้บริการค าแนะน าท่ีดีจากผู้ขาย มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ 

และจ าหน่ายผ่านร้านขายยา  การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มีการออกแบบโลโก้ใหม่ใช้ชื่อว่า “ดงชา 9 

เซียน”  
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรม, ทัศนคติ, ส่วนประสมทางการตลาด, สมุนไพรไทย  

 

 

 

Abstract  

                                                           
1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น40000 
1 Department of Marketing, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology    

Isan, Sub-districtNaimuang, KhonKaen 40000  
* Corresponding author e-mail: nataya.kum@gmail.com 
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-Abstract- 

The present study sought to investigate behavior and attitudes of consumers of Thai herbal products, e.g. 

yellow ginger, gotu kola, black galingale and bengal root, as well as to determine a marketing mix influencing purchase 

of those herbal products. The study included 400 participants. The statistics applied were percentage, mean, standard 

deviations, one-way ANOVA to analyze the differences of variables at a significance level of 0.05 and LSD to analyze 

the differences between two variables. The results showed that concerning the consumers’ attitudes, on herbal 

benefits, they perceived that yellow ginger has an anti-wrinkle benefit, black galingale is an anti-aging elixir, gotu 

kola can improve seniors’ memory, and bengal root can reduce swelling and bruising. In terms of feelings, gotu kola 

can be used as an ingredient for herbal beverages. Regarding their purchasing behavior, both male and female 

consumers tended to purchase herbal products from a traditional pharmacy 2-3 times a month, and a purchase 

decision was made by themselves. The results regarding their purchase behavior demonstrated that a herbal compress 

should be wrapped with unbleached cloth and packaged with a triangular box while herbal tea is packaged in a box 

and is a, In addition, In determining a marketing mix, it was found quality herbal-processed product. The products 

should be quality-assured and their price was compatible with the quality as well, sellers provided constructive advice, 

and the products were advertised via Facebook and other channels. Their testers were provided, and the products can 

be conveniently purchased at pharmacies. In improvement of product and packaging. Its logo should be redesigned 

and renamed as “Dong Cha 9 Sien”  
 

Keywords:  Behavior, Attitudes, Marketing mix, Thai herbs  
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-Abstract- 

แนวทางการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยการยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่น

ทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม 

Guidelines for development to communities surrounding of University of Phayao 

through local cultural knowledge to innovation  
 

อัมเรศ เทพมา1*, นุชนาฏ ดีเจริญ1, รัตนะ ตาแปง1, นิธิศ วนิชบูรณ์1, ทวี เสรีวาศ1, อัษฎาวุธ พลอยเขียว1,     

นคร ค ารอ้ง1, เกียรตศิักดิ์ ใสสอาด1 และ เมธิศา ถวิลวงค์1 

Amares Thepma1*, Nutchanart Deecharoen1, Rattana Tapang1, Notis Wanichaboon1, Tawee Seareewat1, 

Ausadawut Ploykhiew1 Nakhon Khamrong1, Kaittisak Saisaard1 and Metisa Thawinwong1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านงานศิลปะสถาปัตยกรรมและ

วัฒนธรรมของชุมชนซึ่งมีพื้นท่ีตั้งรอบมหาวิทยาลัยพะเยา วิเคราะห์ศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมอยา่งสร้างสรรค์ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี

ชุมชนด้วยการใช้การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านงานศิลปะ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรีร่วมกับตัวแทน

ชุมชนในต าบลแม่กาจ านวน 18 หมู่บ้าน โดยใช้วิธีการส ารวจภาคสนาม การถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาพบวา่ข้อมูลพืน้ฐานองค์ความรู้นัน้ต าบลแมก่ามคีวามส าคัญอยา่งมากทั้งในมติติา่งทางดา้นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษ์เฉพาะตัวในด้านศักยภาพของภูมปัิญญา

ท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่าในพื้นท่ีชุมชนมีทรัพยากรตลอดจนวัสดุด้านสถาปัตยกรรมท่ีมีศักยภาพในระดับท่ีเข้มข้นมาก

เนื่องจากเป็นพื้นท่ีใกล้เขตภูเขาซึ่งมีป่าไผ่ท่ีเป็นวัสดุซึ่งสามารถตอ่ยอดเป็นวัสดุการก่อสร้างท้ังในเชิงพาณิชย์และด้านการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม ส าหรับในดา้นแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนพบวา่สามารถน าเอาแนวทางการออกแบบศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนมาใช้ท้ังด้านการเลือกพื้นท่ีตั้งอาคาร การออกแบบสถาปัตยกรรม และการจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยในอาคารท่ี

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
 

ค าส าคัญ:  พัฒนาชุมชน, มหาวทิยาลัยพะเยา, แมก่า, วัฒนธรรม 
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1 Department of Architecture, School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao, Phayao province 56000 

*Corresponding author e-mail: amaiest@hotmail.com  



770 
 

-Abstract- 

Abstract  
 This research aim to collective of an information in Arts Architecture and culture boundary area of University 

of Phayao surrounding. Analysis the potential of local knowledge of Arts Architecture and local cultural for developing 

to creative innovation. Guidelines for communities development areas through to creative innovation areas in Arts 

architecture art performances and music. This participation and action research proceeds with 18 communities’ 

representative through by used field survey photography and stakeholders focus group interviews. The result of this 

research in general information of knowledge has showed the state of significant in local knowledge of identity in arts, 

architecture, and cultural. The areas of Meaka has natural resource and architectural material on height concentration 

caused from nearby mountain which has bamboo forest can be expanding and knowledge development for create 

new construction material in social economy etc. and design in architecture. For guideline to develop community areas 

has showed to used guideline of learning centre design to use for site selection, architectural design and functional 

allocation which harmoniously with community way of life. 
 

Keywords:  Community development, University of Phayao, Meaka Municipality, Cultural 
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-Abstract- 

การพัฒนาการท่องเท่ียวศูนย์เรียนรู้จากการบริหารจัดการน้ า สินค้าท้องถิ่น และ

ผลติภัณฑ์ Signature 

Tourism development water management learning center local products and 

signature products 
 

วารัชต์  มัธยมบุรุษ1*  

Warach Madhyamapurush1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาการท่องเท่ียวศูนย์เรียนรู้จากการบริหารจัดการน้ า สินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ 

signature มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการวิจัยคือ  1) การส ารวจและศึกษาประเมินศักยภาพการท่องเท่ียว บนความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นท่ีท่ีจัดการบริหารจัดการน้ า  2) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียว  

3) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการสร้างร้ายได้จากการท่องเท่ียวและ  4) การพัฒนาการท่องเท่ียวศูนย์เรียนรู้

จากการบริหารจัดการน้ า 

 ผลของงานวิจัยคร้ังนี้ พบว่า พื้นท่ีลุ่มน้ าอิงของจังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย 9 ต าบล 107 หมู่บ้าน สามารถ

สรุปการประเมินศักยภาพทางการท่องเท่ียวได้ดังนี้ สถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในจังหวัดพะเยาส่วนมากจะเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนตั้งแต่เก่า จะมีบางสถานท่ีท่ีก าลังเกิดขึ้น และบางแห่งก็มีการปิดตัวลง โดยการเฉลี่ย 

การประเมินศักยภาพทางการท่องเท่ียวนั้น สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดพะเยานั้นพร้อมในการตอนรับนักท่องเท่ียว โดย

สถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ แรกองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีอยู่ครบ แต่เมื่อเวลาผ่าน

พน้ไปองค์ประกอบในการท่องเท่ียวดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ก็เร่ิมลดนอ้ยลง แตใ่นทางกลับกัน สถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีเกิดขึ้นใหม่สิ่งอ านวยความสะดวกองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างมีครบขาดแต่นักท่องเท่ียวยังไม่ได้รับทราบถึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวนั้น ๆ มากพอ และสถานท่ีศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดปิดตัวลง เนื่องจากไม่มีผู้เข้าไปเยี่ยมศูนย์การเรี ยนรู้

ดังกล่าว หรือไมไ่ด้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงท าให้การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปิดตัวลงหรือไมไ่ด้รับการดูแล โดยการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งแบบโครงสร้าง โดยมีบุคคากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์สถานท่ี และการบริหาร

จัดการ แต่จะเป็นในชว่งเร่ิมตน้การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในระยะแรกเท่านัน้ 

 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาการท่องเท่ียว, การบริหารจัดการน้ า 
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-Abstract- 

Abstract  
 Tourism Development Water Management Learning Center Local Products and Signature Products. He 

objective of the study was to 1) Survey and study to assess the tourism potential on biodiversity in areas that manage 

water management. 2) Study the behavior and needs of tourists.  3) Study the development of local products to create 

harm from tourism. And 4) Tourism Development Learning Center from Water Management 

 This report the research tools used are In-depth interview Tourist questionnaire about 400 tourists behavior 

and collecting questionnaires with government agencies and related parties. No less than 5 people. 

 The results of this research found that Phayao consists of 9 sub-districts of 107 villages. Can summarize the 

assessment of tourism potential as follows most tourist attractions in Phayao Province are mostly tourist attractions that 

have already been in the community since old. There will be some places that are happening. And some places have 

closed down by average, assessing the tourism potential Attractions in Phayao Province are ready for the tourists. In 

which, the first tourist attraction, all the tourism elements and facilities are complete. But as time passed, tourism 

facilities in various facilities began to decline. But on the other hand new tourist attractions, facilities, many components 

are missing, but tourists are not yet aware of the attractions. And the place where the learning center was closed. As 

there are no visitors to the said learning center or not being exchanged for information, causing the establishment of 

the learning center to shut down or not being supervised. By establishing a learning center, most of the structures are 

organized with personnel, budgets, materials, facilities, and management. But will be in the initial stages of the first 

learning center establishment 
 

Keywords:  Tourism development, Development water management 
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-Abstract- 

การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียวจากการบริหารจัดการน้ า 

สนิค้าท้องถ่ิน และผลติภัณฑ์ Signature 

Study of the behavior and needs of tourists center local products and Signature 

Products 
 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ1*  

Warach Madhyamapurush1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษางานวิจัยเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียวจากการบริหารจัดการน้ า 

สินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ signature” โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลมีเคร่ืองมือในการประกอบงานวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ 

เชิงลึก แบบสอบถามนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว จ านวน 400 ชุด และเก็บแบบสอบถามกับหน่วยงงาน

ภาครัฐและผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน ผลของการวจิัยสรุปได้ท้ังหมด 6 ด้าน ดังนี้  

1) ความต้องการทางด้านสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 2) สถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวชุมชนด้านความดึงดูดใจ  

3) ด้านความสามารถในการเข้าถึงได้ง่าย 4) ด้านการบริการและอ านวยความสะดวก 5) ด้านความประทับใจ   

6) ด้านกจิกรรมการท่องเท่ียว  
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมและความตอ้งการของนักทอ่งเท่ียว, บริหารจัดการน้ า สินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ 
 

Abstract  
 Research studies on "The study of tourists' behavior and needs from water management Local products and 

signature products by the method of data collection and research tools were In-depth interview 400  sets of tourist 

behavior questionnaires and questionnaires were collected from government agencies and stakeholders. Number of 

not less than 5 people the results of the research can be summarized in 6 aspects. Needs of tourist attractions in the 

community Needs for overall attractiveness in high demand of tourists and is the number  

 1)  The needs of attractions in the community.2) Attractions and attractions community in terms of 

attractiveness. 3) Accessibility.  4) Service and convenience 5) Impression and 6) Tourism activities. 
 

Keywords:  Community wisdom, Conservation  
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการกระจาย

สนิค้าลิ้นจี่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

Application of the logistics management information system for cost reduction of 

lychee products, Mae Chai District, Phayao province 
 

ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ1*, ธนา อุดมศรีไพบูลย์2 และ พัชราพรรณ ทองค า3 

Thitirath Cheosuwan1*, Thana Udomsripaiboon2 and Patcharaphan Tongkham3 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอระบบสารสนเทศบริหารจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการกระจายสินค้าลิน้จี่ให้กับเกษตรกรในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยระบบท่ีน าเสนอถูกพัฒนา

ตามหลักทฤษฎีการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซิกส์ซิกม่า (6 Sigma) ซึ่งมีขัน้ตอน การสบืค้น การวเิคราะห์ การวัด

ระดับคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และ การควบคุมและติดตามการด าเนินงาน ตามล าดับ ซึ่งระบบดังกล่าวมี

ฟังก์ชันการใช้งานรองรับการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้า การค้นหาเส้นทางท่ีเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทาง การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ การติดตามสถานะการขนส่ง การจัดการกิจกรรม

คลังสินค้าและจุดพักสินคา้ และระบบตดิตอ่สื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างเกษตรกรและผู้ขนส่งสินค้า จากการน าระบบ

ไปประยุกตใ์ชแ้ทนการจัดการโลจิสตกิส์แบบดั้งเดิมพบวา่สามารถลดตน้ทุนการกระจายสนิค้าให้เกษตรกรได้ร้อยละ 17.28 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการกระจายสิ้นค้าของระบบโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม และ ผลประเมินประสิทธิภาพกระบวนการด้าน

เทคนิคและด้านท่ีไม่ใช่เทคนิคอยู่ท่ี 4 ซิกม่า และ 3 ซิกม่า ตามล าดับ ในขณะท่ีระบบจัดการโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมมีผล

ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการอยู่ ท่ี  2 ซิกม่ า จากผลการด าเนินงานพบว่า เกษตรกรในจังหวัดพะเยา 

มีความพึงพอใจมากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับลิ้นจี่ 

เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีมากโดยผ่านระบบท่ีได้ถูกน าเสนอในงานวิจัย 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการโลจิสติกส์, ตน้ทุนการกระจายสนิค้า, ประสิทธิภาพกระบวนการ, ระบบสารสนเทศโลจิสตกิส์    
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-Abstract- 

Abstract  
 This paper presents the logistics information system for transportation cost-benefit analysis to reduce 

operational costs of local production distribution of lychees for the farmers in Mae Chai District, Phayao Province, 

Thailand. The development of the new logistics information system is based on the Six Sigma DMAIC process (define, 

measure, analyze, improve, control). The evolutionary advantages of the proposed system are able to provide the in-

time routing information, the recorded history of lychee cultivation, the transport status, the warehouse and storage 

management, the communication system for high-level data exchange between a local farmer and a truck driver. 

After applying the proposed system instead of the traditional logistics management, it was found that farmers can 

reduce distribution costs by 17.28% compared with the traditional ones, and the performance assessment of technical 

and non-technical processes are a 4-sigma quality level and a 3-sigma quality level respectively while the traditional 

system has a process performance assessment of 2-sigma quality level. As a result, the Phayao’ farmers are more 

satisfied, and they receive the high-performance logistics information system to boost production and marketing of the 

high demand for lychee. 
 

Keywords:  Logistics management, Distribution cost, Process capability, Logistics information system 
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-Abstract- 

แนวทางการบริหารงานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

ICT system management guidelines for the development of teaching and learning 

innovation in higher education institutions 

 

ดรุณี ปัญจรัตนากร1*, ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์1, สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล2, ฤทธิเดช พรหมดี2, อุษา งามมีศรี1 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้  1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  2) เพื่อสร้างรูปแบบของฟังก์ชันการบริหารงานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และ  3) เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารงานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสม การวจิัยคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวธีิระหว่าง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา และ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ  

ส่วนเชงิคุณภาพเป็นการวิเคราะห์แกน่สาระ  

 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารงานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมมีประเด็นส าคัญก็คือ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) หลักสูตร  

2) วิธีการเรียนการสอน 3) สื่อการสอน 4) การวัดและการประเมินผล และ 5) การบริหารจัดการ การบริหารงานระบบ

ไอซีทีท่ีมปีระสิทธิภาพจะประกอบด้วย  (1) การออกแบบและใชง้านระบบไอซีทีควรให้ตอบสนองต่อการท างานทุกฟังก์ชัน  

(2) การใช้วิธีการมาตรฐานในการพัฒนาระบบเพื่อให้การใชง้านมปีระสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์  (3) การสร้างสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีท้ังในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และ (4) การวางแผน

และก าหนดเป้าหมายของผู้ใชง้านระบบไอซีทีท่ีชัดเจนและตอ้งตอบสนองต่อการใช้งานเป็นส าคัญ โดยจะท าให้การจัดการ

เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพดีขึ้นได้ในอนาคต 
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ค าส าคัญ:  ระบบไอซีที, นวัตกรรม, สถาบันอุดมศกึษา 
 

Abstract  
 The objectives of this research were: 1 )  to study the conditions for ICT administration in order to develop 

teaching and learning innovation in higher education institutions; 2) to create a model of ICT management principles to 

develop teaching and learning in higher education institutions; and 3 )  to propose guidelines for ICT system 

administration to develop teaching and learning innovation in suitable higher education institutions. This research uses 

mixed methodology. Target groups are faculty and those involved with the ICT system for education and experts in 

ICT systems for education. The research methodology consisted of 4  steps. The research instruments were 

questionnaires, interview guide and focus group interview guide. Quantitative analyzed done by frequency and 

percentage and Qualitative analyzed done by content analysis. 

The research results revealed that the ICT management approach for developing innovative teaching and 

learning management in suitable higher education institution for development of educational innovation in 5 

components:  1) curriculum  2) instruction  3) courseware  4) evaluation and  5) management. An effective ICT system 

management consists of   (1) the design and implementation of the ICT system should respond to all functions  (2) use 

of standard methods for system development for efficient and meet objectives  ( 3 )  creating learning support along 

with technology in the areas of administrators, teachers, personnel and students and  (4) planning and setting targets 

for ICT users that are clear and must respond to the use of important which will improve the quality of instruction in 

higher education institutions for future. 
 

Keywords:  ICT system, Innovation, Education institution. 
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-Abstract- 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

โดยการจัดการเรยีนรู้แบบกระตือรือร้น (ตามแนวคิด Active Learning) ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

The development of workbooks on Thai creative writing skill by using active 

learning concept for mathayomsuksa 3 students 
 

พรทิพย์ พลไชย1* 

Porntip Polchai1* 
 

บทคัดย่อ  

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Active Learning ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มวีัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ  1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพแบบ

ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อน

และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์  กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาล 

3 “ยุติธรรมวิทยา”  จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 33 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์  

2) แบบฝึกทักษะการเขียนเชงิสร้างสรรค์  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  4) แบบทดสอบความ

คิดเห็นของนักเรียน พบว่า คุณภาพแบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 80.33/82.42 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  

โดยภาพรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  แบบฝึกทักษะ, การเขียนเชงิสร้างสรรค์, การเรียนรู้แบบกระตอืรือร้น, ชั้นมัธยมศกึษาปท่ีี 3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 (ยุตธิรรมวิทยา) จังหวัดสกลนคร 47000 
1 Municipal Secondary School 3 (Justice Wittaya) Sakon Nakhon province 47000 
* Corresponding author e-mail: porntippol1977@gmail.com 
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-Abstract- 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the workbooks on Thai Creative Writing Skill for Mathayomsuksa 

3 students consists of:  1) To develop and find the quality of the workbooks on Thai creative writing skills according to 

the criteria 80/80  2) To compare student’s achievement before and after learning workbooks on Thai creative writing 

skill 3) to study the students’ opinion toward learning on Thai creative writing skill. The sample group was 33 students 

in Mathayomsuksa 3 students, at Municipal Secondary School 3 "Yuttithamwitthaya", Sakon Nakhon province in the 

first semester of academic year 2019. The sample group was selected by simple random sampling. The research 

instruments involved 1) the lesson plan on Thai creative writing skill 2) workbooks on Thai creative writing skill   

3) Thai creative writing skill achievement test 4) questionnaire toward learning Thai creative writing skill. The result of 

this research indicated that the efficiency of the development of workbooks on Thai creative writing skill was 80.33 / 

82.42 higher than the criteria, the students’ achievement posttest through learning workbooks on Thai creative writing 

was higher than the pretest which was statistically significant level .05, and the students’ opinion toward learning 

workbooks on Thai creative writing which was at a good level. 
  

Keywords:  Skills training, Creative writing, Active learning, Mathayomsuksa 3 
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-Abstract- 

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

The development of grade 4 students’ ability to solve scientific problems by using 

problem-based learning management 
 

เกียรตศิักดิ์ รักษาพล1 และ เบญจพร  นวลแก้ว1* 

Kiatisak Raksapoln1 and Benjaporn Nualkeao1*
 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน     

2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลังการจัดการ

เรียนรู้เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ด้วยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มประชากรในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 9 ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 20 คนจาก 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ  

ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมบัติทางกายภาพ

ของวัสดุ  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent sample ผลการศึกษาพบว่า  (1) นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย

เท่ากับ 16.40 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 28.25 คะแนน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (2) นักเรียนทุกกลุ่มผ่านการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ตาม

เกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  
 

ค าส าคัญ:  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  
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1 General science, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani province 13180 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study and compare the learning achievement of grade 4 students 

on physical properties of materials. Between before and after the problem-based learning management 2) to develop 

the ability to solve scientific problems of the grade 4 students after learning management on physical properties of 

materials with problem-based learning. The population was the grade 4 students, during the 2019 Academic year at 

Prathom Suksa Thammasat School, Khlong Luang district, Pathum Thani province. There were a population of 9 

classrooms. Cluster Random Sampling were selected for 1 classroom, total 20 persons. The research instruments used 

were 1) a lesson plan on physical properties of materials with problem-based learning management. 2) a learning 

achievement test on physical properties of materials. 3) a ability test to solve scientific problems. The following statistics: 

mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent sample. The results of the study were as follows:     

( 1) the students had an average pre-test score of 16.40 points and an average post-test score of 28.25 points. The 

scores are significantly higher than the pre-test scores at a 0.05 significance level and (2) all groups of students pass 

a 75% full score on the ability to solve scientific problems. 
 

Keywords:  Ability to solve scientific problems, Problem-based learning management 
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-Abstract- 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

The development of English learning activities by using task-based learning to 

develop English communicative competence for the student’s third year vocational 

certificate  

 

พิมพ์ชนก วงศใ์หญ่1* และ วิไลภรณ ์ฤทธิคุปต์1  

Pimchanom Wongyai1* and Wilaiporn Rittikoop1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อ

เสริมสร้างทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อน

เรียนและหลังเรียน  3) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนและหลังเรียน และ 

4) ศกึษาความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยคอืนักศกึษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จ านวน 89 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยได้มาจากห้องเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ pretest น้อยท่ีสุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏบัิต ิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

และแบบวัดความพงึพอใจของนักศกึษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test dependent ผลการวจิัยพบวา่  (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

แบบเน้นงานปฏิบัติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.62/76.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ75/75  (2) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (3) นักศึกษามีทักษะการพูดสื่อสาร

ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ  (4) นักศึกษามคีวามพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ:  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ, ทักษะการพูดสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ, ความพงึพอใจ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The research aims to 1 )  construct and test the efficiency of English learning activities by using task-based 

learning to develop English communicative competence, 2 )  compare the student’s English academic achievement 

before and after learning through English Learning activities by using task-based learning, 3 )  compare the student’s 

English Communicative Competence before and after learning through English learning activities by using task-based 

learning, 4) study the students’ satisfaction toward the learning by using of English Learning activities by using task-

based learning to develop English communicative competence. The population were 89 students third year vocational 

certificate of Chaiphanphong college of Technology, Phayao. The samples were 32 students selected by Purposive 

Sampling, whereby this sample was obtained, the classroom with the least pretest average scored. Research 

instruments were the English learning activities by using task-based learning, academic achievement test, English 

Communicative Competence Test and Students’ satisfaction questionnaire. The statistics using to analyze the data 

were percentage, mean standard deviation and t-test dependent sample. The result of this research found that  

(1) The efficiency score of the English project activities was 75.62/76.2 was higher than the expected criterion (75/75). 

(2)  The students had a higher academic achievement after study than before studying was significantly at the .01 

level.  (3)  The student’s English higher level of Communicative Competence after learning through English learning 

activities by using task-based learning and  (4) The students’ satisfaction towards learning by using of English learning 

activities by using task-based learning to develop English communicative competence was highly positive. 
 

Keywords:  English learning activities by using task-based learning, English achievement, English communicative 

competence, Satisfaction 
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-Abstract- 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ชดุวิชาทันตกรรมครอบครัว  

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

The effectiveness of teaching and learning process of the family dentistry course, 

School of Dentistry, University of Phayao 
 

ศันสณ ีรัชชกูล1*, อุทัยวรรณ กาญจนกามล1, ณิชา คู่คงวิรยิพันธุ์1 และ ปณต พร้อมแก้ว1  

Sunsanee Rajchagool1*, Uthaiwan Kanjanakamol1, Nicha Kukongviriyapan1 and Panot Phromkaew1 
 

บทคัดย่อ 

 จากการท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดวา่ “ทันตแพทย์ครอบครัว” คือผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังของหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จึงได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ไว้  

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรในหลายด้าน สมควรต้องมีการประเมิน การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้จึงเกิดขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของชุดวชิานี ้จากนิสติรุ่นท่ี 1 ของคณะฯ 

 โดยศึกษาในกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม คือ นสิิตทันตแพทย ์ม.พะเยา รุ่นท่ี 1 และครอบครัว ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท่ีอยู่

ในความดูแลของนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 1 จ านวน 11 คู่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มในประเด็นค าถาม

เดียวกัน การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลแยกกันระหว่าง นิสิต และครอบครัวของแต่ละคน แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน  

เมื่อได้ขอ้มูลครบถ้วนแลว้ในแตล่ะกลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดการเรียนรู้อย่าง

ครบถ้วน และ เกิดผลกระทบกับสุขภาพของครอบครัว และชุมชน แต่ในกรณีท่ีนิสิตท่ีไม่มีครอบครัว (6 จากนิสิตท้ังชั้น  

26 คน) นิสิตรู้สึกว่าการเรียนรู้ได้ไมค่รบถ้วน จากการสอบถามความคิดเห็นท้ังครอบครัวในชุมชน และนิสิตท่ีมีครอบครัว 

คิดวา่น่าจะมีการด าเนนิการในเร่ืองนี้ต่อไป   

จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีคณะจะต้องพิจารณาว่า 1) จะคงไว้ซึ่ง ‘ทันตแพทย์ครอบครัว’ ต่อไปหรือไม่  

2) ถ้าคงไว้จะมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรท่ีจะสามารถเพิ่มมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล  3) ถ้าคงไว้

ผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ทุกคนในคณะจะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันผลักดันวาระใหม่นี้ให้ประสบ

ผลส าเร็จอยา่งสมบูรณ์แบบ    
 

ค าส าคัญ:  ทันตกรรมครอบครัว, การเรียนการสอน, ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน  
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-Abstract- 

Abstract  
 As it is known to public that ‘Family dentistry’ is the expected learning outcome of the School of Dentistry, 

University Phayao. Teaching and learning process were designed to fulfil the outcome. The process was resources 

consuming so evaluation is needed. This qualitative research was launched in order to evaluate the outcome of the 

teaching and learning process happened to the first batch dental students.   

The data was collected from 2  groups: the 1 st batch of University of Phayao dental students and their 

‘families’, totally 11 pairs. In-depth interview and the focus group were applied to each group with the same questions 

in different time and places. The comparison of the data in each pair was done after data collection process was 

completed. 

In was found that teaching and learning process leading to the outcomes in the dental students quite perfectly. 

In addition, health outcomes in family and community also happened in good scale. While dental students who did not 

have ‘family’ in the community (6  out of 26  students) felt that they did not fulfil the outcome perfectly.  Moreover, 

the results signified that if the relationship between student and family was successful, students and families tend to 

support to maintain this project for the future. 

The results of the research bring 3 points for the School to consider for the future.  Consideration  1) Will the 

school keep ‘family dentist’ as our goal?  Consideration  2) If yes, are there any other teaching and learning process 

which yield more efficiency and more effectiveness? Consideration  3 )  If yes, the direction of the school need to be 

clear to all levels in order to push this new agenda into perfect outcome. 
 

Keywords:  Family dentistry, Teaching and learning process, Effectiveness of teaching and learning process 
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-Abstract- 

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ

ช่างตีเหล็กในเขตบ้านร่องฟองหมู่ 5 ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

Study of risk factors related to safety behavior in workplace of blacksmith in Ban 

Rong Fong, Moo 5, Rong Fong Sub-district, Mueang district, Phrae province 

 

ศริิญากร อู่เงนิ1*, กมลวรรณ เพชรชนะ1 และ จิราภรณ์ เศษจันทร์1   

Siriyakorn Aungoun1*, Kamonwan Phetchana1 and Jiraphorn Satechan1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross – descriptive Research) ศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ี 

และพฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างานของช่างตเีหล็กใน บ้านร่องฟองหมู่ 5  ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมอืง จังหวัดแพร่ 

กลุ่มประชากร คือ ช่างตีเหล็กในเขตบ้านร่องฟองหมู่ 5  ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ จ านวน 93 คน  

จากการศกึษาปัจจัยสว่นบุคคล พบวา่ กลุ่มประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 98.9 อายุระหว่าง 47 – 57 ปี รอ้ยละ 

39.8 อายุเฉลี่ย 46.77 ปี (S.D. = 10.60) มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 75.3 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.(ร้อยละ 

44.1) มีประสบการณ์ท างาน 7-11 ปี (ร้อยละ 32.3) ประสบการณ์ท างาน เฉลี่ย 11.46 ปี (S.D. = 5.93) ไม่เคยมี

ประสบการณ์การอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 97.8 รายได้เฉลี่ยต่อวัน 467.20 บาท (S.D. = 72.41) 

และทุกคนท างาน 6 วัน/สัปดาห์ ระดับปัจจัยเสี่ยงในการท างาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.17  

(S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ด้านกายภาพ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.04 (S.D. = 0.65) ด้านชีวภาพ อยู่ใน

ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.59 (S.D. = 0.40) ด้านเคมี อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.54 (S.D. = 0.45) ด้านการยศาสตร์  

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.60 (S.D. = 0.49) และด้านจิตวทิยาสังคม อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.06 (S.D. = 0.50) 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D. = 0.20)  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D. = 0.29) ด้านการใช้เคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D. = 0.30) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D. = 0.54) ด้านการจัดการความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.60 (S.D. = 0.49) และ 

ด้านจติวทิยาสังคม อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.06 (S.D. = 0.50) 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยเสี่ยง, พฤตกิรรมความปลอดภัย, ชา่งตีเหล็ก 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research is a cross-descriptive research, a study of risk factors related to the occupational safety behavior 

of blacksmiths in the Ban Rong Fong, Moo 5 , Rong Fong Subdistrict, Mueang District, Phrae Province. The population 

group 93  people is the local blacksmith. Baan Rong Fong Village, Moo 5 , Rong Fong Subdistrict, Mueang District, 

Phrae Province. From the study of the personal factors was found that 98 . 9%  of the population were male, aged  

47 - 57 , 39.8% , mean age 46.77 years (SD = 10.60) , had marital status, 75.3% , had a diploma / vocational 

certificate (44.1%). ) 7-11 years of work experience (32.3%) 11.46 years of average work experience (SD = 5.93) 

No training experience in occupational safety 97 . 8% , average daily income of 467 . 20  baht (SD = 72 . 4 1 ) ,  

and everyone has a period of 6 days / week.  Risk factor level in work of blacksmiths. Overall were low, mean 2.17 

(SD = 0.31 ) .  When considering the risk factors for working on each side, they found that the physical aspects were 

low, the mean 2 .04  (SD = 0 .65 ) .  Low grade, mean 1 . 59  (SD = 0 . 40 )  Chemistry was at the moderate level.  

The mean of 2.54 (S.D. = 0.45). In the middle level, mean 2.60 (S.D. = 0.49) and social psychology the mean level 

was 2.06 (S.D. = 0.50). Work safety behavior level of blacksmiths. The overall level was at a high level, mean 3.95 

(S.D. = 0.20). The mean of 4.33 (S.D. = 0.29) in the use of tools, machinery and equipment. Very high level, mean 

4.07 (S.D. = 0.30) Working environment High level, mean 3.72 (S.D. = 0.54) in safety management. The mean of 

2.60 (S.D. = 0.49) and social psychology. Were in the low level, mean 2.06 (S.D. = 0.50). 
 

Keywords:  Risk factors, Safety behavior, Blacksmith  
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-Abstract- 

ความรุนแรงในบทละครนอก พระราชนิพนธพ์ระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลัย  

Violence in Lakhon Nok by King Rama II 
 

จริาวุฒิ เดือนแจม่1*, ธีรวัฒน์ เลิศลักษมี1, อนุวัตร ประทุม1 และ ปฐมพงษ์ สุขเล็ก1 

Jirawut Duenjam1*, Theerawat Loeslaksamee1, Anuwat Prathum1 and Phathompong Suklek1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความรุนแรงในบทละครนอก พระราชนิพนธ์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ านวน 6 เร่ือง คือ  

ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพิชัย คาวี สังข์ศิลป์ชัย และสังข์ทอง โดยใช้กรอบความรุนแรงขององค์การอนามัยโลก 4 ด้าน คือ 

ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงจากการสูญเสียหรือการถูกละเลย

ทอดทิ้ง ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏเนื้อหาความรุนแรงท้ัง 4 ด้าน ในบทละครนอก ความรุนแรงทางร่างกาย ปรากฏมาก

ท่ีสุดคือท้ัง 6 เร่ือง ความรุนแรงทางจิตใจ ปรากฏ 5 เร่ือง ส่วนความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงจากการสูญเสียหรือ

การถูกละเลยทอดท้ิง ปรากฏ 3 เร่ือง การน าเสนอความรุนแรงสามารถใช้มากกวา่หนึ่งด้านควบคู่กันได้ ความสนุกสนาน

ของบทละครนอกจึงแฝงด้วยการกระท าท่ีรุนแรงของตัวละครท้ังท่ีต้ังใจและไมไ่ด้ต้ังใจ 
 

ค าส าคัญ:  ความรุนแรง, บทละครนอก, พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย 
 

Abstract 
The article aims to study the violence in Lakhon nok by King Rama II: Chai Chet, Krai Thong, Manee Phichai, 

Khawee, Sang Silp Chai, and Sang Thong. Using The World Health Organization (WHO)’s vilolent framework, four 

aspects of violence were identified: Physical violence, Sexual violence, Psychological violence, and Deprivation or 

Neglect violence. The findings revealed that among four aspects of violence in the literatures, firstly, Physical violence 

were ranked as the highest scores from all six literatures. Secondly, Psychical violence were found in five literatures. 

Thirdly, Sexual violence and Deprivation or Neglect violence were identified in three literatures. Finally, the presenting 

of violence can be found more than two aspects of violence at the same time in one literature. Therefore, the playfulness 

of the play was embedded with the violence in the characters of the actors both intentionally and unintentionally.  
 

Keywords:  Violence, Lakhon Nok, King Rama II 
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-Abstract- 

การศึกษาวเิคราะห์ความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏในชาดก 

The analytic study on the conflicts and the solution of the problems that appear 

in the Chataka  
          

นันทวัน อนิหมี1*, สุมาลี อินทุภูติ1 และ สมเกียรติ ติดชัย1 

Nantawan Inmee1*, Sumalee Inthuphuti1 and Somkiat Tidchai1 
 
 

บทคัดย่อ 
            การวจิัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชงิคุณภาพ โดยมีจุดมุง่หมายเพื่อวิเคราะห์ความขัดแยง้และการแก้ไขปัญหาท่ีปรากฏ

ในชาดก จ านวน 9 เร่ือง คือ เตมีย์ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก  ภูริทัตชาดก     

จันทชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก โดยกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย คือ กรอบแนวคิดเร่ืองความขัดแย้งและกรอบแนวคดิ

เร่ืองการแก้ไขปัญหา ผลการวิจัยพบว่า พบประเด็นความขัดแย้งกับผู้อื่นมากท่ีสุด รองลงมาคือความขัดแย้งกับตนเอง   

ความขัดแย้งกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นความขัดแย้งท่ีไม่พบ คือ ความขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ส าหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีพบมากท่ีสุดตามล าดับ คือ การแก้ไขปัญหาโดยการพึ่งพาตนเองและผู้อ่ืน 

การแก้ไขปัญหาโดยการใช้สติปัญญา การแก้ไขปัญหาโดยการเจรจา การแก้ไขปัญหาโดยการลงโทษตนเองหรือผู้อ่ืนและ

การแก้ไขปัญหาโดยการใช้อุบายเล่ห์กล การแก้ไขปัญหาโดยการใช้อิทธิปาฏิหาริย์และไสยศาสตร์และการแก้ไขปัญหา 

โดยการหลีกเลี่ยงหรือยอมแพ้ การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ศาสนาและวัฒนธรรมและการแก้ไขปัญหาโดยการพิสูจน์ 

ความจริง การแก้ไขปัญหาโดยการต่อสู้ด้วยก าลัง การแก้ไขปัญหาโดยการให้รางวัล ส่วนการแก้ไขปัญหาท่ีไม่พบคือ 

การแก้ไขปัญหาโดยการวางตัวเป็นกลาง การแกไ้ขปัญหาโดยการใชก้ฎหมาย และการแก้ไขปัญหาโดยการประนีประนอม 
 

ค าส าคัญ:  ชาดก, ความขัดแย้ง, การแก้ไขปัญหา 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research was qualitative with the aim of analyze the conflicts and solutions that appear in the 9 fables 

or Chataka in Thai; namely: Taemee Chataka , Mahachanok Chataka , Suwan Sam Chataka , Naemi Raj Chataka , 

Mahosot Chataka, Phurithat Chataka, Janta Chataka, Nart Chataka, and Withura Chataka .The conceptual framework 

used in the research is the concept of conflict and the concept of problem solving. The research results were found 

that the most was the conflicts with others. The second was the conflicts with oneself; conflicts with the nature and 

environment. The conflicts that were not found were conflicts about the supernatural. The most common conflict 

resolution found respectively were solving problems by self-reliant and others; solving problems by using intelligence; 

solving problems by negotiation; solving problems by punishing oneself or others; and solving problems by using tricks; 

solving problems by using miracles and superstition; solving problems by avoiding or giving up; solving problems 

through religions and cultures; solving problems by verifying truth; solving problems by fighting with forces; solving 

problems by rewarding. The problem solving that were not found were solutions through neutralization,  

law enforcement, and compromise. 
 

Keywords:  Chataka, Conflict, Resolution 
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-Abstract- 

หุบเขากินคน : วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ตามมุมมองวรรณกรรม

วจิารณ์เชิงนิเวศ  

Hub Khoa Kin Khon: The analysis of relationship between human beings and 

animals in the viewpoint of ecocriticism  
 

ณัฐพร นาคแก้ว1* และ ขวัญชนก นัยจรัญ1 

Natthaporn Nakkaew1* and Khwanchanok Naijarun1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษยก์ับสัตว์ท่ีปรากฏในนวนยิายเร่ือง หุบเขากินคนของ มาลา 

ค าจันทร์ ตามมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  กับสัตว์ และ 

เพื่อตีความการน าเสนอภาพแทนของสัตว์ตามมุมมองการวิจารณ์เชิงนิเวศ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง

มนุษยศาสตร์ ท าความเข้าใจและตีความวรรณกรรมตามแนวคิดสัตว์ศึกษาในมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) มนุษยม์คีวามสัมพันธ์กับสัตว์ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสัตว์แบบเป็นมิตร

ตอ่กัน คือ มนุษยจ์ะเป็นมติรกับสัตวท่ี์มนุษยส์ามารถควบคุมได้ เชน่ สัตวเ์ลีย้งหรือสัตว์ท่ีมีความสวยงาม สัตว์ท่ีมีขนาดเล็ก

กว่ามนุษย์ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์แบบเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน คือ มนุษย์เ ป็นปฏิปักษ์กับสัตว์ท่ีมี

ลักษณะผิดไปจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ และมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และ 2) ภาพแทนของสัตว์ในเชิงชนชั้น 

ปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ มนุษย์มีฐานะสูงกว่าสัตว์ ซึ่งแสดงออกในลักษณะนายกับบ่าว นอกจากนี้สัตว์ท่ีมีความอ่อนแอ

จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากมนุษย์ อีกลักษณะหนึ่ง คือ มนุษย์มีฐานะต่ ากว่าสัตว์ โดยมนุษย์พยายามปกปิดปม

ด้อยทางกายภาพของตนท่ีมีขนาดเล็กกว่าสัตว์ ท าให้มนุษย์รู้สึกเสียเปรียบจึงใช้สติปัญญาในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ และ

ท าลายลา้ง ถือเป็นการเบียดเบียนสัตวเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์แสดงให้เห็นว่าไม่วา่จะยุคสมัยใด มนุษยก์ับ

สัตว์ก็ไม่สามารถเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ 
 

ค าส าคัญ:  หุบเขากินคน, มนุษยก์ับสัตว์, การวจิารณ์เชงินเิวศ, สัตว์ศึกษา 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aims to analyze relationship between human beings and animals in novel, Hub Khoa Kin Khon 

by Mala Kamchan, as per the viewpoint of ecocriticism. The objectives are to study relationship between human beings 

and animals and to interpret representing of animals as per the viewpoint of ecocriticism. The research methodology 

of humanities is used in the research to understand and interpret literature as per concept of animal studies in the 

viewpoint of ecocriticism. The result of research finds that 1) Human beings have relationship with animals for 2 types. 

Firstly, relationship of human beings and animals is friendship. This means human beings will be friends with animals 

that they are able to control such as pets, beautiful animals, animals that are smaller than human beings. Secondly, 

the relationship of human beings and animals is in form of being enemy. This is human beings are an enemy with 

animals and is different from actual nature and human beings are unable to control animals. 2) Represented image of 

animals in form of class appears for 2 types which are human beings are in higher class than animals and represents 

as master and servant. Moreover, animals that are weak need to be protected by human beings. Another type is 

human beings are in lower class than animals and human beings try to hide physical weakness which is being smaller 

than animals. Therefore, human beings feel disadvantageous and try to use wisdom to fight and destroy. This is 

exploiting animals to serve needs of human beings. This represents that human beings and animal are unable to be 

united in any period 
 

Keywords:  Hub Khoa Kin Khon, Human beings and animals, Ecocriticism, Animal studies 
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-Abstract- 

สารัตถะในต ารายาวัดสันตกิาวาส อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก  

The substance in pharmacopoeia of Wat Santikawas, Amphoe Phromphiram 

Changwat Phitsanulok 
 

ชลิตา สอนจันทร์1* , ศิรวิรรณ เพ็ชรมณี1 , อัจฉราภรณ์ ใจแก้ว1  และ ภัครพล แสงเงนิ1 

Chalita Sornjun1*, Siriwan Petmanee1, Autcharaporn Jaikaew1 and Phakphon Sangngern1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเร่ือง สารัตถะในต ารายาวัดต ารายาวัดสันติกาวาส อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มุ่งศึกษา

สารัตถะ (สาระส าคัญ) ในต ารายาวัดสันติกาวาส อ าเภอพรหมพริาม จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารเชงิ

มนุษยศาสตร์ โดยใชก้รอบแนวคิดประยุกตจ์ากหลักเภสัชกรรม 4 แนวคดิหลักทางการแพทยแ์ผนไทย  

 ผลการศึกษาพบวา่ ต ารายาวัดสันตกิาวาส บันทึกในสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทย อักษรขอม ภาษาบาล ีใน

ส่วนของคาถาประกอบการปรุงยา แตง่ด้วยค าประพันธ์ประเภทร้อยแกว้ โดยสารัตถะของต ารายาวัดสันตกิาวาส มเีนื้อหา

ส าคัญเกี่ยวกับต ารับยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคตา่ง ๆ ท้ังสิ้น 237 ต ารับ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มอาการของโรคได้ 9 ชนิด คือ         1. 

ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวยีนโลหติ (แก้ลม) 1 ต ารับ 2. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 

(ท้องอดื เฟอ้ ผูก ท้องเสีย ริดสีดวง) 4 ต ารับ 3. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางสูตศิาสตร์นรีเวชวิทยา 5 ต ารับ    4. ต ารับ

ยารักษากลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ หวัด) 43 ต ารับ 5. ต ารับยากลุ่มบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ 1 ต ารับ         6. ต ารับ

ยารักษากลุ่มโรคผิวหนัง  (พบมากท่ีสุด) 148 ต ารับ 7. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก  

2 ต ารับ 8. ต ารับยารักษากลุ่มอาการถอนพิษ เบ่ือเมา 17 ต ารับ และ 9. อื่น ๆ คือต าราท่ีไม่เข้ากับ 11 ประเภทข้างต้น  

16 ต ารับ 

  พบตัวยาท่ีเป็นพืชวัตถุจ านวนท้ังสิ้น 515 ชนิด เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก 1. ขิง 2. ขมิ้นอ้อย และ 

3. เนระพูสี พบตัวยาที่เป็นสัตวว์ัตถุจ านวนท้ังสิ้น 64 ชนดิ เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก คือ 1. กระดูกงูเหลอืม 

2. ดีงูเหลือม และ 3. กระดูกแร้ง พบตัวยาท่ีเป็นธาตุวัตถุจ านวนท้ังสิน้ 27 ชนิด เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก 

คือ 1. เกลือ 2. ขัณฑสกร และ 3. ดินประสิว พบวธีิการปรุงยาท้ังสิ้น 14 วิธี  เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก  

คือ 1. ยาผสมแลว้ ต้มเอาน้ าอาบ 2. ยาต าแลว้ ใชเ้ป็นยาพอก และ 3. ยาต าเป็นผงแล้ว ป้ันเม็ดหรือป้ันลูกกลอนกิน 

  

ค าส าคัญ: สารัตถะ, ต ารายา, วัดสันตกิาวาส, พษิณุโลก 
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-Abstract- 

Abstract 
 The research, essence in pharmacopoeia of Wat Santikawas’s pharmacopoeia, Phrompiram District, 

Pitsanulok, aims to study essence (core) in Wat Santikawas’s pharmacopoeia, Phrompiram District, Pitsanulok. This 

research is humanities research by using applied concept from 4 principles of traditional Thai medicine.   

The finding of research found that Wat Santikawas’s pharmacopoeia recorded in Thai white paper by 

using Thai letters, Thai language, Khmer letters and Pali language. For the spells of compounding medicine, they 

were written by proses. The essence of Wat Santikawas’s pharmacopoeia has main content about pharmacopoeia 

that used to heal sickness for total 237 recipes. The recipes are divided into 9 types of sickness which are 1. 

Recipes of healing symptoms of circulatory system (to heal being dizzy) 1 recipe 2. Recipes of healing symptoms 

of digestive system (flatulence, constipation, diarrhea and hemorrhoids) 4 recipes 3. Recipes of healing symptoms 

of obstetrics and gynecology 5 recipes 4. Recipes of healing symptoms of respiratory system (cough and cold) 43 

recipes 5. Recipes of enriching elements 1 recipe 6. Recipes of healing skin diseases (most found) 7. Recipes of 

healing symptoms of muscles and bones 2 recipes 8. Recipes of detoxication and being drunk 17 recipes and 9. 

Others are recipes that do not match to above recipes 16 recipes. 

The medicines that are plants are 515 types and they are categorized by the frequency that appears. 

The first three rankings are 1. Ginger 2. Zedoary and 3. Bat flower. The medicines that are animal are 64 types 

and they are categorized by the frequency that appears. The first three rankings are 1. Bones of python  

2. picrasma javanica and 3. Bones of vulture. The medicines that are substance are 27 types and they are 

categorized by the frequency that appears. The first three rankings are 1. Salt 2. Saccharine and 3. Saltpeter. The 

14 methods of compounding medicines were found and they are categorized by the frequency that appears. The 

first three rankings are 1. Already mixed medicine, boil and use to take a bath 2. Already pestled medicine and 

apply on 3. Minced medicine, mold and take. 
 

Keywords:  Essence, Pharmacopoeia, Wat Santikawas’s pharmacopoeia, Pitsanulok  
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สารัตถะในต ารายาวัดกรับพวงเหนือ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

The substance in pharmacopoeia of Wat Krab Puang Neua, Amphoe 

Phromphiram Changwat Phitsanulok 
  

นันทรัตน์ ยอดกระโหม1*, สาวติร ีแก้วเกตุ1 และภัครพล แสงเงนิ1 

Nantarat Yodkrahom1*, Sawitri Kaewket1 and Phakphon Sangngern1 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเร่ือง สารัตถะในต ารายาวัดกรับพวงเหนือ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มุ่งศึกษา

สารัตถะ (สาระส าคัญ) ในต ารายาวัดกรับพวงเหนือ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กรอบแนวคิด

ประยุกตจ์ากหลักเภสัชกรรม 4 แนวคิดหลักทางการแพทยแ์ผนไทย 

ผลการศกึษาพบวา่ ต ารายาวัดกรับพวงเหนอื บันทึกในสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทย อักษรขอม ภาษา

บาลี ในสว่นของคาถาประกอบการปรุงยา แตง่ด้วยค าประพันธ์ประเภทร้อยแกว้ โดยสารัตถะของต ารายาวัดกรับพวง

เหนอื มเีนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับต ารับยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคต่าง ๆ ท้ังสิ้น 109 ต ารับ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มอาการของโรคได้ 

9 ชนิด คือ 1. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) 3 ต ารับ 2. ต ารับยารักษากลุ่มอาการทาง

ระบบทางเดินอาหาร (ท้องอืด เฟ้อ ผูก ท้องเสีย ริดสีดวง) 7 ต ารับ  3. ต ารับยากลุ่มแก้ไข้ (พบมากท่ีสุด) 54 ต ารับ  

4. ต ารับยารักษากลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ หวัด) 6 ต ารับ 5. ต ารับยากลุ่มบ ารุงโลหิต 14 ต ารับ 6. ต ารับ

ยากลุ่มบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ 5 ต ารับ 7. ต ารับยารักษากลุ่มโรคผิวหนัง 7 ต ารับ  8. ต ารับยารักษากลุ่มอาการถอนพิษ 

เบ่ือเมา 5 ต ารับ 9. ต ารับยารักษากลุ่มอาการระบบทางเดินปัสสาวะ 4 ต ารับ  

พบตัวยาท่ีเป็นพืชวัตถุจ านวนท้ังสิ้น 333 ชนิด เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก 1. ดีปลี 2. ขิง และ 

3. พริก พบตัวยาท่ีเป็นสัตว์วัตถุจ านวนท้ังสิ้น 60 ชนิด เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก คือ 1. ดีงูเหลือม  

2. เขากวาง และ 3. กรามหงส์ พบตัวยาที่เป็นธาตุวัตถุจ านวนท้ังสิ้น 15 ชนิด เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ 3 อันดับแรก 

คือ 1. น้ าประสานทอง 2. สารส้ม และ 3. ดินประสิวขาว พบวิธีการปรุงยาท้ังสิ้น 8 วิธี  เรียงล าดับความถี่ท่ีปรากฏ  

3 อันดับแรก คือ 1. ยาต าเป็นผงแล้ว ป้ันเม็ดหรือป้ันลูกกลอนกิน 2. ยาต าเป็นผงแล้วบดให้ละเอียดละลายน้ ากระสาย

กินและ 3. ยาตม้ สับยาเป็นช้ินเป็นท่อนใส่ลงในหมอ้ดนิ เตมิน้ าต้มรินแตน่้ ากิน 
 

ค าส าคัญ:  การศึกษา, สารัตถะ, ต ารายา, วัดกรับพวงเหนอื 
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-Abstract- 

Abstract 
 This research article aims to study of substance in pharmacopoeia of Wat Krab Puang Neua, Amphoe 

Phromphiram Changwat Phitsanulok. This research is documentary research of Humanities. It use adaptation framework 

from 4 principles of pharmaceutical (a main concept of Thai traditional medicine).                

 The results of research showed that the medicines book Wat Krab Puang Neua was a white Thai traditional 

book. Thai characters, Thai language, Khmer character, Pali language. In the part of the spell for making potions 

Composed in prose type poetry by the substance of medicines book of the Wat Krab Puang Neua, It had important 

content about the medicines book to use in the Cure disease contained. All 109 recipes were found. Which can be 

divided into 9 types of symptoms are 1. Drug recipes for the treatment of circulatory system symptoms amount 3 

recipes 2. Drug recipes for the treatment of gastrointestinal symptoms amount 7 recipes 3. Pharmacopoeia (Most 

appear) amount 54 recipes 4. Drug recipes for the treatment of respiratory symptoms amount 6 recipes 5. Drug 

recipes for blood group amount 14 recipes 6. Drug recipes for maintenance element amount 5 recipe 7. Drug recipes 

for treating skin diseases amount 7 recipes 8. Drug treatment for antidote syndrome amount 5 recipes 9. Drug recipes 

for the treatment of urological symptoms amount 4 recipes  

In addition, All 333 types of plant matter were found, the top 3 frequency order, as follows: 1. Long pepper 

2. Ginger 3. Chili All 60 types of animal matter were found, the top 3 frequency order, as follows: 1. Boa gall. 2. 

Antler. 3. Swan jaw. All 15 types of mineral matter were found, the top 3 frequency order, as follows: 1. Sodium 

borate 2. Alum 3. Potassium Nitrate 8 methods of compounding medicine were found, the top 3 frequency order, as 

follows: 1. The medicines were ground and formed to a tablet or a bolus. 2. The medicines were pestle and dissolved 

in the aqueous adjuvant. 3. Decoction, the medicines were chopped into pieces and put into the clay pot with water. 

After boiling, the water can be only drink. 
 

Keywords:  Substance, Pharmacopoeia, Wat Krab Puang Neua, Phitsanulok 
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-Abstract- 

การส ารวจรูปแบบการปรากฏค าร่วมท่ีใช้ในโฆษณาผลติภัณฑ์ที่มสี่วนผสมของวิตามิน 

The survey of lexical collocation patterns used in product containing vitamin 

advertisement 
 

สุชานันท์ การคลคลี1*, เพ็ญนภา คล้ายสิงโต1 และ ผณินทรา ธีรานนท์1 

Suchanan Kankhonkhlee1*, Pennapa Klaisingto1 and Phanintra Teeranon1 
 

บทคัดย่อ 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของวิตามินก าลังเป็นนิยมอย่างมากในหมู่คนท่ีรักสุขภาพ โฆษณาจึงมีบทบาทส าคัญใน

การสร้างจุดขายให้ผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้เป็นการส ารวจการปรากฎค าร่วม (collocations) ในโฆษณาวติามินท่ีปรากฏในสื่อ

ออนไลน์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค าปรากฏรว่มของค าที่ปรากฏในโฆษณาวิตามิน ข้อมูลท่ีใชใ้นงานวิจัยคอื โฆษณา

สินค้าท่ีมีส่วนผสมของวิตามิน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงใน www. Slogan–Tagline.com (vitamin slogan) 

ระหว่างปี 2012 – 2020 จ านวน 80 โฆษณา กรอบการวิเคราะห์การปรากฏค าร่วมทฤษฎีของ Benson et al. (1986)  

สถิตท่ีิใชค้ือความถี่และอัตราส่วนร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่ามีประเภทของการปรากฏค าร่วมเชิงค าศัพท์ท้ังหมด 6 รูปแบบ โดยพบรูปแบบ adjective + 

noun มากที่สุดจ านวน 50 ครัง้ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 37.76 รูปแบบท่ีปรากฏค าร่วมอันดับสองคือ verb + noun จ านวน 

38 คร้ัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 27.94 รูปแบบท่ีปรากฏค าร่วมอันดับท่ีสามคือ noun1 + noun2 จ านวน 22 คร้ัง คิดเป็น

อัตราส่วนร้อยละ 16.17  รูปแบบท่ีปรากฏค าร่วมอันดับท่ีสี่คือ noun + verb จ านวน 13 คร้ัง คิดเป็นอัตราส่วน 

ร้อยละ 9.55  รูปแบบท่ีปรากฏค าร่วมอันดับท่ีห้าคือ adverb + adjective จ านวน 8 คร้ัง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5.88  

และประเภทของการปรากฎร่วมเชิงค าศัพท์ท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุดได้แก่ verb + adverb เกิดขึ้น 5 คร้ัง คิดเป็นอัตราส่วน 

ร้อยละ 3.67 ตามล าดับ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า โฆษณาจะใช้ค าคุณศัพท์ร่วมกับค านามเพื่ออธิบายข้อมูลและ

สรรพคุณของผลิตภัณฑ ์นอกจากนั้นยังใชส้ร้างความเป็นเอกลักษณ์และสรา้งจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ 
 

ค าส าคัญ:  การปรากฏค าร่วม, การปรากฏค าร่วมเชงิค าศัพท์, วติามนิ, โฆษณาออนไลน์  
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-Abstract- 

Abstract  
Product containing vitamins are very popular supplements among health-conscious people and there are 

many types of product. Advertising plays an important role in promoting a product. This research is a survey of lexical 

collocation in vitamin advertisements appearing in online media. Therefore, the study aims to analyze the types and 

frequencies of lexical collocations usage in vitamin product online advertisements. The data used in this research is the 

advertisement for products containing vitamins by selecting data a Purposive sampling from www. Slogan–Tagline.com 

(vitamin slogan) between 20 12  to 2020  consisted of 80  slogans of vitamin product online advertisements. This 

research was based on Benson et al. (1986) theoretical classification of collocation. The statistics used were frequency 

and percentage ratios. 

The study’ s findings reveal that there are 6  types of lexical collocations used in vitamin product online 

advertisements. 1 ) The most frequent lexical collocation type used in vitamin product is Adjective + Noun collocation 

pattern occurs  50 times or 37.76 % , 2) Verb + Noun collocation pattern occurs 38 times or  27.94% , 3) Noun1 + 

Noun2 collocation pattern occurs 22 times or 16.17 %, 4) Noun + Verb collocation pattern occurs 13 times or 9.55%, 

5) Adverb + Adjective collocation pattern occurs 8 times or 5 . 8 8% , 6) Verb + Adverb collocation pattern was the 

lowest frequency. It occurs 5 times or 3 . 6 7%  the results show that the advertisement used an adjective + noun for 

describing the information and functions of products. In addition, it also creates a unique selling point for a product. 
 

Keywords:  Collocations, Lexical collocations, Product containing vitamin, Online Advertisement 
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-Abstract- 

โครงสร้างวากยสัมพันธ์ท่ีปรากฏในโฆษณาผลติภัณฑ์นมบนทวิตเตอร์ 

Syntactic pattern of dairy product advertisements on twitter 

 

คุณัญญา ใจโฮ้งล า1* และ เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต2 

Kunanya Jaihonglam1* and Pennapa Klaisingto2
 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างวากยสัมพันธ์ท่ีปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์นมบนทวิตเตอร์ 

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคัดเลือกจากทวิตเตอร์ โดยการสุ่มของข้อมูลโดยใช้การค้นหาจากเคร่ืองหมายแฮชแท็ก #milk  

ในทวิตเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้การคัดเลือกข้อมูลโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยค้นหาจาก #milk ท่ีปรากฏในโฆษณาว่ามีการใช้

ภาษาอย่างไรบ้าง งานวิจัยนี้มุ่งเน้นวิเคราะห์โครงสร้างวากยสัมพันธ์ท่ีกล่าวถึงนมในโฆษณาผลิตภัณฑ์นมในทวิตเตอร์ 

ผลการวิจัยจ าแนกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1) โครงสร้างวากยสัมพันธ์ท่ีปรากฏในโฆษณานมบนทวิตเตอร์ 2) ตัวอย่างโครงสร้าง

วากยสัมพันธ์แต่ละประเภทท่ีปรากฏในโฆษณานมบนทวิตเตอร์ ผลการวิเคราะห์โฆษณานมในทวิตเตอร์ 135 ข้อความ 

สามารถจ าแนกได้ 199 โครงสร้างวากยสัมพันธ์ท่ีปรากฏในโฆษณานมบนทวติเตอร์ มท้ัีงหมด 6 โครงสร้างได้แก่ ประโยค

บอกเล่า จ านวน 112 ประโยค คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 56.28 ประโยคค าสั่ง จ านวน 37 ประโยค คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

18.59 นามวลี จ านวน 10 วลี คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.07 ประโยคค าถาม จ านวน 10 ประโยค คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

5.03 บุพบทวลี จ านวน 9 วลี คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.52 และ คุณศัพท์วลี จ านวน 5 วลี คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 2.51  

ผลการวจิัยชีใ้ห้เห็นว่า โฆษณาผลิตภัณฑน์มมักใชป้ระโยคบอกเล่าเพื่ออธิบายคุณสมบัตแิละประโยชนข์องนม 
 

ค าส าคัญ:  โฆษณาผลิตภัณฑน์ม, ทวติเตอร์, โครงสร้างวากยสัมพันธ์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The study aims to analyze the syntactic pattern of dairy product advertisements on Twitter. The data used in 

this research is the hashtag #milk by selecting data a Purposive sampling from Twitter which appears in advertisements 

how was the language used? This research focused on analyzing the syntactic pattern referred to milk in dairy product 

advertisements on Twitter. The research results were classified into 2 topics; 1. The syntactic pattern of dairy product 

advertisements on Twitter 2 .  Example of each syntactic pattern that appears in the dairy advertisement on Twitter. 

The results of the study were as follows the analysis of dairy product advertisements on Twitter 135 messages. It can 

be classified as 199 syntactic patterns which appear in the advertisement on Twitter. There are 6 structures including; 

affirmative sentence 1 12  sentences or 56 .28%, imperative sentence 37  sentences or 18 . 59%, noun phrase 10 

phrases or 13.07%, interrogative sentence 10 sentences or 5.03%, prepositional phrase 9 phrases or 4.52% and 

adjective phrase 5  phrase or 2 . 5 1%.  The findings show that dairy product advertisements often use affirmative 

sentence for explain the property and benefit of dairy.  
 

Keywords:  Dairy product advertisements, Twitter, Syntactic pattern 
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-Abstract- 

แนวทางการสร้างสรรค์บทเพลงฝึกปฏิบัติเปียโนระดับต้น 

Guidelines for creating songs for piano practice for beginners  
 

อมรมาศ มุกดาม่วง1* และ อนรรฆ จรัณยานนท์2 

Amornmas Mookdamuang1* and Anak Charanyananda2 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์หลักในการสร้างสรรค์บทเพลงส าหรับฝึกปฏิบัติเปียโนในคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาบทเพลงเตรียมความ

พร้อมก่อนบรรเลงเพลงเปียโนส าหรับผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานทางดนตรีและเหมาะส าหรับผู้เรียนท้ังกลุ่มเคร่ืองเอกและไม่ใช่

เครื่องเอกเปียโนสามารถเรียนรู้และฝึกซ้อมได้ง่ายขึ้น บทเพลงเปียโนท่ีสร้างสรรค์ขึน้ท้ังหมด 5 บทเพลง ได้พัฒนาจากบท

เพลงเปียโนบรรเลงประกอบร้อง (piano accompaniment) เป็นท านองเพลงส าหรับเด็กท่ีเป็นท่ีนิยม บทเพลงดังกล่าวมี

ระดับความยากท่ีเหมาะส าหรับผู้เรียนเปียโนในระดับต้น (เกรด 1-2) ท้ังนี้  ในแง่ขององค์ประกอบทางดนตรี พบว่า  

บทเพลงยังมีความซับซ้อนในแง่ของการบรรเลงสอดประสานระหว่างสองมือ ผลจากการศึกษาด้านโครงสร้างของเพลง 

ผู้วิจัยได้ท าการเรียบเรียงบทเพลงท่ีมีท านองแตกต่างจากเดิม แต่ยังประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทางดนตรีสอดคล้อง

กับบทเพลงต้นฉบับอย่างครบถ้วน ด้วยเทคนิคด้านการสร้างสรรค์ทางดนตรี ได้แก่ การขยายท านอง (melodic 

augmentation) การซ้ าหน่วยเสียง (motivic repetition) เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับผู้สอนในการพัฒนาสื่อ

การสอนทางดนตรีส าหรับผู้เรียนต่อไป 
 

ค าส าคัญ:   เพลงเปียโนส าหรับเด็ก, การพัฒนาบทฝึกปฏบัิตเิปียโน, การสร้างสรรค์เพลงเปียโน,  

บทฝึกทักษะเปียโนระดับต้น 
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-Abstract- 

Abstract 
The main objective of the creation of Songs for Piano Practice for Beginners was to develop a preparatory 

piano pieces for adult who already acquired basic skills. The pieces were suitable for both piano major students and 

non-piano major students at beginner level (Grade 1-2). The Preparatory piano pieces comsisted of 5 pieces, each 

piece was developed from famous singing and piano accompaniment songs for children.  In terms of musical content, 

the researcher found that the pieces had complexity in the execution of both hands. In terms of music al structure, 

the researcher had re-arranged the pieces with different melodies but kept the complete main musical structure of 

the original songs by using techniques of music creations such as melody extension  (melodic augmentation) and 

repetition of motif (motivic repetition). In general, the preparatory piano pieces serves as guildlines for teachers to 

further develop music teaching materials for learners.  
 

Keywords:  Piano songs for children, Piano practice development, Piano music creation, Beginner piano practice 
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-Abstract- 

การสังเคราะห์งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาโดยครอบครัว 

Synthesis of research related to management Home School Education 
 

ปัทมา กุออ1* 

Pattama Kuor1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ

เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประชากร คืองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการศกึษาโดย

ครอบครัว จัดท าระหว่างปีพ.ศ.2543 – 2560 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ประกอบด้วย 

ข้อมูลด้านคุณลักษณะงานวิจัย, ข้อมูลด้านเนื้อหา, ข้อมูลด้านวิธีวิทยาการวิจัย, ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะงานวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ชาติพันธ์ุวรรณนาอภิมาน ผลการศึกษา

คุณลักษณะของงานวจิัยพบวา่มีงานวจิัยท้ังหมด 29 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชงิพรรณนา มงีานวจิัยเชงิทดลองเพยีง 1 

เร่ืองส่วนใหญ่เป็นวิทยานพินธ์/ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ศึกษาในประเด็นการจัดการศึกษา และการพัฒนารูปการ

จัดการศกึษาโดยครอบครัวมากที่สุด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสว่นใหญ่คอืผู้จัดการศึกษาได้แกพ่อ่แม ่เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะงานวิจัย พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีท้ังหมด 5 ด้าน 80 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยด้านลักษณะการจัดการศึกษามี 23 ตัวชี้วัด 2) ปัจจัยด้านหน่วยงานภาครัฐมี 23 ตัวชี้วัด 3) ปัจจัยด้านผู้จัดการ

ศึกษา มี 20 ตัวชี้วัด 4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมี 11 ตัวชี้วัด และ 5) ปัจจัยด้านเครือข่ายและความร่วมมือมี 3 

ตัวช้ีวัด  
 

ค าส าคัญ:  การสังเคราะห์งานวิจัย, การจัดการศกึษาโดยครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 สาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 50270 
1 Educational Evaluation and Research Program, Faculty of Education, Chiang Mai University, Chiang Mai province 5020 

* Corresponding author e-mail: pattamaku@g.swu.ac.th 
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-Abstract- 

Abstract 
The objective of this study was to study characteristics of researches related to management of home school 

education and to synthesize factors influencing the management of home school education. The population in this study 

included researches on management of home school education management prepared during 2000 – 2017. The tools 

used in the research included research characteristics recording form consisting of research characteristics data, content 

data, research methodology data, research results and recommendations. The data was analyzed using descriptive 

statistics, content analysis and ethnographic analysis. The study results on research characteristics revealed that there 

were 29 researches in total, most of which were descriptive researches. There was only one experimental research. 

Most of them were thesis/dissertation at master's degree and studies on issues of educational management and 

development of form of management of home school education management. Most of informants were education 

managers, namely parents. The data were collected by using questionnaires and interview form with both quantitative 

and qualitative data analysis. The results of the synthesis of the research results and recommendations revealed that 

there were 5 factors with 80 indicators affecting the management of home school education, consisting of 1) factor of 

educational management characteristics with 23 indicators; 2) factor of government agencies with 23 indicators; 3) 

factor of education managers with 20 indicators; 4) Factor of learner’s characteristics with 11 indicators, and: 5) factor 

of network and cooperation with 3 indicators. 
 

Keywords:  Research synthesis, Management of Home School Education 
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-Abstract- 

แนวทางการออกแบบพื้นท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยใช้วีถีธรรมชาติ (21 วันใน

วถิธีรรมชาติ) 

Guidelines for designing areas to develop the potential of the elderly by using 

natural methods (21 Days on the natural ways)  
 

พรกฤษณะ กระแสทรัพย์เจริญ1, ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร1*, โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร1, พิชญาภา ธัมมิกะกุล1 

และ กิตติพงศ์ รื่นวงศ1์  

Pohnkritsana Krasaesubcharoen1, Panawat Sutthikoonchon1*, Chokanan Wanitlertthanasarn1, Phichayapa 

Tammikakul1 and Kittipong Ruenwong1
 

 

บทคัดย่อ 
  ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์ ซึ่งหรือหมายถึงสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกว่า

ร้อยละ 17 ของประชากรท้ังประเทศ แต่ในทางกลับกันขณะท่ีประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่ประชากรในวัย

กลางคนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนกลับมีจ านวนลดลงตามล าดับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึ งท าให้การเพิ่มขึ้น

ของจ านวนผู้สูงอายุก าลังจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวภายในอนาคต  

 แนวทางในการออกแบบศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยใช้วีถีธรรมชาติ  (21 วัน ในวิถีธรรมชาติ) จึงมี

วัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในอนาคต โดยจากการศึกษาพบว่า ปัญหาผู้สูงอายุมิใช่เพีย งจ านวนของ

ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง ท าให้การมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกลายเป็นภาระของประเทศ และ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งประเทศ และตัวผู้สูงอายุ ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และ ความรู้ ด้วยการทราบถึง

ปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างคุณค่า ให้เกิดแก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดคุณภาพในอนาคต  

 โดยแนวทางออกแบบพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุมีความบกพร่องและต้องการการเติมเต็มในจุด

เหล่านั้น โดยการใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนเชื่อมในการพัฒนาผู้สูงอา ยุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ กลับมามีคุณค่าและ

บทบาทในสังคมเหมือนดังเดิม 
 

ค าส าคัญ:  สังคมสูงอายุสมบูรณ์, การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ, ภาระของประเทศ, พัฒนาศักยภาพ  

 

 

                                                           
1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จังหวดัเชียงใหม่ 50290 
1 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University, Chiang Mai province 50290 
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-Abstract- 

Abstract   
 Thailand is entering a complete aging society or the proportion of the elderly population  that has 

increased over 17 percent of the nation's population. But on the other hand, while the population of the 

elderly has increased. But the population in the middle age, which is the main driving force of the world, is 

declining steadily. The increase in the elderly is going to become a long-term problem in the future. 

         That makes Project “Guidelines for designing areas to develop the potential of the elderly by using 

natural methods ( 21 Days on the Natural Ways) ” aims to solve the problems of the elderly in the future. 

The study found that the problem of the elderly is not an increasing number of the elderly, but is the lack 

of improving the elderly ability. Therefore, they become a burden on the country and causing an impact on 

the whole country and the elderly, both physically, mentally, socially, and knowledge. Knowing these 

problems, the project has designed architecture that will help create value. Giving to the elderly to solve 

future quality deficiencies. 

Guideline designing area project by developing the potential in the elderly and want to fulfill those 

points by using nature as a link in the development of the elderly for the elderly to be Return to value and 

role in society as before. 
 

Keywords: Aging Society, The increase in the elderly, a burden on the country, Developing the potential in the 

elderly 
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-Abstract- 

การปรับตัวของวิถีความเชื่อพื้นถิ่นบริเวณชมุชนหม้อแกงทอง 

Adaptation of local beliefs in the Mor Kaeng Thong community 
 

นิธิศ วนิชบูรณ์1* 

Nitis Wanichaboon1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในเร่ืองวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆท าให้เราทราบถึงกรอบความคิดและ

ท่ีมาความเชื่อต่างๆ อันเป็นส่วนส าคัญในการประกอบสร้างลักษระของชุมชนและวิธีคิดของคนในชุมชนท้ังความเชื่อใน

ลักษณะของพุทธศาสนาและความเชื่อในรูปแบบท่ีมีมาก่อนหรือท่ีเรียกกันว่า ศาสนาผี (Animism) ซึ่งความเชื่อเหล่านี้คร้ัง

หนึ่งเคยแพร่หลายในพื้นท่ีอุสาคะเนและล้านนาท่ีเรารู้จักในปัจจุบันด้วย การเข้ามาของพุทธศาสนาและอ านาจรัฐ

ส่วนกลางได้ปรับเปลี่ยนและกลนืกินวถิีความเชื่อของวัฒนธรรมในรูปแบบสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมไป แตใ่นขณะเดียวกันได้

หลอมรวมพิธีกรรมความเชื่อท่ีมีรูปแบบเป็นของตัวเองขึ้นมา หลายพื้นท่ีข้อมูลในเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้ได้สูญหายไปเป็น

จ านวนมากเนื่องจากการไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันของวิถีชุมชนชนบทและวิถีชุมชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านหม้อแกงทอง 

ต าบลแม่กาก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งท่ีเร่ืองราววัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเชื่อตา่งๆ ก าลังเผชิญหนา้กับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ไม่มีวันหวนคืนจากการถือก าเนิดของมหาวิทยาลัยพะเยา หากเราได้ท าการศึกษาเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เรา

อาจจะหาวิธีในการรับมอืกับกระแสโลกาภวิัฒน์ท่ีดูดกลืนวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนดัง้เดิมรอบมหาวทิยาลัยพะเยาได้ 

            ชุมชนหมูบ้่านหม้อแกงทองท่ีถือก าเนดิจากการรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายพื้นท่ีหลากหลายชาติพันธ์ ความ

เชื่อไม่ว่าความเชื่อในเร่ืองพุทธศาสนาในแบบรัฐไทยหรือความเชื่อในเร่ืองของการนับถือผีต่างๆ เช่นผีฝาย ผีบรรณพบุรุษ

และประเพณีวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับความเชื่อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีชุมชน 

ในแถบต าบลแมก่า หากแต่การขยายตัวของสังคมเมืองโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของ

วัฒนธรรมเหลา่นีใ้นพืน้ท่ีโดยรอบ หลังจากการลงพืน้ท่ีวิจัยในหมูบ้่านหม้อแกงทองในปี 2563 โดยการสัมภาษณเ์ก็บขอ้มูล

จากผู้คนในหมูบ้่านท าให้ทราบว่ามอีกีหลายวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท่ีได้สูญหายไปอยา่งไร้การบันทึกเก็บข้อมูล 

ยกตัวอย่างเช่น ผีหม้อนึ่ง ท่ีเป็นความเชื่อของคนในชุมชนว่าถ้าหากบ้านไหน เจ็บไข้หรือของหายคนหายก็จะมาประกอบ

พิธีกรรมนี้ แต่ทางทีมงานวิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ังหมดเนื่องจากผู้ประกอบพีกรรมคนสุดท้ายของหมูบ้านได้เสียชี

วิต้วยในระหว่างท่ีทีมงานวิจัยลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล แต่อย่างไรก็ดีงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการศึกษาถึงต าแหน่งท่ีตั้งและข้อมูลเบือ้

ต้นของบ้านในหมุ่บ้านหม้อแกงทอง ท่ียังคงสืบทอดพิธีกรรมการนับถือผี (Animism) พร้อมท้ังรายละเอียดในบางเร่ืองเชน่ 

เคร่ืองเส้นในการประกอบพิธีกรรม และยังท าการบันทึกกิจรรมประเพณีปฏิบัติทางด้านความเชื่อทางศาสนาพุทธท่ี

ผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่นอันมลีักษณะเป็นเป็นเอกลักษณ์ในแตล่ะเดอืนท้ังสบิสองเดอืนตลอดท้ังปี  
 

ค าส าคัญ:  พุทธศาสนา, ศาสนาผี, ผีบรรพบุรุษ 

                                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao, Phayao province 56000 
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-Abstract- 

Abstract  
 Studying the culture, beliefs, and local knowledge of that community gives us an idea of the concepts and 

sources of beliefs that are important to the development of the community and how people think in the community. 

The characteristics of Buddhism and beliefs in a pre-existing form, also known as animism, which these beliefs were 

once prevalent in the ushana and lanna areas that we know today The advent of Buddhism and the central state 

power have changed and absorbed the culture of traditional agricultural society. But at the same time assimilated their 

own form of belief Many areas of this cultural information have been lost due to the inability of the integration of rural 

and urban communities. The village of Moe Kaeng Thong Village Mae Ka Subdistrict is another community in which 

the stories of culture and way of life, beliefs, are facing the endless changes from the birth of Phayao University. If 

we study these changes, we may find a way to deal with the globalization that absorbed the culture of traditional 

communities around Phayao University. 

   Mo Kaeng Thong village community that was born from the gathering of people from various areas and different 

ethnic groups. Beliefs, whether beliefs in Buddhism in the Thai state or beliefs in Spiritism. Such as the Weir, Ghost, 

Banphan, and cultural traditions corresponding to these beliefs, showing the cultural abundance of the community area. 

In the Mae Ka district. But the expansion of the urban society, especially the University of Phayao, has affected the 

existence of these cultures in the surrounding area. After the 2020 research area in the village of Mo Kaeng Thong 

by interviews and collecting data from the villagers, many other cultures, traditions and wisdom have been lost without 

a record. For example, a steamed pot is the belief of people in the community that if any home Sickness or lost things, 

lost people will come to perform this ritual but the research team was unable to collect all the data because the last 

participant of the village had lost their lives during the research team went to the storage area. However, this research 

has studied the location and preliminary data of the houses in Ban Mo Kaeng Thong. That still inherits the ritual of 

worshiping spirits (Animism) with details in some matters such as Ritual Tools It also records Buddhist traditions, 

practices, and local traditions that are unique in each twelve months of the year. 
 

Keywords:  Buddhism, Animism, Ancestor worship 

 

 

 

 

 

 

 

 



808 
 

-Abstract- 

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

The participation of community in conservation tourism Thai house architecture 

Amphur Muang, Phetchaburi province 

 

เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ1* 

Chalermsak Keawo1* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ความรู้ความเข้าใจสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยของประชาชน  2. การมี

ส่วนร่วมของประชาชนด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย และ 3. แนวทางการปรับปรุง

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยของประชาชนให้สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ข้อมูลจากการศึกษาวจิัยในคร้ังน้ี

จะถูกน าไปใช้จัดท าแผนโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิจัย

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 615 ครัวเรือน ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ค่าสถิติทางการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม (T-test) และค่าสถิติวิเคราะห์ผันแปรทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 มีความรู้ความเข้าใจสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยเป็นอย่างดี ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการ

ท่องเท่ียวเชงิอนุรักษส์ถาปัตยกรรมบ้านเรอืนไทยในระดับต่ า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมสี่วนร่วมได้แก่ อาชีพ รายได้ สถานภาพ

ในชุมขน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย แรงจูงใจ (ผลประโยชน์) และทัศนคติของประชาชน โดยมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญท่ี .05 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

บ้านเรือนไทยในระดับต่ า โดยไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญท่ี .05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในด้านแนวทางการปรับปรุง

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยของประชาชนให้สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์ ภาครัฐบาลควรจัดงบประมาณใน

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนไทยให้สมบูรณ์ บริเวณทางเข้าออก ทางเดิน ถนนเส้นทางการสัญจร การเดินรถ ท่ีจอด

รถยนต์ สวนและบริเวณ จัดซุ้มป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เห็นได้ชัดเจน และมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดพื้นท่ีส าหรับการแสดงประเพณีพื้นบ้าน พื้นท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง จัดท าท่ีพักโฮมสเตย์

                                                           
1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุร ี76000 
1 Program in Interior Architecture, Faculty of engineering and industrial technology, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi province 76000 

*Corresponding author e-mail: janlermhuahin@gmail.com 
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-Abstract- 

ส าหรับนักท่องเท่ียว  จัดท าแผนการท่องเท่ียว  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ท่ีทันสมัย  มมีัคคุเทศกเ์ป็นผู้ท่ีให้ความรู้

กับนักท่องเท่ียว และควรมีรายได้ตอบแทนประชาชนในท้องถิ่น อย่างตอ่เนื่อง 
 

ค าส าคัญ:  การมสี่วนร่วม, ท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์, สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย, เพชรบุรี 
 

Abstract  
 The aims of this study were conducted i) the people cognition in Thai house data ii) the participation of 

community on Thai house ecotourism and iii) the process to improve the Thai house as an ecotourism.  These data 

was applied for Phetchaburi Province Development Plan (20 18  – 202 1 )  to promote the strengthen, peace and a 

sustainable quality society with the philosophy of sufficiency economy “Sufficiency Economy City model and livable, 

palatable and touristique city”. This research is quantitative research that target population was people live in Muang 

Phetchaburi for 6 15  houses. Data were collected by questionnaire and deep interview and the data were analyzed 

by computer software in Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation with T-test and One-Way ANOVA. 

The results showed that the people cognition in Thai house was 87 % and 75% of people would like to participate the 

meeting and provide the problem and opinion.  In addition, people required to plan the obvious goal, assign the 

activities that will be done together and set the pattern and operating process. Moreover, the providing staff and 

budget finding to conserve Thai house is the requirement of people also. However, people is less than 65% don't want 

to get involved.  The opinion of people for ecotourism at highest score (4.87-4.65) was the community have continued 

maintenance by themselves, provide teaching and learning in schools, assign a Thai house restoration committee and 

should have established a conservation fund. At the middle score (3.92-3.2) people is considered that the culture and 

traditions should be exhibited every year and have a contest for the perfect Thai houses. For lowest score (1.54-1.23) 

the people consider approved to prepare the perfect Thai house as homestay for traveler. The recommendation of 

people to government was budget to maintain Thai house buildings continuously, transport routes, bus and car parks. 

The local shows and products were created. Preparing homestays for tourists, produce traveling plans, advertisement 

through online media and there is a guide and should have an income instead of the people. 
 

Keywords:  Participation, Conservation Tourism, Thai house Architecture, Phetchaburi 
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-Abstract- 

การศึกษาศิลปะการแสดงเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

The study of performing arts of Maeka Sub-district Municipality, Muang District, 

Phayao Province 
 

รัตนะ ตาแปง1*, นุชนาฏ ดเีจริญ1 และ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย1 

Rattana Tapang1*, Nutchanart Deecharoen1 and Thananyawan Srisapphayothai1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาศิลปะการแสดงเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการด ารง

อยู่ของกลุ่มช่างฟอ้นในเขตเทศบาลต าบลแมก่า 2)ท่าฟอ้นของกลุม่ช่างฟอ้นในต าบลแมก่า ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการท า

โครงการวจิัยยอ่ยเร่ืองการศกึษาศิลปะการแสดงเทศบาลต าบลแมก่าสู่นวัตกรรม ภายใตแ้ผนงานวิจัย แนวทางการพัฒนา

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยด้วยการยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการเรียนรู้มาตรฐานสากล  วิธี

การศึกษาด้วยการสัมภาษณแ์บบเจาะจงกลุ่มช่างฟอ้นของเทศบาลต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 ผลการศึกษาพบว่า ช่างฟ้อนในเขตเทศบาลต าบลแม่กา ก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปะการแสดง

ฟ้อนพื้นเมืองล้านนารูปแบบของจังหวัดพะเยา อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัด ได้แก่ การใช้สถานท่ีในการฝึกซ้อม การ

สนับสนุนเครื่องแตง่กายนักแสดง พื้นท่ีส าหรับการแสดงซึ่งเป็นงานบุญของวัด นอกจากนั้นยังมกีลุ่มช่างฟ้อนท่ีเกิดขึ้นจาก

การรวมตัวโดยกลุ่มแมบ้่านท่ีเห็นคุณค่าของการแสดง ร่วมกันสร้างประโยชนใ์ห้กับสังคม นอกจากนั้นยังได้รับการสง่เสริม

จากจังหวัดพะเยาในการถา่ยทอดการฟอ้น การน าไปแสดงการฟอ้นของจังหวัดอกีด้วย จึงท าให้ลักษณะท่าฟอ้นแบ่งเป็น 2 

รูปแบบ คือ 1) การฟ้อนแบบดั้งเดิมท่ีสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นของแต่ละกลุ่ม 2) การฟ้อนแบบใหม่ท่ีปรับปรุงท่าฟ้อนของ

จังหวัดพะเยา และการปรับปรุงท่าฟ้อนภายในกลุ่มของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจของการ

แสดง ท้ังรูปแบบการฟอ้น และดนตรีประกอบ 
 

ค าส าคัญ:  กลุ่มช่างฟอ้น, เทศบาลต าบลแมก่า 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Music and Dance Major, School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao, province 56000  
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-Abstract- 

Abstract  
The study of performing arts of Maeka Sub-dictrict Municipality, Muang District, Phayao Province aimed 1) 

to study the existence of the group of dancers in Maeka Sub-district Municipality, and 2) to study the choreography 

of Maeka Sub-district Municipality. It is the purpose of the project of sub-project under the project of Guidelines for 

Tessaban Tombon Maeka culture management for innovation in Guidelines for communities surrounding areas of 

university to development with used local cultural knowledge enhancement for innovation of international learning 

standard. By using purposive sampling interview of the dancers at Maeka Sub-district Municipality Muang District, 

Phayao Province. 

The study found that a group of dancers in Maeka Sub-district Municipality was established to inherit the art 

of Lanna local dancing of Phayao Province under the patronage from temples such as using places for practicing, 

supporting dancer customers and places for dancing show on the religious ceremony. Furthermore, there were groups 

of dancers that assemble by women who gratify the value of dancing which brings more benefits towards society. 

Moreover, it has been supported from many organizations in Phayao Province to utilize the dancing in the province. 

The dancing patterns are 1) the original dancing from generation to generation 2) the contemporary dance that applying 

from Phayao dancing pattern and adjusting the choreography within the group by aiming to increase more interesting 

in dancing patterns and music.  
  

Keywords: A group of dancers, Maeka Sub-district Municipality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



812 
 

-Abstract- 

การศึกษาวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน  

A study of local materials for architectural design of sustainable local community 
 

เกียรตศิักดิ์ ใสสอาด1* 

Kiattisak Saisaard1* 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุในท้องถิ่นท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมในชุมชนและ

ศกึษาภูมิปัญญาของช่างในทอ้งถิ่น ร่วมไปถึงวัสดุในท้องถิ่นเพื่อการประยุกตใ์ชก้ับความสามารถของช่างเพื่อการออกแบบ

สถาปัตยกรรมในชุมชนอย่างยั่งยนื ของต าบลแมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา  โดยน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เป็นแนวความคิดในการออกแบบ โดยใชว้ัสดุท่ีสามารถหาได้งา่ยในท้องถิ่น เชน่ ไมไ้ผ่ หญ้าคา ฯลฯ ซึ่งเป็นไมท่ี้เจริญเตบิโตเร็ว 

ในการส ารวจด้วยการลงพืน้ท่ีและเก็บข้อมูลภาคสนาม พบวา่ ในต าบลแมก่า มกีารใช้วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุ

ท่ีหาง่ายท่ีใช้ในงานสถาปัตยกรรม เช่น บ้านพักอาศัย โรงเรือนเพื่อการเกษตร และอาคารพักชั่วคราว และพบองค์ความรู้

และภูมิปัญญาด้านวัสดุและอุปกรณ์ของช่างในชุมชน และพบวิธีการออกแบบการใช้งานวัสดุจากธรรมชาติท่ีปฏิบัติ

ถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาและวิธีการออกแบบใช้วิทยาการในการแก้ไขในปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางใน 

การออกแบบสถาปัตยกรรมในชุมชนร่วมกับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ และการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยกระบวนการเรียนรู้วัสดุท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นวธีิการท่ีช่วยให้เกิดสบืทอดกับชุมชนในรุ่นหลังต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  วัสดุท้องถิ่น, สถาปัตยกรรม, ชุมชนยั่งยืน  
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of the article is to study local materials suitable for architectural design in a community and to 

study the wisdom of local craftsmanship includes local materials for applying to technician ability with local materials 

for sustainable architectural design in the community of Mae Ka, Muang, Phayao. The concept design is applying  

the sufficiency economy philosophy that uses materials that are readily and locally finding and fast-growing plants 

such as bamboo, grass, etc. 

 In the field survey and data collection, it was found that in Mae Ka sub-district, natural and readily available 

materials were used in architecture such as housing and agricultural houses and temporary buildings and found 

knowledge and wisdom of materials and equipment of technicians in the community and found methods of usage of 

natural materials that have been practiced and inherited. It can be applied as a guideline in architectural design in the 

community and can be designed with modern architecture to making the best usage of materials. The process of 

learning such local materials will be a method that will help to inherit the community in the future. 
 

Keywords:  Local materials, Architecture local, Sustainable community 
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-Abstract- 

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรูชุ้มชนต าบลแม่กา จังหวัดพะเยา 

Design guidelines for interior architectural design of Maeka community learning 

center Phayao province 
 

เมธิศา ถวิลวงค์1* 

Metisa Thawinwong1*  
 

บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

จ านวน 18 หมู่ น ามาวิเคราะห์หาเอกลักษณ์และจัดกลุ่มวัฒนธรรมร่วมกับการศึกษารูปแบบเนื้อหาการจัดแสดง ก าหนด

รูปแบบกิจกรรม การจัดพื้นท่ีใช้สอยภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และตอบความต้องการใช้พื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้ของคนใน

ชุมชน โดยการศกึษานี้เป็นการเก็บขอ้มูลเชงิคุณภาพ ท าการส ารวจลักษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ วถิีชีวิต ความเชื่อ 

วัฒนธรรมประเพณี และการใช้วัสดุท้องถิ่นในชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและการสอบถามแบบสนทนากลุ่ม 

เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน พบว่าในพื้นท่ีต าบลแม่กาสามารถแบ่งกลุ่มหมูบ้่าน

จากการวิเคราะห์ความเข้มข้นทางวัฒนธรรมได้ท้ังสิ้น 3 กลุ่ม เรียงล าดับจากมาก กลาง และน้อย เนื่องจากปัจจัย 

การขยายตัวของเมืองส่งผลตอ่ลักษณะวัฒนธรรมท่ีพบในแต่ละชุมชน น าไปสู่การเลือกท่ีตัง้ศูนย์การเรียนรู้ และการเลอืก

วัฒนธรรมเด่นของพื้นท่ีน าพัฒนาสู่การเสนอแนะแนวทางในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  

ต าบลแมก่าในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  ศูนยก์ารเรียนรู้, แหล่งเรียนรู้ชุมชน, ต าบลแมก่า 
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-Abstract- 

Abstract  
 This Paper aims to study demographic information of 18 communities in Maeka Sub-district, Muang Payao 

District, Payao, and support analysis of local identity and cultural segmentation. The study also analyzes exhibition 

contents, format, space allocation of community learning center, and identifies needs of local people to utilize space of 

community learning center. Findings are collected by using qualitative method that explores demographic environments, 

traditional lifestyles, beliefs, cultures, norms, and use of local materials. Methodology includes in-depth interview with 

community leaders and focus group to study cultural and geographical identity, and local needs. Findings shown that, 

based on cultural richness analysis, communities in Maeka Sub-district can be categorized into 3 levels which are 

high, moderate, and low. This is influenced by community expansion that affects local cultures of each community. 

Such factor is analyzed to select location of learning center and unique cultures of local areas, to develop architectural 

design approach for Community Learning Center of Maeka Sub-district in the future. 
 

Keywords:  Learning center, Community learning center, Maeka Sub-district 
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-Abstract- 

ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้กฎหมาย

ดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดนครพนม  

The satisfaction of the workshops on developing skills and building knowledge of 

digital law in the twenty-first century for students in Nakhon Phanom secondary 

educational service area  
 

บุญเลิศ โพธิ์ข า1*, ธราธิป ภู่ระหงษ์1,  ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา2 และ เจษฏา ไชยตา2   

Boonlert Phokham1*, Tharathip Phurahong1, Prapatpong Preecha2 and Jadesada Chaiyata2 

 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจความพงึพอใจที่มตีอ่การอบรบเชงิปฏิบัตกิารการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ

การใช้กฎหมายดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวจิัยประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2,000 คน พบวา่ผลการด าเนนิการภาพรวมจ านวน 10 โรงเรียนมคีวามพึง

พอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้กฎหมายดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักเรียน

การศึกษาขั้นพืน้ฐานในเขตจังหวัดนครพนม ( x̄ = 4.11, 0.57)    
 

ค าส าคัญ:  กฎหมายดิจิทัล 
 

Abstract 

The objective of This research was to investigate the satisfaction of the workshops on developing skills  

and building knowledge of digital law in the twenty-first century for students in Nakhon Phanom secondary educational 

service area. The sample consisted of 2,000 participants who attended the workshops, using purposive  

sampling technique. The research found that the participants from 10 schools were satisfied with the workshops  

( x̄ = 4.11, 0.57) 
 

Keyword:  Digital law 
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2 ติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม  48000  

1 Industrial Technology, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom province 48000 
2 Program in Laws Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom province 48000 
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-Abstract- 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการค้าไม้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแผนปฏิบัติการของ

สหภาพยุโรปว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า 

Legal measure for promoting sustainable timber trade based on EU Action Plan 

for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 

 

วาสนา บุญทรง1* 

Wassana Boonsong1* 
 

บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สง่ออกไมห้รือผลิตภัณฑ์ไม้รายหนึ่งไปยังตลาดยุโรป ท าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของสภาพยุโรป อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.

2562 ซึ่งให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โดยให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มี

เอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน สามารถท าไม้ ตัด โค่น เลื่อย ฉุด ชักลากไม้หวงห้าม และเคลื่อนย้ายโดยไม่ต้องขออนุญาตจาก

หน่วยงานภาครัฐ แต่อาจมีปัญหาบางประการท่ีท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถส่งออกไม้ได้อย่างเสรี ดังนั้นบทความวิจัยนี้

เสนอแนวทางการค้าไม ้ดังนี ้

ประการแรก ก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตท าไม้ในท่ีดิน โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป็นส าคัญ (ท่ีดินท่ีมีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน) ประการท่ีสอง ควบคุมห่วงโซ่อุปทานการท าไม้ (Supply Chain) โดยใช้

ระบบการรับรองไม้และการตรวจสอบไม้แบบไหลย้อนกลับ ท้ังนี้ควรน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ และประการท่ีสาม ปฏิรูปข้อจ ากัดการรวมศูนย์ด้านการจัดการป่าไม้ของไทย โดยการกระจายอ านาจใน

กระบวนการท าไม้ในโซ่อุปทานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและเป็น

การอ านวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อสง่ออกสินคา้ไมแ้ละผลิตภัณฑไ์มไ้ปยังสหภาพยุโรป 
 

ค าส าคัญ:  การค้าไม,้ การรับรองไม้, การส่งเสริมการค้าไม้, กฏหมายป่าไมธ้รรมาภิบาลและการค้า, การจัดการป่าอยา่งยั่งยนื 
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-Abstract- 

Abstract  
 Thailand Due to Thailand is one of the timber exporter and wood products to the European market; it causes 

Thailand to comply with the requirements of the European Union regulations for timber trade. At present, Thailand has 

therefore amended the Forestry Act B.E. 2484, (No. B.E. 2562 which repeals the provisions in Section 7 by granting 

the rights of the landowner to cut, saw, haul, the restricted trees and move without permission from government 

agencies. However, the law does not allow the landowner or private sector to sell their timers or wood products as 

the free trade in domestic and international. Therefore, this research proposes the following guidelines for timber trade. 

Therefore, this research proposes the following guidelines for timber trade.  

First of all, the regulation needs to set policy goals on land permits by adhering to the principles of sustainable 

development as a priority (land with sustainable forest management), secondly, to control the logging supply chain by 

using a system of timber certification and the Back-Flow Logging. Scientifically technological innovation should be 

applied. Thirdly, it should reform limitation of centralization of forestry authority by decentralizing the power of state 

logging trade in the supply chain to the relevant authorities. This is to maintain Thailand's competitiveness and trade 

facilitation to export timber and wood products to the European Union. 
 

Keywords: Timber trade, Forest certification, Timber trade promotion, Forest Law enforcement governance and 

Trade, Sustainable forest management  
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-Abstract- 

หลักการอิสลามที่ส่งผลต่อการท านา : กรณศีกึษาชาวนามุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

Islamic principles that affect farming: A case study of muslim farmers in Bangkok 
 

ภคพล เส้นขาว1*  

Pakapon Senkhaw1* 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการของศาสนาอิสลาม ท่ีส่งผลต่อการท านาของชาวนา

มุสลิมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์

โดยใชแ้นวค าถามและการสัมภาษณแ์บบเจาะลึกเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ หลักการของศาสนาอสิลามท่ีสง่ผลให้

ชาวนามุสลิมต้องสูญเสียพื้นท่ีท าเกษตรกรรม มีดังต่อไปนี้ 1) การไม่ยึดติดต่อทรัพย์สินบนโลกนี้  2) ความขัดแย้งทาง

ความเชื่อระหว่างมุสลิมสองแนวความคิด แตใ่นขณะเดียวกันก็พบวา่ หลักการของศาสนาอสิลามกลับเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้ 

ชาวนามุสลิมน ามาใช้เพื่อรักษาอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้ แม้ว่าคนท่ีเลือกประกอบอาชีพชาวนาจะน้อยลง 1) การตลาด

ภายในชุมชน  2) การรวมกลุ่มของคนในชุมชน ดังนั้นบางความเชื่อทางศาสนาก็อาจส่งผลดีหรือผลเสียของการท า

เกษตรกรรมได้ไปพร้อม ๆ กัน 
 

ค าส าคัญ:  หลักการอสิลาม, การท านา, ชาวนามุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
This academic article aims to study the principles of Islamic that affect the farming of Muslim farmers in 

Bangkok. Qualitative methods of data collection, such as in observation, interviewing and document analysis by using 

the question lines and in-depth interview individually.  The study found that the principles of Islamic resulted the 

most Muslim farmers have lost agricultural lands of Muslim farmers, which is, 1) Intolerance of property 2) Conflicts 

of the believes in the Islam At the same time that found several Muslim farmers have encouraged career in 

agriculture, which is 1) marketing in community 2) the integration of people in community. Therefore, some Muslims 

beliefs would be good or bad in agriculture.  
 

Keywords:  Islamic principles, Farming, Muslim farmers in Bangkok 
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-Abstract- 

เกษตรแบบพันธสัญญา: รัฐ นายทุน และเกษตรกร ชายแดนแม่สอด-เมียวดี 

Contract farming: States, Capitalists and farmers on the Mae Sod-Myawaddy border 
 

วสันต์ ปวนปันวงศ์1* 

Wasan Pounpunwong1* 
 

บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้มุ่งอธิบายเนื้อหาเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1. เกษตรแบบพันธสัญญาความหลากหลายของ

ความหมายบนความสัมพันธ์ร่วมระหว่าง นายทุน และเกษตรกร 2. บทบาทของรัฐ: ความสัมพันธ์ของเกษตรแบบพันธ

สัญญากับพื้นท่ีชายแดน 3. เกษตรแบบพันธสัญญากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรในพื้นท่ีชายแดน ท้ัง 3 

ประเด็นนีผู้้เขียนพยามช้ีชวนให้เห็นถึงการท าเกษตรแบบพันธสัญญาโดยผู้เขียนอธิบายบนฐานบทบาทของรัฐ นายทุน และ

เกษตรกรซึ่งการแสดงบทบาทดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานความสัมพันธ์ท่ีไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นสภาพของสถานการณ์การก่อตัวขึ้นของการท าเกษตรแบบพันธสัญญาในพื้นท่ีชายแดนโดยผ่านการความ

ร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐบนฐานกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคท่ีเต็มไปด้วยผลประโยชน์และความสัมพันธ์เชิง

อ านาจท่ีอยู่บนฐานความไม่เท่าเทียมกันจนน ามาสู่ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรภายหลังจากกิจกรรม

เกษตรแบบพันธสัญญาได้สถาปนาอ านาจขึ้น 

ค าส าคัญ:  เกษตรแบบพันธสัญญา, ชายแดนแมส่อด-เมยีวด,ี ความร่วมมอื 
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-Abstract- 

Abstract 
This article focuses on explanation of the content in the following three issues: 1. Contract farming and diversity 

of meanings of the mutual relationship between capitalists and farmers 2 .  The roles of states: The relationship of 

contract farming and the border areas 3 .  Contract farming and changes in farmers' societies on the border areas. In 

these three issues, the author aimed to point out the characteristic of contract farming by explaining the roles of states, 

capitalists and farmers. Performing the roles is based on the dependent relationship which reflects the formation of 

contract farming on the border areas through cooperation between states on the basis of the sub-regional cooperation 

framework that is full of benefits and power relationship based on inequality that lead to the problem of changes in 

the farmers' societies after the contract farming activities had established their power. 
 

Keywords:  Contract farming, Mae Sod-Myawaddy Border, Cooperation 
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-Abstract- 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม: กรณีการดูดทรายแม่น้ าอย่างย่ังยนื 

Environmental governance: The case study of sustainable River Sand Suction 
 

บุญลักษณ์ ปัญญาหลวง1*และ ธิติ ไวกวี1 

Boonluk Punyaluan1* and Thiti Waikavee1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยทางกฎหมายช้ินนี้เป็นงานวจิัยเชิงเอกสาร (documental research) วิเคราะห์สภาพปัญหาทางปฏิบัตติาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขออนุญาตดูดทราย พ.ศ.2546 ในกิจกรรมดูดทรายแม่น้ าสาธารณะ ซึ่งมีความ

เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดผลกระทบทางนเิวศวิทยาแม่น้ า โดยวิธีเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2561 และหลักธรร

มาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นช่องโหว่ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจดูดทรายแม่น้ า 

ท้ังนี้ระเบียบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายแร่ และไม่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อนึ่งบทความนี้เป็นส่วน

หนึ่งของสารนพินธ์เท่านัน้ 
 

ค าส าคัญ:   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการขออนุญาตดูดทราย พ.ศ.2546 ธรรมภิบาลสิ่งแวดลอ้ม,  

 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยนื, กระบวนการมสี่วนร่วม, การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม 
 

Abstract  
 This legal research is a documental research. It analyzes problems in practice in the Sand Suction regulation 

B.C. 2546 in Public River which are at risk of ecological effects. By comparing to the Mining Act B.C. 2560 and the 

principles of legal environment and natural resources, the result pointed that sand river suction is a loophole of law 

and the said regulation is irrelevant with the Mining Act and inappropriate with current situation on natural resources 

depletion. This article is only one part of the Independent Study. 
 

Keywords:    The sand suction regulation B.C. 2546, Environmental governance, Sustainable development goals,  

Public participation, Environmental impact assessment 
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-Abstract- 

การจัดท าแผนบริหารสมดุลน้ าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าองิ 

Community-based planning for water balance management in Ing Watershed 
 

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์1*, ดารารัตน ์ค าเป็ง1, ปิยะวดี โรหติารชุน1 และ ณัฐฑรี สินธุนาวา1 

Chatthip Chaichakan1*, Dararat Khampeng1, Piyawadee Rohitarachoon1 and Nattaree Sinthunava1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการสมดุลน้ าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยมีประเด็นหลักท่ีอยู่ในความสนใจ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ โครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการ

น้ าแบบเครือข่าย สมรรถนะของผู้น าในการจัดการน้ า และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ซึ่ง

กระบวนการวิจัยด าเนินงานภายใต้วธีิการวิจัยเชิงปฏบัิติการท่ีผสมผสานเครื่องมือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้ามาใชใ้น

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยพื้นท่ีในการศึกษาคือ 4 ชุมชนท่ีตั้งอยู่ในต าบลรอบกว๊านพะเยาที่ประสบกับภาวะ

น้ าทว่มและน้ าแลง้ท่ีแตกต่างกันออกไป ผลการวจิัยพบวา่ โครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคมในการจัดการน้ าในชุมชน

กรณีศึกษามักจะอิงตามโครงสร้างท่ีเป็นทางการ การจัดการแบบเครือข่ายยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแม้ผลการ

ประเมินสมรรถนะของผู้น าชุมชนด้านการสร้างความร่วมมือจะอยู่ในระดับมากท่ีสุดในสี่ด้าน (การสื่อสาร , ความร่วมมือ, 

ความคิดสร้างสรรค์, สิ่งแวดล้อม) และการออกแบบการวางแผนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจ าเป็นต้องน าเอา

หลักการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารและหลักการปรึกษาหารือเข้ามาประยุกต์ใช ้ควบคู่กันไปกับการออกแบบเคร่ืองมอืการสื่อสาร

เชงิรูปภาพซึ่งช่วยในการอ านวยกระบวนการได้อยา่งมีประสิทธิผล 
 

ค าส าคัญ:  การวางแผนแบบชุมชนมสี่วนร่วม, สมรรถนะ, การจัดการแบบเครอืขา่ย, การจัดการน้ า, กว๊านพะเยา  
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-Abstract- 

Abstract  
 This paper presents results of the research aiming to study approaches and plans for water balance 

management through community-based participation process. Four issues are of concern: social structure and 

relationships, network governance, leader’s competencies in water resource management and community-based 

planning. The research procedure mixes qualitative and quantitative methods in data collection and analysis. Four 

communities in subdistricts surrounding Kwan Phayao (Phayao Lake) were selected according to the community’s flood 

and drought history. It is found that social structure and relationships in community-based water management were 

compliant with formal and official structures. Although the results of leader’s competencies show that collaboration 

skills are at the highest level among four skill sets (communication, collaboration, creativity, environment), evidences 

of network governance remain unclear. Lastly, principles of action research and deliberative policy is essential to 

community-based planning. Also, visual communication should be designed to help facilitate the effective planning 

process.  
 

Keywords: community-based planning, competencies, network governance, water balance management, Kwan 

Phayao  
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-Abstract- 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน

คดีอาญาในจังหวัดพะเยา 

Problems and obstacles regarding the work of Public Attorney for the accused or 

criminal defendants in Phayao province 
 

ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร1* 

Teerapan Mekkriengkrai1* 
 

บทคัดย่อ 
 การท่ีรัฐจัดทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีต้องการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้ต้องหาให้ได้รับความเป็นธรรมระหว่างการด าเนินคดีเพื่อความเสมอภาคและยุตธิรรมท้ังในกระบวนการชัน้สอบสวนและ

ชั้นพิจารณาคดี ดังท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 

134/1 มาตรา 134/3 มาตรา 134/4 และมาตรา 173 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ต้องหา

หรือจ าเลยในคดีอาญาในจังหวัดพะเยา ศกึษาเฉพาะกระบวนการชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีในคดีอาญา โดยในสว่น

กระบวนการชั้นพิจารณาคดีได้ศึกษาเฉพาะศาลจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดเชียงค า ไม่รวมศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดพะเยา 

 จากการศึกษาพบว่าทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในกระบวนการชั้นสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนได้รับ

บัญชีรายชื่อทนายความจากสภาทนายความท่ีส่งผ่านกระทรวงยุติธรรม แล้วให้พนักงานสอบสวนตั้งทนายความโดยเรียง

ตามล าดับหมายเลขท่ีจัดไว้ส าหรับเขตท้องท่ีน้ัน 

 ส่วนทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในกระบวนการชั้นพิจารณาคดี  ศาลชัน้ต้นท าการออกประกาศ

ให้ทนายความท่ีมีความประสงค์จะเป็นทนายความยื่นค าขอต่อศาลท่ีตนประสงค์จะรับว่าความ เพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อ

ทนายความของแตล่ะศาล การตัง้ทนายความให้แก่ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยจะเรียงไปตามล าดับหมายเลข  

 คุณสมบัติของทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในกระบวนการชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีไม่ได้มีการ

ก าหนดคุณสมบัติของทนายความไว้ เพียงต้องมีใบประกอบวชิาชพีทนายความเท่านั้น ส่วนเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมส าหรับทนายความในกระบวนการชั้นสอบสวนและเป็นไปตามระเบียบคณะ

กรรมการบริหารศาลยุตธิรรมส าหรับทนายความในกระบวนการชัน้พิจารณาคดี 
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-Abstract- 

 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ตอ้งหาในคดีอาญาในจังหวัดพะเยานั้น ประการแรก

พบวา่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ตอ้งการทนายความ เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยในจังหวัดพะเยาส่วนมากมักกระท าผิดเกี่ยวกับ

คดียาเสพติด จึงมักจะรับสารภาพเพื่อต้องการให้โทษลดลง ทนายความจึงไม่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในคดีเหล่านี้ แม้ว่า

บางคร้ังทนายความอาจจะมโีอกาสช่วยเหลอืให้ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยมโีอกาสได้พ้นโทษหรือได้รับโทษน้อยลงก็ตาม 

 ประการถัดมา คือ ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยในจังหวัดพะเยาส่วนมากเป็นแรงงาน

ตา่งด้าวหรือชนกลุ่มน้อย เกิดปัญหาสื่อสารกันไม่เข้าใจ ท าให้การท างานของทนายความท าได้ยากล าบาก 

 ประการตอ่มา คือ ปัญหาด้านคุณสมบัตขิองทนายความ ปัญหาด้านเงินรางวัลหรือค่าใชจ้่ายแกท่นายความ และ

ปัญหาด้านการขาดแคลนทนายความ คือ ทนายความท่ีรัฐจัดหาให้ผู้ตอ้งหาในคดอีาญานั้นไมไ่ด้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้

อย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านประสบการณ์ ทนายความท่ีมีประสบการณ์มากก็อาจจะมงีานมากจนไม่มเีวลามารับคดี กอปร

กับปัญหาในด้านเงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายท่ีมีจ านวนน้อย ท าให้ทนายความส่วนใหญ่มักจะไม่รับเป็นทนายความท่ีรัฐจัดหา

ให้ ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทนายความ 

 นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านเวลาการท างานของทนายความ อาจเนื่องจากการได้รับมอบหมายให้รับคดีท่ีมีเวลา

น้อย หรือจากการปฏิเสธคดีของคนทนายความล าดับก่อนหน้า ท าให้มีเวลาในการเตรียมตัวหรือพบผู้ต้องหาหรือจ าเลย

นอ้ย การให้ความช่วยเหลอืผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยจงึท าได้ไม่เต็มท่ีหรือล่าช้าไป 

 ปัญหาประการสุดท้าย คือ ทัศนคตแิละการให้ความร่วมมอืของผู้ต้องหาหรือจ าเลย เนื่องจากการท่ีผู้ตอ้งหาหรือ

จ าเลยไม่สามารถเลือกทนายความได้ บางคร้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยรู้จักหรือเชื่อมั่นกับทนายความบางคน แต่ล าดับ

ทนายความท่ีตนเองได้นั้นเป็นคนอื่น ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจเกิดความไม่ไว้วางใจทนายความท่ีตนได้รับจนไม่ให้

ความร่วมมือเท่าท่ีควร เช่น ให้ข้อมูลแก่ทนายความน้อยเพราะคิดว่าทนายความไม่เก่ง ท าให้ทนายความได้รับข้อมูลไม่

เพยีงพอ ท าให้การท างานยากล าบาก 
 

ค าส าคัญ:  ทนายความ, ทนายความท่ีรัฐจัดหาให้, ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน, การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

Abstract  
 Providing lawyers to the accused is a legal measure which aims to protect the rights of the accused to access 

a fair and equal justice in the interrogation and trial levels as prescribed in section 7/1, section 83, section 84, section 

134/1, section 134/3, section 134/4, and section 173 of the Criminal Procedural Code. 

 The purpose of this research is to study the problems and obstacles of public attorney in working for the 

accused or the defendants in criminal cases in Phayao Province. The scope of this study focuses only the interrogation 

and trial levels on the court proceedings in the Phayao Provincial Court and the Chiang Come Provincial Court, but not 

including the Phayao Juvenile and Family Court.  

 The study found that the public attorney in the police interrogation level were recruited by the inquiry officials 

from the lists sent from the Lawyer Council via the Ministry of Justice. The inquiry officials would appoint the lawyers 

orderly by the number stated in the lists inside their jurisdictions.  
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At trial level, each court of justice would issue the announcement for recruiting lawyers for the accused or 

the defendants. Lawyers who determine to counsel must submit the request and then listed in the courts’ list of 

lawyers. The Appointments of the lawyers for the accused or the defendants would run orderly by the listed numbers.  

 The qualification of the public attorney for the accused in the interrogation and trial levels requires only the 

possession of the lawyer licenses. The lawyer fees and expenses must follow the rules made by the Office of the 

Judicial Administration Commission about the lawyers at the trial level.  

 Problems and obstacles of public attorney working for the accused or the defendants in criminal cases in 

Phayao Province, the first problem was the accused or the defendant refused the help from the lawyers for their 

cases, because they decided to plead guilty in order to receive the commutes of their punishments. Consequently, the 

public attorney did not have chances to be involved in the cases, although their case involvements might result the 

case acquisitions or commutes of punishment. 

 The other problem for the public attorney was the communication language. Because most of the accused or 

defendants in Phayao Province are foreign workers and people from ethnic group, the difficulty in communication 

between the lawyers and clients occurs and results the struggling in the case counseling.  

 The lawyer’s qualification, the fees and expenses, and the lack of public attorney are also the problems found 

in this study. The qualification of lawyers that the state must provide for the accused or defendants is unspecified. The 

experienced lawyers who have many caseloads might not be able to retain the state-appointed cases. The small 

lawyer fees and enumerations also make most of lawyers refuse to work as the public attorney. These reasons cause 

the lack of public attorney.  

 Moreover, the appointed lawyers’ time of working is also the problem. Because of the time limitation of the 

retaining case or the case refusal from the former lawyer, the appointed lawyers lack of time to prepare their cases 

and make the appointments with the clients resulting the lack or delay of the legal aids for the accused or defendants.  

 Finally, the problem that the public attorney faced is the attitude and cooperation of the accused or 

defendants. Since the accused or defendants cannot select their lawyers who they know or trust, they do not trust the 

lawyers appointed from the list and give less cooperation to their appointed lawyers than they should do. For example, 

the defendant provided little information to their lawyer because he doubted about the lawyer’s proficiency. Therefore, 

information that the lawyer obtained from the defendant was not enough for the casework. 
 

Keywords:  lawyer, public attorney, problems and obstacles regarding the work, Legal counsel 
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รายชื่อกองบรรณาธิการพิจารณาบทความ พะเยาวจิัยครั้งท่ี 10 

 

1. ศาสตราจารย์ เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ 15. รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 16. รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยย่ิงเจรญิ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลนิ 17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัตสิมภพ 18. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 

5. ศาสตราจารย์ดร.สมยศ พลับเท่ียง 19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน 20. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนยีร บุญมาก   21. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.นรัิช สุดสังข ์   22. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิตพิรรณ ฉิมสุข 23. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวทิย ์วิวัฒนเศรษฐ์ 24. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทพิย์วรรณ 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ เตมยี ์

12. รองศาสตราจารย์ ดร.เสวยีน เปรมประสิทธ์ิ   26. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภัชรพล ส าเนียง 

13. รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรตโิรจน์   

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช   
 

เลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายจักรพงค์ มาลีพัตร    นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วสบื 

      นางสาววริศรา คลังนุม่ 
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