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-Abstract- 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ คุณหญิงไขศร ีศรีอรุณ 

 
  

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มพีันธกิจหลัก 5 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคอืด้านวิจัยและ

นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์กับชุมชนและเชิงพาณิชย์ ตามการปฏิรูปของระบบบริหารการวิจัย

ระดับประเทศ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตนเองอยู่ในกลุ่ม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที 

(Area based and Community Engagement)” และมีวิสัยทัศน์คือ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อ

นวัตกรรมชุมชนสู่สากล” อย่างไรก็ตามการปฏิรูปกระทรวงและปฏิรูประบบบริหารงานวิจัยใหม่

ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง ก าหนดบทบาทตนเองให้มีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น มุ่งพัฒนาศาสตร์และความรู้ตามความถนัดและเช่ียวชาญเพื่อตอบโจทย์นโยบายชาติ ซึ่ง

จากก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยายังคงให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งยังมีแนวนโยบายยกระดับการท างานเชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เป็นชุมชน

นวัตกรรมตามที่ตั้งเป้าในปีถัดไป ซึ่งสอดรับกับการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 

“Research and Innovation for Local and Global Development” ที่คาดหวังว่าจะเป็นกลไกการพัฒนา

ความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิง

พาณชิย์ และมุ่งยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป 

ขอขอบคุณคณะท างานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุก

ท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นในครั้งนี้  และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

                                                               
   ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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-Abstract- 

สารจากอธกิารบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน และสร้างกลไกให้น าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริม

กิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้กับ

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสติและนักศึกษา ได้เรยีนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ  

ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ และเป็นการส่งเสริมให้

นักวิจัย ร่วมผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติตอ่ไป  

ในปีนี้  มีการจัดงานภายใต้ แนวคิด  “Research and Innovation for Local and Global 

Development” มีเป้าหมายเพื่อร่วมยกระดับและขับเคลื่อนระบบการวิจัย ตามนโยบาย Re-inventing 

มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญ

ของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไทยไปสู่

ฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ซึ่งมุ่งพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา 

ครอบคลุมในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา

นโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจาก 

ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม 5 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมการเสวนา

พิเศษ เรื่อง “ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ( PMU)”  

ได้แก่  



ค 

 

 
ค 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ท าหน้าที่ ผูอ้ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

3. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผูอ้ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) 

4. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูอ้ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 

(บพท.) 

5. นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (สวก.) 

ผูร้่วมงานจะได้รับฟังการเสวนาเกี่ยวกับบทบาท แนวทางการจัดสรรทุน และระบบบริหาร

จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 

ไทยแลนด์ 4.0 และการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมปีระสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้สามารถน าไปสร้างประโยชน์ ให้เกิดความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบคุณวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่านอย่างสูง 

ที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ด้วยดีตลอดมา 

                                                                         
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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-Abstract- 

ค ำน ำ 
 

มหาวทิยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวจิัยอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งคร้ังนี้เป็นปีท่ี 9 โดยจัดขึน้ระหว่าง

วันท่ี 23-24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation for Local 

and Global Development” ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดนิทรรศการ

โครงการ 1 คณะ 1 Signature 2563 เวทีเสวนาด้านการวจิัยท่ีนา่สนใจ การจัดแสดงนทิรรศการจากหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอก รวมการจัดจ าหนา่ยสินค้าผลิตภัณพ์ชุมชนท่ีเกิดจากวจิัยและพัฒนาร่วมกับชุมชน และการน าเสนอผลงานวิจัยใน

รูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ซึ่งการจัดงานได้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ โดยหวังว่า

จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมโดยรวม นอกเหนือจากนี้ยังจะเป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถ 

น าความรู้ และประสบการณ์ท่ีเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปช่วยส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม  

เพื่อความยั่งยนืของประเทศชาตติอ่ไป 

ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทคัดย่อจากบทความวิจัย ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการพะเยา

วิจัย คร้ังท่ี 9 รวมจ านวนท้ังสิ้น 295 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มการวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี 

การน าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ดังนี้ 

ประเภท Poster Presentation    จ ำนวน  147 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  23 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  84 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  40 ผลงาน 

 

ประเภท Oral Presentation    จ ำนวน  148 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  18 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  66 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  64 ผลงาน 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมทางวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ ฯ 

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีให้เกียรติและสละเวลาใน  

การพจิารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ขอ้เสนอแนะแก่ผู้น าเสนอทุกท่าน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

ท่ีมีส่วนท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการประชุมทางวิชาการ ฯ คร้ังนี้ จะเป็น
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-Abstract- 

การเปรียบเทียบการสกึของฟันธรรมชาติท่ีสบกบัครอบฟันเซอรโ์คเนียชนิดโมโนลธิิคบนราก

เทียมท่ีผ่านการขดัและผ่านการอบเหนียว ภายหลังการใช้งานในผู้ป่วย 6 เดือน 

The Comparison of Opposing Natural Tooth Wear Between Polished and Annealed 

Monolithic Zirconia Crown on Dental Implant After 6-Month Delivery 
 

สุภัสสร เบญจนิรัติศัย1*, วิรทิธิ์พล ศรีมณีพงศ์1, พิมพ์ร ำไพ โรจนกิจ สินธวำชีว1 และ กมลพร วัฒนเสริมกิจ1 

Supatsorn Benjaniratisai1*, Viritpon Srimaneepong1, Pimrumpai R Sindhavajiva1 and  

Kamolporn Wattanasirmkit1 
 

บทคัดย่อ 
ศกึษำกำรสกึของฟันธรรมชำติท่ีสบกับครอบฟันเซอร์โคเนยีชนดิโมโนลิธิคบนรำกเทียม เมื่อผ่ำนกำรขัดและผ่ำน 

กำรอบเหนยีว ภำยหลังกำรใชง้ำนในผู้ป่วยเป็นระยะเวลำ 6 เดอืน ผู้ป่วย 7 รำยท่ีเข้ำรับกำรรักษำบูรณะด้วยครอบฟันบน

รำกฟันเทียมถูกเลือกมำอย่ำงสุ่มเพื่อรับกำรบูรณะด้วยครอบฟันเซอร์โคเนียชนิดโมโนลิธิค (VITA YZ HTWhite, VITA 

Zahnfabrik, Germany) ครอบฟันท่ีจะบูรณะทัง้หมด 10 ซี่จะถูกแบง่เป็น 2 กลุ่มเท่ำ ๆ กันตำมกำรปรับสภำพพืน้ผิวก่อนใส่

ให้ผู้ป่วย คือ กลุ่มท่ีขัด (Po) และ กลุ่มท่ีขัดแล้วผ่ำนกำรอบเหนยีว (An) โดยในกำรศึกษำนีจ้ะศกึษำฟันธรรมชำติคูส่บท้ังใน

ฟันกรำมและ ฟันกรำมน้อย กลุ่มควบคุมจะเก็บข้อมูลจำกฟันธรรมชำติในโค้งขำกรรไกรฝั่งตรงข้ำมซึ่งคู่สบเป็นฟัน

ธรรมชำติ (CPo, CAn) เมื่อน ำครอบฟันใส่ให้ผู้ป่วยจะใชเ้ครื่องสแกนภำยในช่องปำกในกำรเก็บขอ้มูลฟันธรรมชำติคูส่บเพื่อ

เป็นข้อมูลพื้นฐำน ภำยหลังกำรใช้งำนในผู้ป่วยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน จะนัดหมำยผู้ป่วยกลับมำตดิตำมผลกำรรักษำและ

เก็บข้อมูลอีกคร้ัง น ำข้อมูลท่ีได้มำเปรียบเทียบปริมำณของฟันท่ีสึก โดยอำศัยโปรแกรมช่วยวิเครำะห์ (Dental System 

2018, 3Shape, Denmark) ค่ำเฉลี่ยของปริมำณของฟันท่ีสึกในกลุ่ม Po, กลุ่ม An, กลุ่ม CPo และ กลุ่ม CAn มีค่ำเท่ำกับ 

28.08, 29.86, 31.76, 35.18 µm ตำมล ำดับ เมื่อน ำไปวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำปริมำณกำรสึกของฟันธรรมชำติคู่สบท่ีสบ 

กับครอบฟันเซอร์โคเนียชนิดโมโนลิธิคบนรำกเทียม เมื่อผ่ำนกำรขัดและผ่ำนกำรอบเหนียวมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบกับกำรสึกของฟันธรรมชำติ (p>0.05) 
 

ค าส าคัญ:  กำรสกึของคู่สบ, CAD/CAM, รำกฟันเทียม, เครื่องสแกนภำยในชอ่งปำก, เซอร์โคเนยีชนดิโมโนลธิิค  
    

                                                 
1 สำขำทันตกรรมประดิษฐ ์คณะทันตแพทยศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร 10330 
1 Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 
* Corresponding author e-mail: supatsorn.file@gmail.com 
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-Abstract- 

Abstract 
 This study aimed to examine the opposing natural tooth wear between polished and annealed monolithic 

zirconia crown on the dental implant after 6-month delivery. Seven patients who needed the dental implant treatment 

were randomized to receive monolithic zirconia crowns (VITA YZ HTWhite, VITA Zahnfabrik, Germany). Total 10 zirconia 

crowns in 7 patients were included in this study.  The samples of zirconia crown were categorized into two groups 

based on occlusal surface modifications of the zirconia crowns before delivery, including:  Polished (Po)  and Annealed 

(An). Each group contained five samples of zirconia crowns limited to either molar and premolar restorations. Control 

teeth were chosen from the opposite quadrant in the same dental arch.  After delivery, Full- arch were scanned for 

baseline data and rescan after 6 months of delivery.  The wear is quantified as the loss in height.  The value was 

determined by subtracting two scanned surface images using analysis software (Dental System 2018, 3Shape, 

Denmark) .  The mean amount of tooth structure loss for polished, annealed, and the controls (CPo and CAn)  were 

28.08, 29.86, 31.76, 35.18 µm, respectively. Wilcoxon Signed Rank Test was used for statistical analysis. The results 

suggested the amount loss of natural tooth structure opposed to either the polished or annealed groups were significant 

when compared to the control teeth in each group (p<0.05).  
 

Keywords:   Antagonist wear, CAD/CAM, Dental implant, Intraoral scanner, Monolithic zirconia 
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-Abstract- 

การออกแบบเครื่องมือเพื่อรองรับระบบทันตสุขภาพที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน 

Electronic Oral Health Record for Family Dentistry 
 

ศันสณ ีรัชชกูล1* และ แมนสรวง วงศอ์ภัย1    

Sunsanee Rajchagool1* and Mansuang Wongsapai1 
 

บทคัดย่อ 

 กำรออกแบบระบบข้อมูลข่ำวสำรท่ีเชื่อมโยง ระหว่ำงพื้นท่ี กับสถำนพยำบำล จะช่วยคัดกรองคนท่ีเป็นโรคตั้งแต่ 

ระยะเร่ิมแรกให้เข้ำมำถึงสถำนพยำบำลก่อนท่ีโรคจะลุกลำมไปจนเกิดอำกำรเจ็บปวด และกำรรักษำท่ียุ่งยำก เสียเวลำ 

และค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ระบบดังกล่ำวยังเอื้อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรทันตสุขภำพได้อย่ำงท่ัวถึง ได้รับบริกำรท่ีมี

คุณภำพ งำนวิจัยนี้จึงได้ออกแบบเคร่ืองมือกำรเก็บข้อมูลสภำวะทันตสุขภำพ แบบเคลื่อนท่ี เพื่อออกไปให้บริกำรถึงบ้ำน 

และออกแบบระบบกำรไหลเวียนของข้อมูลมำสู่ฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวำงแผน ประเมินผล ท้ังระดับชุมชน และระดับ

บุคคล เคร่ืองมือสำมำรถเก็บข้อมูลสภำวะทันตสุขภำพของประชำกรท่ีไปตรวจได้ อย่ำงสดวก รวดเร็ว มีกำรแปลผล

ออกเป็นแผนกำรรักษำระดับบุคคล สำมำรถจ ำแนกผู้มำรับบริกำรและจ่ำยให้นิสิตดำเนินกำรให้บริกำรตำมระดับ

ควำมสำมำรถของนิสิต แต่เป็นท่ีน่ำเสียดำย ที่เร่ืองนี้เป็นเร่ืองท่ีใหม่ อำจำรย์ไม่คุ้นเคย ไม่กล้ำท่ีจะนำมำใช้ในกำรเรียน  

กำรสอนเนื่องจำกเกรงวำ่จะตำ่งจำกระบบ ‘มำตรฐำน’ ท่ีใชก้ันอยู่ในคณะทันตแพทย์ท่ียอมรับกันวำ่เป็น ‘คณะทันตแพทย์

ชัน้นำของประเทศ’ แตใ่นไมช่ำ้ประเทศจะตอ้งนำระบบเหลำ่นี้มำใช ้คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยพะเยำก็จะพร้อม

ท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
 

ค าส าคัญ:   Electronic health record, ระบบข้อมูลข่ำวสำร, เก็บข้อมูลบนเคร่ืองมอืแบบเคลื่อนท่ี, กำรเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำร 
 

  

                                                 
1  คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000  
2 ศูนย์ทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
1 School of Dentistry, University of Phayao, Phayao Province 56000  
2 Intercountry Centre for Oral Health, Muang, Ching Mai Province 50000 

* Corresponding author e-mail: rajchagool@gmil.com 
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-Abstract- 

Abstract  
 The information systems designed to link between fields and hospitals will facilitate the early diagnosis and 

prompt treatment possible. Early diagnosis and prompt treatment will prevent the complicated oral treatments with no 

pain and no serious infection occur. With this system, it also allows people to access dental services thoroughly in order 

to receive quality services.  This research therefore designed the dental health data collection tool using mobile 

appliance, to go out to serve the household in the rural area. The data flow designed for the database collection using 

in planning, evaluating at the community level and at the individual level. The tool can collect the dental health status 

information of the population that can be carried out quickly, with results being interpreted as a personal treatment 

plan and be able to classify service for students to perform according to the level of their competence.  But it is a pity 

that this is a new matter for teachers who are not familiar with the system.  They are not daring to use in teaching 

because it is different from the standard system used in the leading Thai schools of dentistry in the country. But in the 

near future the country will use these systems, the school of dentistry Phayao University will be ready to change.  
 

Keywords:   Electronic health record, Information system, Mobile device, Access to oral health care 
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-Abstract- 

ชุมชนร่วมใจก าจัดภัยรา้ย มะเร็งช่องปาก 

Community Action in Early Detection of Oral Lesions 
 

ศันสณ ีรัชชกูล1*, แมนสรวง วงศ์อภัย2 และ อัจฉรำ อนิต๊ะสุวรรณ์3 

Sunsanee Rajchagool1*, Mansuang Wongsapai2 and Atchara Intasuwan3 
 

บทคัดย่อ 

 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ น ำมำซึ่งกำรเจ็บป่วยด้วยโรคของผู้สูงวัยรวมท้ังมะเร็งในช่องปำก ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงท้ัง

ด้ำนควำเจ็บปวด และอำจถึงเสียชวีติ ประชำชนชำวห้วยแกว้ ได้เห็นตัวอยำ่งของผู้เจ็บป่วยเป็นมะเร็งช่องปำก จึงรวมใจกัน

แสวงหำกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ปลอดภัยจำกโรคดังกล่ำว โครงกำรวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ และ 

พัฒนำระบบบันทึกทันตสุขภำพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสำมำรถใช้ได้ใน โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้อำสำสมั ครใช้ตรวจหำ 

รอยโรคในช่องปำกในกลุ่มผู้มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป ออกแบบระบบกำรฝึกอบรมอำสำสมัครโดยใช้แบบจ ำลองในช่องปำก  

แบบเสมือนจริง และบันทึกลงในแอพลิเคชั่นบนมือถือ จัดระบบส่งต่อข้อมูลของผู้ท่ีมีรอยโรคเพื่อเข้ำรับกำรวินิจฉัยต่อ 

ในสถำนพยำบำล กำรด ำเนนิกำรท ำให้ได้ระบบบันทึกรอยโรคบนมอืถือ ระบบกำรฝึกอบรม ท่ีงำ่ย ปลอดภัย และสำมำรถ

สร้ำงทักษะในกำรตรวจหำรอยโรคได้จริง รวมท้ังระบบกำรส่งต่อข้อมูลและรูปภำพรอยโรคมำยังฐำนข้อมูล เพื่อกำรวินิจฉัย 

และให้กำรบริบำลต่อไปตำมลักษณะของโรคที่พบ อสม. สำมำรถตรวจคัดแยกรอยโรคในต ำบลห้วยแก้วได้ครอบคลุมถึง 

94% ของกลุ่มเป้ำหมำย และผู้พบรอยโรคท้ังหมด ได้รับกำรบริบำลจนหำยสนิท ซึ่งถ้ำไม่มีกำรตรวจคัดกรองเบื้องต้น 

จะตอ้งเกิดโรคขึน้กับประชำกรอีกหลำยคน และเกิดกำรสูญเสียท่ีไม่สำมรถประเมินค่ำได้  
 

ค าส าคัญ:   คัดกรอง, รอยโรคในช่องปำก, ระบบส่งต่อ  ชุมชนรวมใจ, มอืถอื 

  

                                                 
1 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000  
2 ศูนย์ทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
3 โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพดงเจน ภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ 56000 

1 School of Dentistry, University of Phayao, Phayao Province 56000  
2 Intercountry Centre for Oral Health, Muang, Ching Mai Province 50000 
1 Dongjen Health promoting Hospital, Phukamyao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: rajchagool@gmil.com 
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-Abstract- 

Abstract  
 Thailand already enters the aging society which come along with diseases of elderly including oral cancer. 

Oral cancer is a severe disease both in pain, suffering and life threatening. Huay Kaew people had seen examples of 

patients with oral cancer, therefore they unite for seeking activities that can help their community to be safe from such 

diseases This research project took place with the objective to design and develop an electronic dental record system 

that can be used in smart phone in order to allow health volunteers to check for oral lesions in groups of 35 years and 

older. To design a volunteer training system using simulation training. And to organize the data flowing system which 

information of those with lesions be sent for diagnosed in the hospital.  The operation allows the system to record 

lesions on the smart phone. The training system is simple, safe and able to create skills to detect lesions. Including the 

data flowing system to the database Including photos of lesions detected in order to diagnose and provide care in 

accordance with the characteristics of the lesions.  The screening of oral lesions in Huay Kaew sub- district can cover 

94% of the target group.  And those who found the lesions received care until completely healed If there is no initial 

screening, the disease must be borne by many people and great loss will happen  
 

Keywords:   PMD, Screening, Community action, Smart phone, Simulation training 
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-Abstract- 

การเปรียบเทียบความสามารถในการประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุโดยใช้ 

การทดสอบความสามารถในการทรงท่าแบบอยู่นิ่งและเคลื่อนที่ 

A Comparison of the Ability to Predict the Risk of Falling in the Elderly by Using the Static 

and Dynamic Balance Test 
 

พุทธิพงษ์ พลค ำฮัก1*, อรุณรัตน ์ศรีทะวงษ์1, ศริินทิพย์ ค ำฟู1 และ วนิัฐ ดวงแสนจันทร์2  

Puttipong Poncumhak1*, Arunrat Srithawong1, Sirintip Kumfu1 and Winut Duangsanjun2 

 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้มของกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบอยู่นิ่งและเคลื่อนท่ีในผู้สูงอำยุไทยในชุมชน โดยอำสำสมัครสูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน  

70 รำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กำรสัมภำษณ์ประวัตกิำรล้มยอ้นหลัง 6 เดือน คือ กลุ่มท่ีล้ม และไม่ล้ม อำสำสมัครทุกคนท ำ

กำรทดสอบ timed up and go test (TUGT) และกำรทดสอบ Single leg stance test (SLST) ผลกำรศกึษำพบวำ่ อำสำสมัครกลุ่ม

ล้มใช้เวลำในกำรทดสอบ TUGT นำนกว่ำกลุ่มท่ีไม่ล้ม และทดสอบ SLST ได้ระยะเวลำน้อยกว่ำกลุ่มท่ีไม่ล้ม อย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติ ค่ำตัดแบ่งกำรทดสอบ TUGT และกำรทดสอบ SLST ส ำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้มใน

ผู้สูงอำยุไทย ท่ี ≥ 8.98 วินำที โดยมีควำมไว ร้อยละ 77.14 ควำมจ ำเพำะ ร้อยละ 80.00 และพื้นท่ีใต้กรำฟ 0.829 (95% 

CI; 0.725-0.932) และ < 15.48 วินำที มีควำมไว ร้อยละ 57.14, ควำมจ ำเพำะ ร้อยละ 34.29 และพื้นท่ีใต้กรำฟ 0.360 

(95%CI; 0.229-0.491) ตำมล ำดับ กำรศึกษำนี้สรุปว่ำ กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบเคลื่อนท่ีสำมำรถท ำนำย

ควำมเสี่ยงตอ่กำรล้มในผู้สูงอำยุในชุมชนได้ดีกวำ่กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบอยูน่ิ่ง    
 

ค าส าคัญ:   ผู้สูงอำยุ, กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงกำย, กำรทดสอบกำรทรงตัว 
 

  

                                                 
1 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
2 สำขำวิชำกำรพยำบำลผูใ้หญแ่ละผูสู้งอำยุ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยวงษ์ชวลิตกุล จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 
1  Department of Physical Therapy, School of Allied Health Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Adult and Gerontological Nursing, Faculty of Nursing, Vongchavalitkul University, Nakhon Ratchasima Province 30000 

*Corresponding author e-mail: puttipong.po@up.ac.th  

mailto:puttipong.po@up.ac.th
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-Abstract- 

Abstract  
This study aimed to compare ability to predict risk of falls of static and dynamic balance tests in Thai 

community-dwelling elderly.  The subjects aged 60 years and over were divided into 2 group by using fall history 

interviewing, including faller and non- faller group.  All of subjects performed timed up and go test (TUGT)  and Single 

leg stance test (SLST). The results showed that the faller group spent significantly longer time on the TUGT tests than 

those non- faller group, and the SLST was significantly shorter than the non- faller group.  The study provided cut-off 

score of TUGT and SLST to indicate risk of falls in Thai community-dwelling elderly were ≥ 8.98 s, sensitivity; 77.14%, 

specificity; 80.00%, AUC; 0.829 (95%CI; 0.725-0.932) and < 15.48 s, sensitivity; 57.14, specificity; 34.29, and AUC 

0.360 (95%CI; 0.229-0.491), respectively. This study conclusion that the dynamic balance test can predict the risk of 

falls in Thai community-dwelling elderly better than the static balance test. 
 

Keywords:   Elderly, Functional test, Balance testing 
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-Abstract- 

การพัฒนาการจัดบรกิารพยาบาลเชิงรกุเพื่อลดความแออัดในแผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 

Title: Development of Proactive Nursing Service to Reduce Congestion in the 

Emergency Accident Department, Phan Hospital Chang rai Province 
 

จรัญพร สุรินทร์1*, จุฑำทิพย์ ปิจวงศ์1, สุรีพร อ้อยหวำน1, จักรพันธ์ กันธะนะ1 และ ชณิตำ ประดิษฐ์สถำพร2 

Jaranporn Surin1*, Chuthathip Pitchawong1, Sureeporn Oiywan1, Jukkaphan Kunthana1 and  

Chanita Pradisathaporn2  
 

บทคัดย่อ 
ภำวะแออัดของผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เกิดจำกผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินมำกกวำ่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 8.15 เท่ำ ส่งผลต่อ

คุณภำพบริกำร กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ เก็บข้อมูลโดยวิธีผสมผสำน กำรด ำเนินงำน 4 ระยะคือ ระยะ R1 

วิเครำะห์สำเหตุควำมแออัดในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในปี 2561 ระยะ D1 ออกแบบกำรจัดบริกำรเชิงรุก ระยะ R2 

ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรและระยะ D2 ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรเชิงรุก หลังกำรพัฒนำ 6 เดือน ผู้ให้

ข้อมูลเป็นพยำบำลและบุคลำกรประจ ำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจ ำนวน 17 คน ผู้ป่วยและญำติ จ ำนวน 25  คน เก็บข้อมูล

ระหว่ำงเดอืน เม.ย. ถึง ก.ย. 2562   

 ผลวิจัยพบว่ำ กำรออกแบบบริกำรโดย 1) แยกผู้ป่วยท่ีต้องใส่สำยสวนปัสสำวะ สำยสวนให้อำหำรทำงสำยยำง

และล้ำงแผล ออกจำกผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีต้องกำรบริกำรเร่งด่วน 2) จัดบริกำรเยี่ยมบ้ำน 1-2 ครัง้ตอ่เดอืนในรำยท่ีต้องเปลี่ยน

สำยสวนปัสสำวะ สำยสวนให้อำหำรทำงสำยยำงเป็นประจ ำ 3) จัดช่องทำงบริกำรพิเศษส ำหรับผู้ป่วยท่ีตอ้งฉดียำปฏิชีวนะ

เพื่อลดกำรตดิเชื้อตอ่เนื่อง ส่งผลให้ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้นจำกรอ้ยละ74 เป็นร้อยละ82 ร้อยละ 40.74 

ของผู้รับบริกำรเห็นว่ำระยะเวลำรอคอยบริกำรลดลงเฉลี่ย 30 นำทีต่อรำย ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีต้องกำรบริกำรเร่งด่วนได้รับ

บริกำรรวดเร็ว ทันท่วงที และพยำบำล/บุคลำกรเข้ำใจ แก้ปัญหำของผู้ป่วยและญำติสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขำ  

เกิดควำมผูกพันและบริกำรดุจญำตมิติร 
 

ค าส าคัญ:  บริกำรพยำบำลเชงิรุก, แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน, ควำมแออัดในแผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

  

                                                 
1 โรงพยำบำลพำน อ ำเภอพำน จังหวดัเชียงรำย 57120 
2 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
1 Phan Hospital, Phan District, Chiang Rai Province 57120 
2 Faculty of Nursing Phayao University, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: mim.mms1990@gmail.com 



10 

-Abstract- 

Abstract 
Non- emergency patient more than 8. 15 times more likely to cause congestion in the Emergency Accident 

Department and effect to quality of service.  This Research and Development is Mixed-Method collecting data.  

The research were divided 4 phases; phase 1 (R1)  situation analysis of the congestion in the Emergency Accident 

Department, 2018, Phase 2 (D1)  Nursing Service development for proactive, Phase 3 ( R2)  Implementation of  

the designed proactive nursing service, Phase 4 (D2)  Evaluation of the proactive nursing service after 6 months 

implementation.  The purposive sample selected voluntary persons consisted of 17 nurses and staff and 25 patients 

and caregivers.  

The results were follows 1) Separated non-emergency patients as patients have contained a urinary catheter, 

catheter feeding, and washing wounds leave emergency patients who need urgent service.  2)  Provide Home visit  

1-2 times per month for non-emergency patients 3) Provide special service channel for patients who reduce antibiotic 

ongoing infection. This design is increasing to satisfaction level of patients from 74 percent to 82 percent, 40.74 percent 

of service recipients agree that the waiting time reduced an average of 30 minutes per customer, emergency patients 

requiring urgent services in a timely, and nurses/staff understand and solve the problems of patients and caregiver in 

relatives with their way of life, to feel bonding and service as a relative. 
 

Keywords:   Proactive nursing service, The emergency accident department, Congestion in the emergency 
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-Abstract- 

ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

A study of Health Literacy Consumption Behavior the Food of Students in 

Kamalasai School District Kamalasai Province 

 

ปิยะณัฐฏ ์จันทวำรีย์1, มณฑิรำจันทวำรีย์2*, ศุภชัย ยำณะเรือง1, วันเพ็ญ สมหอม1 และ อดิศักดิ์ พละสำร2 

Peyanut Jantavaree1, Montira Juntavaree2*, Supachai Yanarueng1, Wanpen Somhom1 and  

Adisak Phalasan2 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ี มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรและปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ 

เป็นกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำม ด้วยกลุ่มตัวอยำ่ง 262 คน  

ผลวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเป็นเพศชำย ร้อยละ 55.0 อำยุระหว่ำง 12-15 ปี ร้อยละ 32.8 ค่ำดัชนีมวลกำย 

มนี้ ำหนักนอ้ยกว่ำมำตรฐำน(BMI<18.5) ร้อยละ 47.3 ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพดำ้นกำรบริโภคอำหำร โดยรวมอยูใ่นระดับดี 

(x̄ = 56.01, S.D. = 6.29) และพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรโดยรวมก็อยู่ในระดับดี (x̄ = 56.01, S.D. = 6.29) เช่นกัน  

เมื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งตัวแปร พบว่ำ ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพโดยรวมไม่มคีวำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมกำรบริโภค

อำหำร (OR = 1.55, 95%CI = 0.94 -2.54; P-value = 0.080) รำยละเอียดแต่ละด้ำน พบว่ำ กำรท่ีมีสำมำรถใน 

กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรสุขภำพได้มำกจะมีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีกว่ำกำรเข้ำถึงได้น้อยเป็น 2.32 เท่ำ 

(95%CI = 1.40 - 3.84; P-value = 0.080)) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิ(p-value = <0.001) และกำรจัดกำรตนเองท่ีดจีะ

มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีกวำ่กำรจัดกำรตนเองไม่ดีเป็น 1.85 เท่ำ (95%CI = 1.13 - 3.04) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ (p-value = 0.014) ควรส่งเสริมในด้ำนกำรจัดกำรตนเองท่ีดี เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษำ

ตอนต้นต่อไป 
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรม, กำรบริโภค, อำหำร, ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ 
 

  

                                                 
1 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  34190 
1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม จงัหวัดมหำสำรคำม 44000 
1 Sirindhorn College of Public Health Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province 34190 
2 Faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham Province 44000 

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

Abstract 
 This research aimed to study the dietary behavior and the factors affecting food consumption of secondary school 

students in Kamalasai school district Kamalasai province.  A descriptive study, Data were collected by questionnaire with a 

sample of the 262 people. The result of research sample was 55.0 percent male and most BMI 23.0-24.9 47.3 percent. 

health Literacy (x̄ = 1.68, S.D. = 0.54). The understanding of most comparably high level (x̄ = 0.95 , S.D. = 0.22)  

The access to health information and services company. Most are moderate (x̄ = 2.1, S.D. = 0.61). Communication skills are 

mainly located in the san intermediate (x̄ = 2.2, S.D. = 0.607). The decision-making skills Is moderate (x̄ = 2.3, S.D.=0.64) 

Self-management, the majority of which are moderate (x̄ = 2.30, S.D. = 0.62) Scholastic literacy, mainly in high level 

( x̄ = 0.80 ,S.D.  = 0.42) .  Information on the dietary habits of the students found that most are moderate ( x̄ = 2.25 ,  

S.D.  =  0 .60) .  It should strengthen awareness regarding the consumption of nutritious foods.  To promote good health  

for themselves. 
 

Keywords:  Behavior, Consumption, Food, Health literacy 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ คลนิิกแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยพะเยา 
Factors Related to Client Satisfaction in Chinese Medicine Clinic University of Phayao  

 

วรำงคณำ กล้ำจรงิ1*, พงศน์เรศ แจ้งพรมมำ1, แสงชัย วงศ์มำนะกูล1, ปุณยภัสร์ ศริิธีรำธิฐิกุล1,   

ปุณยวีย์ ค ำไทย1, ชณิตำ ประดิษฐ์สถำพร2 และ สิริมำ วงษ์พล1 

Warangkhana lajing1*, Pongnared Jaengpromma1, Saengchai wongmanakun1, Poonyaphat Siriteerathitikul1, 

Punyawee Khamthai1, Chanita Praditsathaporn2 and Sirima Wongpon1 

 

บทคัดย่อ 
กำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรปรับปรุง

คุณภำพบริกำร  วัตถุประสงค์งำนวิจัยนี้เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คลินิกแพทย์แผนจีน 

มหำวิทยำลัยพะเยำ ของผู้รับบริกำรจ ำนวน  50  คนท่ีมำรับบริกำรระหว่ำงเดือนกรกฎำคม -กันยำยน 2562  เคร่ืองมือ

เป็น แบบสอบถำม ท่ีผู้วิจัยพัฒนำขึ้น ลักษณะแบบสอบถำมเป็นลิเกตสเกล 5 ระดับคือ พึงพอใจมำกท่ีสุด พึงพอใจมำก 

พงึพอใจปำนกลำง พงึพอใจน้อยและพึงพอใจน้อยท่ีสุด จ ำนวน 15 ข้อ ควำมตรงตำมเนื้อหำของเครื่องมือถูกพิจำรณำจำก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิควำมเท่ียงเท่ำกับ 0.81 

 ผลพบวำ่ ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 72 มอีำยุระหว่ำง 20-30 ปี สถำนภำพโสด ร้อยละ 60 ก ำลัง

ศกึษำปริญญำตรี รองลงมำร้อยละ 14 เป็นพนักงำนมหำวทิยำลัย รำยได้อยู่ระหว่ำง 5,000-10,000 บำท ร้อยละ 86 ของ

ผู้รับบริกำรไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรฝังเข็มมำก่อน อำกำร 3 อำกำรหลักท่ีเป็นเหตุให้มำใช้บริกำรได้แก่ ปวดเมื่อย  

ปวดศีรษะ  ปวดประจ ำเดือน แรงจูงในในกำรมำรับบริกำรร้อยละ 45.3 เกิดจำกผู้รับบริกำรเชื่อมั่นในประสิทธิภำพของ

กำรฝังเข็ม ร้อยละ 17.4 แสวงหำกำรรักษำอื่นร่วมกับกำรรักษำแบบเดิม ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

ร้อยละ40.0  ปัจจัยด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร (r =.454) และด้ำนรำคำ(r =.682)มีผลต่อควำมพึงพอใจ อย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิตท่ีิระดับ 0.001    
 

ค าส าคัญ:   ควำมพงึพอใจ, ปัจจัยท่ีมีผล, คลินิกแพทยแ์ผนจีน 

 

 

  

                                                 
1 สำขำวิชำกำรแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวดัพะเยำ 56000 
2 สำขำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน คณะพยำบำล มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
1 Traditional Chinese, Medicine School of Medicine, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Public Health Nursing, School of Nurse, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: wangyisheng_23@hotmail.com  
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Abstract  
 Assessing the satisfaction of clients and Marketing mix factors are important for improving service quality.  

The aim of this research is to study the factors that affect the satisfaction of clients of Chinese medicine clinic University 

of Phayao. The sample for this study was selected from patient of clinic. There are 50 participants on July-Sep 2019. 

The materials used in this study was questionnaire that used five level of likert scale.  The content validity of the tool 

is determined by experts. The precision is 0.81 

 The results of this study Most service receiver are female, 72%, 20-30 years old and single, Undergraduate 

student 60% , University staff 14%  Salary 5,000-10,000  baht.  86%  Never have cured by acupuncture before.  

There three main symptoms that cause to use acupuncture namely, Aches, headache, menstrual cramps.  

The motivation in receiving service, 4 5 . 3 %  that caused by the service receiver belived in the effectiveness  

of acupuncture.  1 7 . 4  %  also other treatments combined with conventional treatments.  Overall satisfaction is at a 

medium level of 40.0%. Service process factor (r =.454) and price factor (r =.682). Affecting satisfaction Statistical 

significance at the level of 0.001.  
 

Keywords:   Satisfaction, Factor related to, Acupuncture Clinic  
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-Abstract- 

การศกึษาปริมาณฟีนอลกิท้ังหมด ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอสิระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร

สกัดอนิทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) 

Study of total Phenolic content, Antioxidant and Biological Activities of Inthanin 

Bok extracts (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) 

 

ชัยวัฒน์ ลีลำศ1, ขวัญจรัส เชิงปัญญำ2, ฉันทนำ ซูแสวงทรัพย์3*, เอกอำทิตย์ ฤทธิ์เดชยิ่ง4, สุภำภรณ์ สีทะหำ5,6 

เกียรติทวี ชูวงศโ์กมล5, กฤษดำ พงษ์กำรันยภำส1 และ จริพงศ์ ศรศักดำนุภำพ3 

Chaiwat Leelad1, Khuanjarat Choengpanya2, Chanthana Susawaengsup3*, Eakartit Ritdachyeng4,    

Supaphon Seetaha5,6, Kiattawee Choowongkomon5, Kritsada Phongkaranyaphat1 and  

Jirapong Sornsakdanuphap3  
 

บทคัดย่อ 
 อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) เป็นพืชท่ีสำมำรถปลูกได้ในประเทศไทย นิยมใช้ในกำรท ำเคร่ือง

เรือนและเครื่องมอืทำงกำรเกษตร จึงท ำให้ถูกมองข้ำมฤทธ์ิกำรเป็นสรรพคุณทำงยำ ดังนัน้กำรทดลองนี้จึงมวีัตถุประสงค์

ในกำรศึกษำฤทธ์ิทำงเคมีและชีวภำพของอินทนิลบกเพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในอนำคตนอกเหนือจำกกำรท ำเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์กำรเกษตร กำรศึกษำหำปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสำรสกัดเอทำนอลจำกกิ่ง เปลือก ใบ

อบแห้ง และใบสดของมะเดื่อปล้องด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่ำสำรสกัดส่วนใบอบแห้งมีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิก

ท้ังหมดมำกท่ีสุด คือ 395.07 ± 3.26 mg GAE/g extract กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 

พบว่ำสำรสกัดส่วนเปลือกอบแห้งมีเปอร์เซ็นต์กำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด มีค่ำเท่ำกับ 94.23 ± 0.10 กำรศึกษำผลของ

สำรสกัดต่อควำมเป็นพิษต่อหนอนนกพบว่ำ สำรสกัดจำกใบอินทนินบกอบแห้งท่ีควำมเข้มข้นเท่ำกับ 12.5 มิลลิกรัม/

                                                 
1 สำขำวิชำเกษตรป่ำไม้  มหำวทิยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 
2 สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ มหำวทิยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
3 สำขำวิชำวทิยำศำสตร์พื้นฐำน มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
4 สำขำวิชำเทคโนโลยชีีวภำพทำงอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140  
5 ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร 10900 
6 ภำควิชำเวชศำสตร์คลินกิสัตว์เลีย้ง คณะสัตวแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร 10900 
1 Program in Agro-Forestry, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140 
2 Program in Applied Biology, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140 
3 Program in Basic Science, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140 
4 Program in Agro-industrial Biotechnology, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140  
5 Department of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900 
6 Department of Companion Animals Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900 

* Corresponding author e-mail: c.susawaengsup@gmail.com  
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-Abstract- 

มลิลลิิตร ยังมฤีทธ์ิในกำรท ำให้หนอนนกมีเปอร์เซ็นต์กำรตำยเฉลี่ยสะสมสูงท่ีสุดซึ่งมีคำ่เท่ำกับ 66.67 ± 16.07 และเมื่อน ำ

สำรสกัดท้ัง 4 ส่วนไปทดสอบควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จำกไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องใน

มนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) พบว่ำ สำรสกัดท้ัง 4 ส่วนสำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ท้ังสองชนิดได้  และ

กำรค้นหำสำรยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking กับสำรสกัดของพืชใน

สกุลเดียวกันกับอินทนินบกพบว่ำ ß-sitosterol, gamma-sitosterol, ent-isolariciresinol, stigmasterol, isoquercitrin, (-)-

catechin gallate และ clauslactone K สำมำรถจับกับเอนไซม์ได้โดยให้คำ่ GOLD score สูงกว่ำยำ nevirapine และ efavirenz 

สำรเหล่ำนี้จะถูกน ำมำศึกษำประสิทธิภำพกำรยับยั้งเอนไซม์ต่อเพื่อน ำไปพัฒนำยำรักษำโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

ท้ังในมนุษย์และแมว ผลท่ีได้จำกกำรทดลองนี้แสดงให้เห็นว่ำสำรสกัดจำกอินทนินบกมีศักยภำพท่ีจะน ำไปพัฒนำต่อยอด

เพื่อใชป้ระโยชนท์ำงยำ 
 

ค าส าคัญ:   อนิทนลิบก, ปริมำณฟีนอลิกท้ังหมด, ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอสิระ, anti-FIV-RT, หนอนนก 
 

Abstract  
 Inthanin Bok (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) are widely grown in Thailand. They have been used in furniture 

and agricultural equipment productions, and is oftentimes dismissed for medical uses.  Therefore, this research aimed 

to study chemical and biological activities of L.  macrocarpa Wall.  for paving the way to other applications.  The total 

phenolic compounds ( TPC)  of twig, bark, fresh and dried leaves were investigated via Folin-Ciocalteu method, and 

results revealed that ethanolic crude extract of dried leaves showed the highest TPC with value of 395.07 ± 3.26 mg 

GAE/ g extract.  Antioxidant activity was performed by DPPH method, and bark extract showed the highest percent 

inhibition activity with value of 94.23 ± 0.10. The effect of dried leaves extract on mealworm was also studied, and 

result showed that extract at concentration of 12.5 mg/ml gave the highest percent death (66.67 ± 16.07)  of 

mealworm.  Moreover, all extracts could inhibit reverse transcriptases from human (HIV-RT)  and feline ( FIV-RT) 

immunodeficiency viruses.  Screening of bioactive compounds found in Lagerstroemia against HIV-RT and FIV-RT by 

using molecular docking approach showed that ß- sitosterol, gamma- sitosterol, ent- isolariciresinol, stigmasterol, 

isoquercitrin, (-)-catechin gallate and clauslactone K could bind to both enzymes with higher GOLD scores that those 

of anti-HIV drugs nevirapine and efavirenz.  These compounds will be chosen for detailed analyses against these 

enzymes in order to develop novel anti-HIV/FIV drugs. These results revealed that the crude extracts of L. macrocapa 

Wall. has potentials in drug development. 
 

Keywords:   Inthanin Bok, TPC, antioxidant, Anti-FIV-RT, Mealworm  
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-Abstract- 

ฤทธิ์ยับย้ังการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืดมนุษย์ของสารสกัดเอทานอลจากรากกระชาย 

Inhibitory Activities of the Ethanol Extracts From Boesenbergia rotunda on in vitro 

Agonists Induced Human Platelet Aggregation 
 

วิศัลยำ ชำญสมุทร1, กิตติพงษ์ แก้วกอง1, เสริม สุรพินิจ1*, รัชนีพร กงซุย2, ณภัทร  ศรรีักษำ2 และ  

สิทธิศักดิ์ ทองรอง3 

Wisanlaya Chansamut1, Kittipong Kaewkong1, Serm Surapinit1*, Ratchaniporn Kongsu2, Napatr Sriraksa2 and  

Sitthisak Thongrong3 
 

บทคัดย่อ 

กระชำย (Boesenbergia rotunda) เป็นพืชมนุนไพรไทยท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ีมีคุณสมบัติทำงยำและทำงโภชนำกำรท่ี

หลำกหลำยและถูกน ำมำใชท้ั้งในแง่ของกำรใช้เป็นเคร่ืองปรุงและเป็นยำพื้นบ้ำน ในกำรศกึษำนี้ทดสอบฤทธ์ิต้ำนกำรเกำะกลุ่ม

ของเกล็ดของสำรสกัดเอทำนอลจำกส่วนรำกของกระชำยด้วยวิธีไมโครไตเตอร์เพลท สำรสกัดเอทำนอลจำกรำกกระชำยมี

ฤทธ์ิในกำรยับยั้งกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดเมื่อกระตุ้นด้วยอะดีโนซีนไดฟอสเฟต (ADP) ท่ีดีกว่ำไอบูโปรเฟน (P<0.05)  

ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกกำรรบกวนกำรกระตุน้เกล็ดเลือดผ่ำนตัวรับ purinergic P2Y1 and P2Y12 สำรสกัดจำกกระชำยยังมีฤทธ์ิท่ี

เทียบเท่ำไอบูโปรเฟนในกำรยับยั้งกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดผ่ำนตัวรับ integrin α2β1 และ glycoprotein VI เมื่อกระตุ้นด้วย

คอลลำเจน นอกจำกนี้สำรสกัดกระชำยยังมีฤทธ์ิในกำรยับยั้งกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดผ่ำนกำรกระตุ้นผ่ำน thromboxane 

A2 โดยมีผลต่อกำรยับยั้งเอนไซม ์platelet-type cyclooxygenase-1 แต่ไม่มีผลกำรรบกวนต่อกำรยับกันระหว่ำง thromboxane 

A2 และ thromboxane-prostanoid (TP) receptor จำกผลกำรศึกษำท้ังหมดช้ีให้เห็นว่ำสำรสกัดกระชำยมีผลต่อกำรเกำะกลุ่ม

ของเกล็ดเลอืดอยำ่งมนีัยส ำคัญ 
 

ค าส าคัญ:   กระชำย, พชืสมุนไพร, ฤทธ์ิต้ำนเกล็ดเลอืด 
 

  

                                                 
1  สำขำวิชำเทคนคิกำรแพทย ์คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
2 สำขำวิชำสรีรวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
3 สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร ์คณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
1 Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Department of Physiology, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 
3 Department of Anatomy, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: serm.su@up.ac.th 
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Abstract  
 Boesenbergia rotunda is a well-known Thai medicinal plant has been used the roots as spice and folk medicine 

due to its numerous functional and nutritional properties.  The present study, the anti-platelet aggregation activities of the 

ethanol extract from the roots of B.  rotunda were evaluated using microtiter plate platelet aggregation assay.  The ethanol 

extract from B. rotunda was more potent than the ibuprofen the ADP-induced platelet aggregation (P<0.05), which plausibly 

resulted from the interfering effects on the purinergic P2Y1 and P2Y12 mediated platelet activation.  The extract also had the 

inhibitory effects on the integrin α2β1 and glycoprotein VI (GPVI)  receptors mediated platelet activation and aggregation as 

compared to the standard drug in the collagen-induced platelet aggregation assay. In the thromboxane A2-induced platelet 

aggregation, the extract showed the platelet- type cyclooxygenase- 1 inhibitory activities without the thromboxane-

prostastanoid (TP)  receptor binding intervention.  These results indicated that the ethanol extract from B.  rotunda roots had 

significant anti-platelet activities.  
 

Keywords:   Boesenbergia rotunda, Medicinal plant, Anti-platelet activity 
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การประเมนิฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกดัต้ิวขาวโดยการยับยั้งเอนไซม์สลายคาร์โบไฮเดรต 

Assessment of the Anti-Diabetic Potential of the Cratoxylum formosum subsp. formosum 

Extracts via Carbohydrate Hydrolyzing Enzymes Inhibitory Activities 
 

กรกนก อำสำกิจ1, เบญจลักษณ์ ทองช่วย1, สุทธิรำ เซดลัค2 และ เสริม สุรพินิจ1* 

Kornkanok Arsakit1, Benchaluk Thongchuai1, Sutthira Sedlak2 and Serm Surapinit1* 
 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์สลำยคำร์โบไฮเดรตของสำรสกัดจำกส่วนต่ำงๆ ของต้ิวขำว (Cratoxylum formosum 

subsp. formosum) โดยกำรน ำส่วนดอก ใบ รำก และล ำต้นมำสกัดด้วยเมทำนอลแล้วจึงน ำมำพำร์ทิชั่นกันเฮกเซน ไดคลอ

โรมเีทน และเอทิลอะซิเทตตำมล ำดับ ซึ่งสำรสกัดน ำมำทดสอบฤทธ์ิยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซมแ์อลฟำอะไมเลสจำกตับ

อ่อนของหมู แอลฟำกลูโคสิเดสจำกยสีต ์และมอสเทสและซูเครสจำกล ำไส้ของหนูโดยวิธีคัลเลอริเมทริกซ์ สิ่งสกัดไดคลอ

โรมีเทนและเอทิลอะซิเทตจำกส่วนดอก (IC50 5.4 ± 1.5 and 10.5 ± 0.6 µg/mL) มีฤทธ์ิในกำรยับยั้งแอลฟำอะไมเลสจำก

ตับอ่อนของหมูเทียบเท่ำกับอำคำร์โบส (IC50 7.2 ± 0.4 µg/mL) สิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนและเอทิลอะซิเทตจำกส่วนดอก 

(IC50 56.7 ± 8.9 and 20.4 ± 0.4 µg/ml), สิ่งสกัดเอทิลอะซิเทตจำกส่วนใบ (IC50 45.0  ± 3.5 µg/ml), สิ่งสกัดไดคลอโร

มเีทนและเอทิลอะซิเทตจำกส่วนรำก (IC50 35.0 ± 6.7 and 16.7± 3.6 µg/ml) และเอทิลอะซิเทตจำกส่วนล ำต้น (IC50 31.1 

± 7.3 µg/ml) มีฤทธ์ิในกำรยับยั้งแอลฟำกลูโคสิเดสจำกยีสต์ท่ีดีกว่ำอำคำร์โบส และยังพบว่ำสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนและ

เอทิลอะซิเทตจำกส่วนดอก (IC50 8.5 ± 0.2 and 12.4 ± 0.3 µg/ml) มีฤทธ์ิยับยั้งมอสเทสจำกล ำไส้ของหนูได้ดีกว่ำอำคำร์

โบส นอกจำกนีย้ังพบวำ่สิ่งสกัดไดคลอโรมเีทนจำกส่วนดอก (IC50 16.9 ± 1.5 µg/mL) มีฤทธืในกำรยับยัง้ซูเครสจำกล ำไส้

ของหนูเทียบเท่ำกับอำคำร์โบส (IC50 15.5 ± 1.2 µg/mL) ผลกำรศึกษำท้ังหมดนี้แสดงให้เห็นถึงฤทธ์ิในกำรยับยั้งเอนไซม์

สลำยน้ ำตำลของติ้วขำวโดยเฉพำะจำกส่วนดอกที่ดีท่ีอำจสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้เพื่อเป็นโภชนเภสัชในกำรป้องกันและ/

หรือเพื่อกำรรักษำโรคเบำหวำนได้ 
 

ค าส าคัญ:   ติ้วขำว, ตัวยับยัง้เอนไซม์สลำยคำร์โบไฮเดรต, ฤทธ์ิต้ำนเบำหวำน  
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-Abstract- 

Abstract 
The inhibitory activities of carbohydrate hydrolyzing enzymes of the extracts from different parts of Cratoxylum 

formosum subsp.  formosum were in vitro investigated.  The flower, leaf, roots and stem parts of this plant were 

extracted with methanol then partitioned with HEX, DCM and EtOAc, respectively. The extracts were evaluated for the 

pancreatic α- amylase, Saccharomyces α- glucosidase, intestinal maltase and sucrase inhibitory assays by the 

colorimetric methods. The DCM and EtOAc extracts from the flowers (IC50 5.4 ± 1.5 and 10.5 ± 0.6 µg/mL) displayed 

the same inhibitory activity as Acarbose ( IC50 7.2 ± 0.4 µg/mL) in porcine intestinal α-amylase assay. The inhibitory 

activities of the DCM and EtOAc extracts  from the flowers (IC50 56.7 ± 8.9 and 20.4 ± 0.4 µg/ml), EtOAc extract from 

leaves (IC50 45.0  ± 3.5 µg/ml), DCM and EtOAc from roots (IC50 35.0 ± 6.7 and 16.7± 3.6 µg/ml), and EtOAc extract 

from stems (IC50 31.1 ± 7.3 µg/ml) were more potent than Acarbose (IC50 431.4 ± 16.7 µg/mL) on yeast α-glucosidase 

inhibitory assay (P<0.05) .  The results of rat intestinal maltase assay proved that DCM and EtOAc extracts from the 

flowers (IC50 8.5 ± 0.2 and 12.4 ± 0.3 µg/ml) exhibited stronger inhibitory activity than the Acarbose (IC50 38.5 ± 7.2 

µg/ml)  (P<0.05) .  Moreover, the inhibitory activity of DCM extract from the flowers ( IC50 16.9 ± 1.5 µg/mL)  was 

comparable to the acarbose (IC50 15.5 ± 1.2 µg/mL) on rat intestinal sucrase assay. These results demonstrated that C. 

formosum subsp. formosum, especially the flower part, exerted the potent carbohydrate hydrolyzing enzyme inhibitory 

activities and could be applied as a nutraceutical for the prevention and/or treatment of diabetes. 
 

Keywords:  C. formosum subsp. formosum, Carbohydrate hydrolyzing enzyme inhibitors, Anti-diabetic activity 
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-Abstract- 

ฤทธิ์ของสารสกัดกระชายต่อเซลล์ประสาทรับความรู้สึกหลังจากการบาดเจ็บของ

เส้นประสาทไซแอติกในหนูแรท 

Effect of Boesenbergia rotunda L. Extract on Sensory Neuron After Sciatic Nerve Lesion  

in Rat 
 

สิทธิศักดิ์ ทองรอง1*, รัชนีพร กงซุย2, ณภัทร ศรรีักษำ2 และ เสริม สุรพินิจ3 

Sitthisak Thongrong1*, Ratchaniporn Kongsui2, Napatr Sriraksa2 and Serm Surapinit3 
 

บทคัดย่อ 

 กระชำย เป็นพชืสมุนไพรท่ีนิยมใชใ้นทำงกำรแพทย ์แตม่รีำยงำนนอ้ยมำกเกี่ยวกับฤทธ์ิของกระชำยตอ่ระบบประสำท

ส่วนปลำย งำนวิจัยน้ีต้องกำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดจำกเหง้ำกระชำยต่อกำรเติบโตของเส้นใยประสำทของเซลล์ประสำท 

และจ ำนวนของเซลล์ประสำทในปมประสำทหลังจำกท่ีหนูถูกชักน ำให้ได้รับบำดเจ็บของเส้นประสำทไซแอตกิ กำรเจริญเติบโต

ของเส้นใยประสำทของเซลล์ประสำทถูกตรวจสอบด้วยวิธีอิมมูโนพยำธิวิทยำ ผลกำรศึกษำพบว่ำเซลล์ประสำทท่ีได้รับ  

สำรสกัดกระชำยเข้มข้น 1 ไมโครลิตร/มลิลิลิตร มแีนวโนม้ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของเส้นใยประสำทเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ท่ีไมไ่ด้รับสำรสกัด กำรศกึษำผลของสำรสกัดกระชำยต่อจ ำนวนเซลล์ประสำทในปมประสำท หนูได้รับสำรสกัดกระชำยขนำด 

200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลำ 28 วัน หลังจำกกำรบำดเจ็บของเส้นประสำทไซแอติก ผลกำรศึกษำพบว่ำจ ำนวนเซลล์

ประสำทรับควำมรู้สกึด้ำนท่ีถูกชักน ำให้ได้รับบำดเจ็บของเส้นประสำทในหนูกลุ่มท่ีได้รับสำรสกัดกระชำยมจี ำนวนสูงกวำ่อย่ำง

มนีัยส ำคัญทำงสถิตเิมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไมไ่ด้รับสำรสกัด อยำ่งไรก็ตำมไมพ่บกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนเซลล์ประสำท

รับควำมรู้สึกในด้ำนท่ีไม่ได้รับกำรบำดเจ็บของเส้นประสำท นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรท ำงำนของระบบประสำทยนต์ของหนู 

กลุ่มท่ีได้รับสำรสกัดกระชำยมแีนวโนม้ท่ีดขีึน้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไมไ่ด้รับสำรสกัด) 
 

ค าส าคัญ:   กระชำย, กำรบำดเจ็บของเส้นประสำทไซแอติก, ปมประสำท, กำรเจรญิเตบิโตของเส้นใย  
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-Abstract- 

Abstract  
 Boesenbergia rotunda L.  or Krachai in Thai is widely used for traditional medicine, but few studies have been 

reported its effect on peripheral nervous system. Here, we investigated the effect of B. rotunda rhizomes extract with respect 

to neurite outgrowth in vitro and number of sensory neurons after sciatic nerve injury in vivo. Neurite outgrowth from neuron 

cultures of dorsal root ganglia was evaluated by examination of morphological changes using immunohistochemistry for  

β- tubulin- III.  We observed a statistically nonsignificant trend toward promote neurite outgrowth of sensory neurons of  

B.  rotunda treated group at concentration of 1 µl/ml.  To study the effect of B.  rotunda on morphological changes of dorsal 

root ganglia, adult male Wistar rats were treated with the B. rotunda extract for 28 days after sciatic nerve injury at the dose 

of 200 mg/kg body weight.  Overall sensory neuron number in dorsal root ganglia was determined by counting in hematoxylin 

and eosin sections.  The sensory neuron number of B.  rotunda treated group was significantly higher than in control and 

vehicle groups at the injury side. However, there were no changes in sensory neuron number of contralateral side. Following 

sciatic nerve crush, motor coordination was observed on the rotarod treadmill (acceleratingmode) .  This was a statistically 

nonsignificant trend toward improved motor coordination.  
 

Keywords:   Boesenbergia rotunda L., Sciatic nerve lesion, Dorsal root ganglia, Neurite outgrowth 
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Neuroprotective Effect of Alpinia galanga Against Neurodegeneration in the Rat 

Hippocampus Induced by Kainic Acid  
 

Napatr Sriraksa1*, Ratchaniporn Kongsui1, Sitthisak Thongrong1 and Serm Surapinit1  
 

Abstract  

Background: Injection of kainic acid (KA) can induce epilepsy in the experimental study. Alpinia galanga (A. 

galanga)  exerted various biological activities including potent antioxidant and anti- inflammatory activities.  However, 

the neuroprotective effect in KA model has not been elucidated.  Thus, we examined the neuroprotective effect of A. 

galanga extract in the hippocampal rat’s brain.  

Methods:  Young adult male Wistar rats were randomly assigned into three groups including vehicle plus 

normal saline injection, vehicle plus KA injection and the A.  galanga extract plus KA injection.  The rats were treated 

with A.  galanga extract for two weeks before and two weeks after the injection of KA (0.8 µg)  into the right 

hippocampus.  At the last dose of extract administration, the rats were sacrificed and their brains were collected to 

determine neuron density and the expression of glial fibrillary acidic protein (GFAP) in the hippocampal CA3 subregion. 

Results:  KA injection into the hippocampus significantly induced neuronal loss and increased the expression 

of GFAP. The A. galanga extract treatment significantly attenuated the neurodegeneration induced by KA, as evident 

by the significant increase of neuron density but decrease the percent of GFAB immunoreactive expression compared 

with the vehicle-treated group with KA injection. 

Conclusion:  The A.  galanga extract showed the neuroprotective effect in KA- induced neurodegeneration. 

However, further studies are needed to explore the mechanisms of the extract to protect against neuronal loss.   
 

Keywords: Alpinia galanga, kainic acid, neurodegeneration, GFAB, Neuron  
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ฤทธิ์ของสารสกัดกระชายต่อการลดการตายของเซลล์ประสาทและการกระตุ้นของเซลล์ 

แอสโทรไซต์ในสมองส่วนฮพิโพแคมพัสของหนูจ าลองโรคหลอดสมองชนิดขาดเลอืด 

The Extract of Boesenbergia rotunda Attenuates Neuronal Loss and the Activation of 

Astrocytes within the Hippocampus of Rats Following Ischemic Stroke 

 

รัชนีพร กงซุย1*, ณภัทร ศรีรักษำ1, สิทธิศักดิ์ ทองรอง2 และ เสริม สุรพินิจ3 

Ratchaniporn Kongsui1*, Napatr Sriraksa1, Sitthisak Thongrong2 and Serm Surapinit3 
 

บทคัดย่อ 

 โรคหลอดเลือดสมองชนิดขำดเลือด (ischemic stroke) มีควำมส ำคัญต่อกำรเกิดกำรบำดเจ็บของสมอง ซึ่งส่งผลต่อ

ท้ังเซลล์ประสำท (neuron) เซลล์เกลีย (glial cell) รวมท้ังหลอดเลือด โดยโรคหลอดเลอืดสมองเป็นโรคท่ีมีควำมส ำคัญและเป็น

ปัญหำท่ีพบได้บ่อยของประชำกรท่ัวโลก โดยเฉพำะในกลุ่มผู้สูงอำยุ และเนื่องด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรรักษำ ดังนัน้จึงมคีวำม

จ ำเป็นและตระหนักอยำ่งยิ่งในกำรหำแนวทำงป้องกันและรักษำ ซึ่งกำรศกึษำคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัด

กระชำย (Boesenbergia rotunda) ต่อกำรป้องกันกำรตำยของเซลล์ประสำท และกำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์แอสโทรไซต์ 

(astrocytes) ในหนูท่ีถูกจ ำลองโรคหลอดเลือดสมอง ในกำรทดลองคร้ังนี้ หนูสำยพันธ์ุ Wistar เพศผู้จะได้รับกำรป้อนด้วย 

สำรสกัดกระชำย ขนำด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ ำหนักตัว ทุกวัน เป็นเวลำ 14 วัน ก่อนท่ีจะเหนี่ยวน ำให้เป็นโรคหลอดเลือด

สมองด้วยวิธีกำรอุดกั้นหลอดเลือด middle cerebral artery ด้ำนขวำ จำกนั้นหนูจะได้รับกำรป้อนสำรสกัดต่อเนื่องอีก 7 วัน

หลังจำกท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ผลกำรทดลองพบว่ำสำรสกัดกระชำยขนำด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ ำหนักตัว 

สำมำรถลดกำรตำยของเซลล์ประสำทในสมองส่วน CA1 ของฮิพโพแคมพัสในหนูจ ำลองโรคหลอดสมองชนิดขำดเลือด และ

นอกจำกนี้เรำยังพบว่ำสำรสกัดกระชำย ขนำด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ ำหนักตัว สำมำรถลดกำรแสดงออกของเซลล์ 

astrocytes ในสมองบริเวณดังกล่ำวนี้ด้วย ดังนั้นจำกผลกำรศึกษำ สรุปได้ว่ำสำรสกัดกระชำยขนำด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

น้ ำหนักตัว สำมำรถลดกำรตำยของเซลล์ประสำทผ่ำนกำรลดกำรกระตุ้นของเซลล์ astrocytes ดังนั้นกระชำยก็เป็นสมุนไพร 

ท่ีส ำคัญอกีหนึ่งตัว ซึ่งคำดวำ่นำ่จะสำมำรถป้องกันกำรบำดเจ็บของสมองจำกโรคหลอดเลอืดสมองได้ แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ข้อมูล

จำกกำรศกึษำคร้ังนี้เป็นเพยีงข้อมูลพื้นฐำนเพื่อน ำไปศกึษำในเชงิลึกของสำรออกฤทธ์ิของกระชำยตอ่ไป  
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Abstract  
 Ischemic stroke significantly provoked the induction of brain damage, in which all components are affected 

including neurons, glial cells and the vasculature.  Nowadays, the preventive strategy of ischemic stroke, one of the 

most challenge problems in adult, especially in the elderly, has received highly attention due to the limitation of 

therapeutic efficacy.  In this study, we aimed to investigate the protective effect of Boesenbergia rotunda extract on 

neuronal cell and the alterations of astrocytes in animal model of ischemic stroke.  Adult male Wistar rats were orally 

given B.  rotunda extract at dose of 200  mg/kg body weight at a period of 14 days before and 7 days after middle 

cerebral artery occlusion (MCAO) .  We found that stroke rats subjected to B.  rotunda extract showed a significant 

increase of neuronal density in CA1  of hippocampus.  In addition, decreased expression of glial fibrillary acidic protein 

(GFAP) was significantly observed in CA1 in stroke plus B. rotunda group. Our results indicated that B. rotunda extract 

at dose of 200 mg/kg could suppress the neuronal loss associated with lower activation of astrocytes.  Therefore, B. 

rotunda is the potential medicinal plant might prevent brain damage.  However, further researches are essential to 

elucidate the possible active ingredient.  
 

Keywords: Boesenbergia rotunda, MCAO, ischemic stroke, astrocytes, hippocampus  
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-Abstract- 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนสของเนเฟอรีน 

Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Activities of Neferine 

 

ปิยะวรรณ นันตำบุญ1 คมศักดิ์ พินธะ1 อรดำ ชุมภูค ำ1 จริำภรณ์ โตจรัส2 ชัยณรงค์ โตจรัส3   

อภชิำต สุขส ำรำญ4 และ อ ำนำจ อ่อนสอำด1* 

Piyawan Nuntaboon1, Komsak Pintha1, Orada Chumphukam1, Jiraporn Tocharus2, Chainarong Tocharus3, 

Apichart Suksamrarn4 and Amnart Onsa-ard1* 
 

บทคัดย่อ 
 งำนวจิัยนี้ได้ศึกษำผลของเนเฟอรีนในกำรยับยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธ์ิในกำรตำ้นอนุมูลอิสระ 

โดยเอนไซม์ไทโรซิเนสมีบทบำทส ำคัญในกำรสังเครำะห์เม็ดสีเมลำนินและมีควำมสัมพันธ์กับควำมผิดปกติและโรคทำง

ผิวหนังหลำยชนิด ในขณะท่ีอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสำรท่ีโครงสร้ำงโมเลกุลไม่เสถียร มีควำมไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำกับสำรชวี

โมเลกุลอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงชีวภำพ กำรชรำของเซลล์ และก่อให้เกิดโรคต่ำงๆ จำกกำรทดลองพบว่ำ 

เนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 2.5-40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชเท่ำกับ 8.50±2.58, 

15.22±2.33, 31.89±1.58, 59.12±2.12 และ 80.83±4.97 เปอร์เซ็นต์ และเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 0.625-10 ไมโครกรัม

ต่อมิลลิลิตร สำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสเท่ำกับ 8.23±1.75, 18.57±1.40,  34.06±3.37, 59.82±3.69 และ 

81.75±1.18 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ำควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์เฟอร์ริกของเนเฟอรีนเพิ่มขึ้นตำมควำมเข้มข้นเช่นกัน 

นอกจำกนี้ เนเฟอรีนยังมีควำมสำมำรถในกำรยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนสได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) ท่ีควำมเข้มข้นมำกกว่ำ 300 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จำกผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำเนเฟอรีนมีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง และมี

ควำมสำมำรถในกำรยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งสำมำรถน ำมำสูก่ำรพัฒนำผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภำพได้ 
 

ค าส าคัญ:  เนเฟอรีน, สำรต้ำนอนุมูลอสิระ, ไทโรซิเนส, อนุมูลอิสระ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The effect of neferine on the activity of tyrosinase and its antioxidant capacity are investigated.  Tyrosinase 

plays an important role in melanogenesis and associates with many types of skin disorders and diseases. Free radicals, 

on the other hand, are unstable and highly reactive molecules that can interact with other biomolecules. Free radicals 

adversely affect a number of physiological processes such as ageing and thus related to various deleterious diseases. 

The results show that neferine at 2.5-40 µg/ml can inhibit DPPH radicals by 8.50±2.58, 15.22±2.33, 31.89±1.58, 

59.12±2.12 and 80.83±4.97 %, respectively. Neferine at 0.625-10 µg/ml also inhibits ABTS radicals by 8.23±1.75, 

18.57±1.40, 34.06±3.37, 59.82±3.69, and 81.75±1.18 %, respectively. Moreover, neferine effectively shows ferric 

ion reducing antioxidant power at a concentration-dependent manner. Interestingly, the inhibitory activities of neferine 

against tyrosinase is > 300 µg/ml at 50% (IC50). These results suggest that neferine possesses the potential antioxidant 

and tyrosinase inhibitory activity which may lead to daily health product development. 
 

Keywords: Neferine, Antioxidant, Tyrosinase, Free radical 

  



28 

-Abstract- 

ฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดมะเกี๋ยงท่ีปลูกในจังหวัดพะเยา 

Biological Antioxidant Activity of Makiang Extracts in Phayao Province 
 

ปิยะวรรณ นันตำบุญ1, รัตนำ ใจบุญ1, สุรเชษฐ์ กันทะค ำ1, อรดำ ชุมภูค ำ1, วิทยำ ชัยวังเย็น1, ไมตรี สุทธจิตต1์  

พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1 และ คมศักดิ์ พินธะ1* 

Piyawan Nuntaboon1, Rattana Jaiboon1, Surachet Kuntakum1, Orada Chumphukam1, Wittaya Chaiwangyen1, 

Maitree Suttajit1, Payungsak Tantipaiboonwong1 and Komsak Pintha1* 
 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำคร้ังนี้ได้น ำมะเกี๋ยงส่วนเมล็ด เนื้อ และส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ มำสกัดด้วยเอทำนอล 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว

น ำมำเปรียบเทียบปริมำณสำรพฤกษเคมีเบื้องต้นพบว่ำ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีปริมำณฟีนอลิกรวมสูงกว่ำ

สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.24 และ 3.85 เท่ำ จำกนั้นวิเครำะห์ปริมำณฟลำโวนอยด์

รวมพบว่ำ สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีฟลำโวนอยด์รวมสูงกว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) 

ประมำณ 4.09 และ 6.08 เท่ำ ส่วนกำรวเิครำะห์ปริมำณโปรแอนโธไซยำนดิินรวมพบวำ่ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) 

มีสำรกลุ่มดังกล่ำวสูงกว่ำสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.32 เท่ำ แต่เมื่อวิเครำะห์ 

แอนโธไซยำนินรวมกลับพบว่ำสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) มีปริมำณสำรดังกล่ำวสูงกว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) 

และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) ประมำณ 1.37 และ 11.13 เท่ำ ส ำหรับกำรเปรียบเทียบฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระพบว่ำ สำรสกัด

ส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพพีีเอชได้ดีกวำ่สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) 

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติแต่สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ 

เอบีทีเอสได้ใกล้เคียงกันและดีกว่ำสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จะเห็นได้ว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ด 

รวมเนื้อ (MSPE) มสีำรส ำคัญท่ีออกฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระและสำมำรถน ำไปเป็นประยุกตใ์ชข้้อมูลพื้นฐำนด้ำนสุขภำพตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   มะเกี๋ยง, สำรต้ำนอนุมูลอิสระ, ฟีนอลกิรวม, โปรแอนโธไซยำนิดนิรวม 
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-Abstract- 

Abstract 
This preliminary study aimed to characterize ethanolic extracts of seeds, flesh and whole fruit of Makiang and 

to compare their phytochemical contents and antioxidant activities. Using 70% ethanol, the extracts were categorized 

as MSE, MPE and MSPE for seeds, flesh and whole fruit, respectively. The MSPE contained 1.24 and 3.85-folds total 

phenolic compounds higher than that of the MSE and MPE, respectively. Total flavonoid contents were highest in MSE. 

The ratio of total flavonoid contents in MSE to MSPE and MPE were 4.09 and 6.0-folds, respectively. In addition, the 

proanthocyanidins in MSPE was relatively higher than that of MSE and MPE for 1.32- folds.  Interestingly, the MPE 

contained higher content of anthocyanins than in the MSE for 11.13 and 1.37-folds for MSPE. Additionally, the MSPE 

significantly possessed highest antioxidant activities among all extracts assayed by DPPH scavenging method. 

However, by using the ABTS radical, the MSPE and MSE showed similar antioxidant capacities and significantly greater 

than that of the MPE.  Therefore, the MSPE possess potent antioxidant properties that should be used as a basic 

information for further investigation in their applicability. 
 

Keywords:   Makiang, Antioxidant total, Phenolic content total, Proanthocyanidin content 
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-Abstract- 

การศกึษาเปรียบเทียบสารสกัดมะเกี๋ยงในด้านปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 

Comparative Study of Makiang (Cleistocalyx nervosum) Extracts in Phytochemicals 

Screening and Antioxidant Activities  
 

รัตนำ ใจบุญ1, ปิยะวรรณ นันตำบุญ1, สุรเชษฐ์ กันทะค ำ1, อรดำ ชุมภูค ำ1, วิทยำ ชัยวังเย็น1,  

คมศักดิ์ พินธะ1, ไมตรี สุทธจติต์1 และ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1* 

Rattana Jaiboon1, Piyawan Nuntaboon1, Surachet Kuntakum1, Wittaya Chaiwangyen1, Komsak Pintha1 

and Payungsak Tantipaiboonwong1* 
 

บทคัดย่อ  
 คณะด ำเนินงำนได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบวิธีกำรสกัดมะเกี๋ยงจำกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีปลูกในพืน้ท่ีจังหวัดล ำปำงโดยใชส้ำรละลำย

เอทำนอลควำมเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์เทียบกับวิธีกำรสกัดด้วยน้ ำตม้ จำกนั้นวิเครำะห์ปริมำณสำรพฤกษเคมีเบื้องตน้และ

ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ จำกกำรทดลองพบว่ำมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทำนอลและน้ ำต้มมีร้อยละโดยน้ ำหนัก

เท่ำกับ 21.96 และ 17.05 จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรพฤษเคมีเบื้องต้นพบว่ำ มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME)  

มีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกรวมและฟลำโวนอยด์รวมใกล้เคียงกับมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) ส่วนกำรวิเครำะห์

ปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมพบว่ำ มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) มีปริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวมำกกว่ำมะเกี๋ยงท่ี

สกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) ประมำณ 2.37 เท่ำและมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ

พบวำ่ มะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้ม (MB) มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอสิระดีพพีเีอชและเอบีทีเอสได้ดีกวำ่มะเกี๋ยงท่ีสกัด

ด้วยเอทำนอล (ME)  ประมำณ 1.74 เท่ำและ 1.71 เท่ำ นอกจำกนี้ยังพบว่ำมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) และมะเกี๋ยง

ท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้ม (MB) มคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นออกซิเดช่ันได้ใกล้เคียงกัน 
 

ค าส าคัญ:   มะเกี๋ยง, อนุมูลอิสระ, สำรพฤกษเคม,ี โปรแอนโธไซยำนิดนิ 
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-Abstract- 

Abstract 
This study aimed to compare the influence of extraction solvents on Makiang’s phytochemical and antioxidant 

activities. Locally named as Makiang, the Cleistocalyx nervosum was grown in Lampang district in according to the 

Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Ethanol (70% 

v/v) and hot water were tested for extraction of phytochemicals. The recovery yield of extracts were 21.96 and 17.05% 

by weight for ethanolic extract (ME) and water extract (MB), respectively. Both solvents showed relatively close 

effectiveness for extraction of phenolic and flavonoid compounds. However, the proanthocyanidins contents in the ME 

was 2.37 folds higher than that of the MB (p<0.01). The MB was found to possess higher antioxidant properties than 

that of the ME for 1.74 and 1.71 folds by DPPH and ABTS assay, respectively. In addition, the ME and MB were shown 

resemble ability in order to inhibit oxidation processes.  
 

Keywords:   Makiang, Free radical, Phytochemical, Proanthocyanidin 
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-Abstract- 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินชีวติและการพัฒนาโมบายแอพลเิคชั่น ส าหรับคัดกรอง 

พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ าดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอาการดีซา่น  

Risk Factors and Mobile Application Developing for Screening on Risk Behavior of 

Cholangiocarcinoma or Related Jaundice 
 

พรเพ็ญ ภัทรนุธำพร1*, ธินัฐดำ พมิพ์พวง1, จริะวัฒน์ ตันสกุล1 และ พัทน์ ภัทรนุธำพร2  

Pornpen Pataranutaporn1*, Thinadda Pimpoung1, Jirawat Tunsakul1 and Pat Pataranutaporn2  
 

บทคัดย่อ  

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษำปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรค 

ท่ี เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน และ 2. พัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลิเคชั่นเพื่อประเมินระดับควำมเสี่ยงของพฤติกรรม  

ท่ีน ำไปสู่กำรเป็นโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีมีอำกำรดีซ่ำน 3. ศกึษำควำมพึงพอใจต่อกำรใชโ้มบำยแอพลิเคชั่น กลุ่มตัวอย่ำง

ท่ีใช้ในกำรวิจัยคือประชำชนท่ีอำศัยในอ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 116 คน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive 

sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถำมปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อโรคมะเร็ง ท่อน้ ำดีหรือโรคท่ี

เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำนบนโมบำยแอพลิเคชั่น และแบบประเมนิควำมพงึพอใจในกำรใชแ้อพลเคชั่น โดยวเิครำะห์คุณภำพข้อ

ค ำถำมจำกกำรค ำนวณอัตรำส่วนควำมตรงเชิงเนื้อหำ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกโดยวิธี

สหสัมพันธ์ ควำมเท่ียงโดยวิธีสัมประสิทธ์แอลฟำของ Cronbach กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณำ เช่น ค่ำเฉลี่ย 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ผลกำรวิเครำะห์ ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อโรคมะเร็ง 

ท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวกับอำกำรดีซ่ำน พบว่ำ พฤติกรรมเสี่ยงต่อ โรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อย กำรรับรู้

โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ใน ระดับมำก และ ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ระดับปำนกลำง  

2) ผลกำรพัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลิเคชั่นแบ่ง ได้เป็นด้ำนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับ

อำกำรดีซ่ำน มีค่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .801 มีจ ำนวน 9 ข้อ และด้ำนควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับ 

อำกำรดีซ่ำน มีค่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .636 มีจ ำนวน 9 ข้อ ผลกำรพัฒนำโมบำยแอพลิเคชั่น สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ท่ี 

http://pat.design/mhealth/index.html 3) ควำมพงึพอใจตอ่กำรใชโ้มบำยแอพลิเคชั่น อยูใ่นระดับมำก  
 

ค าส าคัญ:   โมบำยแอพลเิคชั่น, กำรคัดกรอง, พฤตกิรรมเสี่ยง, โรคมะเร็งท่อน้ ำดี  
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-Abstract- 

Abstract  
The purpose of this research was to 1)  Study the risk factors on occurrence of Cholangiocarcinoma or related 

jaundice and 2)  Questionnaires on mobile application developing for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or 

related jaundice.  3)  Study the user satisfy of the mobile application.  The sample for this study was a total of 116 persons 

currently living in Nam Pong district, Khon Kaen province, used by purposive sampling technique.  The instrument was the 

constructed questionnaire on mobile application for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or related jaundice and 

the user’s satisfaction evaluation form.  The items of questionnaire analyzed by the content validity ratio:  CVR, exploratory 

factor analysis, confirmatory factor analysis, item total correlation and reliability by Cronbach Alpha Coefficient.  Data on risk 

behavior was analyzed and described by mean, frequencies, percent, and Standard Deviation. The research results revealed 

that the risk factor consist of 1) Risk Behavior of Cholangiocarcinoma or related jaundice is low level, 2) Illness perceptions of 

Cholangiocarcinoma or related jaundice is high level and 3) Knowledge of Cholangiocarcinoma or related jaundice is moderate 

level.  The development of questionnaires on mobile application for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or 

related jaundice can be divided into risk behavior with 9 items, has a reliability of .801 and also knowledge with 9 items, 

and has a reliability of .636.  The mobile application developing for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or 

related jaundice could access from http://pat.design/mhealth/index.html. The satisfaction with the use of this mobile application 

is high level.  
 

Keywords:   Mobile application, Screening, Risk behavior, Cholangiocarcinoma 
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การตรวจหาโมเลกุลแอนตเิจนท่ีจ าเพาะต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอสิ ซีโรไทป์ 2  

สายพันธุ์ก่อโรครนุแรง 

Determination of Specific Antigenic Molecules of Virulent Strain of Streptococcus suis 

Serotype 2 
 

พรรณิดำ วังนัยกูล1, อำทิตยำ โสกรรณิตย์1 และ กรุง ผิวพรรณ์1* 

Punnida Wangnaikul1, Atitaya Sokannit1 and Krung Phiwpan1* 
 

บทคัดย่อ 
Streptococcus suis เป็นเชื้อก่อโรคส ำคัญในสุกร ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมสุกรท่ัวโลก ยิ่งไปกว่ำนั้น  

S. suis สำมำรถติดต่อจำกสัตว์สู่คนได้ โดยติดเชื้อจำกกำรสัมผัสสุกรท่ีป่วยหรือบริโภคเนื้อสุกรปรุงไม่สุก ก่อให้เกิดโรคหูดับ 

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และกำรตดิเชื้อในกระแสเลือด น ำไปสู่กำรเสียชวีติ ปัจจุบันยังไมม่กีำรป้องกันหรือวัคซีนท่ีมีประสิทธิภำพ 

เนื่องจำกเชื้อมีแคปซูล ซึ่งมีโพลีแซคคำไรด์เป็นองค์ประกอบหลัก ท ำให้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี กำรศึกษำนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะต่อ S. suis โดยเร่ิมจำกกำรฉีดกระตุ้นหนูทดลองด้วยเชื้อตำย S. suis ซีโรไทป์  

2 สำยพันธ์ุก่อโรค เก็บเลือดก่อนฉีดในแต่ละคร้ังเพื่อตรวจหำ anti-S.suis โดยวิธี indirect ELISA จำกนั้นแตกเซลล์ S. suis  

เพื่อใช้ในกำรตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะโดยวิธี SDS-PAGE และ Western blot ค ำนวณน้ ำหนักโมเลกุลของโปรตีนท่ีจ ำเพำะ 

โดยใชก้รำฟมำตรฐำน ผลกำรศกึษำพบวำ่หนูสร้ำง anti-S.suis ท่ีสำมำรถน ำมำใชง้ำนได้หลังกำรฉีดกระตุน้คร้ังท่ี 2 โดยกำรใช้ 

anti-S. suis สำมำรตรวจพบโปรตีนท่ีจ ำเพำะ 2 แถบ ท่ีขนำด 34 kDa และ 70 kDa  เมื่อเทียบกับโปรตีนของ Streptococcus 

pyogenes จำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ สำมำรถตรวจพบโปรตีนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ได้ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน 

กำรพัฒนำวัคซีนตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ:   กำรตรวจหำ, เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป์ 2, โมเลกุลแอนตเิจน 
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-Abstract- 

Abstract 
Streptococcus suis (S.suis) is an invasive swine pathogen that constitutes a major health problem in the swine 

industry worldwide.  Furthermore, S. suis is an important zoonotic agent causing hearing loss, meningitis, septicemia 

leading to death in humans exposed to sick pigs or pork.  Currently, no effective prevention or vaccines have been 

established since this pathogen is full of capsular polysaccharide antigens which are poor immune induction.  The aim 

of this study was to detect specific proteins of S. suis.  In this study, mice were immunized with inactivated virulent 

strain of S.suis serotype 2. Blood was collected before each immunization for detecting anti-S.suis by indirect ELISA. 

Then, inactivated S suis was used to prepare cell lysate for detection of specific proteins by SDS- PAGE and Western 

blot. The molecular weight of specific proteins was calculated using standard graph. The results showed that the high 

level of anti-S. suis was detected after the second immunization.  The anti-S. suis discovered two bands of specific 

proteins at 34 kDa and 70 kDa compared with the proteins of Streptococcus pyogenes. In conclusion, this study is able 

to detect two specific proteins of S.suis which would be used for further vaccine development. 
 

Keywords:   Determination, Streptococcus suis serotype 2, Antigenic protein molecules 
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ผลของสารสกัดรากมะพร้าวไฟจากจังหวัดพะเยาต่อภาวะกระดูกพรนุ  

Effect of Cocos Nucifera Root Extract from Phayao Province on Osteoporosis  
 

กนกกำญจน์ พรหมนอ้ย1* และ ณัฐพล ทัศนสุวรรณ2  

Kanokkarn Phromnoi1* and Natthaphon Thatsanasuwan2 
 

บทคัดย่อ  

ภำวะกระดูกพรุน จัดเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญในสังคมผู้สูงอำยุปัจจุบันอย่ำงมำก เกิดจำกกำรลดลงของ

มวลกระดูก มกีำรท ำงำนของเซลล์สลำยกระดูก osteoclast เกิดขึ้นสูงกว่ำเซลล์สร้ำงกระดูก osteoblast ดังนัน้สำรหรือยำท่ี

มีฤทธ์ิยับยั้งกำรเกิดเซลล์สลำยกระดูกหรือกำรเกิดเซลล์สร้ำงกระดูก จึงมีบทบำทส ำคัญในกำรป้องกันและรักษำโรค

กระดูกชนิดต่ำง ๆ ได้ แต่ยำเคมีท่ีใช้ในปัจจุบันพบว่ำมีรำคำแพงและมีผลข้ำงเคียงสูง  กำรศึกษำคร้ังนี้จึงน ำสมุนไพร

พื้นบ้ำนอย่ำงรำกมะพร้ำวไฟมำทดสอบฤทธ์ิต่อภำวะกระดูกพรุน โดยกำรทดลองควำมเป็นพิษต่อเซลล์พบว่ำ สำรสกัด

รำกมะพร้ำวไฟไมม่คีวำมเป็นพิษตอ่ท้ังเซลล์สลำยกระดูกและเซลล์สร้ำงกระดูก เมื่อทดสอบฤทธ์ิของสำรสกัดรำกมะพร้ำว

ไฟต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ท่ีมีคุณสมบัตสิร้ำงกระดูกโดยวัดจำกกำรท ำงำนของอัลคำไลนฟ์อสฟำเตส ALP ซึ่งเป็น

เอนไซม์ส ำคัญท่ีพบในเซลล์สร้ำงกระดูกระยะโตเต็มวัย พบว่ำ สำรสกัดสำมำรถเพิ่มระดับกำรท ำงำนของ ALP ได้ 

นอกจำกนี้กำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดมะพร้ำวไฟต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ท่ีมีคุณสมบัติสลำยกระดูกเมื่อถูก

กระตุ้นด้วยไซโตคำยน์ RANKL โดยวัดจำกกำรท ำงำนของ TRAP ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีใช้บ่งชี้กำรท ำหน้ำท่ีสลำยกระดูกของ

เซลล์ พบว่ำ สำรสกัดรำกมะพร้ำวไฟท่ีควำมเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของ TRAP ได้ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ สำรสกัดรำกมะพร้ำวไฟจำกจังหวัดพะเยำสำมำรถใช้เป็นทำงเลือกส ำหรับป้องกันและรักษำภำวะ

กระดูกพรุนได้ในอนำคต 
 

ค าส าคัญ:   ภำวะกระดูกพรุน, เซลล์สลำยกระดูก, เซลล์สร้ำงกระดูก, รำกมะพร้ำวไฟ, ไซโตคำยน์ 
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Abstract 
Osteoporosis is considered a significant public health problem in today's aging society. It is caused by the reduction 

of bone mass through the bone resorption function of osteoclast cells is higher than the bone formation of osteoblast cells. 

Therefore, compounds or drugs that decelerate the differentiation of osteoclast or stimulate the differentiation of osteoblasts 

plays an essential role in the prevention and treatment of variety of bone disorders. However, the available anti-osteoporosis 

chemical drugs are expensive and cause serious side effects. Thus, in these studies, local herbs such as coconut root were 

tested for osteoporosis effect. Cytotoxicity test found that coconut root extract was non-toxic to both osteoclast (RAW264.7) 

and osteoblast (MG-63)- like cells.  We investigated the effect of coconut root extract on osteoblast differentiation by 

measuring the activity of ALP, which is involved in the maturation step of osteoblasts and found that the extract can increase 

ALP activity.  Besides, the effect of coconut root extract on RANKL- induced osteoclast differentiation by measuring TRAP 

(tartrate-resistant acid phosphatase) activity, which is regarded as an important marker of osteoclast function and degree of 

bone resorption, was studied. The result demonstrated that coconut root extract at 100 g/ml could inhibit RANKL-induced 

TRAP activity.  In conclusion, coconut root extract from Phayao Province can be used as an alternative for prevention and 

treatment of osteoporosis in the future. 
 

Keywords:   Osteoporosis, Osteoclast, Osteoblast, Cocos Nucifera, RANKL 
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สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับทดสอบการงอกของสปอร์และความไวต่อสภาวะเครียดของ

เชื้อ Talaromyces marneffei 

Optimal Conditions for Testing of Spore Germination and Stress Susceptibility in 

Talaromyces marneffei 
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บทคัดย่อ 
Talaromyces marneffei เป็นเชื้อก่อโรคฉวยโอกำสในผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยเอดส์ โดยเฉพำะในเขตเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้เมื่อเชื้อเข้ำสู่ร่ำงกำยผู้ป่วยผ่ำนทำงเดินหำยใจ เชื้อจะเปลี่ยนรูปร่ำงจำกสปอร์เป็นยสีต ์และสำมำรถเจริญได้ใน

เซลล์แมคโครฟำจ กำรรอดชีวิตของเซลล์เชื้อรำจะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะจำก

สิ่งแวดล้อมสู่ภำยในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกกำรตอบสนองต่อเชื้อภำยในเซลล์ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

ด้วยกำรเพิ่มควำมเครียดอยำ่งมำกซึ่งจะส่งผลต่อกำรรักษำสมดุลและเกิดกำรท ำลำยโมเลกุลของเซลล์  ดังนั้นกำรศกึษำท่ัวไปจึง

ได้มุ่งเน้นยนีท่ีเกี่ยวข้องกับควำมทนต่อสภำวะเครียดเหล่ำนั้น โดยวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนี้คือศึกษำสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับ

กำรทดสอบกำรงอกของสปอร์และกำรควำมไวต่อควำมเครียดของเชื้อ T. marneffei ผลกำรทดสอบพบว่ำเมื่อบ่มเชื้อท่ีสภำวะ 

อุณภูมิ 25oC จะพบกำรงอกของสปอร์ได้ดีกว่ำสภำวะที่ 37oC ซึ่งอัตรำกำรงอกจะคงท่ีเมื่อบ่มเชื้อนำน 16 และ 20 ชั่วโมง 

ตำมล ำดับ กำรทดสอบหำควำมเข้มข้นท่ีเป็น sublethal dose พบว่ำ สำรท่ีมีควำมเข้มข้นของ sublethal dose เท่ำกันท้ังในสภำวะรำ

สำยและยสีตป์ระกอบด้วย CaCl2 200 mM, NaCl 0.5 M, Sorbitol 0.75 M, Menadione 62.5 µM, H2O2 2.5 mM และ SDS 0.005 % 

ยกเว้นสำร  t-butyl hydroperoxide ซึ่งพบว่ำในสภำวะท่ีเป็นรำสำยจะใช้ควำมเข้มข้นสูงกว่ำสภำวะยีสต์ คือ 1.5 และ 0.5 mM 

ตำมล ำดับ จำกผลกำรศึกษำนี้สำมำรถน ำสภำวะท่ีเหมำะสมไปใช้ทดสอบควำมไวของเชื้อสำยพันธ์ุปกติเปรียบเทียบกับเชื้อกลำย

พันธ์ุได ้
 

ค าส าคัญ:   เชื้อรำฉวยโอกำส, กำรงอกของสปอร์, กำรตอบสนองตอ่ควำมเครยีด 
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-Abstract- 

Abstract 
Talaromyces marneffei is an opportunistic pathogen that infects immunocompromised patients, especially 

AIDS patients in Southeast Asia.  After inhalation, fungal spores in the respiratory tract transform into yeast cells and 

multiply inside host macrophage cells.  The survival of the fungal cells inside their host depends on their ability to 

respond to changes in their environment-  from outside to inside an organism’ s immune cells.  The intracellular host 

defense mechanisms provide the ‘ environmental changes’  that exert stress on, and perturb, T.  marneffei cellular 

homeostasis, causing molecular damage to the fungal cells. Generally, most studies focus on genes involved in stress 

adaptation.  However, the purpose of this study was to investigate the conditions for spore germination under 

environmental stress to determine susceptibility of T.  marneffei to conditions that initiate dimorphism.  The results 

revealed that percentage of spore germination at 25oC is higher than germination at 37oC, and constants at 16 hours 

after inoculation as compared to 20 hours, respectively. Additionally, sublethal dose concentration testing demonstrated 

that both mycelium and yeast phase was susceptible to the sublethal dose of CaCl2 (200 mM), NaCl (0.5M), Sorbitol 

(0.75M) , Menadione (62.5 µM) , H2O2 (2.5 mM) , and SDS (0.005 %).  Meanwhile, the sublethal dose of t-butyl 

hydroperoxide in mold and yeast phases were 1.5 and 0.5mM, respectively.  This result could be further applied for 

fungal stress susceptibility testing comparing of wild type and mutants.  
 

Keywords:   Opportunistic fungi, Spore germination, Stress response 
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-Abstract- 

การทดสอบความเป็นไปได้ในการน า relative quantification real-time PCR มาใช้เป็นวิธีการ

ตรวจวนิิจฉัยก่อนคลอดแบบ two-in one ส าหรับทารกบวมน้ าชนิดบาร์ธและดาวน์ซินโดรม 

Preliminary Study of Using Relative Quantification Real-Time PCR as a two- in 

one Prenatal Diagnosis for Hb Bart’s Hydrops Fetalis and Down Syndrome 

 

ธีรภัทร ศรรีัตนโชติ1* 

Teerapat Seeratanachot1* 
 

บทคัดย่อ 

โฮโมไซกัสแอลฟำศูนย์ธำลัสซีเมียหรือโรคทำรกบวมน้ ำชนิดบำร์ธ เป็นโรคทำงพันธุกรรมชนิดหนึ่งท่ีพบมำกใน

ประเทศไทย คู่สำมีภรรยำท่ีเสี่ยงตั้งครรภ์ให้บุตรเป็นโรคนี้จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรวินิจฉัยก่อนคลอด ในมำรดำท่ีมีอำยุมำก 

สูติแพทย์มักจะแนะน ำให้มีกำรตรวจดำวน์ซินโดรมร่วมด้วย งำนวิจัยนี้เป็นกำรทดสอบควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ relative 

quantification real-time PCR ในกำรวินิจฉัยก่อนคลอดท้ังสองโรคดังกล่ำวได้พร้อมกัน โดยวิเครำะห์จำกสัดส่วนของอัล

ลีล HBA1 ต่ออัลลีล DSCAM ผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำค่ำประสิทธิภำพของชุดไพรเมอร์และโพรบท่ีน ำมำทดสอบไม่

อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ ถึงแม้จะมีค่ำสัมประสิทธ์ิแสดงกำรตัดสินใจมำกกว่ำ 0.990 ก็ตำม เมื่อน ำมำทดสอบเปรียบเทียบ

สัดส่วนของอัลลีล HBA1 ต่ออัลลีล DSCAM ในกลุ่มตัวอย่ำง DNA จำกเลือดท่ีทรำบจีโนไทป์ พบว่ำสัดส่วนท่ีได้จำกกำร

ค ำนวณมีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำทำงทฤษฏีเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ในกำรทดสอบซ้ ำในตัวอย่ำงเดิม ยั งให้ผลกำร

ทดสอบท่ีแตกต่ำงกัน แสดงให้เห็นวำ่วธีิกำรมคีวำมสำมำรถในกำรทวนซ้ ำต่ ำ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำวิธีกำรท่ีท ำกำรทดสอบนี้

ไมส่ำมำรถน ำมำใช้ในตรวจวินิยฉัยก่อนคลอดส ำหรับโรคสองได้ 
 

ค าส าคัญ:   ทำรกบวมน้ ำชนดิบำรธ์, ดำวนซ์ินโดรม, เรียลไทมพ์ซีีอำร์ 
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-Abstract- 

Abstract  

 Homozygous 0-thalassemia or Hb Bart’s hydrops fetalis is a genetic disease that very common in Thailand. 

Couples at risk of this disease have to enter the prenatal diagnosis program.  In case of older mother, an obstetrician 
often recommend the diagnosis of Down syndrome additionally.  This preliminary study aims to apply the relative 

quantification real- time PCR for simultaneously diagnose both disease by calculating the ratio between HBA1 and 

DSCAM alleles. The results shown that the efficiency of both primer and probe sets are in unacceptable range although 

their coefficient of determinations are more than 0.990. The ratios of HBA1 to DSCAM alleles in the known genotype 

DNA samples from blood found that the ratios obtained from the calculation were different from the theoretical value. 

In addition, repeated experiment has difference calculated ratio value which shown that the method has low 

repeatability. Therefore, it can be concluded that this method cannot be used in prenatal diagnosis for these two 

diseases. 
 

Keywords:   Hb Bart’s hydrops fetalis, Down syndrome, Real-time PCR 
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-Abstract- 

การศึกษาคุณค่าโภชนาการและส่วนประกอบของต ารับอาหารล้านนาท่ีนิยมบริโภค  

เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชสมนุไพรและผักพื้นบ้านท่ีดีต่อสุขภาพ  

Study of Nutritional Values and Ingredients of Commonly Consumed Lanna-Recepies 

for Promoting Utilization of Healthy Herbs and Indigenous Vegetables  
 

ชมนำด สิงหห์ันต์1*, เนต ิเงนิแพทย์2, นรศิรำ พันธุรัตน์1, ยุพำ ชำญวิกรัย1, ณัฐพล ทัศนสุวรรณ1  และ 

พัชรนิทร์ ใจข้อ3 

Chomnard Singhan1*, Neti Ngeanpat2, Naritsara Phanthurat1, Yupa Chanwigrai1, Natthaphon Thassanasuwan1 

and Patcharin Jaikhor3 

 

บทคัดย่อ 

 อำหำรล้ำนนำมีกำรปรุงประกอบโดยใช้พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีมีฤทธ์ิท่ีดีต่อสุขภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

สำมำรถต้ำนโรคเรื้อรัง แต่กำรระบำดของโรคเรื้อรังยังคงมำกขึ้นในภำคเหนือ กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณค่ำ

โภชนำกำรและพชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนในอำหำรล้ำนนำที่นยิมบริโภคตอ่กำรต้ำนโรคเรือ้รังในผู้ท่ีไมม่โีรคเร้ือรัง 123 คน 

ท่ีอำศัยอยู่ในต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ โดยสอบถำมควำมถี่กำรบริโภคอำหำรล้ำนนำท่ีนิยมบริโภค 

เพื่อน ำมำหำต ำรับอำหำรจำกแม่บ้ำน โดยคุณค่ำโภชนำกำรของอำหำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมอินมูแคล รุ่น 3.0  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำหำรท่ีนิยมบริโภคได้แก่ ต ำมะละกอ แกงหน่อไม้ แกงผักกำด น้ ำพริกปลำนิล และย ำหน่อไม้  

โดยแกงผักกำด (2-3 คนบริโภค) ให้พลังงำน (4351.56 ± 335.10 กิโลแคลอร่ี) ไขมันอิ่มตัว (70.35±8.51 กรัม) 

คอเลสเตอรอล (192.6±23.65 มิลลิกรัม) และเส้นใยอำหำร (93.97±4.84 กรัม) สูงท่ีสุด อีกท้ังพบโซเดียมสูงและเส้นใย

อำหำรต่ ำในทุกรำยกำรท่ีนิยมบริโภค ท ำให้มีสำรอำหำรท่ีมีในต ำรับอำหำรไม่เหมำะสม ขณะท่ีวัตถุดิบในต ำรับอำหำรใช้

มะกอกไทย ใบย่ำนำง มะแขว่น ใบขิง และใบแมงลัก ซึ่งมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีช่วยต้ำนโรคเรื้อรัง ดังนั้นกำรดัดแปลง

ต ำรับอำหำรเพื่อสุขภำพร่วมกับส่งเสริมกำรใช้พืชสมุนไพรเหลำ่นีจ้ะชว่ยป้องกันโรคเรือ้รังได้ดี 
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-Abstract- 

Abstract  
 Lanna-recepies are made using healthy local herbs and vegetables, especially ability of anti-chronic disease. 

But illness is also increased steadily in the north.   The objective of research is to explored the medicinal plants and 

indigenous vegetables used in Lanna food which against chronic disease.  Cross- sectional study in October 20 1 7  to 

February 2018 in 123 non-chronic participants by using Lanna-foods frequency questionnaire (Lanna-FFQ).  Then take 

the recipe from the housekeeper and the nutritional value was analyzed with the INMUCAL program version 3.0.  The 

results of commonly consumed Lanna- recepies are Papaya salad (Somtum Ma La Kor) , Bamboo shoots curry with 

field crab paste (Kaeng Nor Mai) , Green vegetable curry with streaky pork (Kaeng Pak Kad) ,  Boiled fish paste with 

northern style (Nam Prik Pla-Nin), and bamboo shoots salad with field crab paste (Yum Nor Mai). The energy (4351.56 

± 335.10 kilocalories) , saturated fat (70.35 ± 8.51 gram) , cholesterol (192.6 ± 23.65 milligrams)  and dietary fiber 

(93.97 ± 4.84 gram) of Kaeng Pak Kad (2-3 servings) were the highest and found high sodium content and low fiber 

foods in all consumable items.  The nutritional value is not appropriate, while the ingredients of recepies still used hog 

plum, Yanang leaves, Makwaen seed,  ginger leaves, and basil leaves.   They have antioxidants help fight chronic 

diseases.  Therefore, the modification to a healthy diet along with promoting the use of these ingredients will help to 

prevent chronic diseases. 
 

Keywords:   Lanna-recepies, Herb and Indigenous vegetables, Beneficial for Health, Promoting Utilization 
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ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพตามวถิลี้านนาตอ่พฤติกรรมสุขภาพ

และความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

Effects of Health Promotion Model on Lanna Style for Health Behavior and Blood 

Pressure Among the Elderly with Hypertension 
 

พรพนำ สมจติร1* และ เนตรนภำ พรหมมำ1 

Pornpana Somjit1* and Natnapa Promma1 
 

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำคร้ังนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 

60 ปขีึน้ไปท่ีป่วยเป็นโรคควำมดันโลหติสูง โดยกลุม่ทดลองเป็นผู้ท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนควร 

และกลุ่มควบคุมเป็นผู้ท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบขำม กลุ่มละ 50 คน พื้นท่ีต ำบลขุนควร อ ำเภอ

ปง จังหวัดพะเยำ เก็บขอ้มูลในเดือนพฤษภำคม 2559 ถึงเดอืนธันวำคม 2560 โดยใชแ้บบสัมภำษณ ์กำรวเิครำะห์ขอ้มูลใช้

สถิต ิT-test และ Pair T-test 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรม หลังกำรทดลองสูง

กว่ำก่อนกำรทดลอง และแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี p <0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนค่ำเฉลี่ยในทุกด้ำน

ระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลองไมแ่ตกตำ่งกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวำ่คะแนนใน

ทุกด้ำนของกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ำกลุ่มควบคุม และแตกต่ำงกันอยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนระดับควำมดันโลหติ

ภำยหลังกำรทดลองพบว่ำกลุ่มทดลองมีระดับควำมดันโลหิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิต ิแต่ในกลุ่มควบคุมมรีะดับควำมดันโลหิตไมแ่ตกตำ่งกัน  

ดังนั้นกำรจัดโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง จึงมี

ควำมส ำคัญท่ีสง่ผลให้ผู้ป่วยมสีุขภำพท่ีดขีึน้ และควบคุมระดับควำมดันโลหิตได ้ 
 

ค าส าคัญ:    โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภำพ, วถิีลำ้นนำ, ผู้สูงอำย,ุ โรคควำมดันโลหิตสูง 

 

  

                                                 
1 สำขำวิชำอนำมัยชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวดัพะเยำ 56000 
1 Department of Community Health, School of Medicine, University of Phayao, Phayao Province 56000 

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

Abstract 
This study is a quasi- experimental research.  The objective is to study the results of the Health Promotion 

Model on Lanna style for health behavior and blood pressure among the elderly with hypertension of the elderly with 

hypertension before and after receiving the program. The sample consisted of elderly people aged 60 years and over 

who had hypertension. Divided into experimental groups comes to receive services at Khun Khuan Sub-district Health 

Promoting Hospital and control group comes to receive services at the Sop Kham Sub-district Health Promoting Hospital, 

each group of 50 people, collecting data during May 2016 to December 2017 by use interview form Data analysis 

using T-test and Pair T-test 

The study indicated that the experimental group had average scores on knowledge, attitude and behavior. After the 

experiment was higher than before the experiment and were significantly different at p <0.05. The control group had the mean 

score of three factors before and after the experiment which no statistical difference and when comparing between the 

experimental group and the control group found that scores in all aspects of the experimental group were higher than the control 

group and significantly different while blood pressure levels after the experiment showed that the experimental group had lower 

blood pressure levels compared to before the experiment with statistical significance.  But in the control group, there was no 

difference in blood pressure. 

Therefore, Health Promotion Model on Lanna style for health behavior and blood pressure of the elderly with 

hypertension can control blood pressure levels and which will result in healthy and reducing blood pressure. 
 

Keywords:   Health promotion model, Local wisdom, Elderly, Hypertension   
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-Abstract- 

การพัฒนาสื่อวดีิทัศน์เพื่อการอนุรกัษ์กว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 

Audio-Visual Media Development to Conserve the Kwan Phayao for Youth 
 

นคเรศ ชัยแก้ว1,2*, นครินทร์ ชัยแก้ว1,3 และ ศิริลักษณ์ พิมมะสาร4 

Nakharet Chaikaew1,2*, Nakarin Chaikaew1,3 and Siriruk Pimmasarn4 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ คือการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน จากการ

รวบรวมข้อมูลจากการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความพึงพอใจหลังการรับชมสื่อกับกลุ่ม

ตัวอย่างนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 392 คน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ สื่อวดีิทัศนท่ี์พัฒนาขึน้มปีระสิทธิภาพในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 

(x̄ = 4.51, S.D. =0.42) และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ท่ีได้รับชมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.61, 

S.D.  =0.69)  
 

ค าส าคัญ:   การพัฒนาสื่อ, สื่อส าหรับเยาวชน, การอนุรักษ,์ กว๊านพะเยา 
 

Abstract  

 The objective of this study are to develop audio- visual media to conserve the Kwan Phayao for youth and  

to evaluate satisfaction after watching the media with 392 samplings (Undergraduate student, University of Phayao). 

The analysis result is presented with descriptive statistics, mean and standard deviation.  The research result 

represented that the efficiency of media for conserving the Kwan Phayao is at the highest level (x̄ = 4.51, S.D. =0.42).  

The satisfaction of the samplings on the media is at the highest level  (x̄ = 4.61, S.D.  =0.69). 
 

Keywords:   Media Development, Media for Youth, Conservation, Kwan Phayao 
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-Abstract- 

พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการไปปฏิบัติงานออนไลน์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

Online Report System Development and Improvement on Faculty's Off-Site Duty 

of School of Medical Sciences 

วิทยา สุนสะดี1* 

Wittaya Sunsadee1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรายงานการไปปฏิบัติงานออนไลน์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการไปปฏิบัติงานออนไลน์  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยท าการศึกษาข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร 

อาจารย์  และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

รายการการเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์ และด าเนินการประเมินผลอีกคร้ังหลังจากท่ีได้พัฒนาและปรับปรุง ผู้วิจัยได้ 

น าผลการวจิัยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้1) ด้านรายงานผลการด าเนนิการด้านตา่ง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ

เชิงนโยบายต่าง ๆ อยู่ในระดับดี 2) ด้านการจัดวางรูปแบบในเว็บไซตง์่ายตอ่การอ่านและการใช้งาน อยู่ในระดับดี 3) ด้าน

การสนับสนุนและการให้บริการการใชง้าน อยูใ่นระดับปานกลาง และยังมีสว่นท่ีต้องด าเนนิการแกไ้ขปรับปรุงตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   รายงานการไปปฏบัิติงาน, อบรม, สัมมนา, ระบบออนไลน์  
 

Abstract  

 This research aimed to study the satisfaction of the users on the online reporting system and find the way to 

develop and improve the online reporting system of School of Medical Sciences. The samples were staffs of School of 

Medical Sciences, University of Phayao including Dean and executive members, academic and administrative staffs. 

The research method of this study was user satisfaction survey designed to evaluate before and after using the online 

reporting system. The results of this study showed the levels of satisfaction in different three parts as following; 1) the 

outcomes for reporting to executive members in order to make a decision associated with policies was good, 2 )  the 

effective website design which was easy for reading and using was good, 3) the supporting and services for the users 

were fair moderate. However, there were some parts need to be further improved.  
 

Keywords:   Reporting, Training, Develop, Online system  

                                                 
1 ส านักงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Administration of Office, School of Medical Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: wittaya.su@up.ac.th  
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-Abstract- 

สื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์ 

แจ้งเตือนอัคคีภัย  

Electronic-Based Instructional Media on Overcurrent protection and Fire Alarm 

Equipment 

สถาพร คีรตี๊ะ1*, กฤษฎารัตน ์เครื่องชนะ1 และ นันทวัฒน์  เกษรดอกไม้1    

Satapon kirita1*, Krsindarut Kruangchana1 and Nantawat Kasorndokmai1   
 

บทคัดย่อ 
วิจัยฉบับนี้เป็นการออกแบบและสร้างสื่อการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ

ติดตั้งไฟฟ้า รหัสวิชา TEDEE102 เร่ืองอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash 

Professional CS6, Flip PDF Professional และ Adobe Photoshop CS6 มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 บทเรียน คือ ความรู้เบื้องต้น

กระแสไฟฟ้าไหลเกิน,อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน,ความรู้เบื้องต้นอัคคีภัย,อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย และมีการสอดแทรก

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และวิดีโอแสดงหลักการท างานของอุปกรณ์ ผู้ใช้งานสื่อการสอนสามารถ

ทบทวนหาความรู้ได้ตลอดเวลา 

การประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน และนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 23 คน ได้ประเมินสื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 

และอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ผลการประเมินท้ัง 3 ด้านดังนี้ ด้านรูปแบบสื่อการสอน ด้านเนื้อหาสื่อการสอน และด้านคู่มือ

การใชง้าน 

เมื่อน าผลของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ด้านมาสรุปผลจะได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.69 อยูใ่นระดับเกณฑ์ดีมาก และสรุปผล

ของนักศกึษาจะได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.71 อยูใ่นระดับเกณฑ์ดีมาก สื่อการสอนท่ีสร้างขึ้นมคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นสื่อ

การเรียนการสอนในรายวชิาการตดิตั้งไฟฟา้ 
 

ค าส าคัญ:   สื่อการสอน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

                                                 
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000  

*Corresponding anthor e-mail: skk41@hotmail.com  
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Abstract  
          This project is to Designing and creating electronic teaching materials ( E-Book)  and as part of the electrical 

installation course, TEDEE102.  Regarding Overcurrent protection and Fire Alarm Equipment by using the Adobe Flash 

Professional CS6, Flip PDF Professional program, consisting of 4 learning topics, basic knowledge Overcurrent, 

Overcurrent protection, basic knowledge Fire, Fire Alarm Equipment and with slide insertions animation can review 

knowledge at any time. 

  The electronic-based instructional media on the over current protection kit and the fire alarm kit was evaluated 

by 3 experts and graduate students in Industrial Education Program Faculty of Engineering 23 undergraduate year  

1 students from the evaluation of teaching materials through electronic media.  Equipment the evaluation results in  

3 aspects are as follows: Content of teaching media and instruction manual. 

The results of all three together and you will receive an average score of 4.69, so the quality of teaching 

through electronic media.  The overcurrent protection devices and equipment, fire alarm.  Who have built up a very 

good level.  Suitable to use as a medium of instruction consists in teaching the subject.  Using electrical installation 

work. Electrical Measurement Electrical connections Alarm system and electrical installation courses. 

Keywords:   Electronic book, Instructional media 
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การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ดในพิพธิภัณฑ์เมืองเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดตาก  

QR Code Technology Applications In the Chalerm Phrakiat City Museum, Tak 

ธีระ พร้อมเพรียง1* 

Theera Prompreing1* 
 

บทคัดย่อ 
พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก มีแนวคิดจะพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นท่ี

รู้จักของประชาชนโดยท่ัวไป เนื่องด้วยภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีห้องแสดงพระราชกรณียกิจที่เป็นภาพถ่ายและโบราณวัตถุและ

ศิลปวัตถุต่าง ๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบื้อง พระพุทธรูป สิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก จ านวนมาก ประกอบด้วยมีแนวคิดใช้

เทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการเชื่อมโยงคิวอาร์โค้ด 

(QR Code) เข้ากับระบบเว็บไซต์ (Web site) มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดตาก ท้ังนี้จากการทดสอบการใช้งานจริง เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีผู้เยี่ยมชม

ท้ังสิน้ 938 คน 
 

ค าส าคัญ: พพิธิภัณฑ,์ จังหวัดตาก, คิวอารโ์ค้ด, เว็บไซต์ 
 

Abstract  
 Chalermprakiet City Museum, Tak has the idea to develop a website to promote the museum.  Make known 

to the general public Due to the museum There is a gallery showing royal duties which are photographs and antiques 

and various objects such as cups, bowls, tiles, Buddha statues, many valuable items of Tak Province, consisting of the 

idea of using internet technology that is popular today to be useful.  Therefore, the technique of linking QR Code with 

the website (Web site) is applied in order to find public relations methods. Chalermprakiet City Museum, Tak Province. 

The actual test. Starting from May 13, 2019 to September 30, 2019 with a total of 934 visitors. 
 

Keywords: Museum, Tak, QR code, Website 
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-Abstract- 

การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สนิค้าชุมชนของกลุ่มสตรี ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก 

Creating the Product Advertisement of the Women club in Pa Mamuang,  

Muang Tak, Tak 

นมดิา ซื่อสัตย์สกุลชัย1*, อรรถพล เขียวแก้ว1, กนกวรรณ สงิห์ใส1  และ อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย1 

Namida Suesatsakulchai1*, Ataphon Keawkaew1, Kanokwon Singsai1 and Apichai Suesatsakulchai1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง  

จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน 

ป่ามะม่วงและประเมินผลความพึงพอใจในความรู้และทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า 

โดยการมีส่วนของผู้วิจัย นักศึกษา กลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วงและผู้บริโภคเพื่อประเมินผลความพึงพอใจ การศึกษาสภาพปัจจุบัน

ของกลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วง พบว่า กลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วงไม่มีความรู้ ทักษะด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และไม่มีการใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดังนั้น จึงมีการศึกษาหาแนวทางในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ 

ด้านการจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น  โดยมีผู้รับการอบรม จ านวน 30 คน ใช้โปรแกรม Corel 

VideoStudio Pro X7 ในการตัดต่อวิดีโอ ซึ่งเหมาะกับผู้เร่ิมต้นใช้งานวิดีโอ การประเมินผลด้านการอบรมทักษะการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ และประเมนิผลความพึงพอใจต่อสื่อท่ีพัฒนาขึน้ พบวา่ มคีวามพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ:   ประชาสัมพันธ์, ผลิตภัณฑ,์ ต าบลป่ามะมว่ง  
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-Abstract- 

Abstract  

 The purposes of the research “Creating the product advertisement of the women club in Pa Mamuang, Muang 

Tak, Tak”  are improving and assessments members women club’s skills, knowledge and satisfaction of creating medias  

for advertising their products and the product advertisement improvements which were evolved by researchers, students, 

the women club and consumers.  Moreover this research focus on questionnaire assessments fromparticipatory action 

research.  Basically the members of women club in Pa Mamuang have no creating medias skills and they haven’ t used 

advertisements for their products. The researchers have studied and taught the members of the women club how to creating 

medias and making them interesting and popular. The media skills of 30 members in the women club are improved by using 

Corel VideoStudio ProX7 program. The result of studying skill assessment is the members of women club are very satisfied 

with what they have learnt. The result of satisfaction assessments with the medias shows are very satisfied. 
 

Keywords:   Advertisements, Products, Pa Mamuang   
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-Abstract- 

การพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลส าหรับการตัดเกรด ในการ

ประเมินผลการศกึษา 

Development Function in Microsoft Excel for Grading Used for Educational Evaluation 

กฤษฎา ยาใจ1*, ขนิษฐา หอมจันทร์1 และ ชัชชัย ดีสุหล้า1 

Krissada Yajai1*, Kanitha Homjun1 and Chatchai Deesula1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ส าหรับการตัดเกรดท่ีนิยมใช้ใน 

การประเมินผลการศึกษา 5 วิธี ได้แก่ 1) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 2) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชค้ะแนนมาตรฐานทีปกต ิ(Normalized T-Score) 3) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของสตุท 

(Stuit) 4) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวธีิของดักกลาส (Douglas) และ 5) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวธีิของฮิลล์ส (Hills) ฟังก์ชันชุดนี้ถู

กบรรลงในแฟม้ Add-in ส าหรับ Microsoft Excel (.xlam) ชื่อ Grading และประกอบด้วยคู่มือการใชฟ้ังก์ชันการตัดเกรด ฟังก์ชัน

ชุดนี้หลังจากสร้าง ทดลองใช้ และแก้ไขข้อบกพร่องหมดแล้ว ได้ทดลองประมวลผลการตัดเกรด แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

วัดผลการศึกษาจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของผลท่ีได้จากการประมวลผลของโปรแกรม ปรากฏว่า ผลท่ีได้ตรง

ตามวธีิการตัดเกรดท้ัง 5 วธีิ นอกจากนี้ยังได้น าคู่มอืการใชฟ้ังก์ชันกับฟังก์ชันชุดนี้ไปให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ท่าน ทดลองใช้

ปรากฏวา่ ทุกคนสามารถท าได้ตามขั้นตอนตา่ง ๆ ในคู่มอืทุกขั้นตอน และผลการประเมินของกลุ่มตัวอยา่งท่ีทดลองใชคู้่มือกับ

ฟังก์ชันโดยมคีวามคิดเห็นด้านการน าเสนอบนจอภาพ ด้านการจัดการเก็บข้อมูล ด้านการจังหวะการโตต้อบและผลลัพธ์ ด้าน

การน าเสนอสารสนเทศ ด้านคู่มือการใช้ฟังก์ชัน และด้านความรู้สึกเมื่อใช้ฟังก์ชันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.40  

ถึง 4.13 ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ถึงมาก 
 

ค าส าคัญ:   ฟังก์ชัน, ไมโครซอฟต์เอ็กเซล, การตัดเกรด 
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-Abstract- 

Abstract  
The purpose of this research is to develop the function in Microsoft Excel program for cutting grades which is 

commonly used in evaluating studies in 5 methods which are 1) Grade cutting function using Mean and Standard Deviation 

2) Normalized T-Score function 3) Stuit grade cutting function 4) Douglas cut method and  5) the function of grade cutting 

by the Hills method. This set of functions is added to the Grading Add-in for Microsoft Excel (.xlam) and contains a manual 

for grade cutting functions.  This set of functions has been created after trial and debugging.  Have experimented with 

cutting grade processing Then have 3 academic evaluation experts check the accuracy of the results from the program's 

processing.  It appears that the results are in accordance with the 5 grade cutting methods.  In addition, the manual of 

using the function with this function was given to a sample of 5 people who tried it.  Everyone can follow the steps.  In 

every step of the manual and the evaluation results of the trials with opinions on management, data collection, heartbeat 

and results. With accumulated values between 3.40 to 4.13 confirmed in the medium to high level. 
 

Keywords: Function, Microsoft excel, Grading 
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-Abstract- 

การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกัน

คุณภาพการศกึษา กรณีศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

Development of Integrated System with Database System and Quality Assurance 

System: Case Study in University of Phayao 

พลรบ สวัสดี1*, ธิตินนท์ มณีธรรม1, ณัฐกร วงศใ์หญ่1, นิลุบล ปิงเมอืงเหล็ก1 และ โกลัญญา ตายะ2 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารงาน

ด้านการประกันคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการกับฐานข้อมูลตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีอยู่แล้ว ได้แก่  

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พันธกิจด้านการวิจัย พันธกิจด้านการบริการวิชาการ พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลป 

และวัฒนธรรม และพันธกิจด้านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในการพัฒนา  

ระบบสารสนเทศ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน โดยมีกระบวนการวิจัยตามวงจร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เร่ิมจากการศกึษาความตอ้งการจากกลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของ

คณะ กอง และศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดตั้งระบบ ทดสอบ

ระบบ และการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบส่วนติดต่อกับ

ผู้ใช้งานท่ีเข้าใจได้โดยง่าย และมีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพท่ีดี จากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ด้านการ

ออกแบบระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  

มีผลการประเมินทุกด้านอยู่ในภาพรวมระดับดี โดยมีผลการประเมินด้านด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) อยู่ใน

ระดับ ดี (x̄ = 3.62) ด้านการออกแบบระบบ (System Design) อยู่ในระดับดี (x̄ = 3.56) ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ 

(Functional Requirements) อยู่ในระดับดี (x̄ = 3.53) ด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (Database 

Integration) อยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ = 3.38) 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาระบบ, บูรณาการ, ระบบฐานขอ้มูล, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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Abstract  

Production of graduates, research, academic services and promotion of art and culture are the missions of University 

of Phayao (UP) .  These missions are identified via several activities and variety of data on the existing database.  In order  

to get better management in the Quality Assurance (QA)  Division of UP, a Quality Assurance Information System (QAIS)  

is developed. Purpose of this research is to implement the QAIS with highly efficient and none of data duplication, for a new 

sharing system. This system is developed by information system life cycle such as requirement analysis, design, development 

and evaluation. QA officers of faculty, division and center are involved.  

The result found that the effective information system, the friendliness of interface design and the worth information 

for supporting the quality assurance are compulsory needed.  The evaluation is taken in the term of function, design, 

performance and integrating the university database.  Results show that all evaluations receive at the good level. 

System performance is at good level ( x̄  =  3.62) .  Design is at good level ( x̄  =  3.56) .  Functional requirement is  

at good level (x̄  = 3.53). Data integration is at middle level (x̄  = 3.38) 
 

Keywords:   System development, Iintegration, Database system, Educational quality assurance system 
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-Abstract- 

การพัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ภายใต้แนวคิดอนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

Development of Mobile Smart Plug with the Internet of Things (IoT) 
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Teerayut Jaithum1, Kanokwan Kanyamee1 and Jumroon Chankulchorn1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัตแิบบโมบาย ภายใตแ้นวคิด IoT ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยคีวบคุมการ

ท างานแบบอัตโนมัตผิ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต มาใชค้วบคุมการท างานของปลั๊กไฟ โดยอาศัยหลักการของ Internet of things (IOT) 

ในการสั่งงานระยะไกลเพื่อควบคุมการท างานต่าง ๆ  ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท่ีท างานด้วยโปรโตคอล MQTT บนคลาวด์เซอร์วิส 

ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อกระตุ้นให้สวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ท าการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ ตามความต้องการของผู้ใช้ 

ด้านการออกแบบอุปกรณแ์ละแอปพลิเคชนั เนน้การใชง้านง่าย พกพาสะดวก ชว่ยยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใชง้าน 

 จากการทดลองใช้งานพบว่า อุปกรณ์ปลั๊กไฟสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ในการควบคุมการ

เปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ พร้อมท้ังสามารถสั่งการควบคุมการท างานผ่านสมาร์ทโฟน จากสถานท่ีต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ช่วย

ลดการใชไ้ฟฟา้ท่ีไมจ่ าเป็น ชว่ยประหยัดพลังงานไฟฟา้ อกีท้ังตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ท าการเคลื่อนยา้ยได้สะดวก 
 

ค าส าคัญ:   ปลั๊กไฟ, โมบาย, ไอโอที, สมาร์ทโฟน, ไฟฟา้  
 

Abstract  
 The objective of this research is to develop mobile smart plug with the Internet of Things concept. Which is the use 

of technology to control the operation of the electrical plug.  Based on the principle of Internet of things ( IOT)  for remote 

operation, to control the various operations of the system through a smartphone device by using the principle of Internet of 

things ( IOT)  to operate remotely in order to control the operation of the system through a smart device.  It works with the 

MQTT protocol on cloud services and sends data to the microcontroller, to make the electronic switch to turn on - off the 

lamp and the plug according to user requirements.  In device and application design focus on easy to use, easy to carry, 

helps improve the safety level for users. 

 From the usability testing, found that smart plug can help increase the convenience for users. It can control the on-

off of the lamp and the plug.  As well as being able to control the operation via a smartphone from various locations.  Helps 

reduce unnecessary electricity usage and helps to save electricity. In addition, the device is compact and easy to move. 

Keywords: Power plug, Mobile, IoT, Smart phone, Electricity 
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-Abstract- 

ปั๊มน  าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์  

Solar Energy Water Pump System Using 24 volts Three-Phase Induction Motor 

Prime-mover 

ทัศนะ ถมทอง1*, สมนึก เครือสอน1, ณัฐดนัย แอบสมตัว1 และ ศุภมิตร ใจค าลือ1 

Tatsana Thomthong1*, Somnuk Khruesorn1, Nutdanai Aebsomtua1 and Suphamit Jaikhamlue1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบป๊ัมน้ าขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ท่ีมี

แหลง่จ่ายเป็นแบตเตอร่ี deep cycle และโซล่าเซลลพ์กิัด 150 วัตต ์4 แผง ระบบดังกล่าวมสีององคป์ระกอบหลัก ส่วนแรก

คือโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์กับป๊ัมน้ าสามารถเคลื่อนท่ีได้ ส่วนท่ีสองคือระบบไฟฟา้ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล ์

วงจรชาร์จแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี อินเวอร์เตอร์สามเฟส 24 โวลต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส อินเวอร์เตอร์มี

เอาต์พุตเป็นสัญญาณซายน์แบบ six-step สามารถปรับความถี่ได้ในย่าน 20 - 60 เฮิรตซ์ เพื่อน าไปขับเคลื่อนมอเตอร์

ไฟฟา้เหนี่ยวน าซึ่งท าหน้าท่ีขับป๊ัมน้ า  ผลการทดสอบระบบสูบน้ าท่ีสร้างขึน้ พบวา่ ความถี่แรงดันไฟฟา้ของอินเวอร์เตอร์ท่ี 

45 เฮิรตซ์ สามารถสูบน้ าได้ลึก 4 เมตร การเพิ่มระยะความลึกของน้ าทุก ๆ 2 เมตรจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลเข้า

มอเตอร์เหนี่ยวน าเพิ่มขึน้ 1 แอมแปร์ ณ ความถี่ทดสอบ 40 และ 45 เฮิรตซ์ ปริมาณน้ าที่สูบได้เท่ากับ 19.49 ลิตรต่อนาที 

และ 28.40 ลิตรตอ่นาท ีตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   ป๊ัมน้ า, อนิเวอร์เตอร์, มอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน าสามเฟส, โซล่าเซลล ์
 

Abstract  
 This research presents the design and construction of a water pump system driven by 24-volts three-phase 
induction motor which received supply from deep cycle 24 volts battery and four 150 watt solar cell panels. This water 
pump system has two main components. The first part was used to install four solar cell panels and water pump. The 
second part is the electrical system comprised with solar panel, battery charging circuit, battery, 24-volt three-phase 
inverter, and a three-phase induction motor. The inverter can be adjusted frequency between 20 - 60 Hz. This signal 
was supplied to a three- phase induction motor that driven water pump.  The testing results of this prototype pump 
system were found that the inverter output voltage frequency at 45  Hz can be pump water at four meters depth. 
Every two meters head distance increasing caused by increased an ampere of induction motor current. At 40 and 45 
Hz output voltage frequency can be pump 19.49 and 28.40 liters per minute of water volume respectively.  
 

Keywords:  Water pump, Inverter, Three-phase induction motor, Solar cell 
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-Abstract- 

โครงการสอนเรื่องพื นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 

Project of Teaching Basic Electrical Engineering  

อมร อ้นกรอง1*, จริศักดิ ์บุญธานี1 และ วีรพันธ์ พึ่งหวัง1 

Amorn Onkrong1*, Jirasak Boontane1 and Weerapan Phuengwang1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรระยะสั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วย ใบเนื้อหา แผนการสอน กิจกรรมประกอบการสอน ใบประลอง  

โดยเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วยแผนการสอนท้ังหมด 5 สัปดาห์ ใบเนื้อหา 5 หนว่ย โดยมสีื่อประกอบการสอนด้วย

โปรแกรม Microsoft Office Power Point ประกอบแตล่ะหนว่ยเรียน 

   ผลการประเมินโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ได้ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในด้านแผนการสอน ได้คา่เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี ด้านใบเนื้อหา 

ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ด้านใบประลอง ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และด้านสื่อการเรียนการสอน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ระดับด ีผลรวมของโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟา้ท้ังหมด ค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี 
 

 

ค าส าคัญ:   แผนการสอน, หลักสูตรระยะสั้น, พื้นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 
 

Abstract  
 The purpose of this project is to create the basic teaching of Electrical Engineering. This is a short curriculum 

of Rajamangala University of Technology Lanna which included information papers, lesson plans, teaching activities 

and Laboratory sheet. The teaching papers are the five-week lesson plans, 5 information papers and teaching media 

on Microsoft Office Power Point. 

  The result of the project was assessed by 3 expexts The average score of teaching was in the good criteria. 

the content the average score was in the good criteria. the average score of Lab sheets were in the good criteria. For 

the teaching media the average score was in the modenate criteria.  The total average score for this teaching project 

Finally the average score the assessment was in the good criteria. 
 

Keywords:   Teaching, Short curriculum, Basic teaching of Electrical Engineering 
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-Abstract- 

เครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ 

Solar cell Cleaner Machine 

โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น1*, จรีภัทร์ สินธุ์โสภา1 และ วงศกร ระวังภัย1 

Chokcharat Rityen1*, Jeerapat Sinsopa1 and Wongskorn Ravangpai1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ขนาด 275 วัตต์ (1x2 เมตร) เท่านั้น 

โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ควบคุมการท างาน 3 ส่วนให้สัมพันธ์กัน ส่วนแรกควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงให้เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์สามารถเคลื่อนท่ีบนแผงโซล่าเซลล์ตามยาว 2 เมตรในแนวนอนท ามุมเอียง 

16 องศากับแนวระดับและใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมแปลงขัดท าความสะอาดบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ ส่วนท่ีสอง

ควบคุมการจ่ายน้ าโดยการสั่ง เปิด-ปิด โซลินอยด์วาล์ว และส่วนสุดท้ายใช้เซนเซอร์ตรวจจับขอบแผงโซล่าเซลล์เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนท่ีตกแผง โดยท้ัง 3 ส่วนใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 4.5 

แอมแปร์ต่อชั่วโมง 

ในการทดสอบใช้แป้งข้าวเจ้าทดสอบแทนฝุ่นจากธรรมชาติ  โดยก าหนดปริมาณความหนาแน่นของแป้งข้าวเจ้า  

5 กรัมต่อตารางเมตร และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแปรเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ 

ซึ่งทดสอบเปรียบเทียบกับแสง 2 ชนดิ คือ แสงจากดวงอาทิตย์และแสงจากหลอดไฟฮาโลเจน จากผลการทดสอบคิดเป็นร้อย

ละประสิทธิภาพของการแปรเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า พบว่าประสิทธิภาพการ แปรเปลี่ยนพลังงานของแผงโซล่า

เซลล์หลังท าความสะอาดของแสงจากดวงอาทิตย์ได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.05 เปอร์เซ็นต์และประสิทธิภาพการแปรเปลี่ยน

พลังงานของแผงโซลา่เซลล์จากแสงของหลอดไฟฮาโลเจนหลังท าความสะอาดได้คา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ 12.73 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค าส าคัญ:   แผงโซล่าเซลล,์ แปรเปลี่ยนพลังงาน, ท าความสะอาด  
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-Abstract- 

Abstract  
 This paper presents the design and construction of the solar cleaning machine for 275  watts ( 1 x2m)  solar 

panel only.  Arduino Uno R3  microcontrollers work in three components, First, control DC motor Solar cell cleaner 

machine can move on a 2 m horizontal solar panel, tilt it 16 degrees to the horizontal, and use a DC motor to control 

the cleaning brush, second part controls the water pump by opening and closing the solenoid valve and Finally, the 

panel edge detection sensor.  Prevents Solar cell cleaner machine from running until fall panel.  All three components 

are powered by 12volt 4.5 Ah battery. 

In the experiment.  Using rice flour for testing instead of dust by setting the quantity of rice flour  

5  grams/ square metre for each test, and is compared the capability of photovoltaic conversion of a solar cell.  For 

experiment has compared the sunshine two kind, the Halogen lamps and sunlight. and after cleaning solar shown that 

cleaning machine cleaned the solar cell will address capability photovoltaic conversion was Increased 18.05  percent, 

and the energy conversion efficiency of the Halogen lamps Increased 12.73 percent. 
 

Keywords: Solar panel, Energy conversion, Cleaning   
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-Abstract- 

วงจรประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการหาจุดจา่ยก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วย 

วธิีการเปรียบเทยีบน  าหนักสามจุด  

Solar-Powered Battery Charger with Maximum Power Point Tracking Using  

Three-point Weight Comparison Method 

ณรงคฤ์ทธิ์ พิมพค์ าวงศ์1*   

Narongrit Pimkumwong1*   
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอวงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดโดยประยุกต์ใช้

วธีิการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดซึ่งเป็นวธีิท่ีงา่ยและคล้ายคลึงกับวธีิการรบกวนและการสังเกต แตส่ามารถลดการแกว่ง

ของก าลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัว การประมวลผลอัลกอริธึมเพื่อควบคุมวัฏจักรการท างานของสวิตช์ในวงจรแปลงผัน 

แบบทบระดับแรงดันส าหรับการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด และควบคุมการประจุแบตเตอร่ีใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 

PIC16F877 ผลการทดสอบประจุแบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก 24 โวลต์ 7 แอมแปร์-ชั่วโมงด้วยแผงเซลล์

แสงอาทติย์ขนาด 50 วัตต์ แสดงให้เห็นว่าวธีิท่ีน าเสนอสามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุดได้อย่างถูกต้องและมคี่าเท่ากับ

วิธีการรบกวนและการสังเกต มีการแกว่งของก าลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัวน้อยกว่าวิธีการรบกวนและการสังเกต 

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามวิธีท่ีน าเสนอใช้เวลาในการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้า

สูงสุดมากกว่าวิธีการรบกวนและการสังเกต 
 

ค าส าคัญ:  วงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย์, การหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด, วธีิการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด  
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-Abstract- 

Abstract  
 This paper proposes a solar-powered battery charger with maximum power point tracking by apply the 

three-point weight comparison method that is simple and similar to the perturb and observe method but it can decrease 

the oscillating of power in steady-state condition. The algorithm processing to control the duty cycle of switch of boost 

converter for the maximum power point tracking and control the battery charging utilizes the PIC16F877 microcontroller. 

The experimental results when charge the 24 V 7 AH sealed lead-acid battery by the 50 W photovoltaic module show 

that the proposed method can track maximum power point correctly and equal to the perturb and observe method.  

It has the power fluctuations in steady-state condition less than the perturb and observe method. The overall efficiency 

of the system is about 90 percentages. However, the proposed method uses the time to reach the maximum power 

point more than the perturb and observe method. 
 

 Keywords:   Solar-powered battery charger, Maximum power point tracking, Three-point weight comparison method 
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-Abstract- 

เครื่องวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Power Factor meter by Microcontroller 

 

สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม1*, วรวัฒน์ แก้วค าลือ1, ชัชวาลย์ อยู่ข ามี1 และ สิทธิชัย ทับอุ่น1 

Sittipong Pengpraderm1*, Worawat Kaeokhamlue1, Chatchawan Yookummee1 and Sittichai Thap-un1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการสร้างเคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino Mega 2560 R3 

โดยใชห้ลักการหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จากมุมตา่งเฟสระหวา่งกระแสและแรงดันไฟฟ้าด้วยการน าสัญญาณของแรงดันไฟฟ้า

ท่ีออกจากวงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์และสัญญาณของกระแสท่ีได้จากวงจรแปลงสัญญาณ

กระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์มาเปรียบเทียบกันด้วยลอจิกเกตชนิดแอนเกตแล้วส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด 

Arduino Mega 2560 R3 เพื่อประมวลผลหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และจ าแนกประเภทของโหลด (เป็นหนึ่ง น าหนา้หรือล้าหลัง) 

จากการทดสอบเคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์พบวา่การวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในช่วงตั้งแต่ 

0.0 ถึง 1.0 พบว่าเมื่อโหลดมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็นหนึ่งมีความถูกต้องในการวัด 99.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อโหลดมีค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์ล้าหลังจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ท่ีช่วงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ระหว่าง 0.34 ถึง 0.99 และ

กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 30 มิลลิแอมป์แปร์ ขึ้นไป และเมื่อโหลดมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์น าหน้าจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  

5 เปอร์เซ็นตท่ี์ช่วงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ระหวา่ง 0.44 ถึง 0.99 และกระแสไฟฟา้ตัง้แต ่50 มลิลิแอมป์แปร์ ขึน้ไป 
 

ค าส าคัญ:   เครื่องวัด, เพาเวอร์แฟคเตอร์, ไมโครคอนโทรเลอร์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research presents a power factor meter with an Arduino Mega 2560  R3  microcontroller using power 

factor determination from different phase angles between current and voltage.  The signal of the voltage from the 

circuit to convert the voltage signal into a pulse signal and the signal of the current from the circuit to convert a current 

signal into a pulse signal compare by the logic AND gate then send the data to the Arduino Mega 25 60  R3 

microcontroller to evaluate the power factor and classify the load ( as unity leading or lagging) .  From the test of the 

power factor meter using the microcontroller system, it is found that the power factor measurement in the range from 

0.0 to 1.0 shows that when the load has a unity power factor, it is accurate to Measure 99.9 percent. When the load 

has a lagging power factor, there will be a discrepancy of no more than 5 percent at the power factor range between 

0.34 to 0.99 and current more than 30 mA. When the load has a leading power factor, there will be a discrepancy 

of no more than 5 percent at the power factor range between 0.4 to 0.99 and current more than 50 mA. 
 

Keywords:   Meter, Power factor, Microcontroller 

  



66 

 

-Abstract- 

การสร้างชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร์ 

Constructing of Teaching set in Programmable Controller Course 
 

มานะ ทะนะอ้น1*, สราวุธ เวรุรยิะ1 และ รัตนชัย ชดเชย1 

Mana Thanaon1*, Sarawut Waruriya1 and Rattanachai Chodchaiy1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอการสร้างชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ประกอบในการเรียนวิชา

โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์จ านวน 1 ชุด ส่วนท่ี 

2 ใบประลอง จากนั้นได้น าชุดฝึกและใบประลองท่ีได้จากการสร้างเสร็จแล้วไปท าการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญจาก

วิทยาลัยเทคนิคตาก จ านวน 3 ท่าน และน าไปประเมินและทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูงสาขาวชิาชา่งไฟฟา้ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 15 คน 

           จากผลการประเมินพบว่า คุณภาพด้านชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์และใบประลอง ท่ีผ่านการประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านชุดฝึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.96 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี ด้านใบประลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10  ซึ่งอยู่ในระดับ

เกณฑ์ ดี และผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ด้านชุดฝึก มีค่าเฉลี่ย

อยูท่ี่ 3.88 ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ ด ี 
 

ค าส าคัญ:   ชุดฝกึโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์, ใบประลอง 
 

Abstract   

 This research presents the construction of a teaching set in Programmable Controller course in order to use in the 

programmable Controller course.Training set consists of 2 parts. The first part is a 1 set of training set of Programmable Controllers. 

The second part is the tournament card.The completed training sets and tournament card will be evaluated by 3 experts from 

Tak Technical College.The training sets and tournament card were evaluated and tested with 15 students at the 2nd year level 

of High Vocational Certificate of Electrical Engineering Department of Rajamangala University of Technology Lanna Tak. 

 From the evaluation found that the quality of training set of Programmable Controllers and tournament card 

which has been evaluated by experts in training set field with an average of 3.96 which is at a good level.For the tournament 

card field, the average value is 4.10 which is at a good level.The result of evaluating the quality of the training set by the 

sample group of the students by the training set field has an average of 3.88 which is at a good level. 
 

Keywords:   Teaching set in Programmable Controller, Tournament card 
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-Abstract- 

เทคนิคการวเิคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของระบบเพนดูลัมอย่างง่าย 

High-Speed Video Analysis Technique of Simple Pendulum System 
 

ณัฏฐนันท์  เรียบเรียง1* 

Nathanan Reabreang1* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ระบบเพนดูลัมอย่างง่ายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง และ

(2)คาบจากการแกว่งของเพนดูลัม ขณะความยาวเชือกเปลี่ยนไปโดยเปรียบเทียบกับการค านวณทางทฤษฎี  การแกว่งของ

เพนดูลัมได้ถูกบันทึกด้วยกล้องดิจิตอลความเร็ว 120 เฟรมต่อวินาที และวิเคราะห์ไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม Tracker   

ผลการทดลองพบค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ท่ีได้จากการทดลอง มีค่าเท่ากับ  8.71 m/s2  มีเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคลื่อน เท่ากับ 10.98 % และจากการหาคาบจากการแกวง่ของลูกตุม้เหล็ก เมื่อความยาวเชอืกเปลี่ยนไป คาบท่ีได้จาก

การทดลองเปรียบเทียบกับคาบท่ีค านวณจากทฤษฎี จากสมการ  𝑇 =
𝜋

√𝑔
(√𝐿 + √𝑙)  มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง 

เท่ากับ 1.85 %   
 

ค าส าคัญ:   เทคนิคการวิเคราะห์วดิีโอความเร็วสูง, Tracker, เพนดูลัมอย่างง่าย คาบ 
  

Abstract 

 This research amied to study of a simple pendulum system by using a high – speed (HS) video camera, and 

the pendulum ,s period while the rope changing length and com pare with theoretical result. The system was recorded 

with the HS camera at a rate of 120 frame s-1 and analyzed with Tracker. The study was found that, the gravitational 

acceleration was 8.71 m/s2 , with the percent error about 10.98% and the deviation of the pendulum ,s period while the 

rope changing length was about 1.85% from the theoretical value T =
𝜋

√𝑔
(√𝐿 + √𝑙) . 

 

Keywords:   High-speed video analysis technique, Tracker, Simple pendulum, Period 
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-Abstract- 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องห่ันต้นกล้วย                                                          

Design and Development of a Banana Tree Slicer Machine 
 

กานต ์จันทระ1*, ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์2, กิตตศิักดิ์ ชูไข2, ธนากร ดวงทิม2 และ รัฐกิจ ศรีหะ2  

Kan Jantara1*, Yutthasin Chaisit2, Kittisak Chookhai 2, Thanakorn Duangtim 2 and Rattakit Sriha 2  
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเคร่ืองหั่นตน้กล้วย และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง

ท่ีสร้างขึ้น ความกว้างท่ี 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร โดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็ก  3.8 

แรงม้า สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 1,600 - 4,000 รอบต่อนาที ใช้เหล็กฉากเป็นโครงสร้างของเคร่ือง และใช้เหล็ก

แผ่นด าท าท่ีครอบใบมีด ใบมีดท่ีใช้ในการหั่นต้นกล้วยจะเป็นใบมีดคมโค้งหน้ามีจ านวน 2 ใบมีด ความยาวของใบมีด 21 

เซนติเมตร ความกว้างของใบมดี 9 เซนติเมตร วิธีด าเนินการทดลองเคร่ืองเคร่ืองหั่นตน้กล้วย ด้วยการมคี่าคงตัวทางการ

ทดลองคือขนาดล าต้นและน้ าหนักต้นกล้วย โดยได้ผลลัพธ์คือเวลาท่ีใช้หั่นต้นกล้วย ท่ีผ่านกระบวนการสุดท้าย ท าการ

ทดลองซ้ าแบบเดิม 5 คร้ังแล้วหาประสิทธิภาพเคร่ือง ผลการทดลองเคร่ืองหั่นต้นกล้วย คณะผู้จัดท าได้ท าการทดลอง

ท้ังหมด 5 คร้ัง ได้ผลลัพธ์การทดลองดังตอ่ไปนี้ 54.10, 57.18, 54.29, 53.51 และ 51.26 วินาที พบว่าเคร่ืองหั่นต้นกล้วย 

ได้คา่เฉลี่ยเวลา ในการหั่นตน้กล้วย 54.07 วนิาที  

ค าส าคัญ:   พัฒนา, หั่น, ต้นกล้วย 
 

Abstract 
The objectives of the research are 1) to design and develop a banana tree slicing machine and 2) to find the 

efficiency of the machine which is created at a width of 50 cm, length of 55 cm, and height of 95 cm by using a 

small gasoline engine of 3.8 horsepower. The speed can be adjusted between 1,600 - 4,000 rpm using angle steel 

as the machine structure And use black sheet metal to cover the blade The blades used for slicing bananas are 2 

sharp blades, the front blade length of the blade is 21 centimeters, the width of the blade is 9 centimeters.  How to 

test the banana tree slicer machine With the experimental stability, such as stem size and weight of banana tree The 

result is the time to cut the banana tree. The final process Repeat the same experiment 5 times and find the machine 

efficiency. The result of banana tree slicer, the panel conducted a total of 5 experiments. The results were as follows: 

54.10, 57.18, 54.29, 53.51 and 51.26 seconds. Get the average time in the banana slicing 54.07 seconds.  

Keywords:  Development, Sliced, Banana tree  
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-Abstract- 

การผลติไม้เทยีมจากกนัชนรถยนต์รีไซเคิล ผสมเส้นใยหญ้าคา 

Production of Synthetic Wood from Recycled Car Bumpers and Thatched grass Fibres   
 

ร าพึง เจรญิยศ1*, จักรินทร์ น่วมทิม1 และ พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล1 

Rampeung Jaroenyos1*, Jakarin Naumtim1 and Pipat Sujitthamkul1 
 

บทคัดย่อ 
 โครงการนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบ (Composite) ระหว่างกันชนรถยนต์ 

รีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคาซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการน าขยะเหลือใช้จากกันชนรถยนต์ขนิด Polypropyleneและวัชพืชมาเป็น

วัสดุเชงิประกอบ (Composite)โดยการน ามาสร้างวัสดุทดแทนการใชไ้ม้  ในการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยการหลอม

วัสดุด้วยความร้อน จ านวน 5 อัตราส่วนคือ 90:10 , 80:20 , 70:30 , 65:35 และ 60:40  น ามาหลอมรวมกันเป็นแผ่น  

ท่ีอุณหภูมิ 190 °C แล้วน าไปบดย่อยเป็นเม็ดสารประกอบ (Compound) จากนั้นน าไปอบให้ความร้อนแล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุ

เชงิประกอบ (Composite) เพื่อขึน้รูปเป็นชิ้นทดสอบทางกลและทางกายภาพ 

 จากผลการทดลองท้ัง 5 อัตราส่วน พิจารณาตามการรับแรงดัด พบว่า อัตราส่วน 65:35 มีสมบัติทางกลและ 

ทางกายภาพคือ การต้านทานแรงดัด 24.554 MPa การต้านทานแรงดึง 8.939 MPa  การทนต่อแรงกระแทก 4.792 KJ/m2 

ความแข็ง 62.56 Shore-D ความหนาแน่นเท่ากับ 0.9896 g/cm3 การดูดความชื้นร้อยละ 0.022 และ การดูดซึมน้ าร้อยละ 

1.166  ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า อัตราส่วนผสม 65:35 เปอร์เซ็นต์ สามารถรับแรงดัด (Flexural Strength) ได้มากที่สุดเพราะว่า

โครงสร้างการยึดเกาะภายในมีการกระจายตัวของเส้นใยหญ้าคาอย่างพอดีกับพื้นท่ี ของวัสดุ ท าให้ได้ไม้เทียมท่ีเหมาะสมใน

การน าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
 

ค าส าคัญ:   วัสดุเชงิประกอบ, หญ้าคา, กันชนรถยนต์, การรีไซเคิล 
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-Abstract- 

Abstract  
The project is a research about mechanical and physical properties of composite substance between a 

combination of recycled car bumpers and grass fibres, which is one of the alternatives by using leftovers from car 

bumpers and weeds as a composite to produce wood alternatives appliances. 

This project of a production of artificial wood from a combination of recycled car bumpers and grass fibres 

that melted by heat to make a composite substance by 5 different ratios, 90: 10, 80:20, 70:30, 65:35 and 60:40. 

These melted substances combined and becomes a composite at a temperature of 190 °C and break into compounds. 

Then input heat and compress the compound into composite material model to take mechanical and physical tests. 

 As a result from 5 ratios, founded that a ratio of 65:35 has mechanical properties and physical properties as 

shown. Bending strength of 24.554 MPa, tension strength of 8.939 MPa, impact strength of 4.792 KJ/m², hardness 

of 62.56 Shore-D, density of 0.9896 g/cm³, humidity of 0.022 %, and water absorption of 1.1659 %. According to 

a result comparison of 5 ratios, it appears that a ratio of 65:35 has the most tolerant to flexural strength due to an 

internal adhesion structure of a composite which has grass fibres scattered in all area. In conclusion, the ratio of 65:35 

is the most suitable to produce furnitures. 
 

Keywords:   Composite, Hatched grass, Bumper car, Recycle   
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-Abstract- 

ศกึษาการผลติผ้าไม่ทอใยกล้วยนางพญา 

A Study of Nonwoven Fabric Production from Kluai Nang Phaya Fiber 
 

พรโพยม วรเชฐวราวัตร์1 และ พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1* 

Ponpayum Worachetwarawat1* and Panyos Worachetwarawat1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการผลิตผ้าไม่ทอใยกล้วยนางพญา ประกอบด้วย การศึกษากระบวนการแยกเส้นใย การผลิตผ้าไม่ทอ 

แบบแห้ง และวิเคราะห์หาความแข็งแรง ความหนาของผ้าไม่ทอ ผลการวิจัย การแยกเส้นใยกล้วย โดยใช้เคร่ืองตีเส้นใยแยก

เส้นใยจากกาบกล้วย และตัดเส้นใยตามขนาดท่ีก าหนด น ามาสาง จะได้เส้นใยท่ีมีความละเอียดนุ่มและแข็งแรง  ผลการผลิต

ผ้าไมท่อด้วยเส้นใยกล้วยนางพญา โดยก าหนดความยาวเส้นใย 3 ขนาดคือ  2, 4 และ 6 เซนตเิมตร และก าหนดปริมาณเส้นใย

ท่ี 20, 30 และ40 กรัม เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของผ้าไม่ทอและความหนาของแผ่นผ้าไม่ทอ ผลเปรียบเทียบท่ีได้ เส้นใย

ขนาดความยาว 4 เซนตเิมตร มคีวามแข็งแรงมากสุด และรองลงมาท่ี  6 และ 2 เซนตเิมตร ตามล าดับ และผลเปรียบเทียบวัด

ความหนา เส้นใยที 4 เซนติเมตร มีค่าความหนามากท่ีสุด และรองลงมาท่ี  6 และ 2 เซนติเมตร ตามล าดับ ท้ังปริมาณเส้นใย 

20, 30 และ 40 กรัม 
 

ค าส าคัญ:   ผ้าไม่ทอ, เส้นใยกลว้ยนางพญา 
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-Abstract- 

Abstract 
 The study on nonwoven fabrics manufacturing using Kluai Nang Phaya fibers as part of materials includes the 

following key points: (1) the study on fibers separation process; (2) manufacturing of dried nonwoven fabrics; (3) strength 

and thickness analysis of nonwoven fabrics.  Throughout the banana fibers separation process, the fibers were separated 

from leaf sheaves of banana trees and were cut, based on the specified sizes with the use of fiber-beating machine. From 

that point on, the fibers would be combed, and after all, the gentle and strong fibers would be finally obtained. According to 

nonwoven fabrics manufacturing using Kluai Nang Phaya fibers as part of materials, three sizes of fibers length, which include 

2, 4 and 6 centimeters, were determined while the amount of fibers were specified as 20, 30 and 40 grams each.  These 

specifications were set up in order to compare the strength and thickness of nonwoven fabrics. According to the comparative 

results, four-centimeter-long fibers are the strongest, and the inferior results of strength belong to six-centimeter-long and 

two-centimeter-long fibers respectively. Additionally, the comparative results of fibers thickness show that four-centimeter-

fibers are the thickest, and the inferior results belong to six-centimeter- long and two-centimeter- long fibers respectively. 

As for the amount of fibers, the rankings from the highest to the lowest results are 20, 30 and 40 grams respectively. 
 

Keywords:   Nonwoven fabrics, Kluai Nang Phaya fibers 
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-Abstract- 

การพัฒนาเครื่องห่ันใบถั่วดาวอินคา 

Development of Sacha Inchi Bean Chipper 
 

พิบูลย์ เครือค าอา้ย1* และ ทศพร เงินเนตร1  

Phiboon Kruekumary1* and Tasaporn Ngernnate1 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคามีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ทดแทนคนงาน ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ต้นก าลังจาก

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 1 แรงมา้ ความเร็วรอบ 1,450 รอบตอ่นาที ส่งก าลังผ่านสายพานและโซ่ไปยังชุดใบมีด

หั่น แล้วน าเคร่ืองท่ีพัฒนาขึน้ไปศกึษาจ านวนรอบท่ีเหมาะสมและอัตราการหั่นใบถั่วดาวอนิคา 

 ผลจากการทดลองพบว่าจ านวนรอบใบมีดหั่นท่ีเหมาะสมต่อการหั่นใบถัวดาวอินคา มคี่า 74 รอบตอ่นาที อัตราการ

หั่นใบถั่วดาวอินคาโดยใช้เคร่ืองได้ 30.23 กิโลกรัม/ชั่วโมง และการหั่นด้วยแรงงานคนได้ 1.97 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งเคร่ืองท่ีมี

อัตราการผลิตมากกวา่คนงานร้อยละ 93.48 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 

ค าส าคัญ:   เครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา, ถั่วดาวอนิคา  
 

Abstract 
 The Development of Sacha inchi bean chipper was intended to be used as a substitute for workers.  The engine 

components are powered by a 1-phase AC electric motor of 1 horsepower at a speed of 1,450 rpm, transmitting power 

through belts and chains to the chopper blade set.  Then the developed machine was used to study the optimum number  

of rounds and the rate of chopping the Inca star leaf. 

The result shows that the number of chopper blades suitable for chopping Inca stars is 74 rounds per minute.  

The rate of chopping Inca star beans by machine use is 30.23 kg / hour. And chopping by manual labor has 1.97 kg / hour. 

The machine has a production rate of 93.48% more than the workers at the significance level of 0.05, the level of  

confidence of 95%. 
 

Keywords:   Machine for shredded leaves Sacha inchi, Sacha inchi  
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-Abstract- 

ศกึษาอัตราการเย็นตัวท่ีแตกต่างกันของอะลูมิเนียมเกรด A356 กับ AA6061 โดยใช้แบบ

หล่อถาวรโดยมีสารหล่อเย็นประเภทลม ท่ีมีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกล 

Study the Cooling Rates of Aluminum Grade A356 and AA6061 Using Permanent 

Mold with Air Coolant Effect the Microstructure and Mechanical Properties   

 

ยุทธนา ม่ันมาก1* และ วุฒิชัย  หีบค า1   

Yuttana Manmak1* and Wutthichai Hebkham1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ศึกษาอัตราการเย็นตัวท่ีแตกต่างกันของอะลูมิเนียมเกรด A356 กับ AA6061 โดยใช้แบบหล่อถาวร 

โดยมีสารหล่อเย็นประเภทลม ที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกล ในการทดลองได้น าอะลูมิเนียมไปท า 

การหลอมด้วยเตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟา้เหนี่ยวน า ท่ีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเท 720 องศาเซลเซียส 

ลงในแบบหล่อถาวร โดยใชส้ารหล่อเย็นประเภทลม ท่ีมีอัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรตอ่นาที ปล่อยให้ช้ินงานเย็น

ตัวในแบบหล่อเป็นเวลา 120 วินาที เมื่อท าการหาขนาดเกรนโดยวธีิ Circular Intercept Method ตามมาตรฐาน ASTM E112-96 

และน าชิ้นงานหล่อท่ีได้ไปท าการขึ้นรูป เป็นชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน DIN50125 เพื่อทดสอบแรงดึง และทดสอบค่าความ

แข็งแบบร็อกเวลล์สเกลบี 

 ผลการทดลองพบวา่ชิ้นงานหล่อท่ีได้จากอัตราการไหลของลม 80 ลิตรตอ่นาที มคี่าขนาดเกรน, ค่าความแข็งแรงดึง 

และค่าความแข็ง ส าหรับอะลูมิเนียมเกรด A356 จะมีขนาดเกรนโดยเฉลี่ยเล็กท่ีสุดเท่ากับ 0.57 มิลลิเมตร มีค่าแรงดึง 

โดยเฉลี่ย 155.663 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และค่าความแข็งโดยเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 103.55 ร็อกเวลล์สเกลบี ส าหรับ

อะลูมเินยีม AA6061 จะมขีนาดเกรนโดยเฉลี่ยเล็กท่ีสุดเท่ากับ 0.23 มลิลิเมตร มคี่าแรงดึงโดยเฉลี่ย 109.571 นวิตันตอ่ตาราง

มิลลิเมตร และค่าความแข็งโดยเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 98.8 ร็อกเวลล์สเกลบี ผลการทดลองท่ีได้อยู่ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 

เปอร์เซ็นต ์
  
ค าส าคัญ:   ขนาดเกรน, A356, AA6061, อัตราการไหลของสารหลอ่เย็น 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research studies the different cooling rates of aluminum grade A356 and AA6061 using permanent mold 

with air cooling. That effect of microstructure and mechanical properties, aluminum was melted by an induction electric 

furnace at a high temperature of 750 degrees Celsius and pouring used temperatures 720 degrees Celsius into a 

permanent mold casting. The Experiment flow rates of 0, 20, 40, 60 and 80 liters per minute. The Analysis grain size 

is determined by Circular Intercept Method according to ASTM E112-96 and the work piece The cast was molded Is 

a specimen in accordance with DIN50125 for tensile testing And test the hardness Rockwell scale B. 

 The results showed that the casting mold obtained from the air flow rate of 80 liters per minute result grain 

size, tensile strength.  And hardness for aluminum alloy A356, Values average grain size of 0.57 millimeters with an 

average tensile strength of 155.663 newton per square millimeter.  And the highest average hardness is 103.55 

Rockwell Scales B.  For aluminum, AA6061 will have the smallest average grain size of 0.23 millimeters, with an 

average pull force of 109.571 newton per square millimeter.  And the highest average hardness is 98.8 Rockwell 

Scales B. The results of the experiment were at the 95 percent confidence level.  
 

Keywords:   Grain size, Aluminum A356, Aluminum AA6061, Flow rate of air cooling 
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-Abstract- 

ตู้เพาะเห็ดใช้อิฐมอญเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณหภูมิและความชื น 

Mushroom Cultivation Cabinet using Mon Bricks as the Supporter for 

Maintaining Temperature and Humidity 
 

สมนึก เครอืสอน1* และ ณัฐภัทร ดวงทิตย์1 

Somnuk Khruesorn1* and Nattaphat Duongthit1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการสร้างตู้เพาะเห็ดใช้อฐิมอญเป็นตัวชว่ยในคงค่าอุณหภูมแิละความชื้น  โดยเคร่ืองต้นแบบแยก

ส่วนประกอบหลักออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ส่วนแรกตู้เพาะเห็ด ประกอบด้วย อิฐมอญจ านวน 26 ก้อน พัดลมฮีตเตอร์ 

ขนาด 3 นิ้ว ฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ พัดลมระบายอากาศขนาด 12 นิ้ว และป๊ัมน้ าอัตราการไหล 69 ลิตรต่อนาที  ส่วนท่ีสอง

วงจรควบคุม ประกอบด้วยตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น รุ่น DHT22 ตัวขับโหลดใชโ้มดูลรีเลย์แบบรีเลย์ 4 ตัว ตัวแสดงผล

เป็น LCD ขนาด 4x20 ตัวอักษร และมอีาดูโน ่UNO ท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานเคร่ืองต้นแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ 

 จากการทดสอบเคร่ืองต้นแบบท่ีสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ โดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฐาน 12 ก้อน เป็นเวลา 12 วัน พบว่า

สามารถผลิตเห็ดได้ 430 กรัม โดยเห็ดบางดอกมีลักษณะเหี่ยวซึ่งเกิดจากลมพัดผ่านเป็นเวลานาน แนวทางในการพัฒนา

จะตอ้งปรับทิศทางลมในกระบวนการลดอุณหภูมิและการบวนการลดความชื้นไมใ่ห้ลมพัดผ่านดอกเห็ด 
 

ค าส าคัญ:   ตูเ้พาะเห็ดใช้อิฐมอญเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณหภูมแิละความชื้น 
 

Abstract  
 This article presents the construction of a mushroom cultivation cabinet using Mon bricks as the supporter for 

maintaining temperature and humidity. The prototype consists of 2 main parts , as follows: the first part, the mushroom 

cultivation cabinet consists of 26 Mon bricks, 3- inch heater fan , 800-watt heater, 12- inch ventilation fan and a water  

pump that has flow rate 69 liters per minute.  The final part is control circuit.  It comprises of a DHT22 temperature and 

humidity sensor, a relay module, which includes 4 relays, is used as load driver, the display is a 4x20 characters LCD 

and an Arduino UNO is used for control of the prototype to be automatic control. 

  From testing the prototype in the natural environment by using 12 bags of Bhutanese mushrooms for 12 days found 

that it could produce 430 grams of mushroom. Some of them have withered, which was caused by a long time wind blowing 

through.  The development guidelines can be performed by adjusting the wind direction in the process of reducing the 

temperature and reducing the humidity to prevent the wind blowing through the mushrooms. 
 

Keywords:   Mushroom cultivation cabinet using Mon bricks as the supporter for maintaining temperature and humidity 
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-Abstract- 

เทคนิคการวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์รายงานผล 

ด้วยคลาว ์

Dust Measurement Techniques and Air Quality Environment Wireless Report by Cloud 
 

ศริิชัย ลาภาสระน้อย1*, เกรียงกมล มงคลเมอืง1 และ รุ่งเพชร ก่องนอก1 

Sirichai Lapasanoi1*, Kreangkamol Mongkolmuang1 and Rungphet Kongnok1 
 

บทคัดย่อ  

 ภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณท่ีสูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอท่ีจะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ 

สัตว์ พชื หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ อาจเกดิขึน้เองตามธรรมชาติหรือ กรณท่ีีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เป็นผลท าให้เกิดโรค

ในระบบทางเดินหายใจ วิธีการตรวจสอบสภาวะความเป็นพิษของอากาศได้ทันท่วงทีด้วยเทคนิคการวัดปริมาณฝุ่นและ

คุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ ท่ีน าเสนอนี้แบ่งเป็นภาคส่งสัญญาณการตรวจวัดแบบพกพาขนาดเล็กส าหรับ

ภาคครัวเรือน ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO เชื่อมตอ่จอแสดงผล โมดูลสื่อสาร nRF24L01 เซนเซอร์ก๊าซชนิดสาร

กึ่งตวัน าโลหะอกไซค์ MQ-2  MQ-3 ความชื้น อุณหภูม ิ(DHT22) และโมดูลวัดขนาดฝุ่นละออง PMS5003 ประมวลผลส่ง

ข้อมูลมายังภาครับสัญญาณ NodeMCU ESP8266 พร้อมจอแสดงผล ติดต่อสื่อสารระบบ Cloud Blynk ผลการทดสอบ

พบว่า สามารถตรวจวัดค่าก๊าซไวไฟ ประเภทก๊าซแอลพีจี คาร์บอนไดออกไซด์  แอลกอฮอล์ ควัน อุณหภูมิ ความชื้น 

ละอองฝุ่นขนาดเล็ก PM 1.0,  2.5  และ 10 ไมครอน  ส่งข้อมูลไร้สายแบบใกล้เคียงเวลาจริง รัศมี 1 ตารางกิโลเมตร 

บันทึกข้อมูลรายงานผลระบบคลาว์คอมพวิติ้งได้ทุกที่ทีมีอินเตอร์เน็ต เข้าถึงถิ่นทุรกันดารพื้นท่ีอันตรายมคีวามปลอดภัยไม่

ต้องสัมผัสอยูใ่กล้จุดเสี่ยง 
 

ค าส าคัญ:   เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบออนไลน์  
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-Abstract- 

Abstract  
 Weather conditions that are contaminated in quantities that are higher than normal levels for a long time enough 

to cause harm to humans, animals, plants or property may occur naturally or In the case of human actions resulting in 

diseases in the respiratory system How to check the air toxicity in a timely manner with online dust measurement and air 

quality measurement techniques. This presentation is divided into a small portable measurement signal sector for the 

household sector. Uses Arduino UNO microcontroller, display connector, communication module nRF24L01, semiconductor 

gas sensor, metal probe, MQ-2 MQ-3, temperature humidity (DHT22) and particle size measurement module PMS5003. 

Processing data sent to the NodeMCU ESP8266 receiver with display Cloud Blynk communications. The results showed that 

can measure flammable gas LPG   carbon dioxide, alcohol, smoke, temperature, humidity, small dust particles  PM 1.0, 2.5 

and 10 microns. Send wireless data near real time, radius of 1 square kilometer. Record data on the results of the cloud 

computing system anywhere with internet access. Access to the wilderness is difficult to access risky area. Wireless control 

system is safe, no need to touch or near a risk point. 
 

Keyword:   Online air quality meter 
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าส าหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

The Application of Old Air Conditioner for Agricultural Product Drying 
 

ศวิกร ถาลายค า1, วีรวัฒน ์วงค์ชัย1, อนุวัฒน์ อิ่นค า1, พงศธร ไชยวงศ1์ และ นพรัตน ์เกตุขาว1* 

Siwakorn Talaikam1, Weerawat Wongchai1, Anuwat Ainkam1, Pongsathorn Chaiwong1 and  

Nopparat Katkhaw1*  
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานของเคร่ืองปรับอากาศเก่าท่ีน ามาใช้เป็นเคร่ืองอบแห้ง โดยน า

เคร่ืองปรับอากาศเก่าชนิดติดผนังขนาดตามพิกัด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมงมาดัดแปลง และในการทดสอบได้ใช้ตู้อบขนาดกวา้ง 

70 เซนตเิมตร ยาว 70 เซนตเิมตร และสูง 85 เซนตเิมตร มาใชใ้นการทดสอบ จากการทดสอบการท างานของเคร่ืองท่ีสร้างขึ้น

พบว่าเคร่ืองปรับอากาศเก่าสามารถท างานได้โดยมีเงื่อนไขคืออุณหภูมิท่ีไหลเข้าเคร่ืองจะต้องไม่เกิน 60 oC และปริมาณลมท่ี

ไหลผ่านคอยล์เย็นไม่ควรจะต่ ากว่า 10% ของปริมาณลมท้ังหมดท่ีผ่านเครื่อง และจากการทดสอบอบแตงกวาฝานปริมาณ  

5 กิโลกรัม เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อศกึษาการน าลมกลับจากตู้อบมาผ่านเคร่ืองหรือจะใช้อากาศภายนอกท้ังหมดมาผ่านเครื่อง 

พบวา่แบบท่ีใชล้มกลับจากตูอ้บและไมใ่ชล้มกลับจากตูอ้บพบวา่แบบท่ีไม่ใชล้มกลับจากตูอ้บหรือใช้อากาศภายนอกท้ังหมดมา

ใชใ้นการอบ จะท าให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้แห้งกวา่แบบใชล้มกลับจากตูอ้บ 
 

ค าส าคัญ:   เครื่องปรับอากาศ, แอร์เก่า, เครื่องอบแห้ง, ป้ัมความร้อน 
 

Abstract  
This project aims to study the application of air conditioner to agricultural product dryer.  The wall type air 

conditioners of 18,000 btu/ hr is used to invent.  The drying cabinet is 70 cm in width, 70 cm in length and 85 cm in 

height.  From the experiment, it is found that the old air conditioner can operate with the condition that the inlet 

temperature must not exceed 60oC and the air flow through the cooling coil should not be less than 10% of the total 

amount of air passing through the dryer.  And from the drying of cucumber slices for 5 kilograms for 5 hours in order 

to study how to bring the air back from the dryer cabinet or use all the outside air to pass through the dryer.   The 

results is that models that use all external air for drying will be able to dry the product faster than using the air return 

from the dryer cabinet. 
 

Keywords:   Conditioner, Old Air, Drying machine, heat pump system 
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-Abstract- 

การพัฒนาเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัต ิภายใต้แนวความคิดอนิเทอร์เน็ตใน

ทุกสรรพสิ่ง (IoT) 

Development of Automatic Air Conditioning Control Under the Concept of the 

Internet of Things (IoT) 
 

จ ารูญ จันทร์กุญชร1* และ สุริยา สรีะสา1 

Jumroon Chankulchorn1* and Suriya Sirasa1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเคร่ืองควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ด้วยการส าเนา

สัญญาณที่ส่งออกมาจากรีโมทคอนโทรลในแต่ละฟังก์ชันของเครื่องปรับอากาศท่ีใชง้าน จากนั้นจะน าสัญญาณที่ได้ท าการ

จัดท าเป็นชุดข้อมูลโปรแกรมไว้เป็นชุดค าสั่งลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อน าส่งสัญญาณควบคุมผ่านหลอดอินฟราเรด

อีกทีหนึ่ง โดยสามารถรองรับค าสั่งควบคุมเคร่ืองปรับอากาศท่ีส่งมีจากโทรศัพท์มือถือได้ ท้ังการตั้งเวลาเปิด-ปิด การ

ควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือชว่งอุณหภูมิ 25 องศา หรือปรับอุณหภูมติามความตอ้งการของผู้ใช้งานได้ 

ผลจากการทดลองการใช้งานเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ ภายใต้แนวความคิดอินเทอร์เน็ตในทุก

สรรพสิ่ง พบวา่การท างานของอุปกรณเ์ป็นไปตามฟังก์ชันการท างานลักษณะเดียวกับรีโมทคอนโทรล สามารถควบคุมอุณ

ภูมิและควบคุมการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัต ิได้เป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ:   ควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องปรับอากาศ, อนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, รีโมทคอนโทรล 
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-Abstract- 

Abstract 

The objective of this research is to study and design the air conditioner control system. By copying the signal 

output from the remote control in each function of the air conditioner that is used. From then, the signal that has been 

made into a program data set is a set of instructions recorded on the microcontroller, to send control signals through 

infrared transmitters.  Able to support air conditioning control commands sent from mobile phones, both on- off timer. 

The optimum temperature control is the 25 degree temperature range, or adjust the temperature according to the 

needs of users. 

The result of the experiment using the automatic air conditioning control, under the concept of the internet in 

everything.  Found that the operation of the device is in the same function as the remote control.  Can control the 

temperature and control the on-off automatically It very good. 

Keywords: Temperature control, Air conditioner, Internet of things, Infrared remote controls 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความร้อนจากพลาสติกชีวภาพ รีไซเคลิผสมเซรามิก 

เพื่ออนุรักษ์พลังงาน 

Development of Thermal Insulator Decorative Wall from Recycle Bio-Plastic Blend 

Ceramics Composites for Energy Saving 
 

จักรินทร์ น่วมทิม1*, ร าพึง เจริญยศ1, วิชัย มาแสง1 และ อนุชา ขวัญสุข1 

Jakarin Nuamtim1*, Rampueng Jaroenyos1, Wichai Masang1 and Anucha Kwansuk1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมท่ีได้จากการผสมระหว่าง

พลาสติกชีวภาพรีไซเคิลชนิด PLA กับเซรามิก ประเภทเส้นใยเซรามกิ ท่ีใช้ท าเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์ผนังตกแตง่กันความร้อน 

ซึ่งสามารถน าไปใช้งานทางวิศวกรรมได้และเป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 ในการทดลองส่วนผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและเส้นใยเซรามิก ท าการทดลองท้ังหมด  5 อัตรา

ส่วนผสมคือ 90:10, 80:20, 75:25, 70:30 และ 65:35 โดยน้ าหนัก ท าการขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุผสมด้วยวิธีการอบหลอม

ผสมดว้ยความร้อน น าไปบดเป็นเม็ดสารประกอบ (Compound) จากนั้นน าไปอบให้ความร้อนแลว้อัดขึน้รูปเป็นแผ่นวัสดุเชิง

ประกอบ (Composite) ส าหรับขึน้รูปเป็นช้ินทดสอบทางกลและทางกายภาพเพื่อทดสอบหาสมบัตขิองวัสดุผสมท่ีดไีปขึ้นรูป

เป็นผลิตภัณฑ ์

 จากการทดลองพบว่า อัตราส่วน 75:25 มีคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพเหมาะสมท่ีสุด คือ มีค่าการ

ตา้นทานแรงดึงเท่ากับ 9.656 MPa., ค่าการตา้นทานแรงดัดงอเท่ากับ 18.496 MPa. , ค่าการตา้นทานแรงกระแทกเท่ากับ 

1895.188 J/m2, ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.0228 g/cm3, ไม่มีการดูดซึมน้ า, และมีค่าการน าความร้อนเท่ากับ 0.089 

W/mk เนื่องการเพิ่มปริมาณเส้นใยเซรามิกไปจนถึงอัตราส่วน 75:25 วัสดุเสริมองค์ประกอบมีการยึดเกาะระหว่างเส้นใย

และเมทริกซ์ท่ีดี เพิ่มสมบัติทางกลและทางกายภาพ สามารถปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนและปริมาณผลึกเพิ่มขึ้น 

จึงเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปจัดท าเป็นแผ่นผลิตภัณฑผ์นังตกแต่งกันความร้อน 
 

ค าส าคัญ:   พลาสติกชีวภาพรีไซเคิล, เส้นใยเซรามิก, วัสดุเชงิประกอบ  
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the mechanical and physical properties of mixed material from PLA 

recycled bio-plastic with ceramic fiber that used for Heat-Resistant decorative wall panel product which could use in 

engineering works and used as one of a choice in energy conservation and environment preservation. 

 In this research of mixtures between recycled bio- plastic and ceramic fiber, the experiment was conducted 

with 5 ratios of mixture as follows; 90:10, 80:20, 75:25, 70:30, and 65:35 by weight then formed into the mixed-

material panel with forging heat treatment; and then grinded into Compound; then normalizing and forging into 

Composite to form the mechanical and physical test pieces in order to test the properties of good mixed-material for 

product forming. 

 From the research, it was found that the ratio of 75:25 has the most appropriate mechanical and physical 

properties which had Tensile Strength value of 9.656 MPa, Flexural Strength value of 18.496 MPa , Impact Toughness 

value of 1895.188 J/m2, 1.0228 g/cm3 Density , no Water Absorption, and the Heat-transferring value of 0.089 W/mk 

because when the ceramic fiber was added until it reached the ratio of 75:25, the composite would have good 

adhesion between fibers and matrixes with addition of  mechanical and physical properties that could improve the 

heat stability and the quantity of Crystallinity which was most appropriated for providing as the Heat-Resistant 

decorative wall panel product. 
 

Keywords:   Bio plastic, Ceramic fibers, Composite 
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-Abstract- 

การเตรียมฟิล์มแป้งแอคทีฟท่ีประกอบด้วยอนุภาคซิลเวอร์ขนาดนาโนที่สังเคราะห์ด้วย

วธิีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบขั นตอนเดียว 

One-Step Preparation of Active Starch Films Containing Green Synthesized Silver 

Nanoparticles 
 

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์1*, รูสนี  ยีดาแม1 และ อุไรวรรณ ขุนจันทร์1 

Preecha Kasikamphaiboon1*, Rusnee Yeedamae1 and Uraiwan Khunjan1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ขนาดนาโน (AgNPs) ร่วมกับการเตรียมสารละลายฟิล์ม

จากแปง้มันส าปะหลัง ศกึษาลักษณะของ AgNPs และสมบัตติา่ง ๆ ของฟิลม์ รวมท้ังศึกษาการประยุกตใ์ชฟ้ิล์มเชงิประกอบ

ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลการศึกษาลักษณะของอนุภาค AgNPs โดยใช้เทคนิค Spectrophotometry และ 

Scanning electron microscopy สามารถยืนยันการเกิดขึ้นของอนุภาค AgNPs และพบว่า AgNPs มีรูปร่างเป็นทรงกลมท่ีมี

ขนาดอนุภาคอยู่ในระดับนาโนเมตร การเตมิ AgNPs ท่ีมีความเข้มข้น 143 ppm มผีลท าให้การละลายน้ าของฟลิ์มลดลงเป็น 

6 เท่า เมื่อเทียบกับฟิลม์ท่ีไม่มกีารเตมิ AgNPs ในขณะท่ีความแข็งแรงเชงิกลของฟิล์มมคี่าเพิ่มขึน้ เนื่องจาก AgNPs เป็นตัว

เสริมแรงและเสริมความทนทานให้กับฟิล์ม นอกจากนี้การเตมิ AgNPs ลงไปในฟิลม์ท าให้สามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อจุ

ลินรีย์ได้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาและศึกษาลักษณะของฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนท่ีท าจากแป้งมันส าปะหลังและ 

AgNPs ท่ีมีความสามารถในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ 
 

ค าส าคัญ:   ฟิล์มเชงิประกอบ, อนุภาคซิลเวอร์นาโน, ฟิล์มจากแปง้มันส าปะหลัง 
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-Abstract- 

Abstract  
 The aims of this work were to couple both the silver nanoparticles (AgNPs) synthesis and filmogenic suspensions 

preparation and to characterize the obtained AgNPs and active starch films properties.  The application of active films for 

food conservation was also studied.  The results of the characterization of AgNPs using Spectrophotometry and Scanning 

electron microscopy confirm the occurrence of AgNPs and show that the AsNPs are spherical with nanometer size.  The 

addition of AgNPs at a concentration of 143 ppm affects the water solubility with 6 times lower than that of the control 

film.  Mechanical properties of the films increase with increasing AgNPs concentration because AgNPs allow the matrix 

reinforcement and more resistant.  In addition, nanocomposite films containing AgNPs inhibited the growth of 

microorganisms. Thus, it is possible to develop and characterize nanocomposite films based on cassava starch containing 

AgNPs, which confers them antimicrobial properties. 
 

Keywords:   Composite films, Silver nanoparticles (AgNPs), Starch films 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์ภาระขีดจ ากัดของทรงกระบอกผนังบางท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวง

รับภาระผสมระหว่างความดัน, โมเมนต์ดัดและแรงบิด 

Limit Load Analysis for Thin-Walled Cylinders with Circumferential Cracks Under 

Combined Pressure, Bending and Torsion 
 

จริาวุฒิ มปีระกอบ1*, นภัสวรรณ จักไม1, อรวี ลังกาวงค์1 และ สุธรรม อรุณ1 

Jirawut Meprakob1*, Naphatsawan Chakmai1, Orawee Lungkawong1 and Sutham Arun1 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาระขีดจากัดของท่อทรงกระบอกผนังบางท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้น 

รอบวงรับภาระผสมระหว่างความดันภายใน แรงบิด และโมเมนต์ดัด โดยใช้การวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลิเมนต์ 

ในการด าเนินงานได้ท าการปรับเปลี่ยนขนาดความกว้างและความลึกของรอยแตก และท าการวิเคราะห์ค่าภาระขีดจ ากัดท่ี

สภาวะความดันค่าต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อความดันภายในมีค่ามากขึ้น ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรับได้จะมี  

ค่าน้อยลง และเมื่อรอยแตกมีขนาดความลึกและความกว้างมากขึ้นจะส่งผลให้ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรับได้จะมีค่าน้อยลง

เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจ าลองได้ถูกนามาใช้ในการสร้างสมการเพื่อใช้ในการประเมินค่าภาระขีดจ ากัด

ของท่อท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสม ด้วยวธีิการถดถอยพหุคูณ โดยค่าภาระขีดจ ากัดท่ีถูกประเมนิจากสมการ

ดังกล่าวมคีวามแตกตา่งจากค่าท่ีได้จากแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์เฉลี่ยท่ี 5.1 เปอร์เซ็นต ์ 
 

ค าส าคัญ:   ภาระขีดจ ากัด, ไฟไนตเ์อลเิมนต์, วธีิการถดถอยพหุคูณ  
 

Abstract  
 This project aims to analyze the limit load of the thin-walled cylinder with circumferential crack subjected 

combined load between internal pressure and torsional moment and bending moment. The method used in the project 

is based on the 3D finite element (FE)  analysis.  In this work, the finite element models were created by varying the 

crack width and depth. The results show that when the internal pressure increase, the values of limit load that cylinder 

can be subjected decrease. For the case of crack geometry, the value of limit load of cylinder reduce when cracks are 

deeper and wider.  In addition, the results of the finite element simulations have been used to create an equation for 

estimating the limit load of circumferential cracked cylinder subjected to combined load. This equation was created by 

using multiple regression and can estimate the values of limit load within 5.1 percent of finite element results. 
 

Keywords:  Limit load, Finite element, Equation of multiple regression 
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-Abstract- 

ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหล่าในอ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 

Cost and Return on Rice Cultivation of Farmers in Ban Lhao Maejai District  

Phayao Province (2559-2560) 

 

สมชาติ ธนะ1, สุพรรณิการ์ พรหมสุรยิา1 และ บังอร สวัสดิ์สุข2*  

Somchart Tana1, Supanika Promsuriya1 and Bungon Sawatsuk2* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหลา่ ในอ าเภอ

แมใ่จ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 การวจิัยนี้เป็นการวจิัยเชงิส ารวจ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลบ้านเหล่า ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จ านวน 28 ราย จากผลการวิจัย 

พบวา่เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 51-60 ปี เกษตรกรมีต้นทุนในการปลูกข้าวในปกีารเพาะปลูก 2559-

2560 เฉลี่ยเท่ากับ 2,928.51 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ี โดยเฉลี่ย 586.92 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.04    

ต้นทุนผันแปร โดยเฉลี่ย 2,341.57 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.96 มีก าไรสุทธิจากการปลูกข้าวเฉลี่ยไร่ละ 858 บาท 

อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุน ร้อยละ 32.70 อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย ร้อยละ 24.40 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 

ร้อยละ 9.54 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) รอ้ยละ 12.85   
 

ค าส าคัญ:   ตน้ทุนและผลตอบแทน, ข้าว, พะเยา 
 

Abstract  

 This research aims to study the Cost and Return of rice Cultivation of Farmers in Ban Lhao Maejai District  Phayao 

Province (2559-2560). This research is a survey research and collected research data from 28 Farmers by interviewing   

The research results found that farmers are mostly males aged 51-60 years.  The farmers have the cost of planting 

rice in the cultivating year 2016-2017, the average amount is 2,928.51 baht per rai, consisting of the average fixed cost of 

586.92 baht per rai, representing 20.04 percent. The average variable cost is 2,341.57 baht per rai or 79.96 percent. Net 

profits from rice cultivation, an average of 858 baht per rai, Net profit per cost of 32.70 percent, Net profit margin per sales 

ratio of 24.40 percent, Return on investment (ROI) of 9.54 percent. Return on assets (ROA) of 12.85% 
 

Keywords:   Cost and Return, Rice, Phayao province  
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-Abstract- 

การใช้สารสกัดจากผกากรองเพื่อการควบคุมประชากรของผักตบชวาในกว๊านพะเยา 

The use of Lantana camara Extracts to Control Water Hyacinth in Kwan Phayao Lake 

 

บุญร่วม คิดค้า1*, มนัส ทิตย์วรรณ1 และ วิพรพรรณ ์เนื่องเม็ก1 

Bunruam Khitka1*, Manus Titayavan1 and Wipornpan Nuangmek1 
 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลทางการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่นของผกากรองท่ีมีต่อผักตบชวา การทดลองท่ีหนึ่งท าการสกัด

แบบล าดับส่วนของผกากรองพบว่า ส่วนใบแห้งของผกากรอง 1 กิโลกรัม จะได้สารสกัดหยาบชั้นน้ า (AQ) 8.43 กรัม และ 

สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง (NE) 20.48 กรัม ท าฉีดพ่นสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวาในระดับ

โรงเรือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 กรรมวธีิ ๆ ละ 4 ซ้ า โดยท าการฉีดพน่ดว้ยน้ ากลั่นเป็นการทดลองควบคมุ 

ท าการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผักตบชวาในวันท่ี 15 และ วันท่ี 30 หลังการฉีดพ่น พบว่า การฉีดพ่นด้วยสารสกัด

ความเข้มข้น 10% ของสารสกัดหยาบชัน้น้ า และของ สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัตเิป็นกลางนัน้ สามารถลดอัตราการสร้าง

น้ าหนักแห้งของพืชต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ี (CGR) ของผักตบชวาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การทดลองท่ีสอง ศึกษาผลของ

การฉีดพ่นสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวาในกว๊านพะเยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก 

(RCBD) 3 กรรมวธีิ ได้แก่ การฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่นเป็นกลุ่มควบคุม การฉีดพ่นด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ของสารสกัดจากผกากรอง

ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเป็นกลาง และ การฉีดพ่นด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ของสารสกัดหยาบชั้นน้ า พบว่า การฉีดพ่นสารสกัดให้ผลใน

การลดอัตราการสร้างน้ าหนักแห้งของพืชตอ่หนึ่งหนว่ยพื้นท่ี (CGR) อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (NAR) และ ดัชนพีื้นท่ีใบ 

(LAI) ของผักตบชวาในกวา๊นพะเยาได้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตเิมื่อเทียบกับการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น ดังนัน้ จึงควรศกึษาถึง

แนวทางการแสวงหาการประโยชนข์องสารสกัดดังกล่าวในลักษณะเป็นสารก าจัดวัชพชืท่ีได้จากธรรมชาติเป็นล าดับตอ่ไป  
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-Abstract- 

Abstract  
The allelopathic effects of Lantana camara L. leaves extracts on Eichornia crassipes (Martius) Solms-Laubach 

were investigated. The first experiment, allelochemicals of L. camara was extracted by solvent partitioning. The result 

showed that the L. camara 1 kilogram dry weight had AQ fraction 8.43 gram and NE fraction 20.48 gram. Then, the 

effect of crude extract spraying on E.  crassipes was investigated.   The experiment was set up as a completely 

randomized design (CRD) with 6 treatments, i.e. distilled water (control), 1% of NE fraction, 1% of AQ fraction, 10% of 

NE fraction, 10% of AQ fraction from L.  camara.  The experiment had four replications in greenhouse condition.  The 

data were collected at 15 and 30 days after application. The results showed that, treatment of 10% of NE fraction and 

10% of AQ fraction could promote statistically significant differences in the crop growth rate (CGR)  reduce of water 

hyacinth. The second experiment was set up as a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three treatments, 

i.e. distilled water (control), 10% of NE fraction and 10% of AQ fraction from L. camara on field condition. The result 

showed that, the treatment of 10% of NE fraction and 10% of AQ fraction could significantly reduce crop growth rate 

(CGR) and net assimilation rate (NAR) of water hyacinth on field condition. Allelopathic effects of L. camara under field 

conditions also need further research in pursuit of a new effective natural herbicide. 

 

Keywords: allelopathic effect, Eichornia crassipes, growth analysis, Lantana camara  
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-Abstract- 

อทิธิพลของพันธุ์และสารกระตุ้นภมูิคุ้มกนัของพชืต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการ

ของผักกาดหอมใบแดงที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์  

Influence of Varieties and Exogenous Chemical Elicitors on Economic Yield and 

Nutritional Values of Red Lettuce Cultivated in Hydroponics System    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 ท าการวิจัยเพื่อการปรับปรุงผลผลิต และคุณค่าทางโภชนการของผักกาดหอม ประเมินการเปลี่ยนแปลงของคุณค่า

ทางโภชนาการ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณของแอนโทไซยานินในผักกาดหอมพันธ์ุเบบ้ีเรดโอ๊ค เรดโอ๊ค และเรดคลอ

รอล ท่ีได้รับการฉีดพ่นกรดโฟลิค กรดซาลิไซลิก และสารเมทิลจัสโมเนตท่ีระดับความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 40 มิลลิโมลาห์ 

ท าการทดลองโดยปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิก และวางแผนทดลองแบบสปริตพล็อต พบวา่ ผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊ค ท่ีได้รับ

การฉีดพ่นด้วยสารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ มีปริมาณสารฟีนอลลิก ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณ

แอนโทไซยานินสูงท่ีสุด เท่ากับ 987.34 ไมโครกรัม GAE/กรัมน้ าหนักสด เปอร์เซ็นต์การก าจัดอนุมูลอิสระ 64.27 เปอร์เซ็นต์ 

และ 19.63 ไมโคร/กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พันธ์ุของผักกาดหอม ชนิดของสารชักน า และความเข้มข้น 

ของสารชักน าไมท่ าให้ของปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมัน และใยอาหารของผักกาดหอมมผีลความแตกตา่งกันทางสถิติ 
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Abstract  
Experiments were established for improve yield and nutritional values of red leaf lettuce. The first experiments, 

the study was to evaluate nutritional values, antioxidant activity and anthocyanin content in 3 lettuce varieties such as 

baby red cos, red oak and red cloral.  All lettuce varieties were sprayed with 4 chemical inducers (folic acid, salicylic 

acid and methyl jasmonate) in various concentrations spray (0, 10, 20 and 40 mM). The experiments in the hydroponic 

system were set up as split plot design and 3 replications.  The results showed that red oak variety was sprayed with 

40 mM methyl jasmonate had significant effects on total phenolic compound, antioxidant activity and anthocyanin 

content as 987.34 µ gGAE/ g FW, 64.27 % radical scavenging and 19.63 µ g/ g FW, respectively.   While, lettuce 

varieties, chemical inducers and concentration spray had no effect on carbohydrate, protein, fat and dietary fiber of 

the lettuce.   
 

Keywords:    Red Leaf Lettuce, Nutritional values, Antioxidant, Hydroponics   
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-Abstract- 

ผลของการใช้สารยับยั งการเจริญเตบิโตของพืช และแคลเซียมโบรอนต่อการชักน า 

การออกดอกของมะกอกโอลฟีพันธุ์อาร์บิควินา/อาเอสพจีี  

Effect of Some Growth Retardants and Calcium-Boron to Flowering Induction of 

Olive Variety Arbequina/RSPG    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  
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บทคัดย่อ 
 ท าการวจิัยท่ีมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชม้ะกอกโอลีฟพันธ์ุอาร์บิควินา สายพันธ์ุอาร์เอสพจีี จ านวน 80 ตน้ มาศกึษา

การเจริญเติบโต และท าการชักน าให้ออกดอก โดยใช้การฉีดพ่นน้ ากลั่น การฉีดพ่นสารแอสพาราจีน (10-5 M) การฉีดพ่น 

กรดคลอโรจีนิค (10-5 M) และการฉีดพ่นแคลเซียมโบรอน เป็นสารชักน า วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 4 กรรมวิธี 

พบว่า ทุกกรรมวิธีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางล าต้นท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และไม่มีผลต่อการการเกิด 

ตาดอกของมะกอกโอลีฟท่ีปลูกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างไรก็ตาม พบว่าการฉีดพ่นด้วยกรดคลอโรจีนิคมีผลต่อ

ปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของต้นมะกอกโอลีฟแตกตา่ง

กับการฉีดพ่นด้วยกรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยพบว่าท าให้มะกอกโอลีฟสะสมน้ าตาลชนิดท่ีไม่ได้เป็น

ส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน สูงท่ีสุดเท่ากับ 40.1 และ28.24 ตามล าดับ ขณะท่ี 

การฉีดพน่ทุกกรรมวธีิไมท่ าให้มีผลตอ่การออกดอก การตดิผล และ การเกิดตาดอกของมะกอกโอลีฟในระยะทดลอง  
 

ค าส าคัญ:   การตดิตามการเจรญิเตบิโต, การชักน าการออกดอก, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี 
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-Abstract- 

Abstract  
This research work at University of Phayao.   Eighty plants of Olea europaea var.  Arbequina/RSPG were 

monitored in vegetative growth and flowering induction.  Four treatments as distilled water (control group), asparagine 

(10-5 M), chlorogenic acid (10-5 M) and commercial calcium-boron (Phomax®) were used to induce flowering of olive 

trees.  The experiment was set up as complete randomized designs with 4 treatments.   The results showed that all 

treatment application had nonsignificant effects on flowering and fruit setting of olive.   While, the application of 

asparagine, chlorogenic acid and commercial calcium-boron had statistically significant effects on total non- structural 

carbon (TNC) and carbon : nitrogen ration (C:N ration) when compared with control group. 
 

Keywords:   Growth monitoring, Floral induction, Olive variety Arbequina/RSPG 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบปริมาณของสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการ

ต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวย 

Comparative Analysis of Phenolic Compounds Content and Free Radical Scavenging 

Capacity of Chrysanthemum Flower Extracts 
 

รวิสรา รื่นไวย์1* 

Rawisara Ruenwai1* 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของสารสกัดกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์

จากเก๊กฮวยดอกเหลืองและเก๊กฮวยดอกขาว โดยใช้ตัวท าละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95  และ 

น้ ากลั่นปราศจากเชื้อ ผลพบว่า สามารถตรวจวัดปริมาณสารประกอบฟีนอลิคท้ังหมดของเก๊กฮวยดอกขาวท่ีสกัดด้วย 

เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 สูงสุดมีค่าเท่ากับ 343.40 ± 6.88 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 

ในขณะท่ีชนิดของตัวท าละลายไม่มีผลต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกในเก๊กฮวยดอกเหลือง การสกัดดอกเก๊กฮวย 

ท้ังสีเหลืองและสีขาวด้วยเอทานอลท าให้ได้ปริมาณของฟลาโวนอยด์สูงกว่าการสกัดด้วยน้ ากลั่น มีค่าเท่ากับ 455.75 ± 

12.38 และ 441.92 ± 43.59 มลิลกิรัมสมมูลของคาเทคินต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ เมื่อทดสอบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูล

อิสระของสารสกัดท่ีได้พบว่ามีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี โดยมีความเข้มข้นของสารท่ีท าลายอนุมูล

อิสระ DPPH เท่ากับ 197.04 ± 1.57 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินซีต่อกรัมน้ าหนักแห้ง นอกจากนี้ สารสกัดเก๊กฮวย 

ดอกเหลืองและเก๊กฮวยดอกขาวมีความสามารถในการรีดิวซ์ธาตุเหล็กท่ีสามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้โดยไม่มคีวาม

แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.01) ความรู้ท่ีได้สามารถน าไปใช้ในการออกแบบสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดดอกเก๊กฮวย

เพื่อให้ได้ท้ังปริมาณและคุณภาพของสารท่ีต้องการน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางการแพทยแ์ละการใชป้ระโยชนท์างการค้าตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   เก๊กฮวยสีเหลอืง, เก๊กฮวยสีขาว, ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟีโนลิก 
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-Abstract- 

Abstract 
 The purpose of this study was to compare the content of phenolic compounds and flavonoids of Chrysanthemum 

indicum and Chrysanthemum morifolium flower extracts by using 2 types of solvents, 95 percent ethanol, and sterile 

distilled water. The results showed that the total amount of phenolic compounds of white chrysanthemum extracted with 

ethanol 95 percent concentration was highest is 343.40 ± 6.88 mg equivalent of gallic acid per gram of dry weight. 

While the type of solvent does not affect the content of phenolic compounds of yellow chrysanthemum flowers. Extraction 

of yellow and white chrysanthemum flowers with ethanol resulted in a higher amount of flavonoids than distilled water 

extracts, equivalent to 455.75 ± 12.38 and 441.92 ± 43.59 mg equivalent of catechin per gram dry weight, respectively. 

The extract has been found to be a good antioxidant by exhibit strong free radicals scavenging namely, DPPH equal to 

197.04 ± 1.57 mg equivalent of vitamin C per gram dry weight.  In addition, the Chrysanthemum extracts can reduce 

iron that can accelerate oxidation and were not significant (p> 0.01). The knowledge obtained can be used for optimization 

the conditions for extracting Chrysanthemum flowers in order to obtain both the quantity and quality of the substances 

that need to be used in medical and commercial uses. 
 

Keywords:   Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum morifolium, Free radical scavenging capacity, Phenolic compounds 
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-Abstract- 

ผลของสารคงตัวต่อการแปรรูปผลติภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 

Effects of Stabilizing Agents on Dried Dessert Plate Production from Ma-Kiang  
 

สุมนา เหลอืงฐิตกิาญจนา1*, คุณากร ขัติศร2ี, ไผ่แดง ขวัญใจ2 และ วาสนา พิทักษ์พล3           

Sumana Leaungthitikanchana1*, Kunakorn Katsri2, Paidaeng Khwanchai2 and Wasna Pitakpol3  
 

บทคัดย่อ    

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาชนดิและปริมาณของสารคงตัวท่ีเหมาะสมในการผลิตมะเกี๋ยงแผ่น โดยเตมิสารคง

ตัว 3 ชนิด ได้แก่ เพกติน 2, 4, 6 และ 8 กรัม; กัวว์กัม 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 กรัม และมอลโทเดกซ์ทริน 0.25, 0.45 และ 

0.65 กรัม พบว่า การเติมเพกตินสามารถขึ้นรูปมะเกี๋ยงแผ่นได้และส่วนผสมเกาะตัวกันเป็นแผ่นได้ดีกว่าการเติมกัวว์กัมและ

มอลโทเดกซ์ทริน โดยการเติมเพกติน 6 กรัม มีคะแนนเฉลี่ยความชอบและคุณภาพโดยรวมสูงท่ีสุดเท่ากับ 6.43±1.33 มีค่า

ลักษณะสี L*, a* และ b* เท่ากับ 29.16±0.78, 13.07±0.30 และ 3.12±0.14 ตามล าดับ และมีค่าเนื้อสัมผัส เท่ากับ 

445.49±52.61 กรัม ในขณะท่ีคุณภาพทางเคมพีบวา่ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ เท่ากับ 3.31±0.09 

และ 0.133±0.007 ตามล าดับ ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ เท่ากับ 6 ˚Brix ค่าความชื้นท่ีวิเคราะห์ได้ เท่ากับ 

18.15±0.05% และปริมาณน้ าอสิระในอาหาร (aw) เท่ากับ 0.6744±0.0104 
 

ค าส าคัญ: มะเกี๋ยง, การอบแห้ง, ผลไม้แผ่น 
 

Abstract                                                             

The aim of this study was to investigate the appropriate types and amounts of stabilizing agents for production 

of Ma-Kiang leather.  The stabilizing agents were studied as following:  pectin 2, 4, 6, 8 g; guar gum 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8 g; maltodextrin 0.25, 0. 45, 0.65 g.  The results showed that using pectin resulted in better forming and stick 

together product than using guar gum and maltodextrin.  The appropriate amount of pectin was 6 g.  The highest 

sensory score for overall acceptance was 6. 43 ± 1.33.  The color ( L* , a* , b* )  and texture were 29 . 1 6±0. 7 8 , 

13.07±0.30 and 3.12±0.14, respectively. The pH, titratable acidity, total soluble solid, moisture content, and water 

activity were 3.31±0.09, 0.133±0.007, 6 ˚Brix, 18.15±0.05% and 0.6744±0.0104, respectively.   
 

Keywords: ma-kiang, drying, dry fruit dessert plate 
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-Abstract- 

การแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ของข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) ในสภาวะ 

การขาดโบรอน           

The Expression of TaNIP3;1 in Wheat (Triticum aestivum L.) Under Boron 

Deficient Growth condition  
 

สุมนา เหลอืงฐิตกิาญจนา1* และ โทรุ ฟุจวิะระ2            

Sumana Leaungthitikanchana1* andToru Fujiwara2 

 

บทคัดย่อ                                                          

จากการศึกษารูปแบบและเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในใบและรากของข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 

(พันธ์ุทนต่อการขาดโบรอน) และข้าวสาลีพันธ์ุ Bonza (พันธ์ุอ่อนแอต่อการขาดโบรอน) ภายใต้สภาพปกติและขาดโบรอน 

ด้วยเทคนิค quantitative real-time PCR พบว่า ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 และ Bonza มีการแสดงออกของยีน TaNIP3;1  

ในรากสูงกว่าใบ ท้ังในสภาพปกตแิละสภาพขาดโบรอน และเมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของยนี  TaNIP3;1 ระหว่างข้าว

สาลีท้ัง 2 พันธ์ุ พบว่า ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 มีค่าการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ท่ีสูงกว่าพันธ์ุ Bonza ท้ังรากและใบ  

ในสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน โดยยีน TaNIP3;1 อาจเกี่ยวข้องหรือมีการท างานร่วมกับยีนตัวอื่นในการควบคุม 

การชักน าในกระบวนการดูดซึมโบรอนของรากข้าวสาลี 
 

ค าส าคัญ:   TaNIP3;1, การขาดธาตุโบรอน, การแสดงออกของยนี, ข้าวสาล ี
 

Abstract  

The objective of this study aimed to determine the TaNIP3;1 gene expression pattern and the comparison of the 

TaNIP3;1 gene expression on leaves and roots of Fang60 (boron deficient tolerant variety) and Bonza (boron deficient sensitive 

variety) .  The TaNIP3;1 gene expression of Fang60 and Bonza was detected by the quantitative real- time PCR method. 

Plants were grown under boron sufficient and deficient condition.  The results showed that TaNIP3 ;1  in Fang60 and Bonza 

was expressed at relatively high levels in root compared to leaves under both condition.  The mRNA expression levels of 

TaNIP3;1 in Fang60 were higher than that in Bonza on roots and leaves under both boron sufficient and deficient condition. 

It is possible that TaNIP3;1 may concern with facilitating boron uptake in soil to root or may cooperate with the other genes 

of the regulation to induce the boron on root. 
 

 Keywords: TaNIP3;1, boron deficiency, gene expression, wheat 
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-Abstract- 

การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี  

Screening of Phosphate Solubilizing Bacteria from Orchard Soil in Chanthaburi 

Province 
 

จริภัทร จันทมาลี1*, วิญญู ภักดี1, จติรทิพย์ ดวงงาม1 และ สริิวรรณ เตชะพิบูลทรัพย์1 

Jirapat Chanthamalee1*, Winyou Puckdee1, Chitthip Duangngam1 and Siriwan Techaphibunsab1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการคัดแยกและศึกษากิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย โดยเก็บดินสวนผลไม้

จ านวน 10 ตัวอย่าง รอบทรงพุ่มต้นผลไม้ท่ีระดับความลึก 15 เซนติเมตร น ามาคัดแยกแบคทีเรีย PSB โดยใช้อาหาร 

Pikovskaya (PVK) ด้วยเทคนิคการเจือจางล าดับส่วน  แยกได้เชื้อจ านวน 13 ไอโซเลท ที่แสดงวงใสรอบโคโลนีบนอาหาร PVK 

และเป็นแบคทีเรียแกรมลบท่ีมีรูปร่างเซลล์แบบแท่ง เมื่อน าแต่ละไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตบน

อาหาร PVK ท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต (5 กรัม/ลิตร) โดยใช้วิธี  Disk diffusion บ่มเพลทเป็นเวลา 5 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง  

จาก 13 ไอโซเลท พบเพียง 2 ไอโซเลท คือ I3-3 และ O1.2-1 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการละลายฟอสเฟต โดยมีค่าการละลาย 

2.93 ± 0.01 และ 2.65 ± 0.18  ตามล าดับ ผลการทดสอบทางสัณฐานวิทยาและชวีเคมีเพื่อจัดจ าแนกชนดิของเชื้อพบวา่ I3-3 

และ O1.2-1 จัดอยูใ่นจีนัส Alcaligenes และ Xantrobacter ตามล าดับ  หลังจากนัน้ทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตใน

อาหารเหลว PVK ท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟตและเฟอร์ริกฟอสเฟต 0.5 และ 5 กรัม/ลิตร เทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อ 

บ่มฟลาสก์โดยการเขยา่ 150 รอบ/นาที อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 7 วัน เฉพาะ Xantrobacter sp. O1.2-1 เท่านัน้ท่ีสามารถละลาย

ไตรแคลเซียมฟอสเฟตและเฟอร์ริกฟอสเฟตได้ 0.72 ± 0.12 และ 0.45 ± 0.21 มลิลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:   การคัดเลอืก, แบคทเีรียละลายฟอสเฟต, ดินสวนผลไม้, จันทบุรี 
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Abstract  
 This research aimed to isolate the phosphate solubilizing bacteria ( PSB)  and characterized their solubilizing  

P abilities.  Ten orchard soil samples were taken from the bush at a depth of 15 cm and was investigated for PSB using 

Pikovskaya (PVK) medium by serial dilution technique. Thirteen isolated strains showing clear halo zone around their colonies 

on PVK medium were all Gram-negative rod.  After that, all strains were tested for the efficacy in dissolving P from  PVK 

broth amended with 5 g/l Ca3(PO4)2 by disk diffusion method for 5 days at room temperature. Out of 13 isolates, 2 isolates 

were superior in dissolving P with solubilizing index of 2.93 ± 0.01 and 2.65 ± 0.18 for I3-3 and O1.2-1, respectively.  

The morphological and biochemical method for identification of bacteria revealed that I3-3 and O1.2- 1 were belonged to 

genus Alcaligenes and Xantrobacter, respectively. After that, the P dissolving abilities of the selected strains were determined 

in PVK broth containing 0.5 and 5 g/l of tricalcium phosphate and ferric phosphate as compared to the uninoculated control. 

The treatments were incubated with shaking (150 rpm) at room temperature for 7 days. Among these two potent isolates, 

the results showed that only Xantrobacter sp.  O1.2-1 could solubilize P from tricalcium phosphate and ferric phosphate at 

0.72 ± 0.12 and 0.45 ± 0.21 mg/l, respectively.  

Keywords:   Screening, Phosphate solubilizing bacteria, Orchard soils, Chanthaburi 
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-Abstract- 

อทิธิพลของโพแทสเซียมไนเตรทการเจรญิเติบโต และสารทุติยภูมิของมะกอกโอลฟี 

Influence of Potassium Nitrate on Growth and Some Secondary Metabolite of Olive    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทต่อการสะสมธาตุอาหาร สารทุติยภูมิบางชนิด และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในใบ

ของมะกอกโอลีฟสายพันธ์ุอาร์บีควีนา/อาร์เอสพีจี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 กรรมวิธี ได้แก่ การฉีดพ่นด้วยน้ า

กลั่น การฉีดพ่นด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ความเข้มข้น 0, 50, 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าการฉีดพ่นปุ๋ย

โพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 400 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้มะกอกโอลีฟท่ีได้รับการฉีดพ่นมีความสูง 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น และจ านวนกิ่งต่อต้นสูงท่ีสุด นอกจากนี้ การฉีดพ่นด้วย 400 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มี

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในใบสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.326% และ 0.354% ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น และ

โพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 50 และ 100 มลิลิกรัมตอ่ลิตร อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิยิ่งไปกวา่นัน้ การฉีดพน่ด้วยอัตรา 200 

และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ยังส่งผลให้มะกอกโอลีฟมีการสะสมปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดสูงท่ีสุดเท่ากับ 2.77% และ 

2.73% ตามล าดับ แตก่ารฉีดพน่ด้วยอัตรา 400 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ท าให้มะกอกโอลีฟมสีารฟีนอลลิคท้ังหมด สารโอลิวโรเปอิน 

และมฤีทธ์ต้านอนุมูลอสิระท่ีตรวจวัดด้วยเทคนคิ DPPH และ FRAP สูงกวา่กรรมวธีิอ่ืน ๆ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ:   โพแทสเซียมไนเตรท, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี, การเจรญิเตบิโต, สารทุตยิภูมิ 
 

Abstract  
The aim of this study was to investigate the effect of potassium nitrate fertilizer on nutrient accumulation, some 

secondary metabolites and antioxidant activity of Olive var.  Arbequina/RSPG.   The experiment was set up as CRD with 5 

treatments as sprayed with distilled water (control) , potassium nitrate concentrations of 50, 100, 200 and 400mg/L.  The 

result showed that spraying with potassium nitrate at concentration of 400 and 200 mg/L effected on the highest of plant 

height, plant diameter and of branch number/plant.   Furthermore, the total nitrogen of olive trees sprayed with potassium 

nitrate at rate of 400 and 200 mg/L were 0.326% and 0.354% respectively which was significantly higher than distilled 

water, 50 and 100 mg/L of potassium nitrate.   It was further found that the application of potassium nitrate at the rate of 

200 and 400 mg/L gave the highest of total K at 2.77% and 2.73%.  While the potassium nitrate application rate of 400 

mg/L effected on the highest of total phenolic content, olueropein and antioxidant activity by DPPH and FRAP 
 

Keywords: potassium nitrate, Olive variety Arbequina/RSPG, Growth, secondary metabolyte 
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-Abstract- 

ผลของความยาวนานของการไดร้ับแสงต่อการเจรญิเติบโต ผลผลติ และคุณภาพของ

หญ้าหวานในแปลงปลูกเชิงการค้าร่วมกับเกษตรกรในพื นที่จังหวัดพะเยา  

Effect of Light Durations on Growth, Yield and Quality of Stevia rebaudiana Bertoni 

in Traditional Agroecosystem Scale at Phayao Area   
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 

ท าการปลูก และประเมินการผลผลิตทางเศรษฐกิจ และ คุณภาพของหญ้าหวานท่ีปลูกในแปลงปลูกหญ้าหวาน

เชงิการค้าร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ด้วยการให้ได้รับแสง 12, 14 และ 16 

ชั่วโมง/วัน แก่หญ้าหวานท่ีปลูกในพื้นท่ีของเกษตรกร พบว่า การได้รับแสง 16 ชั่วโมงท าให้ต้นของหญ้าหวานท่ีปลูกในดนิ

ร่วมกับเกษตร ท าให้หญ้าหวานมีความสูง ขนาดของใบ จ านวนใบ/ตน้ น้ าหนักสด/ตน้ น้ าหนักแห้ง/ตน้ ผลผลิต/ไร่ สิ่งท่ีสกัด

ได้ท้ังหมด สารสตีวิโอไซด์ คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และ แคโรทีนอยด์สูงท่ีสุด เท่ากับ 26.08 (เซนติเมตร) 6.55 

(ตารางเซนติเมตร) 50.16 (ใบ/ต้น) 333.21 (กรัม/ต้น) 110.29 (กรัม/ต้น) 56.66 (กิโลกรัม/ไร่) 17.02 (เปอร์เซ็นต์) 2.01 

(มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.090 (มิลลิกรัมของ quercetin/มิลลิกรัมของสารสกัด) 19.34 (มิลลิกรัม/ลิตร) 9.05 

(มลิลกิรัม/ลิตร) 4.98 (มลิลกิรัม/ลิตร) รองลงมาคือ การให้แสง 14 และ 12 ชั่วโมงตามล าดับ จากการทดลองแสดงให้เห็น

วา่ความยาววันท่ีพืชได้รับ เป็นปัจจัยท่ีจ ากัดการเจรญิเตบิโตและการให้ผลผลิตของหญา้หวานท่ีปลูกในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา 
 

ค าส าคัญ:   ความยาวนานในการรับแสง, หญ้าหวาน, ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
 

Abstract  
Economic yield and quality of Stevia rebaudiana Bertoni leaf in traditional agroecosystem scale at Phayao 

area was investigated.   The experiment was set up as a CRD with 3 treatments of day length condition ( 12 hrs. , 

14hrs.  and 16 hrs. )  on farmer field.   The result showed that, 16 hours/day gave the highest plant height, leaf size, 

leaf number/plant, fresh weight/plant, dry weight/plant, economic yield, residues on extraction yield, stevioside content 

and carotenoids as 26.08 cm, 6.55 cm2, 50.16 leaf/plant, 333.21 g/plant, 110.29 g/plant, 56.66 Kg dry weight/rai, 

17.02% , 2.01 mg/g dry weight and 4.98 mg/ l, respectively.   These indicate that the economic yield and quality of 

stevia leaf at Phayao area is limited by the day length and long light duration. 
 

Keywords:   Light duration, Stevia, Economic yield   
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-Abstract- 

การพัฒนาสูตรเพาะเหด็เป๋าฮื อโดยใช้ซังขา้วโพดและจอกหูหนูแห้งเป็นอาหารเสริม 

Development of Abalone Mushroom Cultivation using Dried- Corn Cobs and 

Floating Mass as a Supplement for Mushroom Substrate  

 

วราภรณ์ แก้วคอน1*, นิคม นาคสุพรรณ2, อินธิรา สีธิ1, พัชราภรณ์ ตา้วมูล1, สุภาพร เพชรกลางไพร1 และ

กาญจนา ลักษมงคล1 

Waraporn Kaewkhon1*, Nikhom Naksupan2, Intira Seethi1, Phatcharaporn Taomun1, Supaporn Phetklangphai1 

and Kanjana Lagsamongkol1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อโดยใช้อาหารเสริมจากวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติ คือ  

ซังข้าวโพดและจอกหูหนู แบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ก้อน กลุ่ม 1 คือ กลุ่มควบคุมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพียง

อย่างเดียว กลุ่ม2 คือ กลุ่มควบคุมแบบบวกใช้ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราผสมกับอาหารเสริมส าเร็จรูป (5%) กลุ่ม3 คือ กลุ่มควบคุม 

ขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมซังข้าวโพด (5%) กลุ่ม 4 คือ กลุ่มทดลองผสมซังข้าวโพด (5%) และจอกหูหนู อัตราส่วน 0.25, 0.5, 

1.0, 2.5, 5.0 และ 10.0% ตามล าดับ จากนัน้เก็บผลการเจริญของเส้นใย และผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ ใน 1 รอบ (ประมาณ 30 วัน)  

จากผลการวิจัยพบว่า การเจริญของเส้นใยเห็ดเป๋าฮื้อท่ีผสมจอกหูหนูอัตราส่วน 1.0 และ 2.5% มีการเจริญของเส้นใยเร็ว  

มีโครงสร้างของดอกเห็ด (fruiting body) ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา) และกลุ่มควบคุม (ซังข้าวโพด)  

แตใ่นด้านผลผลิตเห็ด พบวา่ กลุ่มทดลองท่ีผสมจอกหูหนู อัตราส่วน 0.5-10.0% ให้ผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อได้มากกวา่กลุ่มควบคุม 

กลุ่มควบคุมแบบบวก และกลุ่มควบคุม (ซังข้าวโพด) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยกลุ่มท่ีผสมจอกหูหนูอัตราส่วน 1.0%  

ให้ผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อมากท่ีสุด เท่ากับ 2,532.85 กรัม น้ าหนักเห็ดเฉลี่ยเท่ากับ 126.64 ± 18.87 กรัมตอ่ก้อน ซึ่งมากกวา่กลุ่ม

ควบคุมอยา่งมนีัยส าคัญ (p<0.05) แสดงให้เห็นวา่การใชซ้ังข้าวโพดกับจอกหูหนูเป็นอาหารเสริมสามารถใช้เพาะเห็ดเป๋าฮื้อได้ 
 

ค าส าคัญ: เห็ดเป๋าฮื้อ, ซังข้าวโพด, จอกหูหนู  
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Abstract  
  The aim of this research was to develop abalone mushroom cultivation by using supplement from natural 

waste; corn cobs and floating mass (Salvinia cucullata Roxb) .  The experiment was assigned to 4 groups (N=20) ; 

group1 sawdust; group 2 sawdust supplemented with 5% chemical supplement; group3 sawdust supplemented with 

5% corn cob; group 4 sawdust supplemented with 5% corn cob and various concentration of floating mass (0.25, 0.5, 

1.0, 2.5, 5.0 and 10.0%, respectively). The mycelia of abalone mushroom were measured and the yield of abalone 

mushroom on the different levels of substrate supplementation determine by recording the percentage of colonization 

and weight of fruiting body in the first flush ( approximately 30 days)  The results showed that the substrate 

supplementation with floating mass at 1.0 and 2.5% promoted the growth of mycelium as same as control group. 

Interestingly, the substrate supplementation with floating mass at 0.5-10.0% showed significantly the yield of abalone 

mushroom when compared to all control groups (p<0.05) .  The substrate supplementation with floating mass at 1.0% 

showed the highest yields of abalone mushroom about 2,532.85 grams and the average in weight of fruiting body 

was 126.64 ± 18.87 grams per bag (p<0.05). Therefore, the results concluded that natural waste; corn cob and floating 

mass can be used as the supplement for abalone mushroom cultivation. 
 

Keywords:  Abalone mushroom, Corn cob, Floating mass 

  



104 

 

-Abstract- 

ฤทธิ์การส่งเสริมการเจริญของต้นขา้วโดยการใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ท้องถ่ิน

ส าหรับการปลูกข้าวแบบชีววิถีในจังหวัดเชียงราย 

Rice Growth Promoting Effects of Local Strain Trichoderma in Chiang Rai Province 

on the Biosphere Smart Agriculture  
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บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma longibrachiatum สายพันธ์ุประจ าถิ่นต่อ

การเจรญิเตบิโตของตน้ขา้วในโรงเรือนเพาะช า โดยเลอืกใช้ขา้วท่ีนิยมปลูกในจังหวัดเชยีงราย 3 สายพันธ์ุ คือ ข้าวเจ้าหอม

ขาวดอกมะล ิ105, ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนยีวสันป่าตอง 1 แบ่งการทดลอง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมดิน, ควบคุม 

NPK, ผสมสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มาความเขม้ขน้ 3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง ตามล าดับ ประเมิน

ฤทธ์ิการส่งเสริมการเจรญิของต้นข้าวของเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้านความสูง จ านวนกอ และขนาดกอ ของต้นข้าวเป็นระยะ

เวลานาน 2 เดือน ในสภาพการเพาะเลี้ยงในโรงเรือนพืช จากผลการวิจัย พบว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้นท่ี 

3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง สามารถสง่เสริมการเจริญของตน้ข้าวเจ้าหอมขาวดอกมะลิ 105 ข้าว

เจ้าไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนยีวสันป่าตอง 1  ทัง้ด้านความสูงของล าต้น จ านวนการแตกกอ และขนาดกอย่อย แตกตา่งจาก

กลุ่มควบคุมดิน และ NPK อย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) งานวจิัยนี้สรุปได้ว่า เชื้อรา Trichoderma longibrachiatum สายพันธ์ุ

ประจ าถิ่นสามารถส่งเสริมการเจริญของต้นขา้วเจ้าหอมขาวดอกมะลิ 105, ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนยีวสันป่าตอง 1 

ได้ เหมาะส าหรับการท าการเกษตรอนิทรีย์แบบชวีวถิี ในจังหวัดเชยีงรายได้  
 

ค าส าคัญ:   เชื้อราไตรโคเดอร์มา, สันป่าตอง-1 ไรซ์เบอร์รี, ขาวดอกมะลิ 105 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this study was to evaluate the rice-growth promoting effects of local strain biological agent, 

Trichoderma longibrachiatum, for Thai- northern traditional cultivation in Chiang Rai Province.  In greenhouse 

experiment, three- different varieties of rice in Chiang Rai Province such as Thai jasmine rice-Khao Dawk Mali 105, 

Rice berry and San Pah Tawng- 1 were cultured and maintained in a pot experiment for 2 months.  Five treatments 

were divided; soil control, NPK fertilizer, Trichoderma longibrachiatum-treated at 3 concentrations, 3.0X1012, 7.5X1012 

and 1.5X1013 conidia/pot, respectively.  The shoot height, tiller number and diameter tiller in size were measured and 

photographed for 2 months. The results demonstrated that Trichoderma-treated groups in Khao Dawk Mali 105, Rice 

berry, and  San Pah Tawng-1 significantly promote   plant growth parameters; shoot height, tiller number and tiller in 

size when compared with control group; soil and NPK  ( p<0.05) .  The results concluded that a biological agent, 

Trichoderma longibrachiatum, can be used as a potential growth-promoting agent for organic rice cultivation in Chiang 

Rai Province.  
 

Keywords:  Trichoderma, San-Pah-Tawng 1, Rice berry, Khao Dawk Mali 105  
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-Abstract- 

การยับยั งการเจรญิเติบโตของมอดแป้ง (Tribolium castaneum) โดยน  ายางปอกระสา 

(Broussonetia papyrifera) 

Growth Inhibition of Red Flour Beetle (Tribolium castaneum) by Latex of Paper  

Mulberry (Broussonetia papyrifera) 

 

ปวีณา โพธิ์ทอง1*, ภัทรวดี ตัง้ชัยสุริยา1, สุกัญญา ตะ๊กับ1, อรทัย หวังสันตธิรรม1,นุจิรา ทาตัน1, 

จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล1 และ คงศักดิ์ พรอ้มเทพ1 

Paweena Pothong1*, Pattarawadee Tangchaisuriya1, Sukanya Takab1, Orathai Wangsantitham1,  

Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1 and Kongsakdi Promtep1 
 

บทคัดย่อ 

 มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บท่ีส าคัญ ซึ่งกินอาหารประเภทแป้งในระยะตัวอ่อนและตัว

เต็มวัย ดังนั้นเอนไซม์ -amylase จึงมีความส าคัญในการย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล มีรายงานว่าสารสกัดเมทานอลของน้ ายาง

จากหม่อน ข่อย ปอกระสา มะเดื่อปล้อง สาเก โพ ผักเลือด และขนุน มีผลยับยั้งการท างานของเอนไซม์ -amylase  

ในมอดแป้ง ในสภาวะ in vitro ซึ่งพชืเหล่านี้จัดอยูใ่นวงศ ์Moraceae มลีักษณะเด่นคือมียางสีขาวขุ่นคล้ายน้ านม ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของมอดแป้งโดยน้ ายางปอกระสาในสภาวะ in vivo  โดยศึกษาผลของน้ าสารสกัดน้ ายางที่มี

ต่อน้ าหนัก ความยาว และอัตราการตายของมอดแป้งระยะตัวหนอน น้ าหนักของดักแด้ การเจริญเป็นตัวเต็มวัย และอัตรา 

การวางไข่ของตัวเต็มวัย จากการศึกษาพบว่าสารสกัดน้ ายางปอกระสาท่ีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อน้ าหนักของ 

ตัวหนอนและดักแด้ ความยาวของตัวหนอน อัตราการตายของตัวหนอน และการเจริญเป็นตัวเต็มวัยอย่างมีนัยส าคัญ  

ส่วนผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อการวางไข่ของตัวเต็มวัยมีผลท าให้ตัวเต็มวัยสร้างไข่ลดลงทุกความเข้มข้นเมื่อเทียบ

กับกลุ่มควบคุม  
 

ค าส าคัญ: มอดแป้ง, ปอกระสา, น้ ายางพชื 
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-Abstract- 

Abstract  
 The Red flour beetle, Tribolium castaneum is an important stored product pest, which living and feed on starch 

diet during larval and adult stages.  - amylase is an important enzyme, which hydrolyze starch to sugars.  Latices 

from Artocarpus altilis, Artocarpus heterophyllus, Broussonetia papyrifera, Ficus hispida, Ficus religiose, Ficus virens, 

Morus alba and Streblus asper have been reported to exhibit inhibitory activity against - amylase in the redflour 

beetle, in vitro. These plants belong to Family Moraceae which produce milky latex. Hence, it is of interest to examine 

the growth inhibition of red flour beetle by lattices from Paper mulberry, in vivo. Effect of lattices from Paper mulberry 

on body weight, total body length and mortality rate of larval stage, body weight of pupal stage, maturation and egg 

laying rate of adult. Results showed that the lattices from Paper mulberry 100% affected on body weight of larval and 

pupal stage, total body length, mortality rate of larval stage and adult development significantly. Whereas lattices from 

Paper mulberry decreased egg laying rate of adult compared to control. 
 

Keywords:   The Red flour beetle, Paper mulberry, Latex extract 
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-Abstract- 

ผลของสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซนีต่อสมรรถนะการเจริญเตบิโตของสุกรหลังหย่านม 

Effect of Methionine to Lysine Ratios on Growth Performance in Weanling Pigs  
 

ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร1*, สว่าง กุลวงษ์1, สุธาสินี ครุฑธกะ1 และ ศรุตวิงศ์ บุญคง1 

Chaiyapruek Hongladdaporn1, Sawang Kullawong1, Suthasinee Kruttaga1 and Saruttiwong Boonkong1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของ

สุกรหลังหย่านม ใช้ลูกสุกรหย่านม เพศผู้ตอน ลูกผสม (พันธ์ุลาร์จไวท์ x พันธ์ุแลนด์เรซ x พันธ์ุดูรอค) จ านวน 24 ตัว 

น้ าหนักเร่ิมตน้เฉลี่ย 6.99 กิโลกรัม ตามแผนการทดลอง 2x4 Factorial in Completely  Randomized Design โดยปัจจัย A คือ 

ระดับไลซีน จ านวน 2 ระดับ (ร้อยละ 1.55 และ 1.70) และปัจจัย B คือ สัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีน จ านวน 4 สัดส่วน 

(29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100) เลี้ยงลูกสุกรบนกรงขังเดี่ยวทดสอบการย่อยได้ขนาด 20x60 x45 เซนติเมตร ให้ลูก

สุกรได้รับอาหารประมาณรอ้ยละ 3 ของน้ าหนักตัว แบ่งให้กินวันละ 2 ครัง้ เวลา 06.30 และ 16.30 นาฬกิา ลูกสุกรได้รับ

น้ าดื่มอย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลา 4 สัปดาหข์องการทดลอง ชั่งน้ าหนักลูกสุกรทุกสัปดาห์ จากผลการศึกษา พบวา่ลูกสุกร

ท่ีได้ รับอาหารท่ีมีสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีแตกต่างกัน (29: 100, 34:100, 39:100 และ 44:100)  มีอัตรา 

การเจริญเติบโต (191, 199, 196 และ 188 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ) น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มต่อปริมาณอาหารท่ีกิน (587, 

612, 602 และ 580 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ) และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (2.86, 2.99, 2.93 และ 2.83 

ตามล าดับ) ใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) การศึกษาคร้ังนี้ สรุปได้ว่าสัดส่วน 

เมทไธโอนีนตอ่ไลซีนในอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับลูกสุกรหลังหยา่นม มคี่าเท่ากับ 29:100 นอกจากนี้จากผลการศึกษาชี้ให้ 

เห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนเมทโอนีนต่อไลซีนในอาหารให้สูงกว่าระดับท่ี NRC (2012) แนะน า (29:100) มีผลท าให้สมรรถนะ 

การเจรญิเตบิโตมแีนวโนม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แตไ่มม่คีวามแตกตา่งทางสถิติ (P>0.05) 
 

ค าส าคัญ:   สัดสว่นเมทไธโอนีนตอ่ไลซีน, สมรรถนะการเจรญิเตบิโต, สุกรหลังหย่านม    
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-Abstract- 

Abstract 
 The objective of this research was to study the methionine to lysine ratio on growth performance in weanling 

pigs. Twenty four castrated male, crossbred (Large white x Landrace x Duroc) weanling pigs averaging 6.99 kg body 

weight were used as the experimental animals. The 2x4 Factorial Experiment completely randomized design was used 

in this study.  The pigs were randomly allocated to 8 groups ( Factor A:  2 lysine levels; 1.55 and 1. 70% , Factor B:  

4 methionine to lysine ratio; 29: 100, 34: 100, 39: 100 and 44: 100)  with 3 replicates of 1 pig each.  The pigs were 

individually penned in 20x60x45 cm.  metabolism cages.  The experimental diets were offered, at about 3 % initial 

weight, two times a day, at 06.30 a.m. and 04.30 p.m. Pigs received water freely available at all time (ad libitum) 

until 4 weeks experimental periods.  Body weights of the pigs were recorded once a week.  The results showed that 

weanling pigs fed the diets with different methionine to lysine ratios (29:100, 34:100, 39:100 and 44:100) showed 

nearly average daily gain (191, 199, 196 and 188 g/h/d, respectively), gain per feed (587, 612, 602 and 580 g/kg 

diet) and protein efficiency ratio (2.86, 2.99, 2.93 and 2.83) (P>0.05). In conclusion, this study founded that the 

optimal methionine to lysine ratio in weanling pig diet was 29:100. Moreover, this study indicated that supplemented 

methionine to lysine ratio higher than NRC (2012) recommendation (29:100) showed the results to improve the growth 

performance of weanling pigs but not significant different (P>0.05). 
 

Keywords:   Methionine to lysine levels, growth performance, weanling pigs 
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-Abstract- 

อิทธิผลของปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ และความยาวนานของการได้รับแสงต่อผลผลิต และ 

สารทุติยภูมิบางชนิดของหญ้าหวาน 

Influence of Hydroponic Fertilizers and Light Durations on Economic Yield and 

some Secondary Metabolite of Stevia rebaudiana Bertoni   
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 ท าการวิจัยเพื่อการปรับปรุงการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารให้ความหวานของหญ้าหวาน การประเมินการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และการสะสมสารสตีวิโอไซด์ของหญ้าหวานท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบน้ าตื้น โดยการให้

สารละลายธาตุอาหารพชื 3 ชนิด ได้แก่ Resh tropical and dry summer (EC=1.6) น้ าหมักปลา (EC=1.0) และ น้ าหมักปลา 

(EC=1.6) ร่วมกับการให้แสงสว่าง 3 ช่วงความยาววัน ได้แก่ การให้ได้รับแสง 12, 14 และ 16 ชั่วโมง/วัน จัดปัญหาการ

ทดลองแบบแฟกทอเรียล และวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ า พบว่าการให้ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry 

summer ท าให้หญ้าหวานมีความสูง ขนาดของใบ จ านวนใบ/ตน้ น้ าหนักสด/ตน้ และผลผลิต/ไร่ (น้ าหนักแห้ง) น้ าตาลรีดวิส ์

และปริมาณน้ าตาลท้ังหมดสูงท่ีสุดเท่ากับ 23.25 (เซนติเมตร) 6.35 (ตารางเซนติเมตร) 40.82 (ใบ/ต้น) 320 (กรัม/ต้น) 

53.50 (กิโลกรัม/ไร่) 19.28 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) 42.95 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) ตามล าดับ ขณะท่ี สารละลายจาก

น้ าหมักปลา (EC=1.6) ท าให้หญ้าหวานมสีารสตวีิโอไซด์ สารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด แคโรทีนอยด์ และน้ าตาลรีดิวส์สูงท่ีสุด 

เท่ากับ 1.72 (มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.089 (มิลลิกรัมของ Quercetin/มิลลิกรัมสารสกัด) 4.76 (มิลลิกรัม/ลิตร) และ 

18.92 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง/วัน ท าให้หญ้าหวานมีการ

เจรญิเตบิโต การให้ผลผลิต และสารสตวีโิอไซด์สูงกว่าการให้แสง 12 และ 14 ชั่วโมง  
 

ค าส าคัญ:   ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์, ความยาวนานในการรับแสง, หญ้าหวาน, ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
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-Abstract- 

Abstract  
Experiments were established for improve growth, yield and sweetener substance of stevia.   The first 

experiments, the study was to evaluate growth, yield and stevioside content in stevia grown on NFT- hydroponic 

system.  Stevia were treated with 3 hydroponic nutrient solutions (Resh tropical and dry summer; EC= 1.6, fish bio-

extract; EC= 1.0 and fish bio- extract; EC= 1.6)  with 3 visible light durations ( 12 hrs. , 14hrs.  and 16 hrs. ) .  The 

experiments on hydroponic system were set up as factorial in CRD with 3 replications.  The results showed that Resh 

tropical and dry summer solution gave the highest plant height, leaf size, number of leaf number/ plant, fresh 

weight/plant, economic yield, reducing sugar and total sugar as 23.25 cm, 6.35 cm2, 40.82 leaf/plant, 320 g/plant, 

53.50 kg/rai, 19.28 mg/g extract, 42.95 mg/g extract, respectively.  While, fish bio-extract (EC=1.6) gave the highest 

stevioside, total flavonoids, carotenoids and reducing sugar as 1.72 mg/g dry weight, 0.089 mg Quercetin/mg extract, 

4.76 mg/l and 18.92 mg/g extract, respectively.  However, long day length condition at 16 hrs./day gave the higher 

growth, yield and stevioside content of stevia more than 12 and 14 hrs./day.  
 

Keywords:   Hydroponic fertilizer, Light duration, Stevia, Economic yield   
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-Abstract- 

ผลของเมทลิจัสโมเนทและอายุการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ

ของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คท่ีปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์  

Effect of Methyl Jasmonate and Storage Life on Nutritional Values of Red Oak 

Lettuce Cultivated in Hydroponics System    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 ท าการวิจัยเพื่อการปรับปรุงผลผลิต และคุณค่าทางโภชนการของผักกาดหอม ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ

คุณค่าทางโภชนาการ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ น าผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คท่ีได้รับการฉีดพ่นด้วยสารเมทิลจัส

โมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ มาบรรจุในถุงพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 1, 5, 10 และ 15 วัน จากนั้น เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าทางโภชนาการ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และ

ปริมาณของแอนโทไซยานิน ผลการทดลอง พบว่า ปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน ท่ีได้จากผักท่ีเก็บรักษา 1 วัน

นัน้ มปีริมาณสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.14 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง 2.89 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.74 กรัม/100 กรัมน้ าหนัก

แห้ง ตามล าดับ แต่คุณค่าทางโภชนาการดังกล่าวจะลดลงเมื่อใช้ระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น โดยการเก็บ

รักษาไว้ 15 วัน ท าให้ผักมีปริมาณโปรตีน คารโ์บไฮเดรต และไขมัน ในผักกาดหอมท่ีท าการทดลอง เท่ากับ 2.14 กรัม/100 

กรัมน้ าหนักแห้ง 1.87 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.39 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ เช่นกันกับปริมาณของ

สารฟีนอลิกรวม วิตามินซี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และสารแอนโทไซยานินของผักกาดหอมท่ี พบว่ามีปริมาณสูงในวันแรก

ของการเก็บรักษา และลดปริมาณลงเมื่อท าการเก็บรักษาท่ีนานขึน้ และมีปริมาณที่ต่ าท่ีสุดในการเก็บรักษาท่ี 15 วัน  
 

ค าส าคัญ:   อายุการเก็บรักษา, คุณค่าทางโภชนาการ, ผักกาดหอม, เมทิลจัสโมเนท 
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-Abstract- 

Abstract  
Experiments were established for monitoring nutritional values of red leaf lettuce and various storage life.  

Lettuce cv. Red oak cultivated in NFT-hydroponics system. forty days old of lettuce plants were sprayed with 40 mM 

of methyl jasmonate. Lettuce was harvested at 45 days old and packing in poly propylene (PP) plastic bags and kept 

them at 12ºC. the experiment was set up as a CRD with five storage life durations of red oak lettuce (0, 5, 10 and 15 

days) .  The result showed that, the first day storage life had the highest on protein, carbohydrate and fat content of 

lettuce as 3.14 g/100g DW, 2.89 g/100g DW and 0.74 g/100g DW, respectively. On the other hand, storage life at 

15 days had significant effects on the lowest as 2.14, 1.87, 0.39 g/100g DW, respectively.  The data suggested that 

the total phenolic compound, vitamin C, antioxidant activity and anthocyanin content gave the highest on storage for 

1 day and lowest on storage for 15 days.  However, storage duration had no effect on dietary fiber of lettuce in this study.  
 

Keywords:   Storage life, Nutritional values, Lettuce, Methyl jasmonate   
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-Abstract- 

การติดตามเจริญเตบิโตในปีท่ี 6 และปริมาณสารโอลวิโรเปอนิของมะกอกโอลีฟพันธุ์

อาร์บิควินา/อาเอสพจีี 

Growth Monitoring in 6th Year and Oleuropein Content on Olive Variety 

Arbequina/RSPG    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาการเจริญเติบโต และท าการชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เป็นตาดอกของมะกอกโอลีฟ

พันธ์ุอาร์บิควินา สายพันธ์ุอาร์เอสพีจี ท่ีมีอายุ 8 ปี ในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา การทดลองท่ี 1 

ตดิตามการเจรญิเตบิโตของมะกอกโอลฟีจ านวน 80 ตน้ พบวา่ ในเดอืนมถิุนายน 2562 ตน้มะกอกโอลีฟมคีวามสูง 352.8 

เซนติเมตร มเีส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 90.3 มลิลเิมตร และ มีจ านวนกิ่งต่อตน้ 45.9 กิ่ง การทดลองท่ีสอง ผลของสารชักน า

ต่อปัจจัยส่งเสริมการออกดอก โดยการวางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ 3 กรรมวิธี ได้แก่ การฉีดพ่นน้ ากลั่น การฉีดพ่น

ด้วยกรดอะมโินแอสพาราจีน (10-5 M) และ การฉีดพ่นกรดคลอโรจีนคิ (10-5 M) พบวา่ การฉีดพ่นด้วยกรดอะมโินแอสพา

ราจีน และ กรดคลอโรเจนิค ท าให้มะกอกโอลีฟมีเปอร์เซ็นต์ของการแตกใบใหม่ท่ีต่ ากว่าการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และการฉีดพ่นด้วยกรดคลอโรจีนิคมีผลให้มะกอกโอลีฟมีปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ

โครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงท่ีสุดเท่ากับ 43.1 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และ 23.68 

ตามล าดับ แตกต่างกับการฉีดพน่ด้วยน้ ากลั่นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิขณะท่ีการฉีดพ่นทุกกรรมวิธีไม่ท าให้มีผลตอ่การ

ออกดอก การติดผล และ การเกิดตาดอกของมะกอกโอลฟีในระยะทดลอง  
 

ค าส าคัญ:   การตดิตามการเจรญิเตบิโต, การชักน าการออกดอก, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี 
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-Abstract- 

Abstract  
This research work was carried out during July 2017-June 2019 at University of Phayao.  The first experiment, 

80 plants of Olea europaea var. Arbequina/RSPG were monitored in vegetative growth.  The result showed that olive 

trees have average plant height as 352.8 cm, stem diameter as 90.3 mm and number of branch/plant as 45.9. 

The second experiment was conducted using a CRD with 3 treatments on 3 replications of foliar application by distilled 

water ( control) , 1 0 -5  M asparagine and 1 0 -5  M chlorogenic acid.   The results showed that the highest of the total 

nonstructural carbohydrates (TNC) and carbon/nitrogen ratio (C/N ratio) were improved by 10-5 M asparagine and 10-

5 M chlorogenic acid spraying treatment as 43.1 mg/g DW, and 23.68, respectively.  While the lowest percentage leaf 

flushing/plant of olive trees sprayed with chlorogenic acid and asparagine amino acid were 35% and 34% respectively 

which was significantly lower than control of 50%. Treatment application could not be promoted flowering, fruit setting 

and floral primordia of 7-year-old of olive trees during experiment.  
 

Keywords:   Growth monitoring, Floral induction, Olive variety Arbequina/RSPG 
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-Abstract- 

การติดตามเจริญเติบโตในปีท่ี 7 และการชักน าการออกดอกของมะกอกโอลีฟพันธุ์

อาร์บิควินา/อาเอสพจีี 

Growth Monitoring in 7th Year and Floral Induction on Olive Variety Arbequina/RSPG    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาการเจริญเติบโต และท าการชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เป็นตาดอกของมะกอกโอลีฟ

พันธ์ุอาร์บิควินา สายพันธ์ุอาร์เอสพีจี ท่ีมีอายุ 8 ปี ในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา การทดลองท่ี 1 

ตดิตามการเจรญิเตบิโตของมะกอกโอลฟีจ านวน 80 ตน้ พบวา่ ในเดอืนมถิุนายน 2562 ตน้มะกอกโอลีฟมคีวามสูง 352.8 

เซนติเมตร มเีส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 90.3 มลิลเิมตร และ มีจ านวนกิ่งต่อตน้ 45.9 กิ่ง การทดลองท่ีสอง ผลของสารชักน า

ต่อปัจจัยส่งเสริมการออกดอก โดยการวางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ 3 กรรมวิธี ได้แก่ การฉีดพ่นน้ ากลั่น การฉีดพ่น

ด้วยกรดอะมิโนแอสพาราจีน (10-5 M) และการฉีดพ่นกรดคลอโรจีนิค (10-5 M) พบว่า การฉีดพ่นด้วยกรดอะมิโน 

แอสพาราจีน และ กรดคลอโรเจนิค ท าให้มะกอกโอลีฟมีเปอร์เซ็นต์ของการแตกใบใหม่ท่ีต่ ากว่าการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการฉีดพ่นด้วยกรดคลอโรจีนิคมีผลให้มะกอกโอลีฟมีปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้ เป็น

ส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงท่ีสุดเท่ากับ 43.1 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 

และ 23.68 ตามล าดับ แตกตา่งกับการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิขณะที่การฉีดพ่นทุกกรรมวิธีไม่ท าให้

มผีลตอ่การออกดอก การตดิผล และการเกิดตาดอกของมะกอกโอลฟีในระยะทดลอง  
 

ค าส าคัญ:   การตดิตามการเจรญิเตบิโต, การชักน าการออกดอก, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี 
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-Abstract- 

Abstract  
This research work was carried out during July 2017-June 2019 at University of Phayao.  The first experiment, 

80 plants of Olea europaea var. Arbequina/RSPG were monitored in vegetative growth.  The result showed that olive 

trees have average plant height as 352.8 cm, stem diameter as 90.3 mm and number of branch/plant as 45.9. 

The second experiment was conducted using a CRD with 3 treatments on 3 replications of foliar application by distilled 

water ( control) , 1 0 -5  M asparagine and 1 0 -5  M chlorogenic acid.  The results showed that the highest of the total 

nonstructural carbohydrates (TNC) and carbon/nitrogen ratio (C/N ratio) were improved by 10-5 M asparagine and 10-

5 M chlorogenic acid spraying treatment as 43.1 mg/g DW, and 23.68, respectively.  While the lowest percentage leaf 

flushing/plant of olive trees sprayed with chlorogenic acid and asparagine amino acid were 35% and 34% respectively 

which was significantly lower than control of 50%. Treatment application could not be promoted flowering, fruit setting 

and floral primordia of 7-year-old of olive trees during experiment.  
 

Keywords:   Growth monitoring, Floral induction, Olive variety Arbequina/RSPG 
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-Abstract- 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารท่ีใช้เลี ยงแมลงหวี่สายพันธุ์พื นบ้านเพื่อใช้ใน

การศึกษาโพลทีีนโครโมโซม 

Comparision of Insect Diets for Native Fruitfly Rearing for Polytene Chromosome 

Study 
 

ภาวิณ ี ทองค า1*, วราภรณ ์ ใจบาล1 นุจริา ทาตัน1 และ จตุพร ตั้งจติรวิทยากูล1 

 Pawinee  Thongkham1*, Waraporn  Jaiban1 Nujira Tatun1 and Jatuporn Tungjitwitayakul1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารท่ีใช้เลี้ยงแมลงหวี่สายพันธ์ุพื้นบ้านท่ีมีต่อ

น้ าหนักตัวหนอน ความกว้างและความยาวของตัวหนอน และลักษณะของต่อมน้ าลายท่ีเหมาะสมต่อการน ามาเตรียม

ตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาโพลีทีนโครโมโซม โดยท าการเปรียบเทียบอาหารสามสูตร ได้แก่ สูตรแป้งข้าวโพด สูตรแป้ง

สาลี และสูตรกล้วยน้ าว้า ผลการทดลองพบว่าอาหารท้ังสามสูตรสามารถใช้เลีย้งแมลงหวี่ได้ครบวงชีวติตัง้แตร่ะยะไข่ ตัว

หนอน ดักแด้ จนถึงตัวเต็มวัย เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักของตัวหนอนอินสตาร์ท่ี 3 พบว่า ตัวหนอนท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตร

แป้งขา้วโพดมีน้ าหนักตัวมากที่สุด รองลงมาคือสูตรแป้งสาลี และสูตรกล้วยน้ าว้า ส าหรับความยาวล าตัวพบวา่ ตัวหนอน

ท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารแป้งข้าวโพดมีล าตัวยาวท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวหนอนท่ีเลี้ยงในสูตรแป้งสาลี และสูตรกล้วยน้ าว้า

ตามล าดับ ความกว้างของล าตัวให้ผลสอดคลอ้งกับความยาวล าตัว คือ ตัวหนอนท่ีเลีย้งในสูตรอาหารแป้งข้าวโพดมีล าตัว

กว้างท่ีสุด รองลงมาคือตัวหนอนท่ีเลีย้งในสูตรแป้งสาลแีละสูตรกล้วยน้ าวา้ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบต่อมน้ าลายของตัว

หนอนท่ีเลี้ยงในอาหารท้ังสามสูตร พบว่า ต่อมน้ าลายมีขนาดและลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกัน และเมื่อน าต่อมน้ าลาย

มายอ้มด้วยสอีะซีโตคาร์มีน พบว่าโครโมโซมท่ีได้จากตัวหนอนท่ีเลีย้งในอาหารท้ังสามสูตร สามารถตดิสยีอ้มได้ดี สังเกตสี

บนโครโมโซมเป็นแถบหนาและบาง ซึ่งคล้ายกับการท าโพลทีีนโครโมโซมของแมลงหว่ีสายพันธ์ุ  Drosophila melanogaster 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้วา่ อาหารสูตรแป้งขา้วโพดเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการเลีย้งแมลงหวี่สายพันธ์ุพื้นบ้าน

มากที่สุด รองลงมาคือสูตรแป้งสาลแีละสูตรกล้วยน้ าว้าตามล าดับ 
 

 ค าส าคัญ: แมลงหว่ีพืน้บ้าน, อาหารเพาะเลีย้ง, โพลทีีนโครโมโซม 
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-Abstract- 

 Abstract  
 The aim of this study was to examine the efficiency of insect diets that were used to rear the native fruitfly. 

Three different formulae of diets were used in this study including corn starch formula, wheat flour formula and banana 

formula. Larval body weight and width and length of larvae reared on different diets were compared. Results showed 

that the fruitfly reared on all diet types showed complete development from egg, larval, pupal and adult stages. Larvae 

reared on corn starch had highest body weight followed by larvae reared on wheat flour and banana, respectively. 

The length of larval body of larvae reared on corn starch exhibited the longest length compared to other diets. Similarly, 

the width of larval body in wheat flour group had widest body compare to other diets.  Morphology of salivary glands 

of larvae reared on 3 diets showed a similar characters and size. Salivary glands were used for polytene chromosome 

study and chromosome were stained by aceto-carmine and the appearance were similar among the larvae reared on 

each diet. The characters of chromosome were similar to the salivary glands of Drosophila melanogaster. Corn starch 

formula is suitable for rearing native fruitfly compared to other studied diets. 
 

Keywords:   Native fruitfly, Media for culture, Polytene chromosome  
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-Abstract- 

ปรสติในปลานิลท่ีเลี ยงในกระชังคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง  

จังหวัดสงขลา 

Parasites in Cage-cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at U-tapao 

Canal, Thunglan Sub-district, Khlong HoiKhong District, Songkhla Province 
 

ทิพย์วารี หวันหมะ1, มัสวานี และหวัง1 และสุธินี หีมยิ1* 

Thipwaree Wanmah1, Maswanee Laehwang1 andSutinee Himyi1* 
 

บทคัดย่อ 
ปรสิตเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดโรคในสัตว์น้ าและก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง การศึกษา

คร้ังนี้เป็นการศึกษาปรสิตภายในท่ีพบในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ท่ีเลี้ยงในกระชังบริเวณคลอง 

อู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างปลาจ านวน 75 ตัว จาก 3 ครั้ง ท่ีระยะเวลา 

การเลีย้ง 30, 45 และ 65 วัน น ามาตรวจหาปรสิตภายในบริเวณเหงอืกและทางเดินอาหาร จ าแนกชนดิ ค านวณหาค่าความ

ชุกชุม และความหนาแนน่ ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา่ปรสิตภายในท่ีพบในปลานิลมี 2 กลุ่ม คือ ปรสิตโมโนจีเนียน ซึ่งตรวจ

พบบริเวณเหงือก จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ Cichlidogyrus sclerosus, C. halli, C. tilapiae, C. thustonae, C. tubicirrus, 

และ Scutogyrus longicornis และหนอนตัวแบน ซึ่งพบบริเวณทางเดินอาหาร และส่วนใหญ่เป็นพยาธิใบไม้ (Trematoda) 

ท้ังนี้พบโมจีเนียนชนิด C. sclerosus มีความชุกชุมและความหนาแน่นมากท่ีสุด โดยเฉพาะระยะเวลาการเลี้ยงท่ี 45 วัน  

ซึ่งพบความชุกชุม 100% และความหนาแน่นเฉลี่ย 13 ตัว/ตัวปลา ท้ังนี้พบว่าความหนาแน่นของ C. sclerosus และ  

C. tubicirrus มคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับอุณหภูมิของน้ าอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

ค าส าคัญ:   ปรสิต, โมโนจีเนยีน, หนอนตัวแบน, ปลานิล 
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-Abstract- 

Abstract  
 Parasite is one factor influencing disease in fishes and it also make trouble to agriculturist who culture fish in 

the net cages. In this study, the internal parasites in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) raised in cages-

cultured in U-tapao Canal, Thung Lan Sub-district, Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province were determined. A 

total of 75 individual fishes were collected 3 times at the culture period of 30, 45, and 65 days. Then parasites within 

the gill and gastrointestinal tract were examined, identified species and calculated for prevalence and intensity.  The 

results of this study showed that there were 2 groups of internal parasites in Nile tilapia. First group was 6 species of 

monogenean parasite which was found in the gill including Cichlidogyrus sclerosus, C. halli, C. tilapiae, C. thustonae, 

C.  tubicirrus, and Scutogyrus longicornis.  Another group was flat worms which was found in the digestive tract such 

as fluke (Trematoda). C. sclerosus showed the highest prevalence and intensity, especially, at the 45 days of culture 

period which found the 100% of prevalence and 13 individuals/individual fish. Moreover, the intensity of C. sclerosus 

and C. tubicirrus were significantly positive related to temperature of water in this area (p<0.05). 
 

Keywords:   Parasites, Monogenean, Platyhelminthes, Nile tilapia 
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-Abstract- 

การศึกษาฤทธิ์การยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดขอนด าท่ีเพาะในโรงเรือน

เพาะเห็ดแบบปดิที่ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Anti-Bacterial Activity form Lentinus polychrous x Lentinus squarrosulas Extract 

Cultured in Closed Mushroom Nursery Controlled by Internet of Things 

 

นันทวัน เอื้อวงศ์กูล1*, ชนาพร รัตนมาลี1, สรพงษ์ อนิธิแสง1 และปินันทนา สิงหย์ะบุศย์1 

Nunthawun Uawonggul1*, Chanapond Rattanamalee1, Sorapong Inthisang1 and Pinantana Singyabut1   

บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดน้ า เมทานอลและเอทานอลของเห็ดขอนด าสดและ

แห้ง ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่า สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท้ัง 7 ชนิด ได้แก่ Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi 

และ Vibrio cholerae ส่วนสารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งมีฤทธ์ิในการยับยั้ง  

เชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ Vibrio cholerae 

โดยสารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีท่ีสุด โดยสังเกตได้จากอัตราส่วนระหว่าง

เส้นผ่าศูนยก์ลางของบริเวณใสท่ีเกิดขึน้ (inhibition zone) ของสารสกัดจากเห็ดขอนด า เทียบกับ gentamicin ส่วนสารสกัด

เมทานอลเห็ดขอนด าสด สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแห้งไมม่ฤีทธ์ิในการยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย

ท้ัง 7 ชนิด และสารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ

แบคทเีรีย Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhi เมื่อท าการการทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ต่ าสดุ 

ของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) พบว่า สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดให้ค่า 

MIC ท่ีดีกว่าสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้ง โดย มีค่า MIC เท่ากับ 25, 50 และ 50 

mg/mL ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:   เห็ดขอนด า, ฤทธ์ิยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย, โรงเรือนเพาะเห็ดแบบปิดท่ีควบคุมด้วยระบบอนิเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
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-Abstract- 

Abstract  
 From the study of anti-bacterial activity of the water, ethanol and ethanol of fresh and dry Lentinus polychrous 

x Lentinus squarrosulas extract by disc diffusion method, the results found that the water extract of fresh mushroom 

had the anti- bacterial activity against 7  bacteria species namely, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas.  aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi and Vibrio cholerae, the methanol 

and ethanol extract of dry mushroom had the anti- bacterial activity against 4  bacteria species as Bacillus subtilis, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Vibrio cholerae.  The water extract of fresh mushroom had the 

best anti- bacterial activity by observing the ratio between the diameter of inhibition zone of extract compared with 

gentamicin.  The methanol extract of fresh mushroom, ethanol extract of fresh mushroom and water extract of dry 

mushroom could not inhibit all bacteria. The methanol and ethanol extract of dry mushroom could not inhibit Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhi.  For Minimal Inhibitory Concentration (MIC) , the water extract of 

fresh mushroom had higher anti-bacterial activity than the methanol and ethanol extract of dry mushroom.  The MIC 

was 25, 50 and 50 mg/mL, respectively. 

Keywords: Lentinus polychrous x Lentinus squarrosulas, anti-bacterial activity, closed mushroom nursery controlled 

by Internet of Things 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของ Bacillus cereus ดว้ยพลาสมาความดัน

บรรยากาศ 

Improvement of Phosphate Solubilization Efficiency in Bacillus cereus by 

Atmospheric Pressure Plasma Jet  
 

สุกัญญา สืบแสน1*, กันตา แสงวิจิตร2, นิตพิล พลสา3, ภาวิน ีทองค า1 และ สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย1,2 

Sugunya Suebsan1*, Kanta Sangwijit2, Nitipol Polsa3, Pavinee Tongkhum1 and Somboon 

Anuntalabhochai1,2 

 

บทคัดย่อ 
แบคทเีรียละลายฟอสเฟตมคีวามสามารถในการเปลี่ยนฟอสเฟตรูปท่ีไม่ละลายน้ า ให้อยูใ่นรูปท่ีพืชน าไปใชไ้ด้ ซึ่ง

เหมาะส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การศึกษาคร้ังนี้จึงคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ดิน , ล าไส้

ไส้เดือน และน้ าหมักมูลไส้เดือน บนอาหารแข็ง Pikovskayas ท่ีมี CaPO4 ร้อยละ 0.5 ซึ่งสามารถแยกแบคทีเรียละลาย

ฟอสเฟตได้ท้ังหมด 94 ไอโซเลท และพบแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท ให้ค่าการละลายฟอสเฟตสูง ได้แก่ S20, S43 และ EW19 

โดยมีค่าการละลายฟอสเฟตเท่ากับ 483.04, 863.38 และ 1,081.67 มิลลิกรัม/ลิตร จากการบ่งชี้ชนิดของแบคทีเรียท้ัง 3 

ไอโซเลท โดยอาศัยล าดับเบสของยีน 16S rDNA พบว่าไอโซเลท S20, S43 และ EW19 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Bacillus 

cereus  A168, B. coagulans DSM 1 และ Enterobacter cloacae ตามล าดับ จากนั้น B. cereus ถูกชักน าให้เกิดการกลาย

พันธ์ุด้วยพลาสมาความดันบรรยากาศ ซึ่งสามารถคัดเลือกแบคทีเรียพันธ์ุกลายไอโซเลท MT253 ท่ีให้ค่าการละลาย

ฟอสเฟต 725.48 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเป็น 1.5 เท่า ของค่าการละลายฟอสเฟตของสายพันธ์ุดั้งเดิม เมื่อตรวจสอบล าดับ

กรดอะมิโนบางส่วนของเอนไซม์ phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญในกระบวนการละลาย

ฟอสเฟต พบความแตกต่างของกรดอะมิโนต าแหน่งท่ี 129 โดย B. cereus  สายพันธ์ุดั้งเดิมพบกรดอะมิโนชนิด glutamic 

acid (E) ในขณะท่ี B. cereus สายพันธ์ุกลาย MT253 พบกรดอะมิโนชนิด glycine (G) ซึ่งควรศึกษาต่อในระดับโครงสร้าง

ของโปรตนีเพื่อให้ทราบกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ชนดินี้ 
 

ค าส าคัญ:  แบคทเีรียละลายฟอสเฟต, พลาสมาความดันบรรยากาศ, Bacillus cereus, Phosphoenolpyruvate carboxylase 
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-Abstract- 

Abstract 
 Phosphate solubilizing bacteria ( PSB)  were able to solubilize the inorganic phosphorus from insoluble 

phosphate into soluble form which available to plant and suitable for produce biofertilizer. This study was isolate PSB 

from 3 samples including soil, earthworm’ s intestine and vermicompost tea on Pikovskayas solid medium containing 

CaPO4 0.5%. Ninety four PSB were isolated. Three isolates (S20, S43 and EW19) showed high phosphate solubilizing 

ability at 483.04, 863.38 and 1,081.67 mg/L, respectively. The 16s rDNA gene sequence analysis found that S20, 

S43 and EW19 were closely related to Bacillus cereus A168, Bacillus coagulans DMS1 and Enterobacter cloacae, 

respectively.  Then Bacillus cereus was chosen for mutation induction by atmospheric pressure plasma JET.  The PSB 

mutant named MT253 which increased phosphate solubilizing ability by 1.5 fold (725.48  mg/L)  when compared to 

the wild type was selected. The partial amino acid sequence of phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) which plays 

an importance role in phosphate solubilization was determined. The results showed that there was difference in amino 

acid at position 129 which B. cereus (wild type) was glutamic acid (E) whereas B. cereus MT253 mutant was glycine 

(G) .  Further study about protein structure should perform in order to understanding the mechanism for enhancement 

of this enzyme. 
 

Keywords:   Phosphate solubilizing bacteria, Atmospheric pressure plasma, Bacillus cereus, Phosphoenolpyruvate carboxylase 
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-Abstract- 

การศกึษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดเอทานอลของสัก (Tectona grandis L.f.) 

Study on the Chemical and Biological Properties of Ethanolic Crude Extracts of 

Teak (Tectona grandis L.f.) 
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บทคัดย่อ 

 สัก (Tectona grandis L.f.) เป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย และเป็นพืชท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์

อยา่งหลากหลาย ตัง้แตใ่ชเ้ป็นยาพื้นบ้านจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแปรรูปแล้วจะ

เหลอืขีเ้ลื่อยไมส้ักเป็นจ านวนมาก งานวจิัยนี้ จึงศกึษาฤทธ์ิทางเคมแีละชวีภาพของสารสกัดเอทานอลจากขี้เลื่อยไมส้ัก รวมถึง

ใบสดและใบแห้งเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยวิธี Folin-Ciocalteu และ

ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากใบสักอบแห้งมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุด คือ 

292.62 ± 1.93 mg GAE/g extract และยังมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 38.06 ± 3.47) 

สารสกัดจากใบสักแห้งจึงถูกน ามาศึกษาผลของสารสกัดต่อการตายของหนอนนก ผลพบว่า สารสกัดจากใบสักแห้งท่ีความ

เข้มข้นเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส่งผลให้หนอนนกตายสูงท่ีสุดคือ 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น เมื่อน าสารสกัดท้ัง 3 

ส่วนไปทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) 
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-Abstract- 

พบว่า สารสกัดสักทั้ง 3 ส่วนมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเอนไซม์ท่ีดีกว่ายา efavirenz ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อ HIV และการ

ค้นหาสารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking กับสารสกัดของสักท่ีมีรายงาน

โครงสร้างสารเคมใีนฐานข้อมูล PubChem พบวา่ rutin, verbascoside และ evofolin B สามารถจับกับเอนไซมไ์ด้โดยให้คา่ GOLD 

score สูงกวา่ efavirenz สารท้ัง 3 ชนดินี้จะถูกน ามาศกึษาประสิทธิภาพและกลไกการยับยั้งเอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT เพื่อ

น าไปพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนัน้ สารสกัดจากขี้เลื่อยไมส้ัก ใบสด และใบแห้งจึงมศีักยภาพท่ีจะน าไป

ประยุกตใ์ชท้ั้งทางการแพทยแ์ละการเกษตรในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: สัก, สารสกัดเอทานอล, สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด, ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอสิระ, anti-reverse transcriptase 
 

Abstract  
 Teak (Tectona grandis L.f.) is one of an important economic plants in Thailand. Teak has been used in many 

applications, from folklore medicines to furniture. After furniture production, a large amount of teak sawdust is produced, 

leading to the aim of this study, which was to study chemical and biological properties of ethanolic crude extract of 

teak sawdust for further applications. Fresh and dried teak leaves were also included. Total phenolic compounds and 

antioxidant activities were performed followed Folin-Ciocalteu and DPPH methods.  Extract from dried teak leaves 

showed the highest total phenolic compounds (292.62 ± 1.93 mg GAE/g) and antioxidant activity (percent inhibition 

of 38.06 ± 3.47). Then, it was used to study its effect on death of mealworm. The 12.5 mg/ml of teak dried leaves 

was the best concentration that caused the highest percent death of mealworm (80%). Moreover, sawdust, fresh and 

dried teak leaves were used to performed inhibition study of reverse transcriptase from human and feline 

immunodeficiency viruses (HIV-RT and FIV-RT, respectively) .  All of teak extracts could inhibit both enzymes with 

higher percent inhibitions than that of anti-HIV drug efavirenz. Molecular docking was performed to search for potential 

drugs from teak constituents in PubChem database.  Rutin, verbascoside and evofolin B could bind to enzymes, and 

they showed higher GOLD scores than that of efavirenz.  These teak constituents will be chosen for further studies to 

develop anti-HIV/ FIV drugs.  Therefore, the ethanolic crude extracts of sawdust, fresh and dried teak leaves has 

potentials for further medical and agricultural applications. 
 

Keywords:   Teak, ethanolic extracts, total phenolic content, antioxidant, anti-reverse transcriptase  
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-Abstract- 

การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชนัของสารประกอบฟีนอลกิจากกิ่งปิ้งขาว 

Determination of Antioxidant Activities of Phenolic Compounds from Branch of 

Ping-Khao (Clerodendrum glandulosum Lindl.) 
 

 วีรพล  พันธุ์เกตุ1, ชัยพัฒน์ ลาพินี1 และ กัลยา จ าปาทอง1* 

Weerapol Punkate 1, Chaipat Lapinee1 and Kanlaya Jumpatong1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดกิ่งป้ิงขาว ซึ่ง

ถูกสกัดด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล 85% น ามาวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูล

อสิระโดยวิธี DPPH, ABTS และหาปริมาณฟีนอลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu ผลจากการศึกษาพบวา่ สารสกัดกิ่งป้ิงขาว

ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 85% มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ท่ีสูง และสารสกัดดังกล่าวมีปริมาณ 

ฟีนอลิกรวมท่ีสูงกว่าสารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายชนดิอื่น โดยมีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 2.40 มิลลิกรัมสมมูลของ

กรดแกลลกิต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 

 

ค าส าคัญ:   ป้ิงขาว, ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ 
 

Abstract  
 The aims of this study are to investigate the antioxidant activities and total phenolic contents from the  

Clerodendrum glandulosum Lendl.  branch extracts.  The materials were extracted using various solvents such as 

hexane, ethyl acetate and 85% ethanol.  These extracts were evaluated antioxidant activities using DPPH and ABTS 

assay and total phenolic contents were also determined by using Folin-Ciocalteu method. The results showed that the 

85% ethanol extract exhibited the highest total antioxidant activity, DPPH and ABTS radical scavenging activity.  The 

same extract also showed the highest total phenolic content with TPC value of 2.40 mg GAE/gdw. 
 

Keywords:   Clerodendrum glandulosum Lendl., Antioxidant activities 
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-Abstract- 

การศึกษาสมบัติการเปน็สีย้อมของผลปิ้งขาวในจังหวัดพะเยา 

Study of Natural Dye Properties from the Fruits of Clerodendrum  

glandulosum Lindl. in Phayao Province 
 

ธนัท อัศวมงคล1, ศันศนีย์ ค าบุญชู2 และ กัลยา จ าปาทอง1* 

Tanat Atsawamongkhol1, Sunsanee Komboonchoo2 and Kanlaya Jumpatong1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารสกัดหยาบจากผลป้ิงขาว พบว่ามี แทนนิน ฟลาโวนอยด์ และฟีนอลิกเป็น

องค์ประกอบหลัก การวเิคราะห์หาปริมาณแทนนิน และฟีนอลิกรวม ท าได้โดยการใช้เทคนิคสเปกโตรสโครปี ผลท่ีได้พบว่าใน

ผลป้ิงขาวมปีริมาณแทนนนิอยูร้่อยละ 0.025 โดยน้ าหนักแห้ง และมปีริมาณฟีนอลิกรวม 0.13 กรัม Gallic Acid Equivalents ต่อ

กรัมน้ าหนักแห้ง ได้ทดลองการย้อมโดยใช้มอร์แดนท์ และไม่ใช้มอร์แดนท์ โดยใช้เทคนิคการย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี 

มอร์แดนท์ท่ีใช้ในการทดลอง คือ โปรตีนจากถั่วเหลือง ไคโตซาน โพลีเอทิลีนนิมีน และสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส ด้ายฝ้ายท่ี

ถูกยอ้มสีถูกน ามาวัดค่าสีด้วย CIELab(L*,a* และ b*) วัดความเข้มสีด้วยค่า K/S ทดสอบความคงทนของสีด้วยวิธีการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ISO และ AATCC พบวา่ด้ายฝ้ายท่ีย้อมด้วยมอร์แดนท์  ตา่งชนดิกัน ให้เฉดสีท่ีไมแ่ตกตา่งกัน  
 

ค าส าคัญ:   ผลป้ิงขาว, สีย้อมธรรมชาติ, การย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมส ี
 

Abstract  

 The qualitative analysis of crude extracts from the fruits of Clerodendrum glandulosum Lindl. presented tannin, flavonoid 

and total phenolic compounds as the main components.  The quantitative determination of tannin, total phenolic contents were 

carried out on spectroscopic method. The results indicated that the fruits of Clerodendrum glandulosum Lindl. contained tannin 

0.025% by dry weight and total phenolic contents 0.13 gram gallic acid equivalent (GAE)  per gram dry weight.  Dyeing 

experiments were performed with and without mordants, using pre-mordanting technique.  Soybean protein, chitosan, 

polyethylenenimine and extracted from eucalyptus leaves were used as mordants.  The color of dyed cotton was investigated 

in terms of CIELab (L*, a* and b*) and K/S values; and fastness properties were determined as per ISO and AATCC standard 

test methods. The results showed that the cotton fibers dyed with difference mordants showed the same color shade. 
 

Keywords:   Clerodendrum glandulosum Lindl. fruit, Natural dye, Pre-mordant 
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-Abstract- 

การก าจัดสยี้อมอะโซดว้ยยสีต์  Pichia manshurica 

Removal of Azo dye by Pichia manshurica 

 

อุไรวรรณ ขุนจันทร์1*, คอดีเย๊าะ เระสะอะ1 และ ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์1  

Uraiwan Khunjan1*, Khodeeyoh Reasaah1 and Preecha Kasikamphaiboon1 
 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการก าจัดและยอ่ยสลายสีย้อมอะโซด้วยยสีต์ Pichia manshurica ท่ีคัดแยกได้จาก

ดินโคลนทะเล โดยสีย้อมอะโซท่ีท าการศึกษามีท้ังหมด 11 ชนิด คือ acid red 57, acid red 73, acid blue 221, acid orange II, 

reactive green 19, reactive violet 5, reactive yellow 84, reactive red M5B, reactive red 120, reactive black 5 และ acid blue 

113 พบว่า ยีสต์ P. manshurica สามารถก าจัดสียอ้ม acid blue 113 ได้ดีท่ีสุด (81 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง) โดยยีสต์

สายพันธ์ุดังกล่าวสามารถท างานได้ดีท่ีอุณหภูมิ ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และความเข้มข้นของสีย้อมสูง ดังนัน้

ยสีต ์P.manshurica จึงมคีวามนา่สนใจในการน าไปใชใ้นการบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเป้ือนสีย้อมอะโซตอ่ไป  

ค าส าคัญ:   การก าจัดสยีอ้ม, สีย้อมอะโซ, Acid blue 113, Pichia manshurica  

Abstract  

 This work presents the removal of azo dyes by P.manshurica isolated from sea mud. Azo dyes used in this 

study included acid red 57, acid red 73, acid blue 221, acid orange II, reactive green 19, reactive violet 5, reactive 

yellow 84, reactive red M5B, reactive red 120, reactive black 5 and acid blue 113. The results showed that 

P.manshurica effectively removed acid blue 113 with 81% decolorization efficiency within 12 hours. P. manshurica 

could tolerate high temperature, sodium chloride (NaCl) and azo dye concentration. Therefore, it is interesting to use 

P. manshurica for further application on treating wastewater containing azo dye from industries.    

Keywords:   Decolorization, Azo dye, Acid blue 113, Pichia manshurica 
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-Abstract- 

การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) 

Chemistal and Biological Activity Studies of Tropical Fig Tree (Ficus hispida L.f.) 

 

ธนธัช ชาญอาวุธ1 ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์2 เอกอาทิตย์ ฤทธิ์เดชยิ่ง3 จริพงศ ์ศรศักดานุภาพ2  
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Thanatat Chanarwut1 Chanthana Susawaengsup2 Eakartit Ritdachyeng3 Jirapong Sornsakdanuphap2 

Supaphon Seetaha4,5 Kiattawee Choowongkomon4 Kritsada Phongkaranyaphat1 and  

Khuanjarat Choengpanya6* 

 

บทคัดย่อ 
 มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Moraceae พบการกระจายพันธ์ุอยู่ท่ัวไปท้ังในเอเชียและ

ออสเตรเลีย มะเดื่อปล้องจึงเป็นพืชท่ีน่าสนใจในการน ามาศึกษาถึงฤทธ์ิทางเคมแีละชวีภาพเพื่อประโยชนใ์นการประยุกตใ์ช้

ในอนาคต การทดลองนี้ได้ศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดเอทานอลจากกิ่ง ผล ใบอบแห้ง และ

ใบสดของมะเดื่อปล้องด้วยวิธี Folin-Ciocalteu จากการตรวจสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่าสารสกัด

จากใบสดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุดเท่ากับ 65.01 ± 0.84 mg GAE/g extract ส่วนฤทธ์ิในการต้าน

อนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดจากกิ่งมีเปอร์เซ็นต์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 28.23 ± 0.15 นอกจากนั้นสาร

สกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยังมีฤทธ์ิในการท าให้หนอนนกมีเปอร์เซ็นต์การ

ตายเฉลี่ยสะสมสูงซึ่งมีค่าเท่ากับ 71.7 ± 16.07 เมื่อน าสารสกัดท้ัง 4 ส่วนไปทดสอบการยับยั้ง เอนไซม์ reverse 

transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) พบว่า สารสกัดท้ัง 4 ส่วนมีเปอร์เซ็นต์

การยับยั้งเอนไซมท่ี์ดีกวา่ยา efavirenz  และการค้นหาสารยับยัง้การท างานของเอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค 

molecular docking กับสารสกัดของมะเดื่อปล้องท่ีมีรายงานโครงสร้างในฐานข้อมูล PubChem พบว่า stigmasterol และ 
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5 ภาควิชาเวชศาสตรค์ลินกิสัตว์เลีย้ง คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
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-Abstract- 

hispidacine สามารถจับกับเอนไซม์ได้โดยให้ค่า GOLD score สูงกว่ายา efavirenz สารท้ัง 2 ชนิดนี้จะถูกน ามาศึกษา

ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT เพื่อน าไปพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผลท่ีได้จาก

การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกิ่ง ผล และใบของมะเดื่อปล้องมีศักยภาพท่ีจะน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้

ประโยชนท้ั์งทางการแพทยแ์ละการเกษตรในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: มะเดื่อปล้อง, สารสกัดเอทานอล, สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด, ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ, anti-reverse 

transcriptase 
 

Abstract  

 Tropical fig tree ( Ficus hispida L. f. )  belongs to family of Moraceae.  It is widely found in Asia and Australia.  

It is of interest to study its chemical and biological properties for further applications.  In this study, the total phenolic 

compounds ( TPC)  and antioxidant activity of ethanolic crude extracts of twig, fruit, fresh and dried leaves were 

measured by Folin-Ciocalteu and DPPH methods, respectively. Extract from fresh leaves showed the highest TPC with 

value of 65.01 ± 0.84 mg GAE/g. Extract from twig exhibited the highest antioxidant activity with percent inhibition 

value of 28 .23  ±  0 . 15 .  Moreover, twig extract at concentration of 12.5 mg/ml caused the highest percent death  

of mealworm with value of 71. 7.  In addition, inhibition studies of reverse transcriptase from human and feline 

immunodeficiency viruses (HIV-RT and FIV-RT, respectively) were performed, and results showed that all of tropical 

fig tree extracts could inhibit both enzymes with higher percent inhibition than that of anti-HIV drug efavirenz. 

Molecular docking was carried out in order to search for potential inhibitors from tropical fig tree constituents  

in PubChem database.  Stigmasterol and hispidacine could bind to enzymes, and they showed higher GOLD scores 

than those of efavirenz. Stigmasterol and hispidacine will be chosen for further studies to develop anti-HIV/FIV drugs. 

Thus, this study revealed that the ethanolic crude extracts of twig, fruit and leaves of tropical fig tree have potentials 

for further medical and agricultural applications. 
 

Keywords: Ficus hispida, ethanolic extracts, TPC, Antioxidant, Anti-reverse transcriptase  
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-Abstract- 

การเสรมิฤทธิ์ยาปฏิชีวนะเจนตามัยซินด้วยสารสกัดใบพญาสัตบรรณในการต้านการ

เจริญของเชื อแบคทีเรียบางชนิด 

Synergistic Antimicrobial Activity of Alstonia scholaris ( L. )  R.  Br.  Leave Extract 

and Gentamicin Against the Growth of some Bacterial Species 

 

ปรัชญา เฉลียวฉลาด1* และ เดือนเต็ม ทองเผอืก1 

Pratya Chaliewchalad1* and Dueantem Thongphueak1 
 

บทคัดย่อ 
พญาสัตบรรณ เป็นพืชท่ีสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา แต่ยังมีผู้ศึกษาน้อย 

การวิจัยในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดของสารสกัดเอทานอล 95% และ

เอทิลอะซิเตทจากใบพญาสัตบรรณในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus 

subtilis TISTR 1248 , Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 , Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Klebsiella 

pneumoniae TISTR 1867 ด้วยวิธี broth dilution และตรวจสอบการเสริมฤทธ์ิของสารสกัดกับยาปฏิชวีนะ (synergic effect) 

ด้วยวธีิ paper disc diffusion ผลการตรวจสอบปฏสิัมพันธ์ระหวา่งสารสกัดและยาปฏชิีวนะ gentamicin ในการออกฤทธ์ิเสริม

กัน พบว่า สารสกัดเอทานอลและเอทิลอะซิเตทออกฤทธ์ิเสริมกันกับ gentamicin ได้ดีท่ีสุดในการต้านการเจริญของ  

S. aureus ATCC 25923 รองลงมาคือ B. subtilis TISTR 1248 ในขณะที่สารสกัดทั้งสองชนิดไม่มีประสิทธิภาพในการเสริม

ฤทธ์ิกับ gentamicin ในการยับยัง้การเจรญิของเชื้อ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 และ K. pneumoniae 

TISTR 1867 และเมื่อทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญของเชื้อทดสอบด้วยวิธี broth dilution พบว่า สารสกัด 

เอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 ได้ดีท่ีสุด โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 

31.25 มิลลิกรัมตอ่มลิลิลิตร ตามล าดับ รองลงมา คือ S. aureus ATCC 25923 และ K. pneumoniae TISTR 1867 ซึ่งมคี่า 

MIC และ MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร  
 

ค าส าคัญ:   ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทเีรีย, สมุนไพร, การสกัดสาร, พญาสัตบรรณ 

 

  

                                                 
1 สาขาวิชาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี22000 
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-Abstract- 

Abstract  
Alstonia scholaris (L.) R. Br., a plant that can be found in all parts of Thailand and had pharmacological activity, 

but there are only a few educators.  The aim of this research was conducted to comparison inhibitory effect of 95% 

ethanolic and ethyl acetate leave extracts from Alstonia scholaris (L.) R. Br. against the growth of five bacterial species 

including Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus subtilis TISTR 1248, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella 

pneumoniae TISTR 1 8 67  and Staphylococcus aureus ATCC 25923  by broth dilution assays.  Synergistic effect of 

extract and gentamicin was also investigated by paper disc diffusion.  Synergistic effect result revealed that 95% 

ethanol and ethyl acetate extracts showed the synergistic with gentamicin, which able to inhibit the growth of S. 

aureus ATCC 25923, followed by B. subtilis TISTR 1248, E. coli ATCC 25922, P.aeruginosa ATCC 27853 and K. 

pneumoniae TISTR 1867 .  While, both extracts did not have synergistic antibacterial activity with gentamicin against 

the growth of E.  coli ATCC 25922 , P.  aeruginosa ATCC 27853 and K.  pneumoniae TISTR 1867 .   The result of 

minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) revealed that the 95% ethanol 

extract could inhibit the growth of B.  subtilis TISTR 1 2 48  with MIC and MBC values of 15.62 and 31.25 mg/ml, 

respectively.  Followed by S. aureus ATCC 25923 and K. pneumoniae TISTR 1867 with showed MIC and MBC values 

of 31.25 and 62.50 mg/ml, respectively. 
 

Keywords:   Antibacterial activity, Medicinal plant, Extraction, Alstonia scholaris 
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-Abstract- 

การคัดแยกยีสต์ท่ีใช้น  าตาลไซโลสส าหรับการผลติไวน์ 

Isolation of Xylose-Utilizing Yeasts for Wine Production 

 

กันตา แสงวิจิตร1*, นติิพล พลสา2, จาตุภัทร หวลหอม3, ตุลาวัลย์ กองแก้ว3, พิมพิศา สุทธิแสน3,  

สุกัญญา สบืแสน3 และ สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย1,3 

Kanta Sangwijit1*, Nitipol Polsa2, Jatupat Huanhom3, Tulawan Kongkaew3, Pimpisa Suttisan3,  

Sugunya Suebsan3 and Somboon Anuntalabhochai1,3 
 

บทคัดย่อ 

จากการคัดแยกยสีตท่ี์สามารถใชน้้ าตาลไซโลสจากผลไม ้4 ชนดิ ได้แก่ ส้ม สตรอว์เบอร่ี สับปะรด และล าไย โดย

เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Yeast extract peptone xylose (YPX) พบว่าสามารถแยกยีสต์ได้ท้ังหมด 29 ไอโซเลท จากนั้นน า

ยีสต์ทุกไอโซเลทท่ีแยกได้มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว YPX ท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 3.0 บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบวา่ ไอโซเลท OR7 มีการเจรญิสูงท่ีสุด โดยมีค่าการดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นา

โนเมตร เท่ากับ 2.926  จากนั้นคัดเลอืกยีสต์ท่ีเจรญิได้ดีในอาหารเหลว YPX จ านวน 16 ไอโซเลทมาทดสอบการผลิตเอทา

นอลโดยหมักในน้ าตาลไซโลสความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 250 มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

7 วัน พบว่ายีสต์ไอโซเลท ST2 PA2 และ LG6 สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้สูงท่ีสุด ซึ่งพบปริมาณเอทานอลร้อยละ 2.4 

,5.3 และ 2.9 ตามล าดับ เมื่อน ายีสต์ท้ัง 3 ไอโซเลท มาทดสอบการหมักไวน์ด้วยน้ าผลไม้ 3 ชนิดได้แก่ น้ าล าไย น้ า

สับปะรด และน้ าสตรอว์เบอร่ี เป็นเวลา 14 วัน พบว่าการหมักยีสต์ไอโซเลท PA2 ในน้ าสับปะรดให้ปริมาณเอทานอลสูง

ท่ีสุด คือ ร้อยละ 6.46 และจากการบ่งชี้ชนิดของยีสต์ไอโซเลท PA2 โดยอาศัยล าดับเบสของยีน 26S rDNA พบว่ามี

ความสัมพันธ์ใกล้ชดิกับ Clavispora lusitaniae 
 

ค าส าคัญ:   ยสีต,์ ไซโลส, การผลิตไวน์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Xylose-utilizing yeast was isolated from 4 fruits including orange, strawberry, pineapple and longan on Yeast 

extract peptone xylose (YPX) solid media. Twenty nine colonies of yeast were isolated. All yeast isolates were future 

cultured in YPX broth pH 3.0 at 30oC for 72 hours. It was found that isolated named OR7 showed highest growth with 

optical density (OD600)  at 2.926.  The sixteen isolates which showed high growth in YPX broth were cultured in 250 

ml of 10% xylose and incubated at 30oC for 7 days to determine ethanol production.  Isolates named ST2 PA2 and 

LG6 showed highest ethanol production at 2.4, 5.3 and 2.9 % respectively. These three isolates were used for making 

wine with 3 juice including longan juice, pineapple juice and strawberry juice.  The fermentation was spent 14 days. 

The result showed that the fermentation process using PA2 and pineapple juice showed highest ethanol production at 

6.46%. As for the 26s rDNA gene sequence analysis found that PA2 was closely related to Clavispora lusitaniae.   
 

Keywords:   Yeast, Xylose, Wine production 
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-Abstract- 

การตรวจเชื อ Campylobacter jejuni ด้วยเทคนิค PCR ในเนื อไก ่อ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุร ี

Detection of Campylobacter jejuni by PCR Technique for Chicken in Muang District 

Chanthaburi Province 
 

เดือนเต็ม ทองเผอืก1*, ปรัชญา เฉลียวฉลาด1 และ วัชรี วรัจฉรียกุล2 

Dueantem Thongphueak1*, Pratya Chaliewchalad1 and Watcharee Waratchareeyakul2   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการเพื่อ

ตรวจสอบเชื้อ Campylobacter jejuni ในตัวอยา่งไก่สด อ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 30 ตัวอยา่ง พบวา่สามารถแยกเชื้อ 

C. jejuni จากตัวอย่างไก่สดได้ 13 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบเชื้อ C. jejuni 17 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ค่าความไวในการตรวจ

ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอได้ต่ าสุดท่ี 364 เฟมโตกรัมต่อไมโครลิตร การวิเคราะห ์

ค่าความจ าเพาะต่อเชื้ออื่น พบว่าไพรเมอร์ไม่สามารถจับกับดีเอ็นเอของเชื้อชนิดอื่นท่ีน ามาทดสอบ จากการศึกษาการตรวจ

วิเคราะห์ดีเอ็นเอของเชื้อด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction พบว่าตัวอย่าง pre-test มีค่าความไว ความจ าเพาะ และ

ความแม่นย า เท่ากับ 92.31%, 100% และ 96.67% ตามล าดับ และตัวอย่าง post-test มีค่าความไว ความจ าเพาะ และความ

แม่นย า เท่ากับ 100% ทั้งนี้ เทคนิค polymerase chain reaction สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อ C. jejuni ในเนื้อไก่ได้อย่างรวดเร็ว 

และชว่ยลดระยะเวลาในการตรวจเชื้อ C. jejuni ในเนื้อไก่ 
 

ค าส าคัญ:   แคมไพโลแบคเตอร์, เทคนิคพีซีอาร,์ ลูปเมดเิอเตด ไอโซเทอร์มอล แอมพลฟิิเคชัน 
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-Abstract- 

Abstract  
Detection of Campylobacter jejuni in fresh poultry meat in Mueang District, Chanthaburi province, by using 

polymerase chain reaction PCR technique compared with conventional culture methods. Of the 30 samples of poultry 

meat, 13 samples were contaminated with C. jejuni and no contamination was found 17 samples. Campylobacter could 

be in detection limit of 364 fg/µl. The detection of specific and no cross-reactivity with DNA from other organisms. The 

pre- test diagnostic accuracy of a polymerase chain reaction for detection of C.  jejuni of was found to have 92.31% , 

100% and 96.67% of sensitivity, specificity and accuracy and the post-test was 100%. The polymerase chain reaction 

will focus on the development of rapid molecular methods for identifying and quantifying Campylobacter in chicken. 

This assay significantly reduces the total time taken for the detection of C. jejuni in chicken. 
 

Keywords:    Campylobacter, PCR technique, loop-mediated isothermal amplification  
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การเตรียมผงผลกึ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 โดยวิธีเกลือหลอมเหลว และผลของสารเจือต่อ

สมบัติบางประการของเซรามกิ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3  

Preparation Ba( Zr0. 05Ti0. 95) O3 Powder by Molten Salt Method and Effect of 

Additives on Some Properties of Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 Ceramics  
 

ชมพูนุช วรางคณากูล1,2* 

Chompoonuch Warangkanagool1,2* 

 

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี้ได้เตรียมผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 (หรือเรียกว่า BZT) โดยวิธีเกลือหลอมเหลว แปรค่าอุณหภูมิใน

การเผาแคลไซน์ วิเคราะห์โครงสร้างเฟสและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ และ

กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตามล าดับ เพื่อเลือกเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซน์ผงผลึก BZT ศึกษา

ผลของการเจือสาร CuO และอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 ท่ีมีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค ความหนาแนน่ และค่า

ความแข็งระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ของเซรามิก BZT พบว่าเซรามิก BZT ท่ีได้รับสารเจือนั้นมีโครงสร้างเฟสท้ังหมด

สอดคล้องกับขอ้มูลมาตรฐาน หมายเลข 06-0399 มคีวามแนน่ตัวดขีึน้ และค่าความแข็งระดับจุลภาคแบบวกิเกอร์สูงขึ้น  
 

ค าส าคัญ: ผงผลึก BZT, วธีิเกลือหลอมเหลว, เซรามิก BZT, เซรามิก BZT ผสมสารเจือ  
 

Abstract  
 In this research, the Ba( Zr0. 05Ti0. 95)O3 or BZT powders prepared by molten salt methods and various  

calcinations temperature.  The phase structure and microstructure of these powders were investigated by x- ray 

diffraction technique and scanning electron microscopy respectively for selected the optimum calcination temperature 

of BZT powders.  Then study the effect of CuO additive and Al2O3 nano- particles additive on phase structure, 

microstructure, density and Vickers micro- hardness of BZT ceramics.  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 were 

increased with CuO additive and Al2O3 nanoparticles additive. 
 

Keywords: BZT powders, molten salt method, BZT ceramics, BZT ceramics with additives 
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-Abstract- 

อทิธิพลของโซเดียมไดอะซเิตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรกัษา

ผลติภัณฑ์ลูกชิ น 

Effect of Sodium Diacetate and Potassium Sorbate on Shelf Life of Meat Ball 
 

รัตนภัทร มะโนชัย1, นันทินา ด ารงวัฒนกูล1, พงศน์รินทร์ สุภาพันธ์2, ศราวุธ มณีวงศ2์, และ ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก1* 

Rattanapath Manochai1, Nanthina Damrongwattanagool1, Pongnarin Supapun2, Sarawout Maneewong2 

and Natcha Laokuldilok1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทท่ีมีต่อการยอมรับของ

ผู้บริโภคและคุณภาพทางจุลินทรีย์ของลูกชิ้น โดยอ้างอิงปริมาณการใช้ตามมาตรฐาน USDA ท่ีอนุญาตให้ใช้โซเดียม 

ไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทเป็นสารกันเสียได้ไมเ่กิน 1,000 และ 1,500 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัมตามล าดับ จากการศกึษา

การใชโ้ซเดียมไดอะซิเตทปริมาณ 0, 500 และ 1,000 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัม และโพแทสเซียมซอร์เบทปริมาณ 0, 1,000, 1,500 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของลูกชิ้นในแต่ละชุดทดลองมีคะแนน

ความชอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเก็บรักษาลูกชิ้นท่ีใช้สารโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณ 

1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโซเดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 

พบว่า มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 16 วัน และ 10 วัน ตามล าดับ ในขณะท่ีลูกชิ้นสูตรควบคุมท่ีไม่มีการใช้สารกันเสียมีอายุ 

การเก็บรักษาไม่เกิน 8 วัน และเมื่อเก็บรักษาลูกชิ้นหมูท่ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส พบวา่ ลูกชิ้นหมูท่ีใช้สารโพแทสเซียมซอร์

เบทในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 32 วัน ลูกชิ้นท่ีใช้โซดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 

มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัมและสูตรควบคุมมอีายุการเก็บรักษาไมเ่กิน 28 วัน  

ค าส าคัญ:   ลูกชิ้น, โพแทสเซียมซอร์เบท, โซเดยีมไดอะซิเตท, อายุการเก็บ 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research was aimed to study the effects of sodium diacetate and potassium sorbate on consumer 

acceptance and microbiology property of meatball.  Potassium sorbate is generally recognized as safe (GRAS)  when 

used in accordance with good manufacturing.  The maximum level of sodium diacetate in processed meat products 

improved by USFDA is 1,000 mg/kg. Three levels of potassium sorbate sodium diacetate were thus varied for 0, 1,000 

and 1,500 while those of sodium diacetate were 0, 500 and 1,000 mg/ kg.  The results showed that the scores of 

sensory tests among the groups of samples were not significantly different (p > 0.05). The shelf life of meatball with 

potassium sorbate ( 1,500 mg/ kg)  kept at 15°C was 16 days while those of meatball with sodium diacetate ( 1,000 

mg/ kg)  and control sample were 10 days and 8 days, respectively.  The results also showed that meatball with 

potassium sorbate (1,500 mg/kg) could be kept for 32 days at 4°C while meatball with sodium diacetate (1,000 mg/kg) 

and control sample could be kept for 28 days. 
 

Keywords:   Meatball, Potassium sorbate, Sodium diacetate, Shelf life 
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-Abstract- 

การก าจัดโลหะหนักในน  าชะขยะด้วยถ่านกมัมันต์จากซังขา้วโพด 

Removal of Heavy Metals in Landfill Leachate by Activated Carbon from Corncob 
 

สุชัญญา ทองเครือ1*, ปพิชญา หลักฐาน1 และ พรณัชชา ใจวรรณะ1 

Suchanya Thongkrua1*, Papitchaya Lukthan1 and Pornnatcha Jaiwanna1   
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ าเสียสังเคราะห์และน้ าชะขยะท่ีผ่าน 

การบ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด เตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดจากอัตราส่วนถ่านชาร์  

ซังข้าวโพดต่อตัวกระตุ้น ZnCl2 ท่ี 1 : 4 โดยน้ าหนัก เขย่าที่ 120 รอบต่อนาที เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

180 นาที พบว่าถ่านกัมมันต์ท่ีมีขนาด 1 มิลลิเมตร มีค่าพื้นท่ีผิวและปริมาตรรูพรุนเท่ากับ 912.47 ตารางเมตรต่อกรัม และ 

0.52 ลูกบาศก์เมตรต่อกรัม ตามล าดับ และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 22.61 อังสตอม การดูดซับสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์

ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดปริมาณ 0.4 กรัม ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น

กรด-ด่าง 3.5 และความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที พบว่าท่ีเวลาสัมผัส 5 นาที ถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุด

เท่ากับร้อยละ 90.20±0.28  และการดูดซับสังกะสีสอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร์ด้วยความสามารถสูงสุด

ของการดูดซับเท่ากับ 20.83 มิลลิกรัมต่อกรัม รวมท้ังสามารถดูดซับสังกะสีและทองแดงในน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดด้วยวธีิ

ทางชวีภาพได้ร้อยละ 100 ภายในเวลา 5 นาที 
 

ค าส าคัญ:   โลหะหนัก, น้ าชะขยะ, ถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด 
 

Abstract 

The objective of this research was to investigate the adsorption efficiency of heavy metal in synthetic 

wastewater and biologically pre-treated leachate by activated carbon from corn cob. Activated carbons were prepared 

from corn cob by activated with ZnCl2 at a ratio of 1:4 by weight, shaking at 120 rpm and then heated at 800 ºC for 

180 minutes.  Found that, particle size at 1 mm caused the maximum BET surface and pore volume as 912.47 m2/g 

and 0.52 m3/g, respectively and average pore size as 22.61 A◦. The adsorption of zinc in synthetic wastewater with 

the initial concentration of 100 mg/ l using amount of activated carbon from corn cob as 0. 4 g at pH 3.5 and shaking 

at 120 rpm, revealed that, the highest adsorption efficiency of activated carbon was 90.20±0.28% for 5 minutes and 

the Langmuir isotherm model was more suitability with the maximum adsorption capacity as 20.83 mg/g. In addition, 

activated carbon could remove zinc and copper in biologically pre-treated leachate as 100% within 5 minutes.  
 

Keywords:   Heavy Metals, Leachate, Activated Carbon from Corncob 
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-Abstract- 

การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดอะคริลิกจากกรดแลคติกโดยใช้ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาซีโอไลต์ FeO-Y  

Theoretical Study on Lactic Acid-to-Acrylic Acid Conversion using FeO-Y Zeolite 

as a Catalyst 
 

ณัชชา อนิทร์จันทร์1*, มโนพัศ ดีพจิารย์1, สรชัย ค าแสน1 และ สมเกียรติ นกบิน2  

Natcha Injan1*, Manopat Depijan1, Sorachai Khamsan1 and Somkiat Nokbin2 
 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาทางทฤษฎีของปฏกิิริยาการขจัดน้ าจากกรดแลคติกโดยใชซ้ีโอไลต ์FeO-Y เป็นตัวเร่งปฏกิิริยาด้วยระเบียบ

วธีิ unrestricted M06-L (UM06-L) พบวา่  กรดแลคตกิดูดซับบนตัวเร่งปฏกิิริยา FeO-Y แบบ bidentate ด้วยพลังงานการดูด

ซับ -49.4 kcal mol-1  ปฏิกิริยาการขจัดน้ าออกจากกรดแลคติกเกิดผ่านกลไกได้ 2 แบบ คือ กลไกแบบ A เร่ิมจากอะตอม

เหล็กของหมู ่FeO+ ดึงหมูไ่ฮดรอกซิลออกจากอะตอม Cα ด้วยพลังงานกระตุ้น 21.4 kcal mol-1  หลังจากนัน้หมูไ่ฮดรอกซิลนี้

จะดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจากหมู่เมทิลของกรดแลคติกเกิดเป็นกรดอะคริลิกกับน้ า ขั้นตอนนี้จัดเป็นขั้นก าหนดอัตราและ 

มีพลังงานกระตุ้นเท่ากับ 47.3 kcal mol-1  ส่วนกลไกแบบ B พบว่าอะตอมออกซิเจนของหมู่ FeO+ ดึงอะตอมไฮโดรเจนจาก

หมู่เมทิลของกรดแลคติกด้วยพลังงานกระตุ้น 43.9 kcal mol-1 ซึ่งเป็นขั้นก าหนดอัตรา ตามด้วยอะตอมเหล็กของหมู่ FeO+  

ดึงหมู่ไฮดรอกซิลท่ีต าแหน่ง Cα ออกจากกรดแลคติกได้เป็นกรดอะคริลิกกับหมู่ไฮดรอกซิล 2 หมู่ท่ีเกาะอยู่บนอะตอมเหล็ก 

ขั้นตอนนี้ใช้พลังงานกระตุ้นเพียง 3.7 kcal mol-1  ดังนั้น ปฏิกิริยาการขจัดน้ าจากกรดแลคติกน่าจะเกิดผ่านกลไกแบบ A   

ผลการศกึษานี้จึงท านายวา่ซีโอไลต ์FeO-Y มศีักยภาพในการเร่งปฏกิิริยาการเปลี่ยนกรดแลคตกิเกิดเป็นกรดอะคริลกิ  
 

ค าส าคัญ:   กรดอะครลิิก, กรดแลคตกิ, Faujasite Y, ซีโอไลต,์ เหล็ก  
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-Abstract- 

Abstract    

 The dehydration of lactic acid by using FeO-Y zeolite as a catalyst were carried out using unrestricted M06-

L approach.  It is found that lactic acid is adsorbed on the FeO+  moiety via a bidentate adsorption mode with the 

adsorption energy of -49.4 kcal mol-1.  Two mechanism pathways of the lactic acid dehydration were proposed.  In 

Pathway A, the iron atom of FeO+ moiety abstracts the hydroxyl group of the Cα atom with the activation energy of 

21.4 kcal mol-1 to form intermediate species. Consequently, the hydroxyl group of intermediate species interacts to a 

hydrogen atom of methyl group of lactic acid resulting in the formation of acrylic acid and water as the products. This 

step is considered as the rate- determining step with high activation energy of 47.3 kcal mol- 1.  In Pathway B, a 

hydrogen atom of methyl group transfers to the oxygen atom of FeO+ center which is the rate-limiting step with the 

calculated activation energy of 43.9 kcal mol-1. Then, the FeO+ iron atom abstracts the Cα hydroxyl group yielding 

an acrylic acid and two hydroxyl groups attached on iron center with the corresponding activation energy of 3. 7 kcal 

mol- 1.  Therefore, the dehydration of lactic acid- to-acrylic acid is predicted to occur via Pathway A.  The calculated 

results reveal that the FeO-Y zeolite is expected to be a potential catalyst for this reaction. 
 

Keywords:   Acrylic acid, Lactic acid, Faujasite Y, Zeolite, Iron 
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-Abstract- 

สมบัติการยับยั งแบคทีเรียของวัสดุประกอบพอลอิะนิลีน-โลหะออกไซด์ท่ีมีโครงสร้าง

ระดับนาโนเมตร 

Antibacterial Property of Polyaniline-Metal Oxide Nanocomposites 
 

อธิพงษ์ สมฤทธิ์1, คุรุวัลย์ กลิ่นบ ารุง2, ศริิวภิา อุดมพงษ์1 และ อารักษ์ กลิ่นบ ารุง1* 

Athipong Somrit1, Khuruwan Klinbumrung2, Siriwipa Udompong1 and Arrak Klinbumrung1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการสังเคราะห์โลหะออกไซด์ชนิดซิงค์ออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์และ ซีเรียมไดออกไซด์  

จากกระบวนการสลายตัวทางความร้อนและเคลือบผิวของสารสังเคราะห์ด้วยพอลิเมอร์โพลิอะนิลีน จากนั้นท าการศึกษา

ลักษณะเฉพาะของสารสังเคราะห์โดยศกึษาเฟสด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ศกึษาองค์ประกอบทางเคมี

โดยใช้อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (FTIR) ศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) และท าการศึกษา 

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใช้วิธี well diffusion จากผลการศึกษาพบว่าสารสังเคราะห์ทุกชนิดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

S.aureus ได้ โดยสารสังเคราะห์ CeO2+PANI แสดงขอบเขตการยับยั้งได้มากท่ีสุดท่ี 2.00±0.26 เซนติเมตร การยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย E.Coli พบวา่มเีพยีงสารสังเคราะห์ ZnO+PANI ท่ีสามารถยับยัง้ได้โดยแสดงของเขตการยับยั้ง 1.40±0.10 เซนตเิมตร   
 

ค าส าคัญ:   โลหะออกไซด์, พอลิอะนิลนี, การยับยัง้แบคทเีรีย  
 

Abstract  
Metal oxides, including zine oxide (ZnO), titanium dioxide (TiO2) and cerium dioxide (CeO2), were synthesized 

through thermal decomposition method. Then, obtained metal oxides were coated by polyaniline (PANI) via chemical 

reaction of aniline, hydrochloric acid and ammonium persulphate. The as-produced materials  were characterized by 

XRD, FT-IR, and SEM, studying phase, chemical composition and morphology, respectively. Well diffusion method was 

employed to determine antimicrobial activity.  All of synthesized materials show an inhibition zone.  Especially, 

CeO2+PANI preparing condition exists a widest zone of inhibition, determining to be 2.00±0.26 centimeters.  Only 

ZnO+PANI synthesizing compound shows an antimicrobial performance with inhibition zone of 1.40±0.10 centimeters.     
 

Keywords: Metal oxide, Polyaniline, Antimicrobial activity  
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-Abstract- 

ไมโครพลาสติกในปลากระบอกบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทย 

จังหวัดสงขลา 

Microplastics in Mullet Fish at Lower Songkhla Lagoon and the Gulf of Thailand, 

Songkhla Province 
 

ซารีนา เบ็ญยีเจ๊ะ1, ญาสอืมี จะปะกิยา1 และ สุธิน ี หีมยิ1* 

Sareena Benyeechelaeh1, Yasuemee Japakiya1 and Sutinee Himyi1* 
 

บทคัดย่อ 
ไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกขนาดเล็กท่ีมีการแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลและมีโอกาสปนเป้ือนในสัตว์

ทะเลหลายชนิด การศึกษาคร้ังนี้เป็นการตรวจสอบการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลากระบอกขาว 

Valamugill cunneius (Valencinnes, 1836) และปลากระบอกด า Liza subviridis (Valenciennes, 1836) บริเวณทะเลสาบสงขลา

ตอนล่างและทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา พบไมโครพลาสติกในปลาท้ัง 2 ชนิด มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน เฉลี่ย 4.46±0.50 ชิ้น

ต่อตัว และ 3.13±0.23 ชิ้นต่อตัว ตามล าดับ โดยพบว่าปริมาณไมโครพลาสติกท้ังสองบริเวณ  ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 

มนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05) เมื่อจ าแนกรูปร่างและสีของไมโครพลาสตกิ พบเป็นแบบเส้นใยมากท่ีสุดท้ังในทะเลสาบสงขลา

และทะเลอ่าวไทย (95.94%) ส่วนสีของไมโครพลาสติกพบท้ังหมด 7 สี โดยพบมากท่ีสุดเป็นสีด าท้ังบริเวณทะเลสาบสงขลา 

(2.00± 0.29 ชิ้นตอ่ตัว) และบริเวณทะเลอา่วไทย (1.05±0.71 ชิ้นตอ่ตัว) ซึ่งเป็นไปได้ว่าไมโครพลาสติกท่ีพบอาจเป็นเศษเชือก

และอวน เนื่องจากบริเวณทะเลสาบสงขลาและทะเลอา่วไทยมกีิจกรรมประมงและมกีิจกรรมจากการท่องเท่ียว เมื่อขยะเหล่านี้

เกิดการยอ่ยสลายจนมขีนาดเล็กและมกีารปนเป้ือนในสิ่งมชีวีติท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ 
 

ค าส าคัญ:   ไมโครพลาสตกิ, ปลากระบอก, ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง, ทะเลอา่วไทย 
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-Abstract- 

Abstract  
Microplastics are small plastics which are spreading in the marine environment and may be contaminating in 

marine animals. The study is conducted to determine the microplastic contamination in the gastrointestinal tracts of mullet fish 

Valamugill cunneius (Valencinnes, 1836) and Liza subviridis (Valenciennes, 1836) at the Lower Songkhla Lagoon and the 

Gulf of Thailand, Songkhla province. The results showed that the amount of microplastic was similar in both species 

which were 4.46±0.50 and 3.13±0.23 items/individual respectively and showed not significantly different between 

area (p>0.05). When classified microplastics by shape and color, the most prevalence type of microplastic was fiber 

both in the Lower Songkhla Lagoon and the Gulf of Thailand (95.94%). Seven colors of microplastics were found, most of 

them was black color both in the Lower Songkhla Lagoon (2.00 ± 0.29 items/individual) and the Gulf of Thailand (1.05 

± 0.71 items/individual). It is possible that the microplastic may be a piece of plastic ropes and nets around the Lower 

Songkhla Lagoon and the Gulf of Thailand, because of this area had fishing activities and activities from tourism. When 

these materials were degraded into smaller pieces, there have been contaminated in living organisms in this area.  
 

Keywods:  Microplastics, Mullet fish, Lower Songkhla Lagoon, Gulf of Thailand 
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-Abstract- 

การแยกแคปไซซินอยด์และแคโรทีนอยด์จากพริกชี ฟ้าด้วยวธิีจับก้อนด้วยไฟฟ้า 

Isolation of Capsaiconoids and Carotenoids from Capsicum annuum L.  fruits by 

Electrocoagulation Method 

 

ณรงค์ ชุ่มกาศ1, ธนกร ผดุงตันติพงษ์1, นีรนุช ไชยรังษี2, รัชนาพร โชคชัยสิริ1, ด้วง พุธศุกร์3, ณัฐพร พุทธวงศ์1* 

Narong Chumkad1, Tanakon Phadungtantipong1 Neeranuch Chairungsi2, Ratchanaporn Chokchaisiri1,  

Duang Buddhasukh3, Nathaporn Phutthawong1* 

 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้คือศึกษาการแยกแคปไซซินอยด์และแคโรทีนอยด์จากสารสกัดพริกชี้ฟ้าด้วยวิธีการจับ

ก้อนด้วยไฟฟ้า สกัดพริกแห้งท่ีบดแล้วด้วยตัวท าละลายต่าง ๆ ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที ก่อนท่ีจะน าสารสกัดมา

แยกด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟา้ในสภาวะต่าง ๆ กัน โดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าได้ท าการศกึษาสภาวะตา่ง ๆ ดังนี้ ชนิดและ

ความเข้มข้นของตัวท าละลาย เวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟา้ ชนิดและความเขม้ขน้ของอเิล็คโทรไลต์  
 

ค าส าคัญ:   การสกัดแคปไซซินอยด์, การสกัดแคโรทีนอยด์, วธีิการจับกอ้นด้วยไฟฟา้ 
 

Abstract  
 The aim of this research is to study of capsaicioids and carotenoid isolation from Capsicum annuum L. extract 

by electrocoagulation method. The dried ground chili has been extracted with various solvent at room temperature for 

30  min before the extract was isolated by electrocoagulation in various conditions.  The electrocoagulation conditions 

such as type and concentration of solvent, electrocoagulation time, type and concentration of electrolyte and were 

investigated.  
 

Keywords:   Capsaicinoids extraction, Carotenoids extraction, Electrocoagulation method 
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-Abstract- 

การคัดแยกแบคทีเรียและการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรตจากน  าอ้อยซึ่งเป็น 

ผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน  าตาลทราย   

Bacterial Screening and Production of Poly-3-hydroxybutyrate (PHB) from Sugarcane 

Juice by-Product from Sugar Production Process 

 

วันกุศล ชนะสิทธิ์1* 

Wankuson Chanasit1*  
 

บทคัดย่อ 
 พอล-ิ3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต (Poly-3-hydroxybutyrate) หรือ PHB เป็นพอลเิอสเทอร์ชวีภาพท่ีสามารถย่อยสลาย

ได้โดยธรรมชาติได้เป็นน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ PHB ถูกสร้างและสะสมอยู่ภายในเซลล์จุลินทรีย์หลายชนิด

โดยเฉพาะแบคทีเรียในรูปของแกรนูล เพื่อใชเ้ป็นแหลง่พลังงานและแหลง่คาร์บอนส ารองในภาวะที่มกีารจ ากัดสารอาหาร

บางชนิด เช่น ไนโตรเจน ในขณะท่ีมีแหล่งคาร์บอนมากเกินพอ PHB มีสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติกและมีสมบัติเชิงกลและ

กายภาพใกล้เคียงกับพอลิโพรพิลีนซึ่งเป็นพลาสติกสังเคราะห์ ปัจจุบันจึงมีการน า PHB ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลาย 

ด้าน โดยเฉพาะทางการแพทย์เนื่องจาก PHB สามารถเข้าได้กับเนื้อเยื่อสิ่งมชีีวิต เช่น ท าเป็นวัสดุปิดแผลหรือเป็นแคปซูล

บรรจุยา อย่างไรก็ตาม การผลิต PHB ในเชงิการค้ายังมขี้อจ ากัดเนื่องจากต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับพลาสตกิสังเคราะห์ ดังนัน้ 

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งคาร์บอนท่ีมีราคาถูก ได้แก่ น้ าอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตน้ าตาลทรายเพื่อผลิต PHB จากแบคทีเรียไอโซเลต C8 ท่ีคัดแยกได้ใหม ่พบว่า ไอโซเลต C8 มีการเจรญิ

และสังเคราะห์ PHB ได้สูงสุดเท่ากับ 5.35±1.0 กรัมต่อลิตรของน้ าหนักเซลล์แห้งและมีปริมาณ PHB เท่ากับ 40.34±0.8 

เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลลแ์ห้ง ณ ชั่วโมงท่ี 36 เมื่อเลี้ยงในน้ าอ้อยท่ีมีความเข้มข้นของน้ าตาลทั้งหมดเท่ากับ 30 กรัมตอ่

ลิตรซึ่งสูงกว่าเมื่อเลี้ยงในซูโครสบริสุทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญ (น้ าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 4.75±0.05 กรัมต่อลิตรและปริมาณ 

PHB เท่ากับ 35±2.65 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แหง้เมื่อเลีย้งเซลล์ในซูโครส) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากน้ าอ้อยมีสารส่งเสริม

การเจรญิของแบคทเีรียหลายชนดิโดยเฉพาะวิตามนิ เชน่ กลุ่มวติามนิบีและไบโอตินในปริมาณสูง 
 

ค าส าคัญ:   พอล-ิ3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต, แบคทเีรีย, น้ าอ้อย, ซูโครส  
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-Abstract- 

Abstract  
 Poly-3-hydroxybutyrate or PHB is a bio-polyester that can be naturally degraded into water and carbon 

dioxide. PHB is synthesized and accumulated by many species of microorganisms especially bacteria as an intracellular 

carbon and energy storage compounds under nutrients-limiting conditions such as nitrogen but carbon sources are 

excess. PHB is thermoplastic showing similar mechanical and physical properties to synthetic plastic e.g. polypropylene. 

Currently, PHB has been used in many applications particularly in medical applications because of its biocompatibility 

such as wound dressing or drug delivery capsule. However, a major limitation for using PHB in commercial is a high 

production cost when compared with synthetic plastics. Therefore, a feasibility of using cheap substrate e.g. sugarcane 

juice, by-product from sugar production process, as a carbon source for PHB production by the newly bacterial isolate 

C8 is investigated in this study. The result clearly showed that the maximum growth and PHB production of 5.35±1.0 

g/L of cell dry weight (CDW) and 40.34±0.8 %CDW of PHB content were obtained at 36 h when grown the cells in 

sugarcane juice containing 30 g/L of total sugar whereas in pure sucrose, isolate C8 had significantly lower biomass 

(4.75±0.05 g/L) and accumulated PHB content only 35±2.65 %CDW. These may due to sugarcane juice compositions 

containing various growth factors for bacteria including B group vitamins and biotin in relatively high amount.  
 

Keywords: Poly-3-hydroxybutyrate, Bacteria, Sugarcane juice, Sucrose 
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-Abstract- 

การใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงส าหรับการสอนความหนาแน่นและการลอยตัว  

Use of Interactive Simulation for Teaching Density and Buoyancy  

 

ชาญวิทย์ ค าเจริญ1* และ เพชรศริินทร์ ตุน่ค า2 

Chanwit Kamcharean* and Phetsirin Tunkham2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คอื พัฒนาสื่อการสอน ตรวจสอบความเข้าใจและส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 43 คน ท่ีเรียนในรายวชิาฟสิิกส์ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและ  

การลอยตัว ซึ่งใช้งานบนเว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html ใบกิจกรรม

ประกอบการสอน เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว และแบบส ารวจความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบ

เสมือนจริงส าหรับการสอน เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง 

เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัวสามารถท าให้นักเรียนมองภาพปรากฏการณ์ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถแสดงค่า

มวลและ ปริมาตร ท าให้นักเรียนสามารถค านวณหาค่าความหนาแน่นของวัตถุได้ และสามารถระบุลักษณะของวัตถุ  

เมื่ออยู่ในน้ าได้ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัวได้ดีขึ้น เป็นสื่อการสอนท่ี สะดวก 

ประหยัดเวลาและงบประมาณ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายมากกว่าการทดลองโดยใช้

อุปกรณ์จริง ดังนั้นการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงสามารถน าไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปพัฒนา

เป็นสื่อการสอนเร่ืองความหนาแนน่และการลอยตัวได้ 
 

ค าส าคัญ:   ความหนาแนน่, การลอยตัว, สื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจรงิ, แบบส ารวจความพงึพอใจ 
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-Abstract- 

Abstract  
The aim of this study was to develop instructional media, investigate students’ understanding and survey students’ 

satisfaction with density and buoyancy interactive simulation. The target group was 43 Matthayom Suksa five students in a 

large-size secondary school in Chiang Mai province who enrolled in Physics subject in the 1st semester of the academic year 

2018.  The research instruments were density and buoyancy interactive simulation, which is available from 

https: / /phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html, worksheet and satisfaction survey. The results 

reveal that a density and buoyancy interactive simulation performs a clear visibility of a phenomenon of density and buoyancy. 

It can express the value of mass and volume which are used for density calculation.  Also, it can identify the characteristics 

of objects in the water.  Moreover, it helps students to better understand in density and buoyancy.  Density and buoyancy 

interactive simulation is a convenient and low cost instrument-save time in preparing. It can design various types of teaching 

and learning activity more than the authentic instructional media. Density and buoyancy interactive simulation is potential to 

apply in science teaching. We can concluded it that the use of interactive simulation is appropriate to use in teaching science 

and can be developed as an instructional media on the density and buoyancy. 
 

Keywords:   Density, Buoyancy, Interactive simulation, Satisfaction survey 
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-Abstract- 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบซางข้าวโพดและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

จากขวดน  ารีไซเคิล 

Development Product  of Corn Cob and High Density  Polyethylene Composites from 

Recycled Water Bottles   
 

อนุชา ขวัญสุข1*, ร าพึง เจริญยศ1, พิพัฒน ์สุจิตธรรมกุล1 และ จักรินทร์ น่วมทิม1 

Anucha Kwansuk1*, Rampeung Jaroenyos1, Pipat Sujitthamkul1 and Jakarin Naumtim 1 

 

บทคัดย่อ 
 โครงการนี้ได้ท าการศกึษาสมบัตทิางกลและทางกายภาพของวัสดุเชงิประกอบ (Composite) จากการผสมระหว่าง

พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ ารีไซเคิล (HDPE) ผสมซังข้าวโพด ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการน าขยะเหลอืใช้

จากขวดน้ ารีไซเคิลผสมซังข้าวโพดท่ีเหลือจากการเกษตรมาเป็นวัสดุเชิงประกอบ โดยน ามาสร้างเป็นแผ่นวัสดุสังเคราะห์

ในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตา่ง ๆ โดยการหลอมวัสดุด้วยความร้อน จ านวน 5 อัตราส่วนคือ 90:10 , 80:20 , 

70:30, 65:35 และ 60:40   น ามาหลอมรวมกันเป็นแผ่น ท่ีอุณหภูมิ 190  °C แล้วน าไปบดย่อยเป็นเม็ดสารประกอบ 

(Compound) จากนั้นน าไปอบให้ความร้อนแล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุเชิงประกอบ (Composite) เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบ

ทางกลและทางกายภาพ 

   จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วน 90:10 มีสมบัติท่ีดีท่ีสุดคือการต้านทานแรงดึง 11.86 MPa., การต้านทาน

แรงดัดงอสูงสุด 21.66 MPa. การต้านทานกระแทกสูงสุด 5019.68 J/m², ความแข็งผิว 58.6 HRR. , การดูดซึมน้ ารอ้ยละ 

6.44 การพองตัวเมื่อแช่น้ าร้อยละ 0.85 และความหนาแน่น 1.09 g/cm.3  จาการเปรียบเทียบผลการทดลอง จึงสรุปได้ว่า

อัตราส่วนผสมของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงผสมซังข้าวโพดอัตราส่วน 90:10 มีสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อ 

การน าไปท าเป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ หรือขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 

ค าส าคัญ: วัสดุเชงิประกอบ, ซงัข้าวโพด, การรีไซเคิล, พอลิเอทิลนีชนดิความหนาแน่นสูง  
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-Abstract- 

Abstract  
            This project aims to study on mechanical properties and physical properties of composite obtained from mixing 

High Density Polyethylene (HDPE) with corn cob that was another option for recycling waste bottles with corn cob for 

obtaining composite used in manufacturing furniture.   

            This project was conducted to study on properties of High Density Polyethylene (HDPE)  Composite obtained 

from bottles Bring recycled Bottles mixed with Corn Cob with injection molding machine 5 ratios including:  90: 10 , 

80:20 , 70:30 , 60: 40 , and 50:50 Bottles were melted as composite at 200 degrees Celsius before digesting as 

compound , roasting and pressing as composite for molding as physical and mechanical test pieces.   

             The results revealed that ratio at 90:10  had have the Best Treasure on tensile strength  11.86 MPa. Bending 

Resistance 21.66 MPa. Impact Resistance 5019.68 J/m², Hardness 58.6 HRR.  Water Absorption 6.44 % , Thickness 

Swelling  0.85 % , and Density 1.09 g/cm.3  From comparing obtained results , it could be concluded that the ratio of 

High Density Polyethylene (HDPE) mixed with corn cob at 90:10 had the most appropriate result for synthetic wood 

or Forming into various products.65:35 and 60:40. These melted substances combined and becomes a composite at 

a temperature of 190 °C and break into compounds.  Then input heat and compress the compound into composite 

material model to take mechanical and physical tests. 

 As a result from 5 ratios, founded that a ratio of 65:35 has mechanical properties and physical properties as 

shown. Bending strength of 24.554 MPa, tension strength of 8.939 MPa, impact strength of  

4.792 KJ/m², hardness of 62.56 Shore-D, density of 0.9896 g/cm³, humidity of 0.022 %, and water absorption of 

1. 1659 % .  According to a result comparison of 5 ratios, it appears that a ratio of 65:35 has the most tolerant to 

flexural strength due to an internal adhesion structure of a composite which has grass fibres scattered in all area.  In 

conclusion, the ratio of 65:35 is the most suitable to produce furnitures. 
 

Keywords:   Composite, Corn-Cob, Recycle, Recycle ,High Density Polyethylene 
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-Abstract- 

ผลของการพาและการแยกของทรายในภาชนะรูปสี่เหลี่ยมภายใต้การสั่นในแนวตั ง   

Effects of Convection and Segregation of the Sand in a Rectangular Container 

Under Vertical Vibration 

 

ภาณุพัฒน์ ชัยวร1* และ พิชชานันท์ รักษ์ธนัชชัย1 

Panupat Chaiworn1* and Pitchanan Ragtanutchai1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษามุมผนังด้านข้างและความกว้างของภาชนะรูปสี่เหลี่ยมภายใต้การสั่นแนวตั้ง มีผลต่อ 

การพาและการแยกของวัสดุเม็ด (ทราย) ก าหนดมุมผนังภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม (= 0, 5, 10 และ 15 องศา) โดยมีความ

กว้างของแต่ละมุม (w= 2, 4 และ 6 cm) และความถี่ในการสั่น (f= 27, 28  และ 29 Hz) แอมพลิจูด (A= 1.44 cm) พบวา่ 

มุมผนังภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมและความถี่ในการสั่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการพาของวัสดุพื้น (ทราย) และวัสดุบุกรุก 

(แก้ว) มกีารเกิดการพาเป็นวงวนไปตามการสั่นของผนังภาชนะท่ีลอ้มรอบวัสดุพืน้ เมื่อการส่ันแก่ระบบอย่างตอ่เนื่อง พบวา่ 

ผิวด้านบนของวัสดุพื้นจะเกิดการเอียงจากนั้นวัสดุเม็ดบุกรุกเกิดการเคลื่อนท่ีไปตามบริเวณผิวด้านบนของวัสดุเม็ดพื้น  

ส่วนวัสดุเม็ดบุกรุกเคลื่อนท่ีไปตามผนังของภาชนะแลว้เคลื่อนท่ีลงสูก่้นของผนังภาชนะจนครบรอบการพา และเมื่อใชค้วาม

กว้างและมุมผนังเพิ่มขึ้น พบวา่ วัสดุบุกรุกเกิดรูปแบบการพาแล้วเกิดวงท่ีใหญ่ขึน้ ไมส่มมาตร แตเ่มื่อความถี่เพิ่มขึน้จะท า

ให้วัสดุบุกรุกเกิดรูปแบบการพาแล้วเกิดวงเล็กลง ไม่สมมาตร นอกจากนี้เมื่อใช้ความกว้างและมุมกับความถี่เพิ่มขึ้นวัสดุ

เม็ดเคลื่อนท่ีเร็วแต่เมื่อความถี่ลดลงวัสดุเม็ดจะเคลื่อนท่ีช้า  
 

ค าส าคัญ:   การพา, การแยก, ทราย, ภาชนะรูปสี่เหลี่ยม, การสั่นในแนวตัง้  
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aims to study the angle of the side walls and the bottom width of the rectangular container 

under vertical vibration. It was affecting the convection and segregation of granular matter (sand) determine the angle 

of side walls of the container as ( = 0, 5, 10 and 15 degrees)  with the width of each corner (w = 2, 4 and 6 cm) 

and the vibration frequency (f = 27, 28 and 29 Hz) amplitude (A=1.44 cm). Found that, the angle of side walls and 

the frequency of vibration causing convection and segregation of bed particles (sand) and intruder particle (glass) with 

circular convection whirl along the vibrating container walls that surrounds the bed particles.  When vibrating to the 

system continuously, found it was moving to the top surface of the bed particles tilts, then the intruder particle moves 

along to the top surface of the bed particles. The intrusive granular material moves along the container walls and then 

moves down to the bottom of container until the cycle was carried.  And, the width and the angle of the side walls 

used increased, found it was found that the invading material had the convection pattern, then the circle became 

bigger asymmetrical, but when the frequency increased, the invading material was becoming smaller asymmetric 

band.  When the width and angle of side walls the material were used decreases, the pellets move faster, but when 

the frequency decreases, the pellets move slowly.  
 

Keywords: Convection, Segregation, Sand, Rectangular container, Vertical vibration    

 
  



157 

 

-Abstract- 

การเกิดปรากฏการณน์  าทะเลเปลี่ยนสบีริเวณชายฝ่ังทะเล จังหวัดชลบุรี 

Temporal Occurrence and Spatial Distribution of Red Tide Along the Coast of 

Chonburi Province 
 

มิถิลา ปรานศลิป์1*, อิสรา อาศรินันต์1 และ สิรนิาถ ชัยศรี1 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการรวบรวมสถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเล 

จังหวัดชลบุรี ระหวา่งปี 2552-2562 ซึ่งพบวา่มกีารรายงาน รวมท้ังสิน้  65 คร้ัง ครอบคลุมพื้นท่ี 5 อ าเภอ ได้แก่ เมอืงชลบุรี 

อ าเภอเกาะสีชัง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ โดยพบมากครั้งท่ีสุดในพื้นท่ีอ าเภอเมืองชลบุรี คิดเป็น

จ านวน 29 คร้ัง นอกจากนัน้ พบปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีมากคร้ังในชว่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(พฤษภาคม-ตุลาคม) 

เป็นจ านวน 55 ครั้ง ในขณะฤดูฝนพบจ านวน 10 ครั้ง ส่วนแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็นสาเหตุหลัก ได้แก่ ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด 

Noctiluca scintillans และไดอะตอมสกุล Chaetoceros ท้ังนี้การเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี และการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลชลบุรี มีปัจจัยจ ากัดจากปริมาณสารอาหารในน้ าและกระแสน้ าตาม

ฤดูกาล จึงควรมีการเฝ้าระวังและตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาการเกิดปรากฏการณ์น้ี 

ค าส าคัญ:   ปรากฏการณน์้ าทะเลเปลี่ยนสี, แพลงกต์อนพืช, จังหวัดชลบุรี 
 

Abstract  
 This study reviews the recorded reports of red tide phenomena occurring along the coast of Chonburi Province 

during the last decade (2009-2019) .  According to our finding, 65 blooming occurrences covering 5 of Chonburi district 

(Mueang, Ko Si Chang, Sri Racha, Bang Lamung and Sattahip)  were documented, Mueang district with the highest count 

of 29 reports. Moreover, our reviews suggest that the phenomena happen were frequently during the Southwest monsoon 

(May-October)  with 55 reports against 10 the Northeast monsoon season.  The most common bloom- forming of the area 

are the dinoflagellate Noctiluca scintillans and the diatom of genus Chaetoceros.  Additionally, red tide or algae blooms in 

coastal areas are generally attributed to increased nutrient loading combined with seasonal tidal currents.  As such, water 

quality, especially nutrient contents need to be closely monitored during the monsoon season.  Public participation is also 

indispensable to prevent and mitigate the red tide on our ecosystem and communities. 

Keywords:   Red tide, Phytoplankton, Chonburi Province  
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-Abstract- 

การสกัดโบรมเีลนจากเปลือกสัปปะรดเหลือทิ งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารเคลอืบผิวที่

บริโภคได้และยดือายุการเก็บรักษาฝรั่งตัดแบ่งชิ นพันธุก์ิมจ ู

Extraction of Bromelain from Waste of Pineapple Peel for Application of Edible 

Coating and Prolonging Storage Life of Fresh Cut Guava cv. Kimju 
 

ชนมน์ิภา พงษ์บัณฑิตนุกุล1, วุฒิพงษ์ ทิพย์สม1 และ อังคณา เชื้อเจ็ดตน1* 

Chonnipa Phongbandithnugun1, Wutthiphong Thipsom1 and Angkhana Chuajedton1* 
 

บทคัดย่อ 
 การสกัดโบรมเีลนจากเปลอืกสปัปะรดเหลอืท้ิงเพื่อประยุกตใ์ชเ้ป็นสารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้และยดือายุการเก็บ

รักษาฝรั่งตัดแบ่งช้ินพันธ์ุกิมจู โดยการสกัดโบรมเีลนจากเปลอืกสับปะรดโดยวธีิการสกัดด้วยน้ ากลั่นเย็น พบวา่ มปีริมาณ

โบรมเีลน 0.57 unit/mg protein หลังจากนั้นน าโบรมเีลนท่ีสกัดได้มาประยุกตใ์ชเ้ป็นสารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้เพื่อยืดอายุ

การเก็บรักษาของฝร่ังหั่นช้ิน โดยการพน่สารละลายโบรมเีลนท่ีความเข้มข้น 25 , 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาไว้

ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบวา่สารละลายโบรมเีลนท่ีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาฝรั่ง

หั่นช้ินได้ดกีว่าชุดควบคุม (ไมไ่ดเ้คลือบ) และสามารถลดการสูญเสียน้ าหนัก รวมถึงชะลอการเกิดสนี้ าตาลได้ดีกว่าชุดการ

ทดลองอื่นอยา่งมีนัยส าคัญ และสามารถเก็บได้นาน 7 วัน 
  
ค าส าคัญ: โบรมเีลน, เปลอืกสับปะรด, สารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้, ผลไม้สดหั่นช้ิน  
 

Abstract  
 Extraction of bromelain from waste of pineapple peel for application of edible coating and prolonging storage 

life of fresh-cut guava cv. Kimju were studied. It was shown that bromelain extraction using cold distilled water was 

0.57 unit/mg protein. Then, the extracted bromelain applied for edible coating in extending storage life for fresh-cut 

guava by spraying bromelain solution with different concentrations of 25, 50, 75, and 100 % and storage at 13 °C. It 

was found that bromelain solution at concentration of 100% could extend the storage life better fresh-cut guava 

without coating. It also reduced %weight loss, and it delayed the browning significantly different which was better 

other treatments and prolonging storage life for 7 days. 
 

Keywords:   Bromelain, Pineapple peel, Edible coating, Fresh-cut fruit   
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-Abstract- 

การศกึษารูปแบบโปรตีนและชนิดกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื อเมล็ดถั่วดาวอนิคา 

Study of Protein Pattern and Amino Acid Composition in Seed Kernel of Sacha Inchi 
 

เบญจมาศ สังขท์อง1, ภรภัทร ส าอางค์2 และ จันทกานต์ นุชสุข1* 

Benjamas Sungthong1, Pornpat Sam-ang2 and Chanthakan Nuchsuk1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของโปรตีนและชนิดกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่ว  

ดาวอนิคา เตรียมโดยการแช่เนื้อเมล็ดถั่วดาวอนิคาในตัวท าละลายเฮกเซนท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อสกัดน้ ามัน

ออก สกัดโปรตีนหยาบด้วยการตกตะกอนท่ี pH 2.0 3.0 4.0 5.0 และ 6.0 พบว่าการตกตะกอนโปรตีนท่ี pH 4.0 ได้ร้อยละ

ผลผลิต (1.45 ± 0.015) และมีปริมาณโปรตีน (318.02 ± 0.004 มิลลิกรัมต่อกรัม) มากที่สุด จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีลาวรี 
(Lowry method) วิเคราะห์รูปแบบและน้ าหนักโมเลกุลของโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบ โดยเทคนิค Sodium Dodecyl Sulfate 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) พบว่า มีน้ าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 13.4-89.9 กิโลดาลตัน การผลิตโปรตีน

ไฮโดรไลเสทท าได้โดยการย่อยสลายโปรตีนหยาบท่ีได้จากการตกตะกอนท่ี pH 4.0 ด้วยเอนไซม์อัลคาเลส (ALCALASE) 

ความเข้มข้นร้อยละ 0.025, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 โดยปริมาตร เป็นเวลา 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที  

ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบว่าความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาท่ีเหมาะสมในการย่อยสลายคือ ร้อยละ 0.9  

โดยปริมาตร และ 60 นาที ตามล าดับ วิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟี

ของเหลวความดันสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่าปรากฏพีคของกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบ 

16 ชนิด (กรดกลูตามิก แอสพาราจีน กลูตามีน เซอรีน อาร์จินีน ไกลซีน ทรีโอนีน ไทโรซีน อะลานีน วาลีน เมทไทโอนีน  

ทริปโตเฟน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ฟีนิลอะลานนี และซิสเทอนี) 
 

ค าส าคัญ:   ถั่วดาวอนิคา, รูปแบบโปรตนี, โปรตนีไฮโดรไลเสท  
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-Abstract- 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the patterns of proteins and amino acid composition in seed 

kernels of sacha inchi (Plukenetia volubilis). The kernels were performed by soaking in hexane solvent for 24 hours for 

removing oil from them.  The proteins were precipitated by adjustment to the various pHs; 2.0 3.0 4.0 5.0 and 6.0. 

The results showed that precipitated protein at pH 4.0 had the highest percent yield ( 1. 45 ± 0. 015)  and protein 

concentration ( 318. 02 ± 0. 004 mg/ g)  which was tested by Lowry method.  The protein types and patterns were 

analyzed by SDS-PAGE technique. Electrophoretic patterns of the precipitated proteins have shown a slight difference 

in the patterns of proteins with molecular weight between 13. 4-89-9 kDa.  Production of protein hydrolysate was 

prepared by enzymatic hydrolysis. The isolate protein was hydrolysed by ALCALASE enzyme at various percentage 

concentrations (0.025, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 by volume) and times (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes) 

at 60C. The optimal conditions were 0.9 (%v/v) alcalase concentration and a reaction time of 60 minutes. Amino acid 

compositions were identified by HPLC technique.  The results revealed that the hydrolysate was composed with  

16 amino acids (glutamic acid, asparagine, glutamine, serine, arginine, glycine, threonine, tyrosine, alanine, valine, 

methionine, tryptophan, isoleucine, leucine, phenylalanine and cysteine)  
 

Keywords:   Sacha inchi, Protein pattern, Protein hydrolysate 
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-Abstract- 

ความหลากชนิดของพืชวงศ์ขิงข่าในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

Diversity of Zingiberaceae in University of Phayao 

 

พันธิตรา กมล1, ประชา บุตรโคตร1, กิตติยาภรณ์ คานพรม1 และ กนกอร ศรีม่วง2* 

Puntitra Kamol1, Pracha Butkod1. Kittiyapon Karnprom1 and Kanok-orn Srimuang2* 
 

บทคัดย่อ 
 ส ารวจพืชวงศ์ขิงโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยท าการเดินส ารวจเดือนละ 1-2 คร้ัง ระยะเวลา 6 เดือน 

ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนตุลาคม 2560 ท าการเก็บตัวอย่างที่สมบูรณ์ท้ังต้น ถ่ายรูปและจดบันทึกลักษณะเด่นของ

พืชท่ีอยู่ในระบบนิเวศ เพื่อให้ทราบถึงการกระจายพันธ์ุในระบบนิเวศลักษณะต่าง ๆ จากนั้นท าการศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาเพื่อระบุชนิด พบความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงจ านวนท้ังหมด 4 สกุล 12 ชนิด ได้แก่ สกุลขิง (Zingiber) 

จ านวน 2 ชนิด สกุลกระชาย (Boesenbergia) จ านวน 2 ชนิด สกุลขมิ้น (Curcuma) จ านวน 3 ชนิด และสกุลข่าลิง (Globba) 

จ านวน 5 ชนิด ตัวอย่างภาคสนามท่ีผ่านการอัดพรรณไม้แล้ว ถูกเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชสาขาชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

ค าส าคัญ: พชืวงศข์ิง, ความหลากหลาย, อนุกรมวธิาน มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract  

 The observation of Zingiberaceae in the University of Phayao was carried out at University of Phayao.  Field 

collections, photograph and taking note on their habitat, ecological information and important characteristics were 

conducted between May and December 2017. Morphological study was performed for the species identification. Four 

genera and 12 species are enumerated including Zingiber with two species, Boesenbergia with two species, Curcuma 

with three species and Globba with five species. In addition, voucher specimens were deposited at Biology herbarium, 

Department of Biology, School of Science, University of Phayao. 
 

Keywords:  Zingiberaceae, Ginger, Diversity, Taxonomy, University of Phayao 
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-Abstract- 

ความหลากชนิดและการใช้ประโยชนข์องผักพื นบ้านชนเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดน่าน 

Species Diversity and Utilization of Local Vegetable of Lua Chaloem Phra Kiat 

District, Nan Province 
 

สวาท สายปาระ1* และ ปกรณ์ สุนทรเมธ2 

Sawat saipara1*and Pakorn sumtornmeth2 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาความหลากชนดิและการใชป้ระโยชนข์องผักพื้นบ้านชนเขาเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ จังหวัดนา่น 

โดยส ารวจผักพื้นบ้าน ในชว่งเดอืนกรกฎาคม 2560 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ 2561 ท าการสัมภาษณ์การใชป้ระโยชนข์องพชืจากผู้ใช้

ประโยชนจ์ากผัก จ านวน 200 ครัวเรือน (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งจากประชากรตามตารางทาโร่ ยามาเน ่ ท่ีระดับความ

เชื่อมั่น ร้อยละ 95) พบผักพื้นบ้านจ านวน 79 ตัวอยา่ง 56 วงศ ์71 สกุล 79 ชนดิ และพบวา่ส่วนยอดเป็นส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์

มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ใบล าต้น ผล เมล็ด ราก และดอกตามล าดับ การรับประทานส่วนใหญ่น ามาปรุงสุกด้วยการแกง ต้ม 

ผัด ผักสด นึ่งและย า และผักพื้นบ้านท่ีน ามาใชป้ระโยชนเ์ก็บมาจากบริเวณแหล่งท่ีอยูอ่าศัย ป่า และริมบึงหนอง เช่น หนามปู่ย่า 

(Caesalpinia mimosoides  Lam.) ผักเค็ด (Senna sophera (L.) Roxb.) เพกา (Oroxylumind icuum(L) Kurz) มันปู (Fagraea 

fragransRoxb.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) ผักติ้ว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp.) หูเสอื (Plectranthus 

amboinicus  (Lour.) Spreng) กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) เสีย้ว (Bauhinia purpurea Linn.) เป็นตน้ 
 

ค าส าคัญ:   ผักพื้นบ้าน, การใช้ประโยชน์, ชนเผ่าลัวะ 
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-Abstract- 

Abstract  
Study of species diversity and utilization of local vegetable of Lua Chaloem Phra Kiat District, Nan province was 

conducted between July 2017 and February 2018. We collected plant  specimens  and interviewed 200 people (sampling-

based on determine followed by Katsu Yamane, confidence level of 95%). There were  79  specimens  classified into  

56 families, 71  genera,  79 species.  Shoots  are  mostly  used followed by  leaves, stems,  fruits, seeds,  roots,  and 

flowers  respichrely.  For  esting,  most  plants  were  cooked  by  curry, boiling,  frying, vegetabkes,  steaming and spicy 

slalad  for example, Caesalpinia mimosoides  Lam., Senna sophera (L.) Roxb., Oroxylumind icuum(L) Kurz, Fagraea 

fragransRoxb., Garcinia cowa Roxb., Cratoxylum formosum (Jack), Plectranthus amboinicus  (Lour.) Spreng, Careya sphaerica 

Roxb., Bauhinia purpurea Linn.. 
 

Keywords:   Utilization, Local vegetable, Lua 
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-Abstract- 

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื นบ้านภาคเหนือบางชนิด 

Antioxidant and Bioactive Compounds of some Northern Thai Indigenous 

Vegetables  
 

สุณันฑา เสียงดัง1, ทักจีณา ฟองธิวงค์1  และ อังคณา เชื้อเจ็ดตน1* 

Sunantha Siangdang1, Tukjeena Fongtiwong1 and Angkhana Chuajedton1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและฤทธ์ิทางชีวภาพของผักพื้นบ้านบางชนิด ซึ่ง

ใช้ผักพื้นบ้านท่ีได้จากการส ารวจการบริโภคผักพื้นบ้านในหมู่บ้านแม่ไทย ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

น ามาศึกษา ด้วยวิธี pH DPPH assay วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ คลอโรฟิลล์ สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด ผักพื้นบ้านท่ีใช้ทดลองจ านวน 12 ชนิด ได้แก่ ชะอม ต าลึง ขี้เหล็ก ผักปลัง ชะพลู กระถิน 

ชงโค มะรุม ใบบัวบก ผักแพว ผักชฝีร่ัง และสะระแหน ่ผลการศึกษาพบวา่ กระถินมปีริมาณ pH สูงกว่าผักพื้นบ้านชนดิอื่น 

มีค่าเท่ากับ 6.71±0.04 ผักพื้นบ้านชนิดอื่นอยู่ในช่วง 3.62-6.71 ต าลึงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงสุดคือ 1.24±0.00 

mg/FW100g ผักพื้นบ้านชนิดอื่นอยู่ในช่วง 0.1-1.24 mg/FW100g นอกจากนี้กระถินยังมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้

ท้ังหมดสูงสุดคือ 8.32±0.15 %Brix ผักพื้นบ้านชนิดอื่นอยู่ในช่วง 0.97-8.32 %Brix ส่วนประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล

อิสระ กระถินมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น มีค่าเท่ากับ 4.55±0.00 mg of gallic acid ชะอมมี

ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น มีค่าเท่ากับ 44.93±1.83 ascorbic mg/100g FW และขี้เหล็กมีปริมาณฟลาโว

นอยด ์และปริมาณ DPPH assay สูงกว่าผักพื้นบ้านชนดิอื่น มีคา่เท่ากับ 0.42±0.00 mg of quercetin และ 96.79±0.03 % 

scavenging ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:   ผักพื้นบ้าน, สารต้านอนุมูลอสิระ, ฤทธ์ิทางชวีภาพ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objective of the study was to research antioxidant activity and bioactive compounds of some indigenous 

vegetables by investigating food consumption of residents in Mae Thai village, Baan Bom sub-district, Mae Tha District, 

Lampang province.  The bioactive compounds were determined by using pH, DPPH assay, vitamin C, flavonoid, 

chlorophyll, total phenolic compounds and total soluble solids ( TSS)  in 12 indigenous vegetables which were Acacia, 

Ivy gourd, Thai copper pod, Ceylon Spinach, ,Betel, White Popinac, Orchid tree, Moringa, Gotu kola, Vietnamese 

Coriander, Long Coriander and Peppermint.  The result showed that White Popinac had the highest pH around 

6.71±0.04 and the others were between3.62-6.71. Ivy gourd had highest amount of chlorophyll around 1.24±0.00 

mg/FW100g, and the others were between 0.1-1.24 mg/FW100g.  Furthermore, White Popinac had the highest TSS 

around 8.32±0. 15 %Brix, and the others were between 0.97-8.32 %Brix.  Antioxidants were determined, White 

Popinac had the highest amount of total phenolic compounds around 4.55±0.00 mg of gallic acid, and Acacia had 

high vitamin C which was 44.93±1.83 ascorbic mg/ 100g FW.  Thai copper pod had the highest amount of flavonoid, 

and DPPH assay was 0.42±0.00 mg of quercetin and 96.79±0.03 % scavenging, respectively.  
 

Keywords:   Indigenous vegetables, Antioxidants, Bioactive compounds activity 
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-Abstract- 

การบรโิภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภควัยเรียนในเขตจังหวัดพะเยา  

Vegetables and Fruits Consumption of Adolescent in Phayao  
 

สุลาวัลย์  ยศธนู1* และ บุหรัน  พันธุ์สวรรค์2 

Sulawan Yotthanoo1* and Buran Phansawan2 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภควัย เรียนในจังหวัดพะเยา โดยท า 

การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 74 ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้บริโภควัยเด็กในทุกอ าเภอของจังหวัดพะเยาท้ังในและนอกเขต

เทศบาล ผลการวจิัยพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งจะทานอาหารเชา้และอาหารเย็นท่ีบ้าน ส่วนอาหารกลางวันจะซือ้รับประทานจาก

ท่ีท างานหรือโรงเรียน โดยมีแหล่งท่ีมาของผักและผลไม้ท่ีบริโภคจะมาจากตลาดเทศบาลและร้านค้าในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่

จะบริโภคผักและผลไม้ตามฤดูกาล ปริมาณการบริโภคผักเท่ากับ 621.06 + 595.25 กรัม / คน / วัน ผลไม้เท่ากับ 438.81 

+ 291.79 กรัม / คน / วัน  ผลของการบริโภคผักและผลไม้ของคนในกลุ่มนี้พบว่าการบริโภคผักจะสูงกว่ามาตรฐานท่ี

แนะน าให้คนไทยบริโภค ในขณะท่ีการบริโภคผลไม้จะอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานการบริโภค ดังนั้นควรแนะน าให้มี 

การส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในกลุ่มวัยเรียนให้มากขึน้กวา่นี ้

ค าส าคัญ:   การบริโภค, ผลไม้, ผัก, พะเยา  
 

Abstract  
 The purpose of this research was to examine vegetables and fruits consumption of adolescents in Phayao. A 

sample of 74 cases were drawn from all districts in both municipality and outside municipality using the simple random 

sampling technique.  The findings indicated that the samples always had breakfast and dinner at home but buying 

lunch at the workplace or school.  The source of vegetables and fruits was from a municipal market and the shops in 

village.  The majority of consumption was seasonal vegetables and fruits.  In addition, the consumption of vegetables 

was 621.06+595.25 gram/ person/ day and the consumption of fruits was 438.81+291.79 gram/ person /day. The 

result of this analysis showed that the vegetables behavior of these adolescents was higher than the standard 

consumption with statistically significant.  While the fruits consumption behavior was the same level as the standard 

consumption. It was recommended that the fruit consumption behavior should be promoted for adolescents in Phayao. 

Keywords:   Consumption, Vegetables, Fruits, Phayao  
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-Abstract- 

การศึกษาเปรียบเทยีบความหนาแน่นของจุลนิทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหาร

ของปลวกกินเนื อไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

A Comparative Study on Microorganism Density in Gut of Wood-Feeding Termites 

in University of Phayao 
 

อรทัย  หวังสันติธรรม1*, ปวณีา โพธิ์ทอง1, นุจริา ทาตัน1, จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล1 และ คงศักดิ์ พรอ้มเทพ1 

Orathai Wangsantitham1*, Paweena Pothong1, Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1 and        

Kongsakdi Promtep1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหนาแน่นจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก 2 ชนิด คือ Globitermes sulphureus 

และ Microcerotermes crassus ท าการเปรียบเทียบความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารระหว่างปลวก

วรรณะงานและวรรณะทหาร และเปรียบเทียบความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ  

ของปลวกวรรณะงาน โดยแบ่งทางเดินอาหารเป็น 6 ส่วน คือ foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch,  

colon และ rectum ศกึษาโดยนับจ านวนจุลินทรีย์ดว้ย haemocytometer ภายใตก้ล้องจุลทรรศนช์นิด phase contrast ผลการศกึษา

พบวา่ ความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารระหว่างปลวกวรรณะงานและวรรณะทหารไม่แตกต่างกัน

ในปลวก G. sulphureus and M. crassus  ส่วนความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ  

ของปลวกท้ัง 2 ชนิด พบว่า hindgut (paunch) มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) มากที่สุด เมื่อเปรียบกับทาง 

เดินอาหารส่วน  foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, colon และ rectum นอกจากนี้ได้ศึกษารูปร่างของจุลินทรีย์ 

(microorganism) ในทางเดินอาหารเบื้องตน้ พบวา่ จุลินทรีย์ (microorganism) ท่ีพบในทางเดินอาหารมีรูปร่างต่าง ๆ 3 รูปร่าง คือ 

รูปร่างกลม (coccus) รูปร่างแท่ง (bacillus) และ รูปร่างเกลียว (spirillum) นอกจากนี้ในทางเดินอาหารของ G. sulphureus สามารถ

พบสปอร์ของเชื้อรา 
 

ค าส าคัญ:   ความหนาแนน่ของจุลินทรีย์, ปลวกกินเนื้อไม้, ทางเดินอาหาร 
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-Abstract- 

Abstract  
 The microorganism densities in Globitermes sulphureus and Microcerotermes crassus gut were studied by 

comparing microorganism densities between the worker and soldier castes. Additionally, the densities of microorganism 

in various parts of gut including; foregut,  midgut, hindgut (mixed segment and first prodaeal) , hindgut ( paunch) , 

hindgut ( colon)  and hindgut ( rectum)  were examined.  The microorganism densities were done by counting on 

haemocytometer under phase contrast microscope.  The results showed that microorganism densities in gut of worker 

and soldier castes of G. sulphureus and M. crassus were not differed. The highest density of microorganism was found 

in paunch.  Compared to that in foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch, colon and rectum. 

Moreover, morphology study revealed that there were three different shapes of microorganism in gut of G. sulphureus 

and M. crassus such as coccus, basillus and spirillum. Interestinly, fungal spores were found in gut of G. sulphureus. 
 

Keywords:  Microorganism densities, Wood-Feeding Termites, Gut  
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-Abstract- 

โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชในแม่น  าจันทบุรีและปากน  าแหลมสิงห์  

จังหวัดจันทบุรี 

Phytoplankton Community Structure in Chanthaburi River and Pak Nam Laem 

Sing, Chanthaburi Province 
 

ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา1*, วนันิภา ขอพึ่ง1 และ วชิญา กันบัว1 

Patrawut Thaipichitburapa1*, Wannipa Khophueng1 and Vichaya Gunbua1 

 

บทคัดย่อ 
  แพลงก์ตอนพืชมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศท้ังเป็นผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหารและเป็นดัชนีบ่งชี้ความ

สมบูรณ์ของแหลง่น้ า งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างประชาคมของแพลงก์ตอนพชืในแมน่้ าจันทบุรี และปาก

แม่น้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างท้ังหมด 4 คร้ัง คือเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือน

ตุลาคม 2561จ านวน 17 สถานี โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ บริเวณแม่น้ าจันทบุรี และปากแม่น้ าแหลมสิงห์ ผลการศึกษาพบ

แพลงก์ตอนพืชท้ังหมด 192 สกุลใน 3 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น Cyanophyta 18 สกุล ดิวิชั่น Chlorophyta 50 สกุล ดิวิชั่น 

Chromophyta 124 สกุล โดยแพลงก์ตอนพืช ในดิวิชั่น Chromophyta ท่ีเป็นกลุ่มเด่นได้แก่ สกุล Chaetoceros sp.(170-

4,571,250 Cell/L), Cylindrotheca sp.(225-1,381,680 Cell/L), และ Pleurosigma sp. (100-15,800  Cell/L), ค่าดัชนคีวาม

มากชนดิ ค่าดัชนคีวามสม่ าเสมอ และค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณแมน่้ าจันทบุรีมีคา่เท่ากับ 2.90, 

0.70 และ 2.33 ตามล าดับ 
  

ค าส าคัญ:   โครงสร้างประชาคม, แพลงก์ตอนพืช, แม่น้ าจันทบุรี, ปากน้ าแหลมสิงห์ 
 

Abstract 
 The phytoplankton functions in the aquatic ecology system as the primary producers and water quality indicators.  

The aims of this study were to determine the structure of the phytoplankton community in the Chanthaburi River and Leam 

Sing river mouth.  Sampling was carried out four times:  in 2018, January, April, July, and October at 17 stations, situated  

in Chanthaburi River and Leam Sing river mouth.  Phytoplankton 193 genera were declassified into 3 divisions following; 

Cyanophyto (18 genera), Chlorophyta (50 genera) and Chromophyta (124 genera). The dominant species was Chaetoceros sp. 

(170-4,571,250 Cell/L), Cylindrotheca sp. (225-1,381,680 Cell/L), และ Pleurosigma sp.( 100-15,800   Cell/L). The species 

richness, evenness index and diversity index of phytoplankton were 2.90, 0.70 and 2.33 respectively.  
 

Keywords:   Phytoplankton Community Structure, Chanthaburi River ,Pak Nam Laem Sing 

                                                 
1 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดัชลบรีุ 20131 
1 Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapa University, Chonburi Province 20131 

*Corresponding author e-mail: patrawut@go.buu.ac.th  

mailto:patrawut@go.buu.ac.th


170 

 

-Abstract- 

ผลติภัณฑ์น  าข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์พื นเมอืงในจังหวัดจันทบุรี 

Germinated Brown Rice Drink by-products of Native Chanthaburi Rice Varieties 
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Matura Unhasirikul1*, Kidchai Unhasirikul2, Dueantem Thongphueak1, Channipha Bannoen1, 

Thitikan Yingprayun1 and Nilawan Chantarangsi1   
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น าข้าวพันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุพวงเงิน หมากแขก และล้นยุ้ง มาผลิต

ข้าวกล้องงอกและน าไปผลิตผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก ท าการตรวจสอบปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ค่าพีเอช 

ปริมาณกรด ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและค่าพีเอชมีแนวโน้มลดลง ปริมาณกรดและเชื้อจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บ

รักษาเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 7 วัน และจากการทดสอบคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น 

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยวิธี 5 Point Hedonic Scale  โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 67 คน พบว่า น้ าข้าวกล้อง

งอกพันธ์ุพวงเงินได้คะแนนการยอมรับด้านสีมากที่สุด น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุลน้ยุ้งได้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นมากท่ีสุด

คะแนนการยอมรับด้านสีสูงสุด เท่ากับ 4.04 ซึ่งไม่แตกต่างจากพันธ์ุหมากแขกและล้นยุ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>

0.05) แต่แตกต่างจากสูตรควบคุม (A) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวม น้ าข้าวกล้องงอกจากข้าวแต่ละสายพันธ์ุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าข้าวกล้องงอก

พันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีท้ัง 3 สายพันธ์ุ สามารถน ามาผลิตผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกได้ และเป็นท่ียอมรับของ

ผู้บริโภค 
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-Abstract- 

Abstract  
 In this research, three Chanthaburi brown rice varieties, namely Puang-Ngern, Mhark-Khaeg and Lon-Yong, 

were produced the healthy beverages from germinated brown rice.  The soluble solids ( TSS) , pH, total acidity, 

microorganism and shelf life at 4 oC for 28 days were analysed.  The results showed TSS and pH in these products 

were decreased. On the other hand, acidity and microorganism tend to increase with increased storage times. These 

products have a shelf life for 7 days. The 5-point hedonic scale of preference tests about colour, smell, taste, texture 

and overall liking showed that the 67 sensory tasters gave the highest acceptability score in colour was no statistically 

significant different (p>0.05)  with Mhark-Khaeg and Lon-Yong but it was statistically significant different (p≤0.05) 

with control sample (A) .  Part of acceptability score of smell, taste, texture and overall liking were no statistically 

significant different (p>0.05) in all varieties. In conclusion, three local Chanthaburi brown rice varieties can be used to 

produce germinated brown rice water products and accepted by consumers. 
 

Keywords:   Local germinated brown rice, Germinated brown rice drink, Sensory tests, Shelf life 

 
  



172 

 

-Abstract- 

การบริหารจัดการและวเิคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานของอาคารประเภท

โรงพยาบาล  : กรณีศกึษา ฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลตรัง 

Management and Analysis Policy Energy Saving for Hospital Building : Case study  

Engineering division of Trang Hospital 
 

ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล1* 

Phatchakorn Areekul1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานของแผนก

วิศวกรรม อาคารประเภทโรงพยาบาลตรัง และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามาตรการแนะน าการบริหารการใช้พลังงาน

สาหรับโรงพยาบาล โดยมีขอบเขตการวิจัยเป็นสองส่วน คือ การหาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานโดยน าระบบการ

จัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนมาใช้โดยยึดหลัก People , Process, Place (3P) มาใช้ในการด าเนินการ และ การวิเคราะห์

กระบวนการ (Process Analysis) PA จนสามารถพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

ดังนั้นจึงได้แนวทางในการพัฒนามาตรการแนะน าการบริหารการใช้พลังงานส าหรับโรงพยาบาลตรังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป  
 

 

ค าส าคัญ:   อนุรักษพ์ลังงาน, นวัตกรรม, การวเิคราะห์กระบวนการ 
 

Abstract 

This research aims to study energy management and energy saving rules of engineering division- Trang 

hospital.  By find guidelines for developing energy management  recommendations for hospital.   By the scope of 

methodologies into two parts : finding ways to manage energy by 8-steps energy management system and using the 

principles of People, Process, Place (3Ps)  in the Process Analysis (PA) .  Developed innovative energy saving and 

environmental conservation. Therefore the guidelines for development of energy management rules for Trang hospitals 

can be effectively implemented. 
 

 

Keywords:   Energy Conversation, Innovation, Process Analysis 
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-Abstract- 

การบ าบัดสยี้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชนัร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

Treatment of Dye Wastewater by Ozonation Combined Hydrogen Peroxide Process 
 

เนทิยา กรีธาชาติ1, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*, สุปรีดา หอมกลิ่น1, สันติพันธ์ เฉียบแหลม1 และ ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 

Nathiya Kreetachat1, Torpong Kreetachat1*, Supreeda Homklin1, Santipan Chiablam1 and  

Suphalerk Khaowdang1 
 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการบ าบัดสีย้อมในน้ าเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม ด้วยกระบวนการ

โอโซนเนชัน และกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการท า

ปฏิกิริยา คือที่สภาวะ pH 4.0, 6.0 และ 8.0 ปริมาณโอโซนที่ใช้ 5.0 มิลลิกรัมต่อนาที และปริมาณไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ที่ใช้ คือ 40.0, 80.0, 120.0 และ 160.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลจากการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมส าหรับ

การบ าบัดสีย้อมคือ ท่ีสภาวะ pH 8.0 ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 120.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 15 นาที สามารถ

บ าบัดสีย้อมได้มากกว่า 99.9% เมื่อพิจารณาค่าทางจลนพลศาสตร์ พบว่ากลไกการบ าบัดของกระบวนการโอโซนเนชัน

ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยมีค่าคงท่ีการเกิดปฏิกิริยาคือ 0.1023 ต่อนาที 
 

ค าส าคัญ:   สีย้อม, โอโซนเนชัน, โอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
 

Abstract  
This research aimed to determine the optimum conditions for removing dye wastewater by Ozonation process and 

Ozonation process combined hydrogen peroxide.  The optimum conditions were studied at pH 4.0, 6.0 and 8.0.  with 5.0 

milligram/min dose ozone and amount of hydrogen peroxide used was 40.0, 80.0, 120.0 and 160.0 milligram per liter. The 

results showed that the optimum condition for dye treatment was at pH 8.0, hydrogen peroxide 120.0 milligram per liter in 

15 minutes. The dye can be treated more than 99.9%. Moreover, kinetic of dye wastewater oxidation by Ozonation process 

combined hydrogen peroxide was found to be first order reaction constant of 0.1023 min-1 

 

Keywords: Dye wastewater, Ozonation, Ozonation process combined hydrogen peroxide 
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-Abstract- 

การบ าบัดสารอินทรียร์ะเหยง่ายด้วยโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันโดยตัวเร่งปฏิกิริยานา

โนไทเทเนียมไดออกไซด์ 

Removal of Volatile Organic Compounds by Nano Titanium Dioxide Catalyst 

Photocatalytic Oxidation Process  
 

วัชระ วงค์ปัญโญ1, สันติพันธ์ เฉียบแหลม1, โกวิท สุวรรณหงษ์2, ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์3, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 

และ ต่อพงศ ์กรีธาชาต1ิ* 

Watchara Wongpanyo1, Santipan Chiablam1, Kowit Suwannahong2, Chaisri Tarasawatpipat3,  

Suphalerk Khaowdang1 and Torpong Kreetachat1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์บ าบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ( indoor air) ด้วย

กระบวนการโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน พบว่าผลึกโครงสร้างของสารตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2 ของแผ่นฟิลม์อยู่ในรูป 

อนาเทส เมื่อน าไปเทียบกับสัญญาณของโครงสร้างผลึกของสารโลหะท่ีมีโครงสร้างผลึกใน รูปแบบของอนาเทส (JCPDS 

65-5714) ผลการตรวจสอบค่าพลังงานแบนแก็บด้วย UV-VIS near-IR spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 950 nm. 

พบวา่ มคี่าพลังงาน (Eg) ในช่วงแบนแก็บท่ี 3.14-3.22 eV. ซึ่งใกล้เคียงกับคา่แถบพลังงานของผลึกสารเร่งปฏกิิริยาโดยใช้

แสง ท่ีมีโครงสร้างแบบ Anatase (Eg 3.20 eV.) [1] และผลการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทดสอบบ าบัดสาร

ระเหยของ Toluene ในชุดทดลองขนาดความจุ 0.785 ลูกบาศก์เมตร พบว่าประสิทธิภาพของการบ าบัดสาร Toluene โดย

กระบวนการโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน ท่ีมีสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็น TiO2 ความเข้มของแสงอัลตร้าไวโอเลต และ

ความเข้มข้นของสาร Toluene เร่ิมต้น ท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นแบบสหสัมพันธ์ท่ี R2 เท่ากับ 

82.05 โดยมีคา่ตอบสนองท่ีดท่ีีสุด คือ ความเข้มแสง 5.24 mW/cm2 ปริมาณ TiO2 10.0%w/w และความเข้มข้นเร่ิมตน้ของ

สาร Toluene 5.21 ppm. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบ าบัดสาร Toluene ได้ 58.90 เปอร์เซ็นต ์
 

ค าส าคัญ:   สารอินทรีย์ระเหยงา่ย, กระบวนการโฟโตคะตะไลตกิออกซิเดชัน, นาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์ 
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-Abstract- 

Abstract  
This study application of Nano–TiO2 for volatile organic compounds (VOC) removal in the air by Photocatalytic 

Oxidation process, found that structure of catalyst TiO2 of the film in the anatase phase and compared to metal structure 

in the anatase phase (JCPDS 65-5714), Inspection results Band-gap energy by UV-VIS near-IR spectrophotometer 

at wavelength 950 nm.  Found that with energy value (Eg)  in the range between the band-gap at 3.14-3.22 eV. 

which has a similar value with energy bar values of catalytic quartz using by light has anatase structure (Eg 3.20 eV.) 

[ 1]  and analysis results VOC removal of Toluene in the experiment set capacity of 0.785 m3, found that efficiency of 

VOC removal of Toluene by Photocatalytic Oxidation process with catalysts is TiO2, concentration of ultraviolet light and 

concentration of Toluene substance start 3 different levels.  Have a linear relationship at R2 as 8 2 . 05  with the best 

response is concentration of ultraviolet light is 5.24 mW/cm2, concentration of TiO2 is 10.0%w/w and concentration of 

Toluene substance start is 5.21 ppm. Which is effective in the Toluene removal as 58.90%. 

Keywords:   Volatile organic compounds (VOC), Photocatalytic Oxidation process, Nano–TiO2 
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อบ าบัดน  าชะขยะด้วยกระบวนการบ าบัดขั นต้น 

Application to Ozone to Leachate from Sanitary Landfill as Pre-treatment 
 

สุปรีดา หอมกลิ่น1, สันติพันธ์ เฉียบแหลม1, เนทิยา กรีธาชาติ1, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 และ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1* 

Supreeda Homklin1, Santipan Chiablam1, Nathiya Kreetachat1, Suphalerk Khaowdang1 and  

Torpong Kreetachat1* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ของกระบวนการโอโซนเนชันซึ่งเป็นกระบวนการในการย่อยสลายทาง

ชีวภาพของน้ าชะขยะ เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการโอโซนเนชันโดยใช้เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง (Response 

surface methodology: RSM) ซึ่งได้ก าหนดค่า pH เร่ิมต้นของน้ าชะขยะ เท่ากับ 7.0±1 9.0±1 และ 11.0±1 ปริมาณ

สารอินทรีย์เท่ากับ 16.0 26.0 และ 36.0 มลิลกิรัมตอ่ลติร และอัตราการไหลเท่ากับ 11.3 11.6 และ 11.9 ลิตรตอ่นาท ีผล

การทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ าชะขยะอยู่ในช่วงระหว่าง 1.61%-17.54% สภาวะท่ี

เหมาะสมของค่า pH ในการย่อยสลายของน้ าชะขยะเท่ากับ 9.0±1 ปริมาณสารอินทรีย์เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 

อัตราการไหล เท่ากับ 11.3 ลิตรต่อนาที ท้ังนี้สามารถค านวณประสิทธิภาพในการก าจัด TOC ของน้ าชะขยะท่ีเกิดขึ้น

บริเวณพื้นท่ีหลุมฝังกลบขยะนอกเหนือจากปัจจัยท่ีก าหนดไว้ในระดับต่าง ๆ โดยสมการท านายผลประสิทธิภาพการก าจัด 

TOC = 4.16 - 2.43 X1 + 6.68 X2*X2 
 

ค าส าคัญ:   น้ าชะขยะ, การย่อยสลายทางชวีภาพ, โอโซน 
 

Abstract  
This research studies the application to Ozone to Enhance Leachate Biodegradability from Sanitary Landfill 

as Pre-treatment by Response surface methodology (RSM). Determine the initial pH of leachate as 7.0±1, 9.0±1 and 

11.0±1, total organic carbon (TOC)  as 16.0, 26.0 and 36.0 milligrams per liter and flow rate as 11.3, 11.6 and 11.9 

liters per minute. Experimental results show biodegradation efficiency of leachate is in between 1.61%-17.54%, optimum 

condition of pH value to decompose leachate as 9.0±1, TOC as 16.0 milligrams per liter and flow rate as 11.3 liters per 

minute. This, can calculate TOC removal efficiency of leachate in addition to factors defined by equation for predicting 

TOC removal efficiency as 4.16 - 2.43 X1 + 6.68 X2*X2. 
 

Keywords:   Leachate, Biodegradability, Ozone  
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-Abstract- 

การผลติไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ Solid-state fermentation จากชีวมวล 

Production of Bio-ethanol with Solid-state Fermentation from Biomass 
 

ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*, เนทิยา กรีธาชาติ1, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 และ สันตพิันธ์ เฉียบแหลม1 

Torpong Kreetachat1*, Nathiya Kreetachat1, Suphalerk Khaowdang1 and Santipan Chiablam1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ได้ศึกษาการผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis HS1-5 โดยใช้

ผักตบชวาเป็นแหล่งอาหาร พบว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและบีต้ากลูโคซิเดส คือวันท่ี 7 ของ 

การหมัก ท่ีมีกิจกรรมเอนไซม์สูงท่ีสุด 0.679 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 82.24 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อศึกษากิจกรรมจ าเพาะ พบว่า 

วันท่ี 7 ของการหมักมีกิจกรรมจ าเพาะของเอนไซม์ท้ังเซลลูเลสและเอนไซม์บีตา้กลูโคซิเดสสูงท่ีสุด 0.43 และ 52.55 ยูนิตต่อ

มิลลิกรัมโปรตีน ตามล าดับ การย่อยสลายผักตบชวาโดยการแช่ด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0-2% เป็นเวลา 60 นาที 

พบว่าท่ีกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด 4.4 กรัมต่อลิตร หลังจากนั้นเมื่อ pretreatment 

ผักตบชวาที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบว่าเม่ือใช้กรดซัลฟิวริก 2% มีปริมาณน้ าตาลหลังการย่อย

สูงสุด 26.8 กรัมต่อลิตร และ 25.7 กรัมต่อลิตร เมื่อน าผักตบชวาภายหลังจากการท า pretreatment โดยใช้เซลลูโลไลติกเอน

ไซม์ท่ีผลิตจาก A. tubingensis HS1-5 เพื่อให้ได้น้ าตาลท่ีใช้น าไปผลิตเอทานอล พบว่า วันท่ี 3 ของการย่อยมีน้ าตาลสูงท่ีสุด 

0.904 กรัมต่อลิตร และการผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae QA23 หมักเป็นระยะเวลา 15 วันโดยใช้

น้ าตาลจากการ pretreatment ผักตบชวาด้วยกรดซัลฟิวริกและย่อยด้วยเซลลูโลไลตกิเอนไซมจ์ากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus 

tubingensis HS1-5 พบว่าปริมาเอทานอลท่ีสามารถผลิตได้สูงสุด 5.15 กรัมต่อลิตรหลังจาก 5 วันของการหมักและลดลง 

เมื่อใช้ระยะเวลาหมักเม่ือถึงวันท่ี 7 ของการหมัก และเมื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนน้ าตาลเป็นเอทานอล พบว่ามี

ประสิทธิภาพสูงสุด 44.19 เปอร์เซ็นต ์หลังจาก 5 วันของการหมักเอทานอล  
 

ค าส าคัญ:   ไบโอเอทานอล, ชวีมวล, ผักตบชวา 
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-Abstract- 

Abstract  
This research studies the production of cellulolytic enzymes from fungi Aspergillus tubingensis HS1-5 species 

by using Water hyacinth. Found that the optimal time for producing cellulase enzymes and beta glucosidase in day 7 

of fermentation have the highest enzyme 0.679 units per milliliter, 82.24 units per milliliter, respectively.  When 

studying specific activities in day 7 of fermentation have specific activities of both cellulase and enzyme beta 

glucosidase enzymes as high as 0. 43 and 52.55 units per milligrams of protein, respectively.  Degradation of water 

hyacinth by soaking with sulfuric acid at 0-2% concentration for 60 minutes found that, 1 percent sulfuric acid has the 

highest reducing sugar of 4.4 grams per liter, after that, when pretreatment of water hyacinth at 121 degrees Celsius 

for 60 minutes.  Found, when using 2% sulfuric acid, the maximum sugar content after digestion is 26.8 grams per 

liter and 25.7 grams per liter. When bringing water hyacinth after pretreatment by using cellulolytic enzymes produced 

from A. tubingensis HS1-5 to get the sugar used for ethanol production, Found that the third day of digestion had the 

highest sugar 0.904 grams per liter and ethanol production using yeast Saccharomyces cerevisiae QA23 fermented 

for 15 days by using sugar from pretreatment of water hyacinth with sulfuric acid and digested with cellulolytic 

enzymes from fungal species Aspergillus tubingensis HS1-5 it was found that the ethanol that can produce maximum 

5. 15 grams per liter after 5 days of fermentation and decreased when using the fermentation time to 7 days of 

fermentation and when checking the sugar conversion efficiency to ethanol it was found that the highest efficiency 

was 44.19 percent after 5 days of ethanol fermentation. 

Keywords:   Bio-ethanol, Biomass, Water hyacinth  
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-Abstract- 

การใช้ประโยชน์ของพืชในการบ าบัดน  าเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร 

Utilization of Plants for Wastewater Treatment from Agricultural Activities 
 

ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1, ชัชนินทร์ เสือเงิน1, ธนนท์ บุญสุขมาศรี1 และ สันติพันธ์ เฉียบแหลม1 

Torpong Kreetachat1* , Suphalerk Khaowdang1, Chadchanin Sueangean1, Thanon Boonsukmasri1 and 

Santipan Chiablam1 
 

บทคัดย่อ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในชุมชนเป็นกิจกรรมการเกษตรท่ีมีความส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากมี 

การระบายน้ าจากบ่อเพาะเลี้ยงออกสู่สิ่งแวดล้อม ลักษณะสมบัติของน้ าเสียน้ันจะประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส ซึ่งสิ่งหล่านี้จะท าให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นในบ่อเพาะเลี้ยงได้ ดังนั้นระบบบ าบัดบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า 

(FTWs) โดยใช้พืชกกรังกา จึงเป็นอีกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่าในการก าจัดมลพิษทางน้ า ซึ่งกระบวนการท่ีใช้เป็น

กระบวนการทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพในการบ าบัดแต่ก็จะไม่ส่งผลกับวัตถุมลพิษท่ีมีขนาดใหญ่มากนัก ซึ่งจากผลการทดลอง

นั้น สามารถการบ าบัดสารอินทรีย์ในรูปของ TOC  ได้ 18.75% ไนโตรเจนในรูป NH3-N ได้ 95% และฟอสฟอรัสในรูป  

ออร์โธฟอสเฟต 10% น้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วสามารถระบายออกสู่แหล่งน้ าท้ิงสาธารณะได้ 
 

ค าส าคัญ:   บึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า, กกรังกา, ยูโทรฟิเคชัน, มลพิษทางน้ า 
 

Abstract  
 Aquaculture in the community is an important agriculture activity. It can affect to environment if drainage 

from aquaculture into the environment. The characteristic of wastewater combines the organic nitrogen and 

phosphorus, it occurred Eutrophication in reservoir. The floating treatment wetlands (FTWs) are considered the most 

applicable and cost-effective instrument for aquatic pollutant removal. This process-based bioremediation has become 

a potential alternative solution since wastewater treatment is seen to be ineffective for large–scale polluted objects. 

The results of the experiment show that, able to treat TOC (Total organic carbon) 18.75% NH3-N (Ammoniacal 

nitrogen) 95% and orthophosphate 10%, the treated wastewater can be drained into public effluent sources . 
 

Keywords:   Floating treatment wetlands, Cyperus spp., Eutrophication, Aquatic pollutant 
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-Abstract- 

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรูแ้ละธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยาผ่าน

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า 

Participatory Communication Process for Learning and Preserving Phayao 

Culture Through Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple 

 

ณัฐวุฒิ สมยาโรน1*

Nattawut Somyarone1* 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยาผ่านหอ

วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย  

1) ศึกษาคุณลักษณะของสื่อพิพิธพันธ์ (หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า)  2) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน 

การสื่อสารเพื่อก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา และ 3) การพัฒนากลยุทธ์

การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเสวนา และการจัดกิจกรรม Design Thinking เพื่อสร้าง

การมสี่วนร่วม 

ผลวิจัยพบว่า หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า มีคุณลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา  

ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดพะเยา ท่ีถือได้ว่ามีความส าคัญ

ปรากฏตามพงศาวดารต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ  

วัตถุสิ่งของท่ีมีคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ ซึ่งสามารถสื่อสารความเป็นวถิีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของเมอืงพะเยา และ

คนพะเยาได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านโครงสร้างการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า มีการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้น าท่ีได้น าแนวคิด  

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ ท้ังในด้านการใช้การสื่อสารเพื่อชักน าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 

การด าเนนิกิจกรรม การใช้ประโยชน ์และมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การสื่อสารของวัฒนธรรม

นิทัศน์ วัดศรีโคมค า ในปัจจุบัน ยังต้องพัฒนาทางด้านการสื่อสารบทบาทของตัวพิพธิภัณฑ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ สร้าง

กระบวนการสื่อสารให้เกิดการสื่อสารในเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

นอกเหนอืจากบทบาทหน้าท่ีเพยีงการเก็บรักษารวบรวมเพยีงเท่านัน้ 
 

ค าส าคัญ:   กระบวนการสื่อสารแบบมสี่วนร่วม, หอวัฒนธรรมนทัิศน์, วัดศรีโคมค า 
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-Abstract- 

Abstract  
The research on the topic of “ Participatory Communication Process for Learning and Preserving Phayao 

Culture through Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple” is a qualitative research with 3 objectives: 

1) To study the characteristics of museum media (Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple), 2) To 

create participatory communication process to determine communication strategy for learning and preserving 

Phayao Culture, and 3)  To develop communication strategy for learning and preserving Phayao Culture.  The 

researcher has collected the data from related documents and research, in- depth interview, hosting panel 

discussion, and organizing Design Thinking activity to create participation.  

The research found that Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple in Phayao Province had 

a museum nature.  It was a place that collected the long and important historical information of Prayao Province 

which appeared in several chronicles.  It was also a venue that preserved interesting culture, tradition, wisdom 

and historical objects that well conveyed the way of life of Phayao and its people.  Regarding administrative 

structure, Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple had initiated process for participation from all 

sectors: public, private and people sector. Some leaders had adopted the concept of participatory communication 

process in terms of using communication to encourage the community to participate in planning, activity, utilization 

and evaluation. Nonetheless, the current communication strategy of Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham 

Temple still required improvement for clearer communication of the museum roles, and creation of the 

communication process for proactive communication to reach the target group and increase participation, in addition 

to only the role of collection and preservation  
 

Keywords:   Participatory communication process, Nithat cultural exhibition hall, Si Khom Kham temple 
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-Abstract- 

ความพึงพอใจของนักศกึษาที่มาใช้บริการสนามกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ตาก   

Satisfaction of Students Attending the Stadium of Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak 

 

แจ่มใส จันทร์กลาง1*, บุณฑรกิ รอดบ ารุง1 และ ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ1

Chamsai Chanklang1*, Boondarick Roadbumrung1 and Tawatchai Panyatip1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  และเพื่อน าผลท่ีได้ไปเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการใช้บริการ

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 346 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลการวจิัยดว้ย

เคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิัยพบวา่ นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ตาก มคีวามพงึพอใจต่อสนามกีฬา เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ ด้านส่ิงดึงดูดใจภายในการบริการ พบวา่ มคีวาม

พงึพอใจในระดับมากซึ่งมคี่าเฉลี่ย 4.60 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ มคีวามพงึพอใจในระดับมากซึ่งมคี่าเฉลี่ย 

3.80 ด้านกจิกรรม พบวา่ มคีวามพงึพอใจระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.69 ข้อเสนอแนะของนักศกึษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก พบวา่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
 

ค าส าคัญ:   ความพงึพอใจ, การบริการ, สนามกีฬา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
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-Abstract- 

Abstract  
The purposes of this study was to explore the satisfaction of students who attend the stadium of 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak (RMUTL Tak) .  The results of this study will be proposed as 

guideline to improving the service of the stadium at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. Population 

of this research were 364  RMUTL Tak’ s students.  The data collection was conducted by accidental sampling 

method with questionnaire as a research instrument.  Moreover, the data achieved was analyzed for frequency, 

percentage, and standardization.  The findings of the study revealed that RMUTL Tak students were satisfied on 

the stadium. According to factors considered in the study, it showed that the students were satisfied with service 

attraction at high level of 4.30. The students, moreover, reflected high level of their satisfaction on facilities in the 

stadium at 3.80. Finally, based on the activities, students showed the most satisfying level at 4.96 and RMUTL 

Tak students’ comments were averagely found at 4.24. 
 

Keywords:   Satisfaction, Services, Stadium, Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
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-Abstract- 

การพัฒนาช่องทางทางการตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้  

Development of Online Marketing Channels of Community Enterprises in Dok 

Kham Tai District 

กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ 1คณิสส์ คณิสราพรพงศ์1 และ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์1 

บทคัดย่อ 

การวจิัยนี้ศกึษาบริบทของวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใตใ้นเร่ืองของการปรับตัวเพื่อมุง่ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

และศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังและความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ท่ีขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยบริบทของวิสาหกิจชุมชน ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนได้แก่ ข้อมูลผู้น ากลุ่ม ประเภท

ของสินค้า รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาประกอบธุรกิจ จ านวนบุคลากร ช่วงอายุของบุคลากร จ านวนอุปกรณ์

สารสนเทศ และประเมินความพร้อม ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน   

ในส่วนของผู้บริโภคศกึษาข้อมูลความต้องการและพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสินค้าวสิาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาด

แบบออนไลน์และปัจจัยท่ีมีผลตอ่ระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยหลักจากการได้ประเมิน

ความพร้อมและความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆแล้ว ได้เลือกวิสาหกิจชุมชน 2 รายคือกลุ่มกระเป๋าหนัง 

บ้านสันป่าหนาด และกลุ่มพวงมาลัยประดิษฐ์บ้านปิน เพื่อให้บริการวิชาการด้านการการสร้างร้านค้าบนสื่อสังคม

ออนไลน ์การโฆษณา การถ่ายรูปสินค้า และทดลองขายสินค้าจริงบนสื่อสังคมออนไลนแ์ละวัดผลการด าเนนิงาน ผลวจิัย

พบว่า ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนนั้นผู้บริโภคซื้อเพื่อบริโภคเองมากท่ีสุด ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย ใช้เฟส

บุคเป็นสื่อในการหาข้อมูลสินค้า ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะไม่เสียเวลาในการเดินทาง กลุ่มกระเป๋าหนัง บ้านสันป่าหนาด  

มียอดขายเพิ่มขึน้ 22% จากยอดค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการโฆษณา 332 บาท กลุ่มพวงมาลัยประดิษฐ์บา้นปิน มยีอดขายเพิ่มขึ้น 

19% จากยอดค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการโฆษณา 541 บาท 
 

ค าส าคัญ:   จังหวัดพะเยา, วสิาหกิจชุมชน, กลุ่มอาชพี, ดอกค าใต้, การตลาดออนไลน์  

  

                                           
1 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Marketing Faculty of Management Science and Information Science Phayao University, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: kamolpong.ratana@gmail.com 
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-Abstract- 

Abstract 
This research studied the context of community enterprises in Dok Khamtai District regarding adaptation 

towards Thailand 4.0 and studied the behaviors, expectations and needs of consumers towards products from 

community enterprises that were sold online.  The context of community enterprises studied including the basic 

information of community enterprises, such as Group leader, Product type, Business model, years of business 

operation, number of personnel, age range of personnel, Number of information equipment, readiness assessment 

and capabilities of community enterprises in operation capabilities, Technical capabilities and financial capabilities. 

For the consumer study, the study focus on the needs and purchasing behavior of community enterprise products 

via online marketing channels and the factors that affect the level of the decision to buy the products via online 

channels. The study begins with assessing the readiness and capability of community enterprises in various fields, 

then chose two community enterprises which are leather bag groups from Ban San Panard and Artificial Garland 

Group from Baan Pin to provide academic services in creating shops on social media, advertising, product 

photography, and try selling real products on social media and measuring performance.  The results show that 

clothing products are the most purchased. Consumers used Facebook as a medium for finding product information 

and they tend to buy products online to save traveling time. After 1 month of selling and advertising online, Leather 

bag group from Ban San Panard Sales increased by 22% from the amount of advertising costs 332 baht.  Artificial 

garland group from Baan Pin has a 19% increase in sales from advertising spending of 541 baht. 
 

Keywords:   Phayao Province, Community enterprise, Occupational class, Dok Kham Tai, online marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

-Abstract- 

การประเมินความต้องการจ าเป็นของการพฒันาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชมุชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

A Needs Assessment of Development toward Becoming an Innovation University 

for Community of staffs in Rajamangala University of Technology Lanna 
 

วิโรจน ์มงคลเทพ1, พชร สายปาระ1* และ สมประสงค์ สิทธิสมบัติ2

Wiroj Mongkolthep1, Phachara Saipara1* and Somprasong Sittisombat2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และ 2) ศกึษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรใน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น จ านวน 122 คน สุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งช้ันภูมิอยา่งเป็นสัดส่วน เครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถติพิื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) ในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ

จ าเป็น และใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนา ผลการวจิัยพบวา่ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 17 ข้อ ด้านการบริหารวิชาการ จ านวน 17 ข้อ ด้านการบริหารการเงิน 

จ านวน 3 ข้อ และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน จ านวน 6 ข้อ 

2. ได้แนวทางการพัฒนาเร่งด่วนในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร

การเงิน และด้านการเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
 

ค าส าคัญ:   การประเมินความตอ้งการจ าเป็น, มหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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-Abstract- 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1)  study needs of development toward becoming an innovation 

university for community and 2)  study guideline to develop toward becoming an innovation university for 

community. The samples were 122 staffs of Rajamangala University of Technology Lanna Nan. They were derived 

from proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were 

analyzed by the use of descriptive statistics consist of frequency, percentage, mean and standard deviation, setting 

priority in terms of needs using Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) and using focus group techniques to 

analyze the causes and development guidelines. The results were: 

1.  The priority needs assessment of development toward becoming an innovation university for 

community:  17 items of personnel management aspect, 17 items of academic management aspect, 3 items of 

financial management aspect and 6 items of the becoming an innovation university for community aspect.  

2.  We have some guidelines for development the personnel management, academic management, 

financial management and the becoming an innovation university for community. 
 

Keywords:   Needs assessment, Innovation University for community 
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-Abstract- 

การออกแบบบทปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินเกลอืสินเธาว์

ภูเขา อ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน 

The Design of Science Laboratory Direction on Local Wisdom in Rock Salt 

Production in Bo Kluea District, Nan Province 

 

ศนิุพล พิมพพ์ก1*

Sinupol Piimpok1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท องค์ความรู้ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์จากภูมปัิญญา

ท้องถิ่นของเกลือสินเธาว์ภูเขาในอ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดนา่น รวมท้ังเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จาก

ภูมิปัญญาดังกล่าว กระบวนการวิจัยศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บ

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทและองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเกลือ โดยมีปราชญ์

ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มตม้เกลือและกลุ่มจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผู้ให้ขอ้มูล ส่วนท่ีสอง คือ การวจิัยเชิง

ทดลอง ประกอบด้วยการวเิคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการก าเนิดบ่อเกลือ และกรรมวิธีการผลิตเกลือ 

พร้อมท้ังทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ าเค็มและผลิตภัณฑ์เกลือด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และส่วนท่ีสาม คือ 

การออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา

ของอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีบริบทของการสืบทอดพิธีกรรม ความเชื่อ และองค์ความรู้  พบกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ คือ การก าเนดิบ่อเกลือเป็นไปตามโครงสร้างทางธรณีวทิยา และ มีกรรมวิธีการตม้เกลือ คือ การกรอง 

การตกตะกอน การระเหย การตกผลึก จากการวิเคราะห์น้ าเค็มจากบ่อเกลือ มีค่าความเค็มเฉลี่ยเท่ากับ 21.80 ppt  

มีค่า PH เฉลี่ยเท่ากับ 7.50 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกลือท่ีได้จากการต้ม พบว่า มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบ มีเนื้อเดียวกัน  

สีขาว รสชาติเค็มตามธรรมชาติ มีความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 4.10 โซเดียมคลอไรด์เฉลี่ยเท่ากับ 91.20 สารท่ีไม่ละลายน้ า

ร้อยละ 4.23 และไม่พบสารปนเป้ือน ซึ่งมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเกลือสินเธาว์ (มผช.

1231/2549) และได้บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 บทปฏิบัติการ ได้แก่  

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง 1) การทดสอบหิน แร่  2) สมบัติของน้ าบ่อเกลือ 3) ความเค็มของน้ าบ่อเกลือ  

4) กระบวนการการตม้เกลือสินเธาว์ภูเขา และ 5) การแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเกลอืสนิเธาว์ภูเขา  
 

ค าส าคัญ:   บทปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, เกลือสินเธาว์ภูเขา  
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-Abstract- 

Abstract  
The objectives of this research were to study context, body of knowledge and scientific process of local 

wisdom in rock salt production in Bo Kluea District, Nan Province and to design laboratory direction from it.  

The research process was divided into 3 parts. The first part was the qualitative study conducted by interviewing 

context and body of knowledge of local wisdom in rock salt production process. The informants were local wisdom 

people, community leaders and members of the rock salt refinery and local product distribution group. The second 

part of the research was experimental research comprised of scientific process analysis of the salt pit’ s creation 

and rock salt production process and physical property testing of brine and salt products using scientific instruments. 

The third part was a laboratory direction design from local wisdom.  The results revealed that there were 

transmissions of ceremony, beliefs and body of knowledge in the context of rock salt production process in  

Bo Kluea District, Nan Province. For the scientific process, the salt pit’s creation was in accordance with structural 

geology and the rock salt boiling process consisted of filtration, sedimentation, evaporation and crystallization. 

According to brine analysis, it had a salinity value of 2 1 . 8 0  ppt, ph=7 . 5 0  while the analysis of produced salt 

showed that the salt grains were homogeneous, crude, white in color and tasted as natural salt.  The humidity 

was 4.10, sodium chloride of 91.20 percent. Non-soluble substance was 4.23 and no contaminated substance 

was found which reached the standard criteria of community products of rock salt ( community product criteria 

1231/2006). Besides, 5 laboratory direction topics were designed from local wisdom which were 1) rocks and 

minerals test 2) property of Bo Kluea’s brine 3) salinity value of Bo Kluea’s brine 4) rock salt production process 

and 5) product processing from rock salt.  
 

Keywords:   Science laboratory, Local wisdom, Rock salt  
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-Abstract- 

การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศกึษาวิศวกรรม

คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  ที่เรียนในรายวิชา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนนิชีวิต 

Developing Life Quality on The Sufficiency Economy Philosophy of Computer 

Engineering Students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak;  

A Case Study in A Course of The Philosophy of Sufficiency Economy and 

Wisdom in Living 
 

สิรนิพร เกียงเกษร1*และ ประดิษฐ ประสมทอง1

Sirinpron Keangkason1* and Pradit Prasomthog1  
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ท่ีเรียนในรายวชิา ปรัชญาเศรษฐกิจพอและภูมิปัญญาใน

การด าเนินชีวิต” คร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และเพื่อศึกษาการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมของนักศกึษา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมอืในการ

วิจัย คือแบบสอบ ถามการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   ผลการวจิัยสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศกึษาในภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้าน

เงื่อนไขความรู้ และด้านความมีเหตุผล  ตามล าดับ นักศกึษาสามารถน าความรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การคิดวิเคราะห์ก่อนซื้อ การออม การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย ท าบันทึกพอเพียง นอกจากนี้การ

ให้นักศกึษาลงพืน้ท่ีศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปัิญญาท้องถิ่นในชุมชน น าองคค์วามรู้

ท่ีได้มาจัดนทิรรศการเผยแพร่ผลงาน ท าให้นักศกึษามปีระสบการณ์ในการท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใน

ปัจจุบันได้ดขีึน้ 
    

ค าส าคัญ:   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง, นักศึกษา  
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-Abstract- 

Abstract 
The present research on “Developing Life Quality on the Sufficiency Economy Philosophy of Computer 

Engineering Students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak: A Case Study in A Course of The Philosophy 

of Sufficiency Economy and Wisdom in Living” was a survey research. The objective was to study students’ knowledge 

and understanding of the development of quality of life in accordance with the sufficiency economy philosophy and  

to study how suitable they applied the philosophy. The sample consisted of 26 students by choosing purposive sampling. 

The research tool was a questionnaire related to the students’  development of life quality in accordance with the 

sufficiency economy philosophy and the data analysis used in this research were software packages to calculate statistics 

percentage, mean, and standard deviation. 

  The result of the research revealed that the overall quality of life development in accordance with the sufficiency 

economy philosophy of the students was at a very good level, which consisting of moral conditions, knowledge solving, 

and reasoning respectively. Moreover students can apply the knowledge of the sufficiency economy philosophy in daily 

life such as analytical thinking before buying savings, knowing spending plans, making sufficient notes.  In addition, 

allowing students to study the knowledge of the philosophy of sufficiency economy and local knowledge in the community 

and presenting the knowledge gained in an exhibition organized to publicize their work contribute them work experience 

and they are able to better adapt to society today. 
 

Keywords:   Sufficiency economy philosophy, Students 
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-Abstract- 

การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการใช้บรกิารรา้นกาแฟสดของ

ผู้บริโภคในจังหวัดตาก 

The Study of Behavior and Marketing Mix Affecting to Consumer use of Fresh 

Coffee shop in Tak Province 
 

สมใจ วงค์เทียนชัย1, สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย1, จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต1, ชนกภร สุขลาภ1 และ เผด็จ ทุกข์สูญ1*

Somjai Wongtianchai1, Sumonmal Atthawuthichai1, Jakkarat Thammajit1, Chanokporn Suklap1and    

Phadett Tooksoon1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม

การตลาดในการใช้บริการร้านกาแฟสดในพื้นท่ีอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่นยิมเลอืกซือ้เครื่องดื่มประเภทชา

และกาแฟ ด้วยเหตุผลทางด้านช่ือเสียงของร้านและตดิใจในรสชาตขิองอาหารและเคร่ืองดื่ม และเข้าไปใช้บริการเฉลี่ย 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ีประมาณ 51-100 บาท และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับร้านท่ีเป็นท่ี

รู้จัก ราคาเหมาะสม การเดินทางสะดวก มีโปรโมชั่น พนักงานสุภาพเรียบร้อย บรรยากาศดี และให้บริการอย่าง

ถูกต้อง ขณะท่ีผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสด 

พบวา่ ปัจจัยด้านราคาจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่าย พนักงานผู้ให้บริการ ลักษณะกายภาพ และกระบวนการ

ให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากกว่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมการตลาด, การบริการ, ร้านกาแฟสด, จังหวัดตาก 
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-Abstract- 

Abstract  
           The objective of this research is to study the consumer behavior and the importance of marketing mix 

factor in accessing fresh coffee shops in Amphoe Muang Tak, Tak Province.  A sample of 450 people using 

questionnaire as a tool for data collection. The study show that most prefer tea and coffee because of the reputation 

of the shop and are fascinated in the tasts of foods and beverage. And use the service on average 1-2 times per 

week, with the cost per time being around 51- 100 Baht and consumer value the shop is well- known for  

its responable price, convenient transportation, promotion, polite staff, good atmosphere and accurate service, 

while the result of marketing mix factors that influence the decision to use the store. Factoring in Prices, Distribution 

Channels, personnel service providers, physical characteristics and service processes have an influence on  

the decision to use the fresh coffee shop more than product and promotion at the significant level of 0.01. 
 

Keywords: Consumer behavior, Marketing mix’s, Service, Fresh coffee shop, Tak Province 
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-Abstract- 

การพัฒนาระบบเอกสารงานการเงนิและบัญชี ของคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

The Development of Finance and Accounting System, of School of Political and 

Social Sciences, University of Phayao  

 

บุษยมาส กอกน้อย1* 

Budsayamas Koknoi1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และ (2) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นการวจิัยโดยกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 33 คน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานสายวชิาการ

และพนักงาน สายสนับสนุน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบดิจิทัล

ฟอร์ม ออกแบบเป็น 2 ช่วงได้แก่ (1) ก่อนพัฒนาระบบเอกสารการเงินและบัญชี (2) หลังจัดท าขั้นตอนและคู่มือระบบ

เอกสารการเงินและการบัญชี โดยผลการศึกษาพบว่า (1) ได้พัฒนาระบบเอกสารการเงินและการบัญชี พร้อมคู่มือจาก

การปรับปรุงระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีและบุคลากรมคีวามคิดเห็นว่าสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงอยูใ่นเกณฑ์

ระดับปานกลาง  (2) ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ท้ังนี้ พบว่า กลุ่มพนักงานสายวิชาการมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้คู่มือมากที่สุด และบุคลากรท่ีน าคู่มือไปใช้สามารถลดความผิดพลาดในการ จัดท าระบบเอกสาร

การเงินและการบัญช ีอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้บริหารมคีวามคิดเห็นวา่คู่มอืสามารถลดความผิดพลาดได้เป็นอยา่งดี  
 

ค าส าคัญ:   ระบบเอกสารงานการเงินและบัญชี, หนว่ยการเงินและบัญช,ี การบริหารจัดการ  
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-Abstract- 

Abstract  
This research objectives were 1) to develop and improve the document system of finance and accounting 

of School of Political and Social Science, 2 )  to analyze the effectiveness of the document system of finance and 

accounting of School of Political and Social Science.  The sample group consisted of 3 3  staff, including the 

administrators, and the teaching and supporting staff.  The questionnaires in digital form were used to collect the 

data in two different courses of time:  1 )  prior to developing the documentary system in finance and accounting, 

and 2) after developing the procedures and manual of finance and accounting. The study revealed that 1) regarding 

the documentary system in finance and accounting including the manual as developed by researcher, the 

responses from the staffs were at the medium level, and 2 )  the efficiency of the system were at the medium 

level. Comparatively, it was found that the teaching staff were more satisfied with and made use of the manual. 

Regarding usage of the manual by staffs, there were less mistakes in the documentary system in finance and 

accounting. The administrators, concluded that the manual could satisfactorily help reducing the mistakes. 
 

Keywords: Documentary system in Finance and Accounting, Finance and Accounting Unit, Management System 
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-Abstract- 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

Problems and Obstacles in Community Enterprise Development in Chiang Muan 

District, Phayao Province 
 

เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ1* และ ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์1

Chaloemwut Sarakit1* and Pairush Teerachaimahit1 
 

บทคัดย่อ 
  อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นพื้นท่ีมีความหลายหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ ในปัจจุบันรัฐมีความพยายามส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้

ประชาชนในอ าเภอเชยีงม่วนมศีักยภาพในการผลิตสนิค้าจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น แตก่ารด าเนนิการดังกล่าวยังไม่ส าเร็จ

เพราะวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วนมปัีญหาหลายดา้นท าให้ยังไมม่คีวามเข้มแข็งและยังไม่ประสบความส าเร็จตาม

เจตนารมณ์ ท้ังปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาการขาดเทคโนโลยี และปัญหาด้านการตลาด นอกจากนี้มาตรการของรัฐที่

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในอ าเภอเชียงม่วน ท าให้การด าเนินการของวิสาหกิจ

ชุมชนยังไม่ประสบความส าเร็จ ดังนัน้ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอเชยีงมว่นจึงมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ปปัญหา

เงินทุนโดยการจัดหาแหล่งทุนเพื่อเป็นทุนตั้งต้น เงินทุนหมุนเวียน จัดหาเทคโนโลยีท่ีสามารถทดแทนการใช้แรงงาน 

รวมถึงการจัดหาตลาดเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงมว่นมีศักยภาพในการผลิตสินค้าท่ีมคีุณภาพ และเป็น

ท่ีต้องการของผู้บริโภค หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จทางด้านประกอบการสามารถผลิตสินค้าจาก  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดจะก่อให้การรายได้หมุนเวียน เกิดการจ้างงาน และท าให้

เศรษฐกิจในพืน้ท่ีดขีึน้ รวมถึงชาวบ้านยังสามารถใช้ชีวิตตามวถิีของตนเองด้วยความย่ังยนื 
 

ค าส าคัญ:   การสง่เสริมวสิาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, พัฒนาชุมชน, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
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-Abstract- 

Abstract  

  Chiang Muan District, Phayao Province is an area of many traditions and cultures.  And having unique 

local knowledge.  At present, there are efforts to promote the integration of community enterprises so that the 

people in Chiang Muan District have the potential to create products from local knowledge.  However, the 

aforementioned operation has not been successful because the community enterprise in Chiang Muan District has 

many problems. Such as funding, shortage of modern technology and marketing problems. In addition, government 

measures promoting community enterprises are not consistent with the way of life of the people in Chiang Muan 

District. These reasons have caused the operation of the community enterprise to be unsuccessful. Therefore, the 

development of a community enterprise in Chiang Muan District is necessary to obtain financing. Provide technology 

that can replace labor and supplying the market.  Which will make the community enterprise groups in Chiang 

Muan District have the potential to produce quality products and is preferred by consumers.  If the community 

enterprise group is successful, it will provide income and villagers can live their lives in a sustainable way. 
 

Keywords: Community enterprise support, Community enterprise, Development of communities, Local knowledge  
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขต

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

Factors influenced to alcohol consumption behavior of Thai adolescents: 

Mueang Tak District 
 

ธันย์นรี พรไพรเพชร1* และ ปิยะพร เสมาทอง1 

Thannari Pornpirpech1* and Pieyaporn Samathong1 
 

บทคัดย่อ 
 การท าวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ

ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก จาการศกึษาพบวา่ เยาวชนเพศชายมพีฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกวา่เยาชนเพศหญิง

กว่าสองเท่า นิยมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท่ีมีอายุระหว่าง 18-19 ปี แม้เจตคติทางลบต่อการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ทราบถึงโทษและความเสียหายต่อร่างกาย) แต่กลับมีความถี่ในการบริโภคอยู่ระหว่าง 3-4 

คร้ังต่อสัปดาห์  ปัจจัยด้านครอบครัว การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้อง ความอบอุ่นและความสามัคคีใน

ครอบครัว การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยพ่อแม่ ส่งผลตอ่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน 

ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีความสัมพันธ์เชงิบวกกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ในระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลของเพื่อน อิทธิพลของสื่อหรือ

การรับรู้ขา่วสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และอิทธิพลของการเข้าถึงแหลง่ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้โดยงา่ย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า สถาบันครอบครัวควรตระหนักและให้ความส าคัญกับเยาวชน โดยการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พ่อแม่ควรมีบทบาทในการอบรม สั่งสอน 

ควบคุม และลงโทษ ไม่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไม่สอนให้ลูกดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์พื่อเข้าสังคม หรือมพีฤตกิรรมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์สียเอง 
 

ค าส าคัญ:   ปัจจัย, พฤตกิรรมการบริโภค, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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-Abstract- 

Abstract  

The objective of this research is to study the factors affecting the alcohol consumption behaviors and to 

study methods to prevent and solve the problem of alcohol drinking behaviors of Thai adolescents in Mueang Tak 

District, Tak Province.  The study found, it has been found the boys are twice as likely to alcohol consumption as 

girls. Prefer alcohol drinking between the ages of 18-19 years, although negative attitudes towards alcohol drinking 

(Aware of the harm and damage to the body)  but instead have a frequency of drinking between 3- 4 times per 

week. The family factors, perception of the relationship between parents and siblings, warmth and harmony in the 

family, controlling alcohol drinking by parents, have the affecting the alcohol consumption of youth In Mueang Tak 

District, Tak Province, which has a positive correlation with alcohol drinking behavior is at the high level.  The 

lowest level is the social and environmental factors, relationship and influence of friends, influence of media or 

news perception of alcohol drinking and the influence of easy access to alcohol trading.  The solutions to the 

problems found that the family institutions should be aware and give importance to youth. By creating consistently 

good relationships within the family. The parents should play a role in teaching, controlling and punishing the youth 

to behave inappropriately towards alcohol consumption, such as not teaching children to drink alcohol to socialize 

or have a behavior of consuming alcoholic beverages by oneself. 
 

Keywords:   Factors influenced, Consumption behavior, Alcohol 
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-Abstract- 

การพัฒนาระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนแก่นิสิตคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

Development of a Counseling System in Registration for Engineering Students 

 

กิตติ ไพเจริญ1*และ คมกฤช ตาชม2 

Kitti Picharoen1* and Komkrit Tachom2  
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 2)เพื่อส ารวจความต้องการ

จ าเป็น ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต 3)เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการจ าเป็น

ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญา

ตรี ชั้นปีท่ี 1 – ชั้นปีท่ี 4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 282 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบความแตกตา่งด้วย T-test 

 ผลจากการวิจัย พบว่า ปัญหาในการลงทะเบียนของนสิิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการ

จ าเป็นในการให้ค าปรึกษาดา้นการลงทะเบียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบปัญหา และ

ความตอ้งการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสติ ซึ่งเพศท่ีแตกต่างกัน มปัีญหา และ

ความต้องการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาปัญหาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นเป็นรายดา้น พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นในการให้ค าปรึกษา

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ชั้นปีท่ีแตกต่าง

กัน มีปัญหา และความต้องการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน และสาขาวิชาท่ี

แตกตา่งกัน มปัีญหา และความตอ้งการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน 
 

ค าส าคัญ:   ระบบการบริการ, การให้ค าปรึกษา, การลงทะเบียน  
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-Abstract- 

Abstract  

 This research aims to 1)  find out problems of students’  enrollment 2)  survey needs for enrollment 

consultation of students and 3) compare problems and needs for enrollment consultation of first year to fourth year 

engineering students of University of Phayao classified according to gender, student’s year of study and student’s 

major.   The sample of this study were 282 first year to fourth year undergraduates studying in School of 

Engineering, University of Phayao.  The research instrument was questionnaires.  Data were analyzed by a 

computer program. Statistics used in this study were percentage, mean, standard derivation and T-test for making 

comparison.  

 The results of this research indicated that the overall score of student’ s enrollment problems and the 

score of needs for enrollment consultation were at moderate level.  Regarding the results of a comparison of 

problems and needs for enrollment consultation, it was found that the difference in gender resulted in differences 

in problems and needs for enrollment consultation.  Considering each aspect of problems, the result showed that 

registration period and interpersonal communication were different at the 0.05 level of significance.  In terms of 

each aspect of needs for consultation in interpersonal communication and an understanding of registration according 

to University of Phayao regulations concerning education of undergraduates B.E.  2553, there was the difference 

at the 0.05 level of significance.  Moreover, the difference in student’ s year of study and student’ s major led to 

differences in problems and needs for enrollment consultation. 
 

Keywords:   Service system, Consultation, Registration 
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การสร้างความตระหนกัรู้ต่อตราสนิค้า กรณศีกึษา : กลุ่มผู้ค้าข้าวหลาม บ้านโป่งแค 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Brand Awareness Effect on Consumer Decision Making: A case Study of Bamboo 

Sticky Rice, Ban Pong Khae Trader Group, Muang District, Tak Province 
 

อภชัิย ซื่อสัตย์สกุลชัย1*, ปรารถนา สอนแก้ว1, ชุติกาญจน ์พลกล้า1 และ นมดิา ซื่อสัตย์สกุลชัย1

Apichai Suesatsakulchai, Pratana Sonkaew, Chutikan Ponkla and Namida Suesatsakulchai 
 

บทคัดย่อ 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละวันจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ผลิตภัณฑ์

แต่ละชนิดจะมีผู้จ าหน่ายหลายราย ตราสินค้าเป็นชื่อ ค าศัพท์ หรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

แตกตา่งทัง้ในดา้นรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงความรู้สึกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตราสินคา้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างการรับรู้ความส าคัญของตราสินค้าให้กับ

กลุ่มผู้ค้าข้าวหลามบ้านโปง่แค 2) ให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างตราสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การศึกษา

เร่ิมจากการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลการจ าหนา่ยข้าวหลามของชุมชนบ้านโป่งแค และประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน

ให้ผู้ค้าเข้าร่วมการอบรม จากนั้นด าเนินการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 22 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมพบว่า ผู้จ าหน่ายข้าวหลามท่ีเข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน = 0.512) แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมรับรู้ถึงความส าคัญและประโยชนข์องตราสินค้าท่ีมีอทิธิพลตอ่การ

จ าหนา่ยข้าวหลาม 
 

ค าส าคัญ:   ตราสินค้า, ความตระหนัก, ข้าวหลาม 
 

Abstract  
 Nowadays, in our daily life was involved a lot of products.  Each product has many brands that affect customer 

decision making.  The study aims to show the benefit of the brand and to provide knowledge for brand creation to the 

bamboo sticky rice merchant.  After that, the merchant was trained.  The merchant satisfaction was assessed using a 

questionnaire with 22 merchants.  The result showed that the merchants were satisfied with the training at the highest 

level of satisfaction (Mean = 4.33, S.D. = 0.512). It showed that the merchant recognized the importance and benefit of 

the brand that affects customer decision making. 
 

Keywords:   Brand, Awareness, Bamboo Sticky Rice 
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-Abstract- 

ลักษณะและรูปแบบเนื้อหาของส่ือวิดีโอเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนัก

ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชาย 

The Characteristics and Content of Video to Promote the Understanding and 

Awareness of HIV Prevention for MSM Group 
 

บดินทร์ เหลืองไตรรัตน์1*

Bodin Luangtrirat1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยเร่ืองนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) พฤตกิรรมความเสี่ยงและความรู้ความเข้าใจเร่ืองการตดิเชื้อเอช

ไอวี (เอดส์) ของกลุม่ชายรักชาย 2) ลักษณะของสื่อวิดโีอ ท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายสนใจ เข้าใจเนื้อหาและเปิดรับชมจน

จบ 3) รูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดโีอ ท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวีและเกดิการแบ่งปันส่งต่อ 

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชงิลึก จากกลุ่มชายรักชายท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังนัน้ผู้วจิัยจึง

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ติดตามแฟนเพจ DudeAdam ซึ่งเป็นเพจเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ

ระหว่าง 18-36 ปี มปีฏสิัมพันธ์กับเพจสม่ าเสมอ และอาศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชายรักชายมีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์ และมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีการรับประทานยาก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ (PeP และ PrEP) ในด้าน

ลักษณะของสื่อวิดีโอ กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจสื่อวิดีโอแนะน าการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่มีคุณภาพ 

การผลิต มีการใช้เทคนิคการถ่ายท าท่ีท าให้เกิดสื่อวิดีโอท่ีมีคุณภาพดี มีการใช้กราฟฟิกที่เหมาะสม มีวิธีการน าเสนอ  

การเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับวัย สนใจสื่อวิดีโอท่ีมีความน่าเชื่อถือจากผู้น าเสนอท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็น

บุคคลมีชื่อเสียง หรือมีการใช้สถานท่ีจริงท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการถ่ายท า และสนใจสื่อวิดีโอท่ีมีความเป็นกันเอง 

สื่อสารด้วยค าพูดท่ีเข้าใจง่าย มีความยาวท่ีเหมาะสม ส่วนลักษณะสื่อวิดีโอท่ีผู้รับชม ชมจนจบ ควรมีเนื้อหาท่ี 

น่าติดตามมีปริมาณข้อมูลท่ีไม่มากจนเกินไป และมีความยาวท่ีพอเหมาะ ส าหรับสื่อวิดีโอท่ีท าให้กลุ่มชายรักชาย

ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีนั้น จะต้องมีการน าเสนอเร่ืองใกล้ตัว ใช้สถานท่ีและบุคคลที่

เกี่ยวข้องจรงิ และน าเสนอขอ้มูลใหม่ท่ีเป็นประโยชน ์ซึ่งยังไมเ่ป็นท่ีรับทราบกันอย่างกว้างขวาง 
 

ค าส าคัญ:   ลักษณะสื่อวิดโีอ, ความตระหนัก, การป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวี, ชายรักชาย 
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-Abstract- 

Abstract  

 The purposes of this research were to study 1)  risk activities and the understanding of HIV infection in 

MSM group 2) The characteristics of video content for the HIV prevention in men who have sex with men (MSM) 

group that is easy for MSM to understand and view the entire video and 3)  The characteristics of video content 

that makes MSM group realize the importance of preventing HIV infection and share the video to others.  Data 

were collected by an in-depth interview with 12 MSMs who live in Bangkok that follow Dude Adam fan page with 

good engagement (internet reached) on Facebook and age between 18-36 years old. 

 The results of the study showed that MSM usually use a condom during sexual intercourse, and few take 

PeP and PrEP to prevent HIV infection.  MSM were interested in HIV prevention video that has good production 

quality, good shooting techniques, good use of graphic, interesting storyline that appropriate with audience’s age, 

credible info from an expert or from shooting in an HIV- related location, casual presentation, appropriate length, 

and is easy to understand. For the video that audience will view the entire video, it has to be enthralling and has 

an appropriate amount of information and length. The video that makes MSM realize the importance of preventing 

HIV infection has 3 characteristics:  present the information in a casual way, use people and location that related 

to HIV infection or prevention in the video shooting, and present useful information that audience might not know 

before. 
 

Keywords: Video characteristics, Awareness, HIV prevention, Men who have sex with men (MSM) 
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-Abstract- 

การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย 

The Study of Potentiality Tourism of Bang Khlang Ancient Communities, 

Sawankhalok District, Sukhothai Province 
 

สุวัจนกานดา พูลเอียด1* 

Suwatchanakanda Phun-Iat1* 

 

บทคัดย่อ 
การท าวิจัยเร่ืองการศกึษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมอืงโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประชากร

ท่ีท าการศึกษาคือ ตัวแทนผู้น าชุมชนในต าบลเมืองบางขลัง 9 ต าบล จ านวน 9 คน การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากตัวแทนผู้น าชุมชน 

จากการศึกษาพบว่าเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวใน

ด้านต่าง ๆ มาก ซึ่งปัจจัยท่ีสนับสนุนเมืองโบราณบางขลังมีศักยภาพทางการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียว (attraction) เมอืงโบราณบางขลังเป็นเมอืงท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงเก่าสมัยสุโขทัย ศรีสัธนาลัย

ซึ่งเป็นดินแดนท่ีเชื้อพระวงศ์เสด็จพระราชด าเนินถึง 3 พระองค์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุจ านวนมาก อีกท้ังมีการ

ท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชุมชน  2) การเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว (accessibility) ถนนส่วนใหญ่ลาดยางมีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และมีความปลอดภัยมาก มีป้ายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวท้ัง 9 หมู่บ้านชัดเจน  3) การ

บริการท่ีพัก (accommodation) ปัจจุบันชุมชนได้จัดให้มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไวร้องรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (activities) มีกิจกรรมเท่ียวชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน ชุมชนเกษตรกรรม เรียนรู้ประเพณวีัฒนธรรมในชุมชน  5) สิ่งอ านวยความสะดวก (destination 

amenities) มีศูนย์กลางส าหรับให้บริการ ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวม ี2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลเมอืง

บางขลังและวัดโบสถ์เมืองโบราณบางขลัง มีบุคลากรทางการท่องเท่ียว ชุมชนมีทีมวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวอยู่ตลอดเวลา มีผู้รู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และหมอดูแลสุขภาพอนามัย และมีหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนทุก

โรงเรียนภายในต าบลได้ศึกษาเรียนรู้ จากผู้รู้แบบเชิงประจักษ์สามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้และมีมัคคุเทศก์  

ชุมชนบริการ อีกท้ังปัจจุบัน เมืองโบราณบางขลัง ได้มีการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องโทรทัศน์  

สื่อโซเซียลต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงได้มากยิ่งขึ้น 
  

ค าส าคัญ:   ศกึษาศักยภาพ, เมอืงโบราณบางขลัง 
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-Abstract- 

Abstract  
The research on tourism potentiality of Bang Khlang ancient settlement, Sawankhalok District, Sukhothai 

Province aimed at studying the tourism potentiality of Bang Khlang ancient settlement, Sawankhalok District, 

Sukhothai Province. The population in this study were 9 leader representatives of 9 districts. Data and its analysis 

were collected from the interview of leader representatives. 

 Result of the study revealed that Bang Khlang ancient settlement, Sawankhalok District, Sukhothai 

Province has potentials as to facilitate tourism industry including ; 1 )  Tourist attractions, Bang Khlang ancient 

settlement is a historical town in the early Kingdom of Sukhothai Si Satchanalai where locates many archaeological 

sites and antiques as well as community-based tourism.  2) Accessibility, majority of highways are asphalted so 

as to convenience, comfort and safety.  And, the visible direction signs to 9  villages are clearly provided. 

3) Accommodation, the community currently provides homestay service to accommodate tourists and at the same 

time promote local and folklore tourism.  4 )  Tourism activities, tourists can enjoy visiting archaeological sites and 

antiques, learning folklore and agricultural community altogether with learning local traditions.   5 )  Destination 

amenities, there are 2  service centers to provide services, give advice and information to the tourists including 

Bang Khlang Municipality Office and Bot Mueang Boran Bang Khlang Temple.  There are tourism personnel, an 

active research team that constantly works as to develop tourist attractions, the experts on folk wisdom and doctors 

who are responsible for healthcare.  In addition, there is a local curriculum that students from all schools in the 

same district can empirically learn from the expert. Local students can then become the young community guides. 

Apart from that, Bang Khlang ancient settlement is now developing advertising media through television and social 

media to greatly expand the target tourists. 
 

Keywords:   Study of potentiality, Bang Khlang ancient communities 
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-Abstract- 

รูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธรุกิจท่องเท่ียวในชุมชน  ต าบลแจ้ซ้อน                    

อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

Pattern of Coffee Usage in Promoting Tourism Business in the Community 

Chae Son Sub-district, Muang Pan, Lampang Province 

 

ศริิขวัญ ปัญญาเรียน1* และ เพียงกานต์ นามวงศ์1 

Sirikhuan Panyarien1* and Phangkan Namwong1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการพัฒนาการสร้างรูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชน ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ 

ชุมชน พื้นท่ีในการศึกษาคือ  บ้านแม่แจ๋ม บ้านปางต้นหนุน ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านแม่แจ๋ม บ้านปางต้นหนุน ต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมืองปาน  

จังหวัดล าปาง ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น า

ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ท้ัง 2 หมู่บ้าน รวมท้ังสิ้น 30 คน โดย ใช้  1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง ) 2) การประชุมกลุม่ย่อยและการสนทนากลุ่ม  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเวลา ระหว่างเดอืน มกราคม 

2560 – เมษายน 2561 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชนโดยชุมชนท่ี

ส าคัญประกอบไปด้วย  1) การสง่เสริมให้ชุมชนและองคก์รชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว  2) 

สร้างการเรียนรู้เพิ่มทักษะการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้น  3) ส่งเสริมการพัฒนา

อาชีพการปลูกกาแฟ 4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนด าเนินชีวิตตามท่ีเป็นอยู่โดยไม่ต้อง 

เปลี่ยนแปลง  ส าหรับกาแฟท่ีเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน สามารถพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียว โดยจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้  การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ตัง้แตเ่ร่ิมตน้ไปจนสิ้นสุดกระบวนการ

ในการท ากาแฟ  มุง่เนน้ให้ชาวบ้านเป็นหลักในการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวในชุมชนด้วยตนเอง   
 

ค าส าคัญ:   ทรัพยากรการท่องเท่ียว, การมสี่วนร่วมของประชาชน, กาแฟกับการพัฒนาการท่องเท่ียว    
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-Abstract- 

Abstract  

 The research was completed by using a participatory action research methodology:  PAR.  The purposes 

of the research were to study the development of coffee usage pattern in promoting tourism business in the 

community of Chae Son Sub- district, Muang Pan District, Lampang Province and to examine the guidelines for 

organizing tourism activities by communities in order to strengthen the community economy.  The area of study 

was Ban Mae Chaem, Ban Pang Ton Nun, Chae Son Sub- district, Muang Pan District, Lampang Province.  The 

sample group used in the study was the people living in Ban Mae Jam, Pang Ton Nun, Chae Son Sub- district, 

Muang Pan District, Lampang Province. The main key informants were the people related in the community tourism 

activities, community leaders, religious leaders, local experts, and villagers in both villages, totaling 30  persons 

by using 1) in-depth interview (Structured- interview) 2) small group meetings and focus group discussions. Data 

collection was done between January 2017 - April 2018.The study indicated that the pattern of coffee usage in 

promoting tourism business in the community by the community consisted of  1 )  encouraging communities and 

community organizations to participate in tourism activities, 2) creating learning, increasing tourism management 

skills by community 3) promoting the development of coffee planting career and 4) conserving natural resources 

and the environment and the people in the community have been still living without changing. Regarding to coffee, 

it was the main profession of the village and could be developed as part of tourism activities by organizing activities 

for tourists to learn about cultivation, harvesting from the beginning to the end of the process of making coffee 

and focusing on the villagers as the main driving the tourism in the community by themselves. 
 

Keywords: Tourism resources, Public participation, Coffee and tourism development  
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-Abstract- 

ธุรกิจการท่องเท่ียวกับความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงวิถี

ลุ่มน้ าปากพนังในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Tourism Business and the Readiness to Providing Services for Way of Life 

Tourism of Pak Phanang River Basin, Pak Phanang District, Nakhon Si 

Thammarat 
 

เพียงพิศ ศรปีระเสริฐ1*, พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ2, ศิรินันท์ พันธรักษ์1 และ ฐิติมา รัตนพงษ์1 

Piangpis Sriprasert1*, Pitchyut Penmas2, Sirinan Pantaruk1 and Thitima Rattnapong2 
 

บทคัดย่อ 

 ความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงวิถีลุ่มน้ าปากพนังในอ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน การวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชงิวถิีลุ่มน้ าปากพนัง 

และ 2) เปรียบเทียบความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงวถิีลุ่มน้ าปากพนังของผู้ประกอบการธุรกิจ

การท่องเท่ียว  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ 

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และใชก้ารวเิคราะห์ด้วยค่าสถิต ิGames-Howell  

 ผลการวจิัยพบวา่ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเท่ียวมคีวามพร้อมด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเท่ียว พบว่า 

ผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจแตกต่างกันมีระดับความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับ  

การท่องเท่ียวเชิงวิถีลุ่มน้ าปากพนังแตกต่างกัน  โดยผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้า ท่ีระลึกมีระดับความพร้อม      

ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดมากท่ีสุด  และผู้ประกอบการมคีวามพร้อมดา้นการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน พบว่า 

ผู้ประกอบการท่ีด าเนนิธุรกิจแตกตา่งกันมีระดับความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชงิวถิีลุ่มน้ า

ปากพนังแตกต่างกัน  โดยผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกมีระดับความพร้อมด้านการบริหารจัดการมาก

ท่ีสุด  ซึ่งข้อมูลดังกลา่วจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความพร้อมของผู้ประกอบการทางการท่องเท่ียวตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   ธุรกิจบริการ, ความพร้อมในการให้บริการ, การท่องเท่ียวเชงิวถิีลุม่น้ าปากพนัง 
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-Abstract- 

Abstract  

 This research aimed at 1 )  to examine the readiness of entrepreneurs in providing tourism services for way of 

life tourism of Pak Phanang river basin, Pak Phanang district and 2)  to compare the readiness of entrepreneurs in 

providing tourism services for way of life tourism of Pak Phanang river basin according to the types of tourism business.  

The research utilized questionnaires to collect data.  The results were presented by descriptive statistics, and One Way 

Anova with Games-Howell statistic. 

 The results showed that tourism entrepreneurs had high level of readiness in term of marketing 

management aspect. The results revealed that there was a difference between tourism entrepreneurs in lodging, 

restaurant and souvenir shops regarding their readiness in marketing management.  Souvenir entrepreneurs 

showed highest level of marketing management readiness among others.   

 Tourism entrepreneurs had highest level of readiness in term of management. The results indicated that 

there was a difference between tourism entrepreneurs in lodging, restaurant and souvenir shops regarding their 

readiness in management Souvenir entrepreneurs showed highest level of marketing management readiness 

among others.     
 

Keywords:   Tourism business, The readiness to providing services, Way of life tourism of Pak Phanang river  
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-Abstract- 

พฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

Exercise Behavior of Personnel at Rajamangala University of Technology Lanna Tak 

 

กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ1*, เทวฤทธิ์ ละมูล1 และ เทอดทูล โตคีรี1 

Kirana Yamklimnput1*, Dhevariddhi Lamool1 and Dherddhool Tokirie1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อการ

ออกก าลังกาย และด้านปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 

175 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 97 คน เพศหญิง 78 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกโดยบังเอิญ (Accidental sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการออกก าลังกายชนดิตารางประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล

โดยหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่ 

 พฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ดังนี้ 

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับด ีตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 98.26 

 2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (  = 4.43, S.D = 0.83) 

 3. ด้านการปฏบัิติเกีย่วกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับพอใช ้(  = 2.70, S.D = 0.74) 
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรมการออกก าลังกาย  
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-Abstract- 

Abstract  
 The purposes of this personnel was to investigate exercise behavior to find out the ways to promote of 

personnel, Rajamangala University of Technology Lanna Tak in the aspects of exercise knowledge, attitude and 

practice.   The accidental sampling subjects were 175 personnel from the center, 97 males and 78 females, 

accidental sampling.   The data were collected by questionnaire constructed by the researcher himself.  The data 

were statistically treated for frequency, percentage, mean, standard deviation  

 The results were as follows:  

 1. Majority of the subjects took exercise for health, 98.26 % 

 2. The subjects showed their exercise knowledge and exercise attitudes at a good level. 

 3. The subjects showed their exercise behaviors at a fair level. 
 

Keywords:   Exercise behaviors  
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-Abstract- 

ผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตร ีในรายวิชาจิตวทิยาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

Learning Behavior of Students at Rajamangala University of Technology 

LannaTak Who Studied General Psychology 
 

คุณากร  สุปน1*

Kunakorn Supon1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ผลของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

ท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไปคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ประการแรกคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เรียน

รายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ประชากรท่ีศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนในรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 21 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบประเมินพฤติกรรมทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ ข้อมูลท่ี

ได้มาหาค่าเฉลี่ยค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยในการวิเคราะห์พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาคือเพศหญิงจ านวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 28.57 และผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 21 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในภาพรวมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเรียนท่ีระดับมาก   

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ พฤตกิรรมการเรียน

ของนักศึกษาด้านการปฏิบัติตนในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการเรียน มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก   

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  และพฤติกรรมด้านความสนใจและตั้งใจ   

มรีะดับพฤติกรรมในระดับ มาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการเรียน 
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-Abstract- 

Abstract 
The study on learning behavior of undergraduate students at Rajamangala University of Technology Lanna 

Tak who studied General Psychology course aimed at, first, studying learning behaviors of students at Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak who studied General Psychology course. The population of this study were 21 

undergraduate students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak who studied General Psychology 

course in the academic year 2019 (B.E. 2562). 

Research tool was learning behavior questionnaire designed by the researcher.  Researchers analyzed 

the collected data by computing with research analysis program to find average, percentage and standard 

deviation.  The analysis showed that major informants were 15 male informants equivalent to 71. 43 percent 

followed by 6 female informants equivalent to 28.57 percent.  All of them were 21 students from the Faculty of 

Engineering equivalent to 100 percent. 

The study can be concluded that the overall learning behavior of students demonstrated the result in a 

very-much level, with the average score of 3.61 and standard deviation of 0.64.  To consider each aspect 

separately, the result of learning behavior of students in classroom possessed the highest average score of 3. 75 

in the very-much level and the standard deviation of 0.64.  The following aspect was the learning behavior in 

studying.  The result possessed the average score of 3.66 in the very-much level and the standard deviation of 

0.58.  The result of learning behavior in the interest and concentration aspect demonstrated result in the very-

much level, with the average score of 3.42 and the standard deviation of 0.71. 
 

Keywords:   Learning behavior  
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-Abstract- 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

The Study of Information Use Behavior of Elderlies in Kor Yoh Sub-district, 

Muang District, Songkhla Province 

 

ภัทราภรณ์  แก้วกนิษฐารักษ์1*

Patraporn Kaewkhanitarak1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใชส้ารสนเทศ และเพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ 

เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม จ านวน 300 คน สถิตท่ีิใชส้ าหรับงานวจิยั 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  1) พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 74  โดยการใช้สารสนเทศมบุีตรหลานเป็นผู้ให้ค าแนะน า ร้อยละ

52.3และเลอืกใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เชื่อมต่อเพื่อใช้สารสนเทศร้อยละ 61.7 อุปสรรคในการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ 

พบว่า ปัจจัยภายนอกมีภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.26)  โดยอุปกรณ์ท่ีใช้สื่อสารและค่าบริการอนิเตอร์เน็ตมี

ราคาสูง (x̄ =4.31)  และปัจจัยภายในมภีาพรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄ =3.75)  ส่วนใหญ่ไมเ่ข้าใจภาษาอังกฤษท่ีใช้ในสื่อ

สารสนเทศ (x̄ =4.33)  2) ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีการผ่อนคลายเพิ่มขึน้ ร้อย

ละ 52.3  และมีการสื่อสารกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3  แต่กลับพบว่า มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าบริการ

ร้อยละ 87.3 และมีปัญหาทางสายตาร้อยละ 41.7   
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรม, สารสนเทศ, ผู้สูงอาย ุ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The research of studying elderly behaviors in the information uses in Kor Yoh Sub-district, Muang District, 

Songkhla Province was conducted to investigate the behaviors and problems in using the information as well as 

proposing guidelines for supporting the elderly in the information uses. This study was the survey research which 

the questionnaire was used for collecting data from 300  participants.  The data collected were consequently 

analyzed for mean, percentage, and standard deviation.  The findings of the study were as followed.  1 )  Most of 

elderly behaviors in using the information were averagely not more one hour a day (74%).  There were elderlies 

used the information by getting supports from their descendants and there accessed the information uses by using 

mobile phones (61.7%). The difficulties in information uses among elderlies revealed that the overall of external 

factors was at very high level (x̄ =4.26).  The highest external factor was the high price of communication devices 

(x̄ =4.31) and internet service. Similarly, the overall of internal factors was at high level (x̄ =3.75).  Most elderlies 

had difficulties in reading English which was used as the language of information communication ( x̄ = 4.33) .   

2) The effects of using information among elderlies showed that the elderlies were more relaxed (52.3%) as well 

as there were more connecting among family members (25.3%).  However, there was a higher expense (87.3%) 

due to the service fee and there were of elderlies having visual problems (41.7%).   
 

Keywords:   Behaviors, Information, Elderly 
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-Abstract- 

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก 

Health Promoting Behaviors of Rajamangala University of Technology Lanna 

Tak’s Officers. 

 

เทวฤทธิ์ ละมูล1*, เทอดทูล โตคีร1ี,  กิรณา แย้มกลิ่นพุฒิ1 และ รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์1

Dhevariddhi Lamool1*, Dherddhool Tokirie1, Kirana Yamklinput1 and  Rattapon poomarinpong1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มตัวอยา่งคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน และลูกจ้างปี พ.ศ. 2562 จ านวน 178 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

ด้านกจิกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ และด้านการจัดการความเครยีด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านการจัดการกับความเครยีดอยูใ่นระดับมาก 

ส่วนด้านด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย และด้านโภชนาการ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยมี

ข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ควรน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็น

แนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความ

รับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย และด้านโภชนาการ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านสุขภาพแก่

บุคคลากรและนักศกึษาตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, บุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
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-Abstract- 

Abstract  

 This descriptive research intended to examine health promoting behaviors of Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak’s officers. There were 178 samples are included instructors, supportive personnel, and other 

employees in the year of 2017. Data were obtained using the health promoting behavior questionnaire consisting 

of 4 dimensions of health promoting lifestyle:  health responsibility, physical activity, nutrition, and stress 

management. The data were analyzed using descriptive statistic. 

The results shown that: The overall health promoting behaviors of Rajamangala University of Technology 

Lanna Tak’ s officers were at a moderate level.  According to each dimension, the scores of stress management 

were at a good level while the scores of health responsibility, physical activity and nutrition were at a moderate 

level This study provides information on health promoting behaviors which can health university administrators 

design guidelines for encouraging proper behaviors, especially on health responsibility, physical activity and 

nutrition, that would support health patterns among college officers and students.  
 

Keywords:   Health promoting behaviors, Rajamangala University of Technology Lanna Tak’s officers 
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-Abstract- 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขต

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

Organizational Commitment of Employees of Sub- district Administration 

Organization and Municipality in Wang Chao District, Tak Province 
 

ณัชชิยา โม้ฟู1* และ กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน1 

Natchiya Mofu1 and Kunnika Ritkhun1 
 

บทคัดย่อ 
 การท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ

เทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

เทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จ านวนท้ังสิ้น 252 คน สรา้งแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีระดับความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 แสดงว่าพนักงานท่ีปฏิบัติงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อเทศบาลต าบลและ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:   การปฏบัิตงิาน, ความผูกพัน 
  

Abstract  
 The purpose of this research was to study the organizational commitment of the sub-district administrative 

organizations and the municipality in Wang Chao district, Tak Province.  The samples used are Employees working 

in sub-district administrative organizations and municipalities in Wang Chao district a total of 223 people. Create 

questionnaires and analyze data using percentage, frequency, mean and standard deviation.  The study indicated 

that the employees of the sub-district administration organization and municipality had the highest level of opinions 

at the average level of 4.20.  This study showed that Employees work feel good to the municipality and sub-

district administrative organization at a high level. 
 

Keywords:   Working, Relationship 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการรับรู้ความยุติธรรมต่อ

องค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ ประเทศไทย  

Relationships Human Resource Management and Organizational Justice on 

Hotels in Southern, Thailand 
 

พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ1*, วราพร กาญจนคลอด1 และ เพียงพิศ ศรีประเสริฐ1 

Pitchayut Penmas1*, Waraporn Kanjanaklod1 and Piangpis Sriprasert1  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยก์ับการรับรู้ความ

ยุติธรรมต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ี ภาคใต้ ประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ

พนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทย จ านวน 1,500 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ซึ่งมีความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่ากับ 0.878 และความเชื่อมั่นด้านการรับรู้ความ

ยุติธรรมต่อองค์การองค์การเท่ากับ 0.949 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันและการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

  ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ค่าเฉลี่ยของมิติด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรม

ในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย โดยเฉลี่ยทุกด้านอยูใ่นเกณฑ์มาก  (x̄ = 3.82, S.D. = 0.76) ซึ่งมีคา่เฉลี่ยมิติดา้นการ

จัดหาทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด (x̄ = 3.97, S.D. = 0.67) และค่าเฉลี่ยมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในมิติด้านอื่น ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( x̄ = 3.82, S.D. = 0.76) และค่าเฉลี่ยของมิติ 

ด้านต่าง ๆ ของการรับรู้ความยุติธรรมต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทย โดยเฉลี่ยทุก  

ด้านอยู่ในเกณฑ์มาก (x̄ = 3.87, S.D. = 0.77) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมิติด้านผลตอบแทนมากท่ีสุด (x̄ = 3.88, S.D. = 0.77) 

และค่าเฉลี่ยมติดิ้านกระบวนการ  (x̄ = 3.86, S.D. = 0.77) 

ส าหรับแบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบว่า หลังปรับความสัมพันธ์แล้ว ค่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดังนี้คือ 

ค่าไคสแควร์ (X2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ของ RMSEA อยู่ในช่วง 0.068 

ถึง 0.076, CFI = 0.95, RMR = 0.02 ซึ่งสามารถสรุปได้วา่แบบจ าลองสมการโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลังการปรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี  และ

แบบจ าลองแสดงถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมต่อ

องคก์าร (อิทธิพลโดยรวม = 0.87) 
 

ค าส าคัญ:   การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การรับรู้ความยุตธิรรมตอ่องค์การ, พนักงานโรงแรม 

 

                                           
1 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 
1 Hospitality Industry Management, Faculty of Management Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si 

Thammarat Province 80280 

* Corresponding author e-mail: penmas_p@hotmail.com 



221 

 

-Abstract- 

Abstract  

This study was carried out with the aim of finding out more about the human resource relationship with 

hotel employees and their employers in the Southern Thailand. 1,500 samples were surveyed through the use of 

questionnaires of which 0. 878 had confidence in the work done by the human resource department.  As for the 

hotel employees 0. 949 of the total surveyed had Organizational Justice employers.  The statistics used in this 

research were from the averages and percentages.  These were brought together using model analysis and 

structured equations. 
The results of this study found the average value of the various dimensions involved with the work carried 

out by the human resource department of hotel employees in the South of Thailand.  The average for all areas 

was found to be in a high bracket ( x̄ = 3.82, S.D. = 0.76). The average value for the organization of human 

resources was in the highest bracket ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.67). The value given to the development of human 

resource departments was lower than the other areas studied in human resources (x̄ = 3.82, S.D. = 0.76). The 

average value Organizational Justice employers in Southern Thailand was in a high bracket ( x̄ = 3.87, S.D.  = 

0. 77) .  Of this average, it was found that employee satisfaction compensation to be in the highest bracket ( x̄ = 

3.88, S.D. = 0.77). The average value found in the process (x̄ = 3.81, S.D. = 0.72).   
Regarding the analysis models, it was found that after the relationships were altered the values in the 

high brackets had a value of (𝑋2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07. Confidence in their employers rose to 

90% of the RMSEA and was in the range of 0.068 – 0.076, CFI = 0.95, RMR = 0.02. From these figures it is 

possible to conclude that the analysis models for the human resource departments saw an improvement after the 

relationships were altered for the better.  The correlation between the improved relations and the improved figures 

give a clear indication as to the importance of a good relationship between hotel employees and their employees 

as well as the work done by the human resource department.  The analysis model showed the various factors 

involved in influencing human resource departments and also the factors that influence hotel employees’ 

relationships with their employers (combined influence = 0.87). 
 

Keywords:   Human resources management, Organizational justice, Hotel employee 
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-Abstract- 

วัจนลลีาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์  ละครพล” 

The Stylistics in Essay of “Pibulsak Lakonpol”  
 

ปกรณ์ หลาบนอก1*, อนิวัฒน์ เมมาสี1, ปพิชญา  พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Pakorn Labnok1*, Aniwat Memasee1, Paphichaya Phromkantha1 and Phatthanant Phapor1  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง วัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนลีลาในความ

เรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” จ านวน 6 เล่ม ได้แก่ หมู่เมฆในฤดูร้อน, ห้องสีขาวใต้หลังคา, กระท่อมดินทุ่งดาว,  

ริมฝั่งแม่น้ าหัวใจสลาย, ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, และฤดูคิดถึงของใบไม้วา้เหว ่ซึ่งเรียงล าดับตาม

การเขียนและการตีพิมพ์ จากการศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” พบวัจนลีลาในความเรียง

ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” 4 ด้าน ดังนี้  1. ด้านเสียงของค า  2. ด้านลีลาการใช้ค า  3. ด้านการใช้ภาพพจน์ และ  

4. ด้านการใชโ้วหาร ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. เสียงของค า พบกลวิธีการใชเ้สียงของค าท้ังหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ ค ายมก ค าซ้ าตา่งความหมาย ค าสัมผัส

อักษร และค าสัมผัสสระท้ังหมด 7,189 ค า เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย ดังนี้   1) ค าสัมผัสอักษร 

พบ 5,168 ค า  2) ค าสัมผัสสระ พบ 1,008 ค า  3) ค าซ้ าตา่งความหมาย พบ 788 ค าและ  4) ค ายมก พบ 223 ค า 

2. ลีลาการใชค้ าพบกลวธีิการใชล้ีลาการใชค้ า ท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ การใชค้ าแสดงความรูส้ึกการแสดง

อาการเคลื่อนไหว การใช้ค าบอกแสง การใช้ค าบอกสี การใช้ค าบอกกลิ่น การใช้ค าบอกรส และการใช้ค าบอกเสียง 

รวมค าท้ังหมด 1,563 ค า เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย ดังนี้  1) การใช้ค าบอกส ีพบ 733 ค า  2) การใช้ค าแสดง

ความรู้สึก พบ 302 ค า  3) การใช้ค าบอกกลิ่น พบ 198 ค า  4) การใช้ค าบอกแสง พบ 98 ค า  5) การใช้ค า 

บอกรส พบ 89 ค า  6) การใชค้ าบอกเสียง พบ 89 ค า และ  7) การแสดงอาการเคลื่อนไหว พบ 54 ค า  

3. การใช้ภาพพจน ์พบวัจนลลีาการใชภ้าพพจน์ท้ังหมด 8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ ์บุคลาธษิฐาน อธิ

พจน์ นามนัย ปรพากย์ สัทพจน์ และสัญลักษณ์ รวมภาพพจน์ท้ังหมด 889 แห่ง เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย 

ดังนี้  1) บุคลาธิษฐาน พบ 243 แห่ง  2) อุปมา พบ 177 แห่ง  3) อุปลักษณ์ พบ 159 แห่ง  4) สัทพจน์ พบ 158 แห่ง 

5) อธิพจน ์พบ 66 แห่ง  6) นามนัย พบ 39 แห่ง  7) ปรพากย ์พบ 30 แห่ง และ  8) สัญลักษณ ์พบ 17 แห่ง   
4. การใช้โวหาร พบวัจนลีลาการใช้โวหารท้ังหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร  

อุปมาโวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร รวมโวหารท้ังหมด 430 แห่ง เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) พรรณนาโวหาร  พบ 149 แห่ง  2) อุปมาโวหาร พบ 108 แห่ง  3) สาธกโวหาร พบ 64 แห่ง  4) บรรยายโวหาร  

พบ 57 แห่ง และ  5) เทศนาโวหาร พบ 52 แห่ง  

จากการศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” จ านวน 6 เล่ม พบว่าวัจนลีลาในความเรียง

ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” มีความสละสลวยเป็นเอกลักษณ์ ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ สุนทรียภาพ และสุนทรียรส  

ซึ่งเป็นรสกระทบใจ บอกเล่าเร่ืองราวของ“พบูิลศักดิ์ ละครพล” ซึ่งร้อยเรียงผ่านตัวอักษรให้ผู้อ่านได้ชมความงามทาง

                                           
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 
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ภาษา ท่ีผู้เขียนได้สร้างสรรค์ไว้ในความเรียงได้อยา่งนา่ชื่นชม และงานเขียนความเรียงนี้ยังสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของผู้เขียน ท่ีสามารถเลือกสรรค า ประโยค ส านวนเปรียบเทียบ และโวหารภาพพจน์ มาใชถ้่ายทอดเร่ืองราว

ให้งานเขียนความเรียง มีความโดดเด่น มีการด าเนินเร่ืองท่ีน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก 

ประสบการณ์ท่ีผู้เขียนถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวได้เป็นอย่างดีท าให้งานเขียนของ “พบูิลศักดิ์ ละครพล” ได้รับการยอมรับ

และการยกย่องอย่างกว้างขวางท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 

ค าส าคัญ:   วัจนลลีา, ความเรียง, พบูิลศักดิ์ ละครพล 
 

Abstract  

 The research on the stylistics of “ Phibunsak Lakonpol “  aimed to study on stylistics of  6 essay books, 

namely 1)The summer louds, 2) White room under the roof, 3) Thung Dao Cray hut, 4) By the banks of brokenheart 

river, 5) I am a flower garden of her loneliness, and 6) Wishful season of lonely leaves. Sorting the results of data 

analysis according to writing and the year of publication. From the study on analyze through an examination of of 

4 type of the stylistic in 6 essay books of "Phibunsak Lakonpol" viz. 1) The sound of words, 2) The style of using 

words,  3) The use of figures of speech and 4) The use of rhetoric. Research results can be summarized as follows: 

1.  The usage of sound of words were found 4 type of using words were employed namely, 1)  Couple 

words, 2) Repitition words in different meanings, 3) alphabet touching and 4) vowel touching, all 7,189 words as 

follows: 1) found 5,168 alphabet touching words, 2) found 1,008 Vowel touching words, 3) found 788 repitition 

words in different meanings and 4) found 223 couple words,  

2)  The usage of using words, found 7 type of using words, were employed namely to convey details of 

feeling, movement, light, color, smell, taste, manner, and sound, all 1,563 words as follows: 1) found 733 words 

to convey details of color, 2) found 302 words to convey details of feeling, 3) found 198 words to convey details 

of smell, 4)  found 98 words to convey details of light, 5)  found 89 words to convey details of sound, 6)   found 

89 words to convey details of taste and 7) found 54 words to convey details of movement,  

3.  The Usage of figure of speech, found 8 type of  figure of speech, were employed namely, simile, 

metaphor, paradox, personification, onomatopoeia, overstatement, metonymy,  and symbol, all 1,563 words as 

follows:  1)  found 243 place of personification, 2)  found 177 place of simile, 3)  found 159 place of metaphor, 4) 

found 158 place of onomatopoeia, 5) found 66 place of overstatement, 6) found 39 place of metonymy, 7) found 

30 place of paradox and 8) found 17 place of symbol,  

4)  The usage of rhetoric were found 5 type of using words were employed namely, narrative style, 

descriptive style, simile style, allegory style and didactive style, all 1,563 words as follows: 1) found 149 places of 

descriptive style, 2) found 108 places of simile style, 3) found 64 places of allegory style, 4) found 57 places of 

narrative style and 5) found 52 places of didactive style,  

The Stylistic in essay of “Pibulsak Lakonpol”  of 6 essay books, namely 1)  The summer louds,  

2)  White room under the roof,  3)  Thung Dao Cray hut, 4)  By the banks of brokenheart river, 5)  I am a flower 

garden of her loneliness, and 6) Wishful season of lonely leaves. Sorting the results of data analysis according to 

writing and the year of publication.  The author used stylistic with a unique elegance enabling readers to create 
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imagery, and aesthetics.  Essay of “ Pibulsak Lakonpol” , which is arranged through letters for readers to see the 

beauty of language.  That the author has created in admiration and all of writing also reflects the identity of the 

author, that can choose words, sentences, idioms and rhetoric used to convey the story to the writing of the 

compositions are outstanding, has an interesting story Making readers understand the emotions, feelings, 

experiences that the author has conveyed through the story very well making the essay of “ Pibulsak 

Lakonpol”widely accepted and praised at both national and international levels. 
 

Keywords:   Stylistics, Essay, Pibulsak lakonpol 
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กลวธิีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเรื่องส้ัน “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของ “วนิทร์  

เลียววาริณ” 

Strategies for Using Language in Literature, Short Stories “The Life Called by 

the People” by Vint Leawvarin 
 

กุลสตรี พันธ์สูงเนิน1, ศริิพร ลานสันเทียะ1, ปพิชญา พรหมกันธา1* และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Kunlasatree Phanthsungnoen1, Siriporn Lansanthia1, Paphichaya Promkantha1*and Phathanant Phapor1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิต 

ท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ จ านวน 17 เร่ือง ซึ่งศึกษากลวิธีการใช้ภาษา ประกอบด้วย กลวิธีการใช้ค า  

กลวิธีการใช้ประโยค กลวิธีการใช้ส านวน และกลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ โดยน าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์  

จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ 

จ านวน 17 เร่ือง คณะผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมขอ้มูลกลวิธีการใชภ้าษา สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้  

 กลวิธีการใช้ค า พบกลวิธีการใช้ค าท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ ค ามีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์  

ค ามีศักดิ์ ค าภาษาตลาด ค าภาษาต่างประเทศ ค าย่อ และค าเลียนเสียงพูด รวมค า ท้ังหมด 1,158 ค า ดังนี้  

ค ามีความหมายโดยนัย จ านวน 47 ค า ค าแสดงอารมณ์ จ านวน 29 ค า ค ามีศักดิ์ จ านวน 49 ค า ค าภาษาตลาด 

จ านวน 117 ค า ค าภาษาตา่งประเทศ จ านวน 853 ค า ค าย่อ จ านวน 39 ค า ค าเลยีนเสียงพูด จ านวน 24 ค า  

 กลวิธีการใช้ประโยค พบกลวิธีการใช้ประโยคท้ังหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคสั้น ประโยคยาวขึ้น  

และประโยคยาวแบบโวหาร รวมประโยคท้ังหมด 3,711 ประโยค ดังนี้ ประโยคสัน้ จ านวน 1,640 ประโยค ประโยคยาว

ขึน้ จ านวน 2,053 ประโยค  ประโยคยาวแบบโวหาร จ านวน 18 ประโยค  
 กลวิธีการใช้ส านวน พบกลวิธีการใช้ส านวนท้ังหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ส านวนเพื่อย่นย่อข้อความ  

การใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเนน้ความเข้าใจ การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ และการใชส้ านวน

เพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า รวมส านวนท้ังหมด 27 ส านวน ดังนี้การใช้ส านวนเพื่อย่นย่อข้อความ จ านวน  

6 ส านวน การใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเน้นความเข้าใจ จ านวน 6 ส านวน การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการ

กล่าวตรง ๆ จ านวน 12 ส านวน การใชส้ านวนเพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า จ านวน 3 ส านวน  
 กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ พบกลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ 

บุคลาธิษฐาน อติพจน์  สัทพจน์ อาวัตพากย์ และปฏิปุจฉา รวมโวหารภาพพจน์ ท้ังหมด 5 49 แห่ง ดังนี้   

ปฏิปุจฉา จ านวน 428 แห่ง อุปมา จ านวน 89 แห่ง อุปลักษณ์ จ านวน 10 แห่ง บุคลาธิษฐาน จ านวน 8 แห่ง สัทพจน์ 

จ านวน 12 แห่ง อตพิจน์ จ านวน 1 แห่ง อาวัตพากย์ จ านวน 1 แห่ง 
  

ค าส าคัญ:   กลวิธีการใชภ้าษา, วรรณกรรมเร่ืองสั้น, วนิทร์ เลียววาริณ 

                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000 
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Abstract  
 The purpose of this research is to study and analyze the Strategies for using language in literature, short 

stories “The life called by the people” by Vint Leawvarin, a total of 17 stories.By studying word usage techniques, 

sentence usage techniques, usage of expressions and techniques for using rhetorical images by presenting in 

analytical descriptive form.  From the study of analysis of language use strategies in literature, short stories “ The 

life called by the people”  by Vint Leawvarin, a total of 17 stories.  Researchers studied data collection, language 

use techniques. 

The result showed that techniques of Thai language usage in “ The life called by the people”  

by Vint Leawvarin, consisted of 7 word usages such as found a total of 1,158 words i.e. 1) 853 of foreign word,  

2)  117 of spoken word, 3)  49 of prestige word, 4)  47 of implied word, 5)  39 of abbreviated word, 6)  29 of 

emotional word, and 7) 24 of repeated word 

Technique in usage sentence, aspect showed that there were 3 kinds of sentences i. e.  short sentence, 

long sentence, and stylistic long sentence.  Found a total of 3,711 sentence, as follows:  2,053 of long sentences, 

1,640 of short sentences and 18 of stylistic long sentences 

Technique in usage of expressions, aspect showed that there were 4 kinds of expressions total  

of 27 expressions i.e. 1) 12 of using expression to replace the direct saying, 2) 6 of using expression to brief text, 

3) 6 of using expression to extend text and 4) 3 of using expression for elegance 

Technique in usage of stylistic, aspect showed that there were 7 kinds of stylistics, such as found  

a total of 549 rhetorical phrases, as follows:  1 )  428 of using rhetorical question, 2)  89 of using simile,  

3)  10 of using metaphor, 4)  12 of using onomatopoeia, 5)  8 of using personification, 6)  1 of using hyperbole,  

and 7) 1 of using synaesthesia.  
 

Keywords:   Strategies for sing language, Short stories, Vint leawvarin 
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การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของฝน ธนสุนทร 

ช่วงป ีพ.ศ. 2542 - 2547 

Using the Thai’ s Words Style and Foreign Words in The Country Song of Fon 

Thanasuntorn During 1999 - 2004 
 

อรณี เงาปัชชา1, พัทธนันท์  พาป้อ1, ปพิชญา พรหมกันธา1* และ ปุ่น ชมภูพระ1 

Oranee Ngaopatcha1, Phatthanant Phapor1, Paphichaya Phromkantha1*and Pun Chomphuphra1 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเร่ือง การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร 

ช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทย และค าภาษาต่างประเทศในบทเพลง

ลูกทุ่ง ของ ฝน ธนสุนทร ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยอา้งองิหลักเกณฑ์ของสถาบัน

ภาษาไทย และค าภาษาต่างประเทศจากบทเพลงของฝน ธนสุนทร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ผลการวิจัยได้ดังนี ้  
 1. ด้านรูปลักษณ์ของค าไทย การใช้รูปลักษณ์ของค าไทย จ าแนกเป็น 5 ประเภท พบจ านวน 364 ค า ดังนี้  

1) ค าซ้อน พบจ านวน 179 ค า  2) ค าประสม พบจ านวน 126 ค า  3) ค าซ้ า พบจ านวน 40 ค า  4) ค าสมาส พบจ านวน 

18 ค า และ  5) ค าสนธิ พบจ านวน 1 ค า ตามล าดับ  

 2. ค าภาษาตา่งประเทศท่ีพบในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร พบจ านวน 466 ค า จ าแนกตามภาษาท่ีพบ 

ดังนี้  1) ภาษาบาลี-สันสกฤต พบจ านวน 296 ค า  2) ภาษาเขมร พบจ านวน 145 ค า 3) ภาษาอังกฤษ พบจ านวน  

19 ค า  4) ภาษาฝร่ังเศส พบจ านวน 3 ค า 5) ภาษามอญ พบจ านวน 1 ค า  6) ภาษาเปอร์เซีย พบจ านวน 1 ค า  

และ 7) ภาษาจีน พบจ านวน 1 ค า ตามล าดับ    

           จากการศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร  

ชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2547 ท าให้ทราบวา่การใชภ้าษาในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทรในปัจจุบันมีการน าค ายมืจาก

ตระกูลภาษาท่ีแตกต่างกัน มีหลายตระกูล มาประกอบเนื้อร้อง ในด้านของการใช้ค า มีการใช้รูปลักษณ์ของค าไทย

หลายชนิด ท าให้ประโยคหรือข้อความท่ีใช้ในบทเพลงมีความสละสลวย ไพเราะ และสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึน้  
 

ค าส าคัญ:   การใช้รูปลักษณข์องค าไทย, ค าภาษาตา่งประเทศ, เพลงลูกทุ่ง, ฝน ธนสุนทร 
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1 Thai language, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000 
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-Abstract- 

Abstract 
 The article research " The use of the appearance of Thai words and foreign words in Thai folk songs by 

Fon Thanasunthorn during 1999 - 2004" was aimed to study the use of Thai words and foreign words in Thai folk 

songs by Fon Thanasunthorn's song, the researcher has collected data the use of the appearance of the thai word 

is based on the rules of the Thai Institute.  Foreign language words from Fon Thanasunthon's song based on the 

rules of Wilaisak Kingkam. The research results can be summarized as follows: 

1. The used of Thai's words style in Fon Thanasunthorn's songs is classified into 5 categories, found 364 

word of all, as the following details:  1) found 179 of Overlapping words, 2) found 126 of Compound words, 3) 

found 40 of Repetition words, 4) found 18 of Sa-mas words and 5) found 1 of Sondhi words, respectively. 

2. The foreign words found in Fon Thanasunthorn's songs, found 466 words of all, as the following details: 

1) found 296 words of Bali and Sanskrit 2) found 145 borrowed words of Khmer 3) found 19 borrowed words of 

English 4) found  1 borrowed words of Taleng Hindi  5) found 1 borrowed words of Farsi  6) found 3 borrowed 

words of French and  7) found 1 borrowed words of Chinese, respectively. 

The study of foreign borrowing appearing in Fon Thanasunthorn’ s songs during 1 9 9 9  –  2 0 0 4 .  

At present, made known that the use of language in the folk song of Fon Thanasunthorn there are many borrowings 

words from different language families.  There are many kinds of Thai words thay makes the group or text used 

in the song has a feeling of relieving melodiousness and convey the meaning to the audience more deeply and 

clearly.  
 

Keywords:   Using the Thai’s words style, Foreign words, Country song, Fon Thanasuntorn  
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-Abstract- 

ศลิปะการใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอสีานของ “อาม ชุติมา” 

The art of Language Usage in Isan Country Song Appearing in "Arm Chutima's Song" 
 

เสาวลักษณ์ แสงรักษา1, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปพิชญา  พรหมกันธา1* 

Saowalak Sangraksa1, Phathanant Phapor1 and Paphichaya Promkantha1*  
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย เร่ือง ศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้

โวหาร และโวหารภาพพจน์ การสร้างค า และค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา”

ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1) ศิลปะการใชภ้าษาด้านการใชโ้วหาร พบการใช้โวหาร จ านวน 4 ประเภท เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้  

1) บรรยายโวหาร พบจ านวน 10 แห่ง  2) อุปมาโวหาร พบจ านวน 2 แห่ง  3) พรรณนาโวหาร พบจ านวน 1 แห่ง  

และ  4) เทศนาโวหาร พบจ านวน 1 แห่ง ตามล าดับ 

2) ศิลปะการใช้ภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์ พบการใช้โวหารภาพพจน์จ านวน 5 ประเภท เรียงจากมาก 

ไปหาน้อยท่ีสุดดังนี้  1) นามนัย พบจ านวน 10 แห่ง 2) อุปลักษณ์ พบจ านวน 4 แห่ง  3) บุคลาธิษฐาน พบจ านวน  

3 แห่ง  4) สัญลักษณ ์พบจ านวน 3 แห่ง และ  5) อตพิจน ์พบจ านวน 3 แห่ง ตามล าดับ 

3) ศิลปะการใช้ภาษาด้านการสร้างค า พบวิธีการสร้างค า จ านวน 4 ประเภท เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด 

ดังนี้ 1) ค าประสม พบจ านวน 23 ค า 2) ค าซ้อน พบจ านวน 25 ค า 3) ค าซ้ า พบจ านวน 7 ค า และ 4) ค าสนธิ พบ

จ านวน 2 ค า ตามล าดับ 

4) ศิลปะการใช้ภาษาด้านการใช้ค าภาษาต่างประเทศ พบวิธีการใช้ค าภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 ภาษา

เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้ 1) สันสกฤต พบจ านวน 13 ค า 2) บาลี พบจ านวน 10 ค า และ 3) อังกฤษ พบ

จ านวน 4 ค า ตามล าดับ  

 5) ศลิปะการใชภ้าษาด้านการใชค้ าภาษาถิ่นอีสาน พบการน าค าภาษาถิ่นมาประพันธ์บทเพลง บทเพลงลูกทุ่ง

อสีานของ “อาม ชุติมา” ท้ัง 9 เพลง จ านวน 94 ค า ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   ศลิปะการใชภ้าษา, เพลงลูกทุ่งอีสาน, อาม ชุติมา 
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-Abstract- 

Abstract 

 This research “The art of language usage in Isan country song appearing in "Arm Chutima's Song" : aim 

to study rhetoric, stylistic expression, thai's words style, foreign words and dialect wordsin LukThungIsan appearing 

in " Arm Chutima's Song" all thought 9 songs song that “ Arm Chutima” composed.  Research results can be 

summarized as follows: 

1)  The art of using rhetorical language, found the use of 4 types of rhetorical, from descending to the 

following:  Narrative rhetorical found 10 places, Simile rhetorical found 2 places, Descriptive rhetorical found 1 

places, and Preach rhetorical found 1 places, respectively.  

2) The art of using language in using image found the use of 5 types of images, from descending to the 

following : Metonymy found 10 places, Metaphor found 4 places, Personification found 3 places, Symbol found 3 

places and Hyperbole found 3 places, respectively. 

3)  The art of using Thai’ swords style, found the used of 5 types of words, from descending to the 

following: 25 of overlapping words, 23 of Compound words, 7 of Repetition words, 2 of Sondhiwords respectively.  

4)  The art of using foreign words, found the used of 3 types of language, from descending to the 

following: 13 words of Bali, 10 words of Sanskrit and 4 words of English, respectively. 

5)  The art of using dialect words, found the used of 94 words of Isan dialect in the chapter on Arm 

Chutima’s songs. 
Conclusion from the rhetoric, stylistic expression, Thai's words style, foreign words and dialect words in 

LukThungIsan appearing in "Arm Chutima's Song" all thought 9 songs that “Arm Chutima” composed. There is a 

compilation of simple language compositions makes listeners of all ages understanded more in the lyrics, with the 

use of modern words with pleasant language until the uniqueness of the song has a clear and straight forward 

meaning. Some songs convey the identity that is featured, culture of Isan people and good friendliness. And also 

using rhetorical, an image that helps create aesthetics, language aesthetics and imagery that represents the 

unique local identity of Isan. 
 

Keywords:   The art of language usage, LukThung Isan, Arm Chutima 
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-Abstract- 

การศกึษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในรวมเรื่องส้ันรางวลัซไีรต์ “ขุนทอง

เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชติ” 

A Study of the Elements of Identity Creation in the SEA Write Awards "Khun 

Thong Will Return When the Dawn" of "Atsiri Thammachot" 
 

ชุตินันท์  เปรมโยธิน1, เมธาวี โลหติไทย1, ปพิชญา พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์  พาป้อ1*  

Chutinant Premyothin1, Methawee Lohitthai1, Paphichaya Phromkhantha1 and Phathanant Phapor1* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในรวมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์  
“ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศิริ ธรรมโชติ” โดยศึกษา และองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ 

จากเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์ “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” จ านวน 13 เร่ือง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของธัญญา  

สังขพันธานนท์ พบวา่ 

 ด้านอัตลักษณ์ท่ีเป็นตัวบท สามารถจ าแนกอัตลักษณ์ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การตั้งชื่อเร่ือง, การสร้างโครง

เร่ือง, การสร้างตัวละคร, การสร้างฉากและบรรยากาศ, กลวิธีการน าเสนอ และกลวิธีการด าเนินเร่ือง การตัง้ชื่อเร่ือง 

ปรากฏการตัง้ชื่อเร่ือง 4 ประเภท ท่ีพบมากที่สุดคอืการตัง้ชื่อจากล าดับเหตุการณ์ส าคัญ รองลงมาคือการตัง้ชื่อเร่ือง

จากแก่นเร่ือง การตั้งชื่อจากพฤติกรรมของตัวละครท่ีปรากฏอยู่ในเนื้อเร่ือง และ 4) การตั้งชื่อเร่ืองสั้นจากค าคมหรือ

บทเพลงพบน้อยท่ีสุด การสร้างโครงเร่ือง พบการสร้างโครงเร่ืองแบบความขัดแย้งของตัวละครกับตัวเอง มากท่ีสุด 

รองลงมาได้แก่ความขัดแย้งกับธรรมชาติ ความขัดแย้งทางการเมือง และ จากความขัดแย้งกับคนอื่น ตามล าดับ  

การสร้างตัวละคร การวิจัยคร้ังนี้เลือกศึกษาพฤติกรรมของตัวละครเอกเท่านั้น ท่ีพบมากท่ีสุดคือตัวละครเ อกท่ีมี

พฤติกรรมโดดเด่นในด้านดีมากกว่าด้านไม่ดี การสร้างฉากและบรรยากาศ พบฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ ฉากท่ีเป็น

ธรรมชาติ ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา และฉากท่ีเป็นสภาพวิถีชีวิต ตามล าดับ กลวิธีการน าเสนอ พบกลวิธีการน าเสนอ  

2 แบบ คือ กลวธีิเล่าเร่ืองผ่านสายตาตัวละครเอก และกลวิธีการเล่าเร่ืองแบบสายตาพระเจ้าหรือแบบไมจ่ ากัดทัศนะ 

กลวิธีการด าเนนิเร่ือง พบมากที่สุดคอืวธีิการด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา วธีิการเล่าเร่ืองแบบยอ้นหลังวิธีการเล่าเร่ือง

แบบสลับฉาก และใชว้ธีิการด าเนินเร่ืองแบบปัจจุบัน-อดีต-ปัจจุบัน ตามล าดับ 

อัตลักษณ์ท่ีเป็นบริบท ปรากฏ 1 ด้าน คือด้านส่งผลกระทบ จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ท่ีพบมากท่ีสุดคือด้าน

การส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล รองลงมาคือด้านการศึกษา ด้านการเมือง และผลกระทบต่อบุคคลโดยรวม  

ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   การประกอบสร้าง, อัตลักษณข์องตัวละคร, เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ์ 
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-Abstract- 

Abstract 
The objective of this research is to study the composition of identity creation in the SEA Write Awards. 

"Khun Thong will return when the dawn" of "Atsiri Thammachot" by studying and composition of identity creation 

from the SEA Write Awards There are 13 "Khun Thong Chao will return when the dawn" by using the concepts of 

Thanya Sangkhaphanthanon. The research found that: 

The textual identity can be classified into 6 types: namely, story creation, character creation, scene setting 

and atmosphere, presentation strategies and strategies for implementing the story.  Namely of the 4 types most 

common types of naming are the namely of important events. Next is the naming of the theme, naming from the 

behavior of the characters that appear in the story and naming short stories from quotes or songs, respectively. 

Story creation, the most found that the plot of the characters' conflicts with oneself, followed by conflicts with 

nature, political conflicts and from conflicts with others, respectively.  Character creation, this research chose to 

study the behavior of the protagonists only.  The most common are the protagonists who have outstanding 

behaviors in good aspects rather than bad ones. Scene setting and atmosphere, found an artificial scene, natural 

scene, moments scene and scenes that are lifestyle conditions, respectively. Presentation strategy, found 2 types 

of presentation strategies, namely story telling through the eyes of the main characters and strategies of storytelling 

like the eyes of God or unlimited viewpoints.  Strategies for implementing the story, the most common is how to 

proceed with the chronological order, retrospective story telling methods, interlude storytelling methods and use 

the methods of present-past-present affairs, respectively. 

The contextual identity, that appears in the context is 1  aspect which is the impact side, which can be 

classified into 3 types, the most common being the effect on the individual, next is education, politics and the 

effect on the individual as a whole respectively. 
 

Keywords: Construction of the character's, Identities in the Literary, Short story of the SEA WRITE award  
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-Abstract- 

การใช้ค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู่” ของ 

“อังคาร  จันทาทพิย์” 

The Use of Foreign Language and Dialects Words in the Poetry "Where We 

Stand" of "Angkarn Chanthathip" 
 

เจนจริา กาชัย1, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปพิชญา พรหมกันธา1* 

Janejira Kachai1, Phatthanant Phapor1 and Paphichaya Phromkantha1*  
 

บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาวิจัย การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ “อังคาร  

จันทาทิพย์” จ านวนท้ังหมด 49 ตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น ท่ีปรากฏใน

บทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ผลการวจิัยพบวา่  

 การใช้ค าภาษาต่างประเทศซึ่งปรากฏในบทกวีนพินธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” ได้แก่ ภาษา

บาลี พบ 219 ค า, ภาษาเขมรพบ 107 ค า, ภาษาสันสกฤต พบ 89 ค า, ภาษาอังกฤษ พบ 18 ค า, ภาษาจีน  

พบ 6 ค า, ภาษามลายู พบ 3 ค า, ภาษาญี่ปุ่น พบ 3 ค า, ภาษาเปอร์เซีย พบ 2 ค า , ภาษาทมฬิ พบ 1 ค า, ภาษามอญ 

พบ 1 ค า, ภาษาฝร่ังเศส พบ 1 ค า, อาหรับ พบ 1 ค า, โปรตุเกส พบ 1 ค า, และภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาถิ่นอีสาน  

พบ 5 ค า, ภาษาถิ่นเหนอื พบ 2 ค า, ภาษาถิ่นใต้ พบ 2 ค า  

 จากการศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ “อังคาร  

จันทาทิพย์” ท าให้ทราบว่า ผู้ประพันธ์บทกวีนิพนธ์ มีการสร้างสรรค์งานเขียนโดยเลือกใช้ค าภาษาต่างประเทศ  

และภาษาถิ่นท่ีพบได้ในสังคมปัจจุบัน สื่อถึงอิทธิพลภาษาต่างประเทศท่ีเข้ ามาปะปนในภาษาไทยตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบันอยา่งต่อเนื่อง 
 

ค าส าคัญ:   การใช้ค า, ภาษาตา่งประเทศ, ภาษาถิ่น, บทกวีนิพนธ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University Chaiyaphum Province 36000 
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-Abstract- 

Abstract 
The research aim to study the use of foreign language dialects words in the poetry "WHERE WE STAND" 

of "ANGKARN CHANTHATHIP"  a total of 49 chapters:  aimed to study the use of foreign languages and dialects 

words appeared in the poetry "WHERE WE STAND". The summarized as follow: 

The use of foreign language dialects words in the "WHERE WE STAND"  of  "ANGKARN CHANTHATHIP" 

Include : Pali language found 219 words,Khmer language found 107 words, Sanskrit language found 89 words, 

English language found 18 words, Chinese language found 6 words, Melayu language found 3 words , Japanese 

language found 3 words,  Persian language found 2 words,  Tamil language found 1 words,  Taleng language 

found 1 words words, French language found 1 words, Arabs language found 1 words words, Portuguese found 1 

words, and the dialect include : ISAN dialect found 5 words, Northern dialect found 2 words, and Southern dialect 

found 2 words. 

From the research “ The use of foreign language words dialects in the " WHERE WE STAND"  

of "ANGKARN CHANTHATHIP"  make note that The author of poetry a creative writing using a word in a foreign 

language and dialect found in the present society.  Represents the influence of foreign languages come  

into separate languages in Thailand from the past until the present continuous.  
 

Keywords:   The use of language, Foreign language, Dialects words, Poetry 
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-Abstract- 

ฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน  

Kam Fah Berk Fon Dance  
 

สรินทร คุ้มเขต1*, ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์1,  จุฑาภรณ ์ วิลัยแก้ว1, สังคม พรหมศิร1ิ, ผุสดี โกมาสถิตย์1, 

ศริิรัตน์ แก้วนอก1 และ สุภาวดี รอบรู้1  

Sarinthorn Khumkhet1* , Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, Sungkom Promsiri1, 

Pudsadee Konasathit1, Sirirat Karwnok1 and Supawadee Robru1 
 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ี มวีัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาประวัตคิวามเป็นมาของประเพณีก าฟ้า 2) พัฒนารูปแบบชุด

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน  

5 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 5 คน และนักศกึษาสาขานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 8 คน ใชว้ธีิวิจัย

เชงิคุณภาพ  โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผลของการวจิัยมดีังนี้  

 1) ประเพณีก าฟ้า คืองานบุญพื้นบ้าน ท่ีจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของ 

ชาวไทยพวนโดยเชื่อกันว่า เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงการนับถือสักการะบูชาฟ้า การแสดงกตเวทิตา ต่อฟ้าท่ีท่านได้

คุ้มครองให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ท าให้ชาวไทยพวนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงแสดง

กตเวทิตาต่อฟ้า โดยการท าบุญประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี และขอพรจากเทวดาผู้รักษาฝากฟ้า มีการเซ่นไหว้ 

สักการะบูชาฟ้า เป็นการแสดงความขอบคุณและบูชาเทพเทวดา ผีฟ้า ของชาวไทยพวน ท่ีท่านได้ประทานฝนให้ตก

ตอ้งตามฤดูกาลให้ความอุดมสมบูรณ์แก ่คน สัตว ์และพืชพันธ์ุต่าง ๆ ให้อยูเ่ย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ 

2) รูปแบบชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ฟ้อนก าฟ้าเบิกฟา้ เป็นการแสดงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของประเพณี

ก าฟ้าและการเคารพสักการะบูชาฟา้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการ

แสดงให้สอดคล้องกับประเพณีความเชื่อของชาวไทพวน  
 

ค าส าคัญ:   ประเพณีก าฟ้า, นาฏศิลป์สร้างสรรค์  
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-Abstract- 

Abstract 
This research Aims to 1) study the history of Kamfah tradition  2) Develop the form of the creative dance 

performance Fon Kam fah berk fon.  The target groups used in the research were 5 folk philosophers, 5 dance 

teachers and 8 students in the dramatic arts program department, Loei Rajabhat University.  The reserch use 
qualitative research methods by having a field study, studying literature and related research.  The results of the 

research are as follows 

      1)   Kam fah tradition is a folk merit event of the Thai Phuan people that held on the 3 rd day of the 

waxing moon on the 3 rd lunar month. It is a tradition shows the worship and gratitude of the sky that make Thai 

Phuan people have a well-being abundant. Thai Phuan people represent gratitude to the sky by make merit and 

Baisri ceremony. They ask blessings from the angels with worship the sky that show gratitude to the gods, spirits 

and ghosts who cause the rain to be seasonal, provide abundance for people, animals, and plants to stay happy 

and fertile. 

2)  The form of the creative dance show the story telling of the Kam fah tradition and sky worship.  The 

researcher designed the music, costume and equipment to show in accordance with the tradition of the Tai Phuan 

people. 
 

Keywords:   Kam fah tradition, Creative dance 
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-Abstract- 

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ : วถิเีล่นค าล าฝั่งโขง  

Creative Thai Folk Dance : WiThi-LenKham-LamfangKong  
 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1*, สังคม พรหมศิริ1, สรนิทร คุ้มเขต1, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 ผุสดี โกมาสถิตย์1,  

ประภาสิริ กุลฑลจันทร์1, และ อังคณา สุขบัว1 

Chomphunat Chomphuphan1* , Sungkom Promsiri1, Sarinthorn Khumkhet1 , Jutaporn Wilaikeaw1 

Phussadee Komalstit1, Phapasiri Kultonjan1 and Angkana Sukbue1 

 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ี มวีัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนานาฏศลิป์พืน้เมอืง ชุดวถิีเล่นค าล าฝั่งโขง และ  2) ถ่ายทอดและ

น าเสนอนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น และชาวบ้าน

หาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย จ านวน 15 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชา

นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า  1) การพัฒนา

นาฏศิลป์พืน้เมอืง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง มขีั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ (1) ก าหนดพื้นท่ี (2) ก าหนดแนวคิดการแสดง 

(3) ก าหนดรูปแบบการแสดง (4) ก าหนดองค์ประกอบการแสดง(5) ออกแบบท่าร าและการแปรแถว  รูปแบบการ

แสดงน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมืองสร้างสรรค์ โดยผู้วจิัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ  เคร่ืองแตง่กาย 

และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ท่ีสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตริมฝั่งโขง  2) ผลการถ่ายทอดและน าเสนอนาฏศิลป์

พื้นเมอืงชุด วถิีเล่นค าล าฝั่งโขง พบวา่ (1) แนวคิดของการแสดงสื่อให้เห็นถึงวถิีชีวิตของคนอสีานในการประกอบอาชีพ

ร่อนทอง (2) ด้านรูปแบบการแสดง เสนอถึงวธีิการร่อนทอง สะทอ้นวถิีชีวิตริมฝั่งโขง ในการประกอบอาชพีท่ีเรียบง่าย

แต่แฝงความสนุกสนาน (3) ด้านองค์ประกอบ ดนตรีประกอบเข้ากับแนวคิดของการแสดง การแต่งกาย และอุปกรณ์

ประกอบการแสดงมคีวามเหมาะสม (4) การออกแบบท่าร าครอบคลุมความหมายของเนือ้หา มกีารแปรแถวท าให้เกิด

ความนา่สนใจ 
 

ค าส าคัญ:   นาฏศิลป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์, วถิีเล่นค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 สาขาวิชานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 
1 Dramatic Art program, Faculty of Education, Loei Rajabhat University 42000 
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-Abstract- 

Abstract 

 This research aimed at 1)  to create Thai folkdance which is called WiThi- LenKham- LamfangKong, and 

2) to relay and present Thai folk dance which is called WiThi-LenKham-LamfangKong. The target group used in 

the research consisted of 15 local people, 5 dramatic arts teachers, 10 students of program in dramatic arts, Loei 

Rajabhat University. The research was carried out by qualitative method. The findings were as followings. 1) The 

creation of Thai folk dance found the executing processes were divided into 5 states, including of ( 1)  scope the 

specification of studying area (2) concept specification of dramatically danced set (3) define performance pattern 

(4) scope the specification of acting composition (5) create dancing style and   vary row. The performance style 

presented in the form of creating Thai folk danced style, that the researchers composed the music, the dresses 

and props, and this shows life along the Mekong River.  2)  Relay and presentation of these Thai folk dances has 

yielded in 4 aspects; the first is the dramatic conception, to apparently show the way of I-san people style in the 

gold panning career, the second is about the acting pattern which is propose to the gold panning method, reflecting 

the lifestyle of the Mekong bank in a simple but fun. The third is the configuration of music which is relatively set 

with acting concept, dress and props are appropriate.  The fourth is to create the dance design is comprehensive 

definition of content; the variation row in individual acting treatment may also makes to excellent interesting. 
 

Keywords:   Creative Thai folk dance, Gold panning 
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-Abstract- 

ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชนั  

Rajabhat Loei Sadudee Tawai Pakdee Ong Rachan  
 

สังคม พรหมศิริ1*, สรินทร คุ้มเขต1, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1, ผุสดี โกมาสถิตย์1, 

อภสิิทธิ์ อาพา1 และ สิริ เทวิน1 

Sungkom Promsiri1* , Sarinthorn Khumkhet1, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, 

Pudsadee Komasathit1, Apisit Arpa1 and Siri Tewin1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิัย ได้แก่  อาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 5 

คน และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 12 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษา

ภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลของการวิจัยพบว่า การแสดง ชุด ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน น าเสนอในรูปแบบการแสดง

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ท่ีสื่อความหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และแสดงถึงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมพีระมหากรุณาธิคุณตอ่เหล่าราชภัฏ 

ลักษณะการแสดงน าเสนอขบวนเทิดพระเกียรต ิและออกแบบท่าร าให้สื่อความหมายถึงแนวคิดหลักคือ การส านึกใน

พระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวไทย ผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบและค าร้องให้สอดคลอ้งกับแนวคิด เครื่องแต่งกายออกแบบให้เหมาะสม

กับรูปแบบการแสดง โดยสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ค านึงถึงความสอดคลอ้งกับเนื้อหาของการแสดง  
 

ค าส าคัญ:   ราชภัฏเลยสดุด,ี นาฏศลิป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000     
1 Dramatic Art program, Faculty of Education, Loei Rajabhat University, Loei Province 42000  
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-Abstract- 

Abstract 

This research Aims to create creative folk dance “Rajabhat Loei sadudee tawai pakdee ong rachan” it’s 

mean Loei Rajabhat University would like to offer loyalty to the King.  The target group was 10 teachers in Loei 

Rajabhat University, 5 dance teachers and 12 students in the dramatic arts program, Loei Rajabhat University. 

The research use qualitative research methods by having a field study, studying literature and related research. 

The result of the research are as follows The “Rajabhat Loei sadudee tawai pakdee ong rachan” shows the form 

of a creative folk dance performance that conveys the meaning of Loei Rajabhat University in honor of His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and appreciation of royal grace. Form of the performance to 

present honor procession.  The choreography show meaning of the main concepts which are a sense of the 

benevolence of the Royal Institution, the center of the minds of Thai people, that bestows peacefulness and 

harmoniousness.  The researcher designed the music and lyrics in accordance with the concepts.  The costume is 

designed to suit the style of the show by communicating to local culture and considerate the consistency with the 

content of the show.  
 

Keywords: Rajabhat Loei sadudee, Creative folk dance 
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-Abstract- 

การศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวจิัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูสาขาวชิา

คณิตศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นฐาน 

A Study on the Development Process in Classroom Research Skills of 

Mathematics Teacher Students by Using Scientific Process Skills  
 

วิเชษฐ์ สงิห์โต1* และ จุฑามาส สุขแยง2 

Wichet Singto1* and Jutamas Sookyang 2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และเพื่อให้นักศึกษาครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชยีงใหม ่มทัีกษะการท าวจิัยในชัน้เรียน   

กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวจิัยได้แก่ นักศกึษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ชัน้ปีท่ี 4 และ ชัน้ปีท่ี 5 มหาวทิยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบ ด้วย 4 

ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผน  2) ขั้นปฏิบัติตามแผน 3) ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ และ 4) ขั้นสะท้อนคิด โดยท าการจัดอบรม

สัมมนาการท าวิจัยในช้ันเรียน  3  รอบ  พร้อมท้ังใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะการท าวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

และจัดประกวดผลการวจิัยในชัน้เรียน  

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนควรมีการจัดอบรมสัมมนาการท าวิจัยในช้ัน

เรียน 3 รอบ พร้อมท้ังได้ท าใบกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  และสามารถน าความรู้

ไปแก้ปัญหาการท าวจิัยในชั้นเรียนของตนเองได้ ซึ่งส่งผลให้นักศกึษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการการท าวิจัยใน

ชั้นเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของนักศึกษาท้ังหมด ซึ่งอยู่ในระดับดี ส่วนนักศึกษาท่ีท า

แบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 28.00  เหตุผลท่ีนักศึกษากลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์อาจเป็นเพราะว่า

นักศกึษาไมม่ปีระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ค าส าคัญ:  ทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, นักศกึษาครูสาขาคณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

  

                                           
1  ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิต ิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Department of Mathematics, Faculty of Science and Technogy, Chiang Mai Rajabhat University. Chiang Mai Province 50300 
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-Abstract- 

Abstract  
The research aims to find process of developing classroom research skill of undergraduate students at 

Faculty of Education Chiangmai Rajabhat University and to provide them gain more skills for doing classroom 

research. 

Participants were students in Mathematics 4th and 5th in Chiangmai Rajabhat University by purposive 

sampling. In this research, we use action research method in 4 steps 1) Planning 2) Act 3) Observe and 4) Reflect. 

We separate workshop in 3 times and using research skills worksheet follow by scientific process and provide the 

contest in research project. 

Research results are development process in classroom research skills should be train in 3 times and 

must have group activities for exchange knowledge and experience with each other and apply each other and 

able to apply knowledge for solving research problems in their classroom.  There are 36 students (72%)  pass 

criteria in achievement test on classroom research and the others were lower than criteria because they have no 

experience in teaching and learning management. 
 

Keywords: classroom research skills, scientific process skills, Mathematics student in Faculty of Education   
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-Abstract- 

การบูรณาการการเรียนรู้เรื่องเครื่องหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม  

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Integration of Learning About Thai Rragrances in Santisuk Village, Nam 

Reum Subdistict, Muangtak District, Tak Province 

 

รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์1* 

Rattapon Poomarinpong1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดตาก” มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเครื่องหอมไทย ชุมชนบ้านสันติ

สุข ต าบลน้ ารมึ อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้ โดยมี

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาคือ ผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่าน จ านวน 30 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการศกึษาประกอบด้วย กิจกรรม

บูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การท าน้ าอบไทย และบุหงาร าไป และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นและจัดหมวดหมู่  

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้วางแผนการจัดกิจกรรมโดยส ารวจความสนใจของผู้น าสตรีชุมชนและกลุ่ม

แม่บ้าน เพื่อก าหนดเร่ืองในการศึกษา ได้แก่ การท าน้ าอบไทยและบุหงาร าไป จากนั้นจึงติดต่อประสานงานวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ และวางแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ และลงมือปฏิบัติ โดยสิ่งท่ีควรค านงึถึง

ในการจัดกิจกรรมคือวิทยากรต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และควรมีการติดต่อ

ประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้า เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ ควรเลือกสถานท่ีเดินทางสะดวกปลอดภัย มีระยะทางในการเดินทางเหมาะสมและเอื้อกับการจัด

กิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้เร่ือง เครื่องหอมไทย ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจ

ในภูมปัิญญาและวัฒนธรรมของไทย อกีท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันได้เป็นอยา่งดี 

 ด้านความคิดเห็นของของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ พบว่า ความ

คิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 โดยทุกด้านมคีะแนน

เฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดท้ังสิ้น ประกอบด้วย ด้านผลท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านความ

เหมาะสมกับเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   การบูรณาการการเรียนรู้, เคร่ืองหอมไทย  

                                           
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 
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-Abstract- 

Abstract  

The purpose of this study were to study the Integration of learning About Thai fragrances Santisuk Village, 

Nam Reum Subdistrict, Mueang District, Tak Province and investigate opinions towards integration of learning. The 

population in the study was 30 female leaders and housewives. The research tools in the study were Integrated 

Learning Activity on Thai Fragrances, 2 activities:  Scented water ( Thai fragrances)  and Flower sachet and a 

questionnaire for opinions in organizing integrated learning activities.  Data was analyzed by using percentage, 

mean, standard deviation and content analysis for summary of issues and classification. 

The result was revealed that guidelines for integrating learning about Thai fragrances Santisuk Village, 

Nam Reum Subdistrict, Mueang District, Tak Province.  Has planned activities by surveying the interests of the 

participants in order to determine the topics in the study, which were as making Scented water (Thai fragrances) 

and Flower sachet.  After that contacting the experts to be speakers’  who were able to give knowledge in plan 

the integration activities and take actions.  The things should be considered in organizing activities’  that was 

speakers had to be expert and had experience in giving knowledge and should contact with the speakers in 

advance to inform the purpose and details of the activities. Regarding the place it shield choose a place that was 

convenient and safe to travel. It should have a suitable distance for the activities. In addition to organizing integrated 

learning activities about Thai fragrances, it also helped to create pride of Thai and culture.  It was able to apply 

the knowledge which gained in to be used daily life. 

Regarding opinions of female leaders and housewives in organizing integrated learning activities, it was 

found that overall, was at the highest level. And an average score was 4.37, which were the integrated learning 

activities, the suitability to the content, and the organizing of integrated learning activities, respectively.  
 

Keywords:   Integration of learning, Thai fragrances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

-Abstract- 

การศึกษาเจตคติของนกัศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อ

การเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 

Investigating Students’  Attitudes Towards Life and Social Skills Course at 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

วชริวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์1* 

Wacherawich Wonghomchan1*   
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ  มวีัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤตกิรรมของผู้เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก พัฒนาการเรียนการสอนวชิาการพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมให้ดีย่ิงขึน้ ซึ่งได้กลุม่

ตัวอยา่งได้แก่นักศึกษาจ านวนท้ังหมด 56 คน  ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมอืในการ

วิจัย  คือ แบบสอบถามเจตคติ ท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิต ิ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิัยพบวา่ ในภาพรวม

ระดับของเจตคติของนักศกึษาท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

มคีวามรู้สกึในทางบวกต่อการเรียน ท้ังน้ีอาจมาจากแรงปัจจัยภายนอกช่วยเสริม เนื่องมาจากผู้สอนได้เพิ่มกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันท้ังในและนอกห้องเรียน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้

และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และมีการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาในแต่ละคร้ังโดยเปิดโอกาสในการซักถามปัญหา

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่กัน 
 

ค าส าคัญ:   เจตคติ, นักศึกษา 
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-Abstract- 

Abstract 
This research was a survey- based research aiming to investigate students’  attitude at Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak, who studied Life and Social Skills Course in order to resolve and develop 

students' behavior as well as gain better instruction methodology of this course.  The participants in this research 

were 56 students chosen by using purposive sampling method. Research instruments implemented in this research 

were attitude questionnaire given to students from Faculty of Engineering and Faculty of Business Administration 

and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, who enrolled to the Human Relation Course. 

The data was analyzed by using the ready-made software to compute statistical figures such as percentage, 

average and standard deviation.  The research found that In general, the level of students Attitudes towards Life 

and Social Skills Course At a good level. Show that students have a positive feeling about their studies. This may 

be due to external factors helping.  Because the teacher added activities for students to work together Learning 

with each other both inside and outside of the classroom.  And the use of technology media to enhance learning 

and understanding of subject areas and the content of each study is reviewed, with the opportunity to ask questions 

and give opinions Suggestions. 
 

Keywords:   Attitude, Students 
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-Abstract- 

แนวทางการส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรม : ปัญหาและอุปสรรค 

Promotion Guidelines for Student Activity Engagement : Problems 

and Obstacles 
 

ดวงชีวัน เครอืน้อย1* 

Douangchewan Kruenoi1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เร่ือง แนวทางการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม : ปัญหาและอุปสรรค คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ  1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนิสติท่ีมีต่อการเรียน  2) เพื่อศกึษาถึงความต้องการของนสิิตวา่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากนอ้ยเพยีงใด  3) เพื่อ

ศึกษากิจกรรมท่ีนิสิตต้องการเข้าร่วมท ากิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ นิสิตคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2560 ท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 209 คน  การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยรวบรวมขอ้มูลท้ังหมดเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลกระทบจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนสิิตท่ีมีต่อการเรียนจะพบวา่อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและตอบสนองความสนใจ พบว่า นสิิตมคีวามพงึพอใจในกิจกรรมท่ี

ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของนิสติในระดับมาก  

3. กิจกรรมท่ีนิสติต้องการเข้าร่วมท ามากท่ีสุดคือ กิจกรรมหอ้งเชยีร์  

ปัญหาส าคัญท่ีท าให้นักศกึษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.  ปัญหาในการขออนุญาตเขาร่วมกิจกรรมในกรณท่ีีตอ้งเข้าเรียนรายวชิาท่ีลงทะเบียน 

2.  ปัญหาดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวา่อาจารยบางท่านไม่อนุญาตใหนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก

มคีวามคิดเห็นวากิจกรรมไมส่ าคัญ 

3. การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่เพียงพอและท่ัวถึงท าใหนักศึกษาไม่ทรายถึงรายละเอียดของกิจกรรมท้ังในด้าน 

ประเภท วันเวลา วิธีการด าเนินกิจกรรม และขาดการประสานงานกันระหวางนักศึกษาและ หนวยงานภายใน

มหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวของ 

4. ปญหาด้านรูปแบบของกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมไม่น่าสนใจเป็นสาเหตุท่ีท าใหนักศึกษาไม่เข้า 

ร่วมกิจกรรม 
 

ค าส าคัญ:   กิจกรรมและผลกระทบ 
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-Abstract- 

Abstract 
Research on student participation and impact on student learning.  Faculty of Law Phayao University 

Academic Year 2017, these objective were 1)  to study of need and attention activity of LAW student 2)  to study 

of participation and sufficient of student affair activity 3)  to study advantage of student participation.  The 

populations were 209 undergrad students year 1st -4 th. The data were analyzed by descriptive statistics. The 

result were  

1. The impact of student participation on learning is found to be moderate.. 

2.  Satisfaction with participation and interest were found that the students were satisfied with the 

activities that meet the needs and interests of the students at a high level. 

3. The activity that students want to do most is The Lounge. 

Important issues that prevent students from participating in activities. 

1. Problems in applying for permission to attend activities in case of attendance Courses Registration 

2. Personnel problem the research found that some teachers do not allow students to participate. This is 

because of the fact that the activity is not important. 

3. Inadequate and thorough public relations make students unaware of the details. Activities in terms of 

type, date, time, method of activity. And lack of coordination. 

Between the students and relevant university departments. 

4. Problem form of activity the research found that the activity was not interesting as a cause. Students 

do not participate in activities. 
 

Keywords:   Activities and Effects 
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-Abstract- 

ผลของการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

STAD ในรายวิชาองค์การและการจัดการ ของนักศกึษาคณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

The Result of Learning Management to Integration of MIAP and Cooperative 

Learning STAD in Organization and Management Course, Faculty of Business 

Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla 
 

พรวดี เพ็งสุวรรณ1* 

Pornwadee Pengsuwan1*
 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ 

MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  2) ศึกษาเจตคติต่อการบูรณาการจัดการการเรียนรู้แบบ MIAP และ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย สงขลา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาองคก์ารและการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

120 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) แบบแผนการวิจัย คือ one group pretest - posttest 

design เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย คือ  1) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  2) แบบสอบถามเจต

คติท่ีมีต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  3) แผนจัดการเรียนรู้ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยาก  

ค่าความเชื่อม่ัน ค่าความเท่ียงตรง และค่าประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ 

  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการหลังผ่านการบูรณาการจัดการ

เรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนร้อยละ 43.22 และหลังเรียนร้อยละ 75.20   2) เจตคติต่อการ 

บูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  
 

ค าส าคัญ:   การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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-Abstract- 

Abstract 

 This research had the following objectives: (1) to study the learning achievement of the usage of learning 

management to Integration of MIAP and cooperative learning STAD; and (2)  to study the attitude toward the 

usage of learning management to Integration of MIAP and cooperative learning STAD. The sampling of 120 students 

were chosen using purposive sampling from organization and management course, semester 2, academic Year 

2017, at the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla.  The 

research design is one group pretest–posttest design. The research tools used were: (1) learning-outcome pre-

test and post- test; (2)  questionnaire on the attitude toward the usage of learning management to Integration of 

MIAP and cooperative learning STAD; and (3) lesson plans. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, discrimination, difficulty, reliability, validity and meguigan’s efficiency value. 

  The findings of this study were: (1) the learning achievement of the usage of learning management to 

Integration of MIAP and cooperative learning STAD, as revealed by the difference between the pre-test and post-

test results, was significant at the level of 0.05, whereby the pre-test and post-test result were 43.22 and 75.20 

percent; (2)  the attitude level toward the usage of learning management to Integration of MIAP and cooperative 

learning STAD was generally high level. 
 

Keywords:   Learning management MIAP, Cooperative learning STAD, Learning effectiveness 
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-Abstract- 

สื่อการเรียนรู้อินเตอรแ์อคทีฟ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronoun ระดับชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

Interactive Learning Media, English Subject, Pronoun in Matthayom 1 , Mae 

Lao Witthayakhom School, Mae Lao District, Chiang Rai Province 
 

เจนนิเฟอร์ แมรี่ย์ ไฟร์เออร์1, ประกายมาศ อิ่นค า1 และ จริวัฒน์ สุขแก้ว1* 

Jennifer Mary Fryar1, Prakaymas Inkham1 and Jirawat Sookkaew1* 
 

บทคัดย่อ 

 สื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่

ลาววทิยาคม อ าเภอแมล่าว จังหวัดเชยีงรายมวีัตถุประสงค์ในการวจิัย ดังนี้  1) เพื่อสร้างสื่ออินเตอร์แอคทฟีให้ความรู้

เร่ือง Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  2) เพื่อน าสื่ออินเตอร์แอคทีฟไปใช้งานในการเรียนการสอน 

Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แบบสัมภาษณ์หาข้อมูลเชิง

ลึกและแนวคิดการออกแบบสื่อการเรียนรู้ จากครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  2) แบบประเมิน

ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้อนิเตอร์แอคทีฟของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง  3) แบบทดสอบ

ก่อนเรียน  4) แบบทดสอบหลังเรียน  5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟของ

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ท่ีเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun จ านวน 34 คน เป็นนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 22 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง ผลการวิจัยพบวา่ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนใช้สื่อจะมคี่าที่ 5.42 คะแนน และ 9.00 คะแนนหลังจากใช้สื่อ คะแนน

ของนักเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: การสร้างสื่ออินเตอร์แอคทฟี, สื่อการเรียนรู้, วชิาภาษาอังกฤษ 
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-Abstract- 

Abstract  

 Interactive learning media, English subject, Pronoun in Matthayom 1, Mae Lao Witthayakhom School, Mae 

Lao District, Chiang Rai Province, has the following objectives:   1)  To create interactive media to educate about 

Pronoun for Matthayom 1 students;  2) To use interactive media in teaching and learning Pronoun for Matthayom 

1 students. The research tools are:  1) Interview form for searching in-depth information and concepts of learning 

media design from the English teacher in Mae Lao Witthayakhom School;  2) Interactive learning media evaluation 

form of three experts by specific selection;  3)  Pre- test;  4)  Post- test;  5)  Satisfaction assessment form to the 

interactive learning media of the target group. The sample group used in the research was Matthayom 1 students 

in Mae Lao Witthayakhom School, consisting of 34 specifically selected students that studied about Pronoun:  12 

male students and 22 female students. The research found that the students’ mean score before using the media 

is 5. 42 points and 9.00 points after using the media.  The students’  scores were higher than before learning at 

the statistical significance level of .05. 
 

Keywords:   Creating interactive media, Learning media, English subject 
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-Abstract- 

ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรูแ้บบจุลภาค 

Professional Teacher for the 21st Century of Teacher Students by Micro-

Teaching Learning 
 

รุ่งทิวา กองสอน1* 

Rungtiwa Kongson1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการ

เรียนรู้แบบจุลภาค กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษา ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 2 กลุ่ม  รวม 56 คน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน รหัสวิชา 161211 แบบวัดความเป็นครูมือ

อาชีพและแบบประเมินความเป็นครูมืออาชีพ ด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง

เรียน และเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครูโดยจ าแนกตามสาขา วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test) 

 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้

แบบจุลภาค จากวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 58.39 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 75.39 มากกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของ

นสิิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค จ าแนกตามสาขาวิชา สาขาเคมปีระเมินโดยรวมมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 85.09 สาขา

ฟิสิกส์ประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.57 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติสาธิตการสอนตาม

สาขาวิชามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นท้ังสาขาเคมีและสาขาฟิสิกส์ มีค่าเฉลี่ย 86.31 และ 87.08 ตามล าดับ ซึ่งผลการ

เปรียบเทียบความเป็นครูมอืาชีพของนิสติท้ังสองสาขาไมแ่ตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ:   ความเป็นครูมอือาชพีในศตวรรษท่ี 21, วธีิการเรียนรู้แบบจุลภาค 
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-Abstract- 

Abstract  
 The research aims to:  Development of Professional teacher for the 21st century of teacher students by 

Micro- teaching learning.  The sample of this study comprised of 56 student teachers 3 level from School of 

Education, University of Phayao.  The tools applied in the research include 161211 Learning Management and 

Classroom Management.  Pre- test and Post- test research plan was conducted on single group.  The data was 

analyzed by Mean, Standard Deviation, t-test independent. 

 The results found that development of Professional teacher for the 21st century of teacher students by 

Micro- teaching learning from analysis of data before and after study, the mean before study was 58.39, which 

was at high level, and after study was at 75.39, which was at highest level. The students had higher Professional 

teacher for the 21st century of teacher students by Micro-teaching learning level than before study at significance 

level of .05.  About on comparison of Professional teacher for the 21st century of teacher students by Micro-

teaching learning classified by subject the overall of mean chemistry study was 85.09, Physics evaluation overall 

was an mean of 84.57.  When classified in each aspect found that in the practice of teaching demonstration 

according to Fields have a higher average than other areas, both chemistry and physics, with the mean of 86.31 

and 87.08 respectively.  Student teachers who both difference in major no difference in learning management 

professional teacher for the 21st Century. 
 

Keywords:   Professional teacher for the 21st Century, Micro-teaching learning 
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-Abstract- 

ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคดิที่ท้าทายตามประสบการณใ์นการเรียนวิชา

ฟิสิกส์โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

Students’ Opinions About the Challenging Concepts Depend on Experienced in 

Learning Physics by Chiangmai Rajabhat University 

 

ประพิณ ขอดแก้ว1, ภาณุพัฒน์ ชัยวร2 และ จุฑามาส สุขแยง3* 

Prapin Khodkaew1, Panupat  Chaiworn2 and Jutamas Sookyang3* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์

ในการเรียนวิชาฟิสิกส์และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตาม

ประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ระหว่างผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ในระดับ

มหาวิทยาลัย จ านวน 349 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า

โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 และผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ในระดับมหาวิทยาลัยมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคดิท่ีท้าทายตามประสบการณ์ใน

การเรียนวชิาฟสิิกส ์ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียน ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์

ผู้สอนวชิาฟสิิกส ์และด้านพฤตกิรรมในการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกตา่งกัน 
 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของผู้เรียน, แนวคิดท่ีท้าทาย, ประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟสิิกส ์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research to study the opinions of students about challenging concepts based on 

experience in learning physics, and to compare the differences of opinions of students about challenging concepts 

based on experience in learning physics between students in grade 12 the first year students and 4th year students 

in undergraduate, about 349 people. The research tools for data collection were questionnaire with scale evaluation 

using percentage, mean and standard deviation.  The results of the research showed that students in grade 12  

the first year students and 4th year students in undergraduate had different opinions about challenging concepts 

based on experience in learning physics in 3 areas, namely, opinions of Learning behavior in physics of students, 

Teaching behavior of physics teachers and Behavior of science process skill in physics of students, were differences. 
 

Keywords: Student opinions, Challenging concepts, Experience in studying physics   
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-Abstract- 

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

The Development of Teaching Publication on the Subject of Geographic 

Information Systems 
 

ประนอม เครือวัลย์1,2* และ นครินทร์ ชัยแก้ว1,3 

Pranorm Khrueawan1,2*and Nakarin Chaikaew1,3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(224231) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ก่อนเรียน-หลังเรียน วิธีการใน

การศึกษาเป็นการวิจัยเชงิทดลอง ใช้รูปแบบการวจิัยแบบกลุ่มเดียว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาท่ีสร้างขึ้น ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 14 คน สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน-หลังเรียนโดยการทดสอบที 

ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนิสิตท่ีใช้เอกสารประกอบการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 

ค าส าคัญ:   เอกสารประกอบการสอน, ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์, มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract  
The objective of research were 1)  to develop a teaching publication on the subject of geographic 

information systems ( 2 2 423 1 )  and 2)  to compare learning achievement before and after using the teaching 

publication.  The methodology was experimental research that was one-group pretest-posttest design.  The data 

were collected from 1 4  second year students who come from the Geographic Information Science, School of 

Information and Communication Technology, University of Phayao that studied the teaching publication, activity 

and final test examination.  The statistics were mean, standard deviations and t- test.  The study result was the 

learning achievement after using the teaching publication is higher than before studying significant at 0.01 level. 
 

Keywords:   Teaching publication, Geographic information systems University of Phayao 

                                           
1 หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ที่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
2 นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 
1 Research Unit of Spatial Innovation Development, School of Information and Communication Technology, University of Phayao 
2 Scientist, Geographic Information Science, School of Information and Communication Technology, University of Phayao 
3 Assistant Professor, Geographic Information Science, School of Information and Communication Technology, University of Phayao 

*Corresponding author e-mail: nakarin9@hotmail.com 



258 

-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดนิหายใจของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

The Relationship Between Factors with Respiratory symptoms among Glutinous Rice 

Roasted in Bamboo Joints Workers at Phrom Phiram District Phitsanulok Province 
 

วริยา วุ่นดี1 และ ยุวดี ทองมี1* 

Wariya Wundee1 and Yuwadee Tongmee1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของอาการระบบทางเดินหายใจและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ 

อาการระบบทางเดินหายใจ ท าการศึกษาในอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 96 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการท างาน ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควัน 

ทัศนคติเกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควัน และ อาการระบบทางเดินหายใจ และ 

น ามาวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจด้วยสถิตไิควส์แคว์ (Chi-Square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 48.6 ± 11.65 ปี  มีชั่วโมงการท างาน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.09  ± 1.45  ชั่วโมง  ระยะเวลาการท างานเฉลี่ยเท่ากับ 5.10 ± 1.26 วัน / สัปดาห์ ประสบการณ์การท างาน

เฉลี่ยเท่ากับ 9.63 ±  6.35 ปี ความรู้และทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.6 และ 53.1 

ตามล าดับ มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ  

อาการระบบทางเดินหายใจ พบว่า มีอาการระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 54.2และส่วนใหญ่มีอาการคัดจมูก จาม 

น้ ามูกไหล คิดเป็นร้อยละ 88.5 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ อายุ (p-value = 0.015)  ชั่วโมงการท างาน (p-value = 0.009) และพฤติกรรมการป้องกันอันตราย

จากฝุ่นควัน (p-value = 0.024) 

 ดังนั้น ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพขายข้าวหลามให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเร่ืองอันตรายจากฝุ่นควัน 

และให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นในขณะปฏิบัติงาน  

อยา่งถูกตอ้ง 
 

ค าส าคัญ:   แรงงานนอกระบบ, ข้าวหลาม, อาการระบบทางเดินหายใจ 
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-Abstract- 

Abstract 
The aim of this study was to the prevalence of respiratory symptoms and factors that correlate with 

respiratory symptoms and studies the factors related to. Study in among Glutinous rice roasted in bamboo joints workers 

at Phrom Phiram district Phitsanulok province. The instrument used for the data collecting in 96 samples. The questions 

included personal factors, working factors, knowledge about the dangers of dust and smoke, attitude about the dangers 

of dust and smoke, Behavior prevention from danger of dust and smoke and respiratory symptoms. Data analysis was 

performed using chi-square test. 

The results showed that the average of age of among Glutinous rice roasted in bamboo joints workers was 48 .6  

years, average of working time was 5.09 ± 1.45 hours,  the average of  working time was 5.10 ± 1.26 days / week, the 

average of  working experience was 9.63  ± 6.35  years.  Knowledge and attitude affected to dangers of dust and smoke 

were high for 90.6 and 53.1 percentage respectively. Behavior prevention from dangers of dust and smoke was moderately 

appropriate (61.5 %). The respiratory systemic functions found abnormal functions for 54.2%. The most of symptoms included 

nasal congestion, sneeze and runny nose, or migraine accounted for 88.5%. Factors related to respiratory symptoms were 

statistically significant at 95% included, age (p-value = 0.015) working time (p-value = 0.009) and behavior prevention 

from danger of dust and smoke. (p-value = 0.024) 

Therefore, there should be determined to promote or encourage information about the dangers of dust and 

smoke and provide the personal protective equipment for dangers of dust and smoke protection during operation. 
 

Keywords:   Informal workers, Glutinous rice roasted in bamboo joints, Respiratory symptoms 
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-Abstract- 

ผลของการฝึกยกกระดานต่อแรงบีบมือ ระยะเวลาในการยกกระดาน น  าหนกัมือและ

ความอ่อนตัวของร่างกาย 

Effects of Training Yok – Kra- Dan on Grip Strength, Period of Time, Hand Weight, 

and Flexibility of the Body 
 

ภัทรศศริ์ เหลา่จนีวงค์1*, กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิต1 และ สิรพิร จารุกิตติ์สกุล1 

Phatsasi Laojeenwong1*, Kochakorn Sukjan Inthanuchit1 and Siriporn Jarukitsakul1 
 

บทคัดย่อ 
 นิ้วเป็นอวัยวะท่ีส าคัญในการนวดไทย เพราะต้องใชใ้นการกดจุดต่าง ๆทางการนวดไทย ดังนัน้การยกกระดานจึง

เป็นหัวใจหลักในการศึกษาของการนวดไทย เพื่อให้นิ้วมอืมีก าลังแข็งแรง กดได้ตรงจุดในการรักษาและได้ผลรวดเร็ว แตย่ัง

ขาดงานวิจัยเชงิประจักษ ์การศึกษานี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของการฝึกยกกระดานตอ่แรงบีบมอื ระยะเวลาในการยก

กระดาน น้ าหนักมือและความอ่อนตัวของร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการนวดไทย 1 จ านวน 99 ราย 

โดยศึกษากลุ่มเดียวเปรียบเทียบก่อน - หลัง โดยให้กลุ่มตัวอย่างฝึกยกกระดาน ทุกวัน วันละ 1 คร้ัง ติดต่อกันเป็น

ระยะเวลา 5 สัปดาห์ (กุมภาพันธ์ – มนีาคม 2562) ตัวแปรท่ีใชว้ัดคอื แรงบีบมอื  ระยะเวลาในการยกกระดาน น้ าหนักมอื

และความออ่นตัวของร่างกาย  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) และเปรียบเทียบ

ผลก่อน – หลัง ภายในกลุ่มเดียวกันด้วยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่าแรงบีบมือ ระยะเวลาในการยกกระดาน 

น้ าหนักมือและความอ่อนตัวของร่างกายหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นการฝึกยก

กระดานก็เป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนื้อนิ้วมอืและเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดรักษาได้อกีทางหน่ึง 
 

ค าส าคัญ:   ยกกระดาน, นวดไทย, แรงบีบมอื, ความออ่นตัว 
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-Abstract- 

Abstract  
 The finger is another important organ in Thai massage because it is necessary to press, the points Way of  

Thai massage. Therefore, Yok – Kra- Dan is the key to the study of Thai massage, namely hand weight or finger strength. 

To have a good hand weight and result in good healing performance Which finger training by Yok – Kra- Dan for the fingers 

to be strong Will have enough power, hands not shaking, not weak, can press the target in the treatment and quickly. 

However, the lack of empirical research. The purpose of this study was to investigate the Effects of Training Yok – Kra- Dan 

on grip strength, the period, Hand weight, and flexibility of the body. The samples consisted of 99 personnel students in the 

course of Thai massage I. The study single-group with pretest and post-test design, volunteering to practice Yok – Kra- Dan 

Every day for 5 weeks.  The variables used to measure the grip strength, period, Hand weight, and flexibility of the body. 

Statistics used for data analysis included median, mean ± SD, and compare before and after within the same group with 

Paired t-test. The results of the study found that grip strength, the period, Hand weight, and flexibility of the body after the 

experiment increased significantly (p <.05). Therefore, Yok – Kra- Dan also helps to strengthen the muscles of the fingers 

and increase the effectiveness of the massage. 
 

Keywords:   Yok – Kra- Dan, Thai massage, Grip strength, Flexibility 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่สบายทางตาในพนักงานสายสนับสนุนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 

Factors Associated with Visual Discomfort among Supporting Staffs of Naresuan 

University 
 

เยาวลักษณ์ อยู่นิ่ม1 และ ทัศน์พงษ์ ตันตปิัญจพร1* 

Yaowalak Yoonim1 and Tadpong Tantipanjaporn1* 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่สบายทางตาของพนักงานสาย

สนับสนุนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน โดยใช้

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา 

จากนั้นวเิคราะห์ความสัมพันธ์โดยใชส้ถิต ิMann-Whitney U test  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.30) อายุและประสบการณ์การท างานเฉลี่ย

เท่ากับ 38.50 ± 7.60 และ 12.00±6.70 ปี ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความชุกของอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา  

ร้อยละ 75.40 และมีคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของอาการปวดหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา เท่ากับ 11.29 ± 17.54  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าเพศ ปัญหาทางสายตา ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อวัน ระยะเวลาในการเล่น

โทรศัพท์มือถือ และระยะเวลาในการเล่นเกมหรืออินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหรือความรู้สึกไม่

สบายทางตาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าควรจัดรูปแบบระยะเวลาใน 

การท างานกับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม และเฝ้าระวังการเกิดอาการความรู้สึกไม่สบายทางตาโดยเฉพาะกลุ่มเพศหญิงและ

กลุ่มผู้มปัีญหาทางสายตา  
 

ค าส าคัญ:   ความรู้สกึไมส่บายทางตา, พนักงานส านักงาน, การใช้คอมพิวเตอร์ 
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-Abstract- 

Abstract 
The aim of this study was to determine factors associated with visual discomfort among supporting staffs of 

Naresuan University. Data were collected from the 260 staffs using questionnaire regarding personal characteristics, 

factors related visual discomfort and visual discomfort. Then, Mann Whitney U test was used to analyze the association 

between various variables. 

The results showed that most of volunteers were female (72.30%). Their average age and working experience 

were 38.50 ± 7.60 and 12.00±6.70 years, respectively.  This study found that prevalence of visual discomfort was 

75.40%. While, a average weighted scores of visual discomfort was 11.29 ± 17.54.  This study found 5 factors that 

were associated with visual discomfort at a 95% confidence interval level i. e. , gender, visual problems, duration of 

computer using, duration of phone using and duration of computer game playing. Therefore, pattern of using computer 

should provide appropriately. In addition, the staffs who were female and has visual problems should be taken health 

surveillance. 
 

Keywords:   Visual discomfort, Office staff, Computer using 
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-Abstract- 

การทดสอบประสิทธิภาพของส่วนสกัด TLC จากสารสกัดเหง้าข่าในการยับยั งการเจริญ

ของเชื อ Malassezia 

Evaluation of TLC Fractions from Rhizome Extract of Alpinia galangal for Anti-

Malassezia activity 
 

ณัฐวัฒน์  เหล่ากอ1*, ปิยนัท บุญด้วง1 และ วีรพงษ์ จันทะชัย2 

Natthavadh Laokor1*, Piyanut Boonduang1, Weerapong Juntachai2 

 

บทคัดย่อ 
 

ข่าเป็นพืชสมุนไพรในต ารายาโบราณท่ีในการรักษาโรคผิวหนังท่ีมีสาเหตุมาจากเชื้อยีสต์ Malassezia furfur เช่น  

โรคเกลื้อน รังแค เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาและวิเคราะห์สารในส่วนสกัดจากสารสกัดเหง้าข่าท่ีสามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ M. furfur จ านวน 6 ไอโซเลท โดยใช้เทคนิค TLC (Thin Layer Chromatography) ในการแยกสารสกัด

หยาบเหง้าข่าจากตัวท าละลายเฮกเซน ด้วยเทคนิค TLC สามารถแยกส่วนสกัดได้ 9 spots แต่มีเพียง spot 5 เท่านั้นท่ีมี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Malassezia เมื่อค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ียับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และ 

ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีฆ่าเชื้อ (MFC) ของ spot 5 ด้วยวิธี macro broth dilution พบว่า ค่า MIC และ MFC คือ 0.31-2.5%(v/v) 

และ 0.63-2.5%(v/v) ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ spot 5 ด้วยเทคนิค GC-MS พบสารท่ีมีปริมาณ

มากท่ีสุดใน spot 5 คือ 2,6-dimethylphenyl borate (94.313%) ตามด้วยสารท่ีไม่สามารถระบุชนิดได้ (4.663%) ผลการศึกษา

ในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าสารใน spot 5 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ M. furfur ซึ่งสามารถใช้พัฒนาเป็น 

ยาฆา่เชื้อ Malassezia ได ้
 

ค าส าคัญ:   ข่า, Malassezia furfur, TLC, ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ียับยัง้การเจรญิของเชื้อ, ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีฆ่าเชื้อ 
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-Abstract- 

Abstract  

Galangal (Alpinia galanga)  has long been used as folk medicine for treatment of Malassezia- related skin 

lesions such as pityriasis versicolor (PV)  and dandruff.  The aim of this study was to screen and analyze chemical 

constituents from partially purified fraction of the A. galangal rhizome extract which possess antifungal activity against 

6 isolates of Malassezia furfur.  The total 9 different fractions from crude extract of galangal rhizome were separated 

on TLC. However, only spot 5 showed anti-Malassezia activity. The minimal inhibition concentration (MIC) and minimal 

fungicidal concentration (MFC) were measured by macro broth dilution method and were 0.31-2.5%(v/v) and 0.63-

2.5%(v/v) , respectively.  The GC-MS analysis revealed that the most abundant compounds in the spot 5 were 2,6-

dimethylphenyl borate (94.313%)  followed by unknown compound (4.663%) .  Based on the results, the chemical 

constituents in the spot 5 are able to inhibit growth of M.  furfur and open up the possibility for development of anti-

Malassezia drug. 
 

Keywords:   Alpinia galanga, Malassezia furfur, TLC, Minimal inhibition concentration, Minimal fungicidal concentration 
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-Abstract- 

การระบุยีนที่แสดงออกจ าเพาะในระยะเซลลย์สีต์และสายราของเชื อ Malassezia 

furfur ด้วยเทคนิค cDNA-RAPD 

Identification of Yeast and Mycelial Phase-Specific Genes in Malassezia furfur 

by using cDNA-RAPD 
 

วุฒิวัฐ ก๋าใจ1*, ณัฏฐนารี ยาวิลาศ1 และ วีรพงษ์ จันทะชัย2 
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บทคัดย่อ 
Malassezia furfur เป็นเชื้อราทวิสัณฐาน (dimorphic fungus) ท่ีอาศัยบนผิวหนังของมนุษย์  และเกี่ยวข้องกับ 

โรคผิวหนังหลายชนิด ปกติจะมีลักษณะเป็นเซลล์ยีสต์แต่สามารถสร้างสายราเมื่อก่อโรค แต่กลไกการสร้างสายราของเชื้อ 

ยังไม่ทราบแน่ชัด งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุยีนท่ีแสดงออกจ าเพาะในระยะท่ีเป็นยีสต์และสายราของเชื้อ M. furfur 

 ด้วยเทคนคิ cDNA random amplified polymorphic DNA (cDNA-RAPD) โดยสังเคราะห์ cDNA จาก mRNA ท่ีได้จากระยะยสีต์และ

สายรา แล้วใช้เป็นแม่พิมพ์ท า PCR กับแต่ละ 10-mer random primer จ านวนท้ังสิ้น 20 ไพรเมอร์ หลังจากนั้นวิเคราะห์ความ

แตกต่างของแถบ DNA ระหว่างเซลล์ท้ังสองระยะด้วย agarose gel electrophoresis แล้วสกัด DNA จากแถบท่ีปรากฏจ าเพาะต่อ

ระยะใดระยะหนึ่ งเท่านั้นไปอ่านล าดับนิวคลี โอไทด์  ไพรเมอร์ ท่ี ให้ผลท่ีแตกต่างมี ท้ังหมด 10 ไพรเมอร์ ได้แก่   

OPT-01, OPT-02, OPT-05, OPT-06, OPT-07, OPT-08, OPT-09, OPT-17, OPT-18, OPT-20 สามารถระบุยีนท่ีจ าเพาะใน

ระยะเซลล์ยีสต์และสายรา จ านวน 18 ยีนและ 2 ยีน ตามล าดับ โดยพบยีนท่ีจ าเพาะในระยะเซลล์ยีสต์เป็นกลุ่ม hydrolase,  

lipid metabolism, ribosome biogenesis, transmembrane transporter เป็นต้น และยีนท่ีจ าเพาะในระยะสายราเป็นกลุ่ม reductase 

และ mitochondrial translation ข้อมูลงานวจิัยนี้ให้ความรู้ใหมท่ี่ส าคัญในการศกึษากลไกก่อเกิดโรคในระดับโมเลกุลของ M. furfur 
  
ค าส าคัญ:   Malassezia furfur, Dimorphism, cDNA-RAPD, การแสดงออกของยนี 

 

  

                                                           
1 สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
2 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Department of Biology, Faculty Education, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai Province 50300 
2 Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai Province 50300 

*Corresponding author e-mail: wudtiwatkajai66@gmail.com 



267 

-Abstract- 

Abstract  
 Malassezia furfur is a dimorphic fungus found on human skin and associated with a number of skin disorders. 

It is usually single- celled yeast but can form hyphae when they become pathogenic.  However, the mechanism  

of hyphal formation is poorly understood. The objective of this study is to identify the yeast and mycelial phase-specific 

genes of M.  furfur by using cDNA random amplified polymorphic DNA ( cDNA-RAPD) .  The cDNAs synthesized from 

yeast and mycelial phase mRNAs were used as template to amplify by PCR with each 10-mer random primer ( total 

20 primers) .  Differences in RAPD patterns between the two phases were analyzed by agarose gel electrophoresis. 

Subsequently, the phase- specific DNA fragments were extracted and sequenced.  The primers which produced  

a differential banding pattern between the two phases are OPT-01, OPT-02, OPT-05, OPT-06, OPT-07, OPT-08, 

OPT-09, OPT-17, OPT-18, and OPT-20. Eighteen and two differential fragments were identified as yeast and mycelial 

phase-specific genes, respectively. The yeast phase-specific genes are coding for proteins in the family of hydrolase, 

lipid metabolism, ribosome biogenesis, and transmembrane transporter. On the other hand, those that are specific for 

mycelial phase encode reductase and mitochondrial translation associated protein. The data of the present study impart 

new knowledge for understanding the molecular mechanisms of pathogenicity of M. furfur. 
 

Keywords:   Malassezia furfur, Dimorphism, cDNA-RAPD, Gene expression 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของ

พุทธศาสนิกชนที่อาศัยในชุมชนราชบรูณะ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Fators Affecting the Perception of Health Awareness of Incense Smoke of Buddhists 

in Ratchaburana Community, Nai mueang Sub-District, Mueang District, Phitsanulok 

Province 
 

ณัฐธิชา ดาวเรือง1 และ พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร1* 

Natthicha Daorueng1 and Pantip Hinhumpatch1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยแบบภาคตัดขวางคร้ังนี้ มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษา 1) เพื่อศกึษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคต ิและการรับรู้

ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชนในชุมชนราชบูรณะ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชน 

ในชุมชนราชบูรณะ กลุ่มตวัอยา่งได้แก่ พุทธศาสนกิชนท้ังสิน้ 89 คน ที่อยูอ่าศัยในชุมชนราชบูรณะ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพษิณุโลก เก็บข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ (60.7%) ทัศนคติ 

(68.5%) และการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป (59.6%) อยู่ในระดับดี ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  

(r = 0.296, p = 0.005) ความถี่ในการจุดธูปท่ีวัด (F = 5.040, p = 0.028) การได้รับข้องมูลข่าวสารทางสุขภาพ (F = 4.278, 

p = 0.042) และทัศนคติ (r = 0.474, p <0.001) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 

งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคเอกชนในการศึกษาและให้ความรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการรับสัมผัสควันธูป  

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจตอ่ความเสี่ยงทางสุขภาพของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย  
 

ค าส าคัญ:   ควันธูป, ความรู้, ทัศนคติ, การรับรู้  
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-Abstract- 

Abstract  
The purposes of this cross- sectional research were:  1)  to study personal factors, knowledge, and attitude 

toward a perception of health awareness of incense smoke of Buddhists in Ratchaburana community 2)  to study the 

correlation between personal factor, knowledge, and attitude and perception of health awareness of incense smoke of 

Buddhists in Ratchaburana community.  Eighty- nine Buddhists living in Ratchaburana community, Nai Mueang sub-

district, Mueang district, Phitsanulok was recruited. The data was collected using a questionnaire. The results indicated 

that most of Buddihists’s knowledge (60.7%) attitudes (68.5%) and perception of health awareness (59.6%) from 

incense smoke were at a high level.  The results indicated that age (r = 0.296 , p = 0.005) , frequency of incense 

burning at the temple (F = 5.040, p = 0.028), health-related incense smoke information (F = 4.278, p = 0.042), 

attitude of health awareness (r = 0.474 , p < 0.001) relate to perception of health awareness from incense smoke. 

This research will benefit the community and the private sectors to educate and to provide health- related incense 

smoke information that can strengthen the health risk perception for the Buddhists in Thailand.  
 

Keywords:   Incense Smoke, Knowledge, Attitude, Perception  
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Socio-Demographic Characteristics and Quality of Life Associated with 

Environmental Health Factor in Pak Panang Community, Nakhon Si Thammarat, 

Thailand 
 

Phiman Thirarattanasunthon1*, Siriuma Jawjit1,  Wiyada Khanhian2and Paleeratana Wongrit1 
 

Abstract 

Purpose This study is a descriptive study with the aim to determine Socio-demographic Characteristics and 

quality of life associated environmental health impact factors in Klongnoi Community Pak Panang district Nakhon Si 

Thammarat province  

Design/Methodology Overall, 433 Participants were interviewed altogether with questionnaires. An 

environmental Health Assessment Prevalence of Parasitic disease was conducted, by fecal examination and focus 

group advancement by representatives from the Village Health Volunteers "VHV".   

Findings 80%of them were female aged more than 30 years old; with an average age of being 54.17 years 

old. 95%of them were Buddhist, and 5% were Muslim. Their marital status showed that 79% of them were married. 

The majority, which was 63%, showed that they had graduated from primary school; with an income between 8,500 

Thai Bath a month. Furthermore, 73% of them were shown to be inadequate; with an average of 3 family members, 

an average 2 of family member that needed to be tended to. In the last 3 months, 38% of them had an illness, and 

44% of them had a chronic disease. The most common diseases that these individuals had were; Diabetes Mellitus 

(DM) and Hypertension (HT). They did not receive annual medical checkups, and 57% obtained government services 

for their illnesses for their right to medical attention. For health behavioral factors, some of them had been smoking, 

and drinking alcohol. In addition, 23% of them ignored to exercise, and 17% of them still ate raw and semi-raw food. 

Their food behavior, lead to a high consumption in sweets; and in turn high caloric intake overall. For Socio-economic 

status, it was found that most of them had debt and most of barriers were consuming by 43%. The environmental 

health obstacles in the area were waste, rodents, insects, water supply and chemical pesticide being used. Also, there 

have been major issues with the broken road in the community, accident, and safety social issues. Most of them had 

an excellent quality of life, at 54%. From the sample group, 291 of them had a stool examination with a direct wet 

smear for parasite prevalence of disease. The data showed 1.72% of prevalence with Ascaris lumbricoid egg, 
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strongyloides stercoralis rhabitiform lava; of which the same person was found in the equilibrium of parasites at a 

percentage of 2.41.  

Conclusion In terms of the focus group discussion, it was found that participation of the community on 

environmental problems especially waste management water supply and flooding were the main issues; of which the 

community needed to solve. Lastly, Socio-economic status is associated with both health and quality of life; therefore 

integration with an organization to solve problems was in desperate need.  
 

Keywords:   Environmental Health, Socio-demographic, Quality of life 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยติดเชื อวัณโรครายใหม่ ในโรงพยาบาล

โชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

Factors Associated with Treatment Delay among New Smear Positive Pulmonary 

Tuberculosis in Choke Chai Hospital, Nakhon Ratchasima Province, Thailand 
 

พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*, วิยดา กวานเหยีน2, มนัส โคตรพุ้ย2 และ เกรียงศักดิ์ ครุฑกูล3 

Phiman Thirarattanasunthon1*, Wiyada Kwanhian2, Manas Kotepui2 and Kraingsak Kruthkool3  
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความชุก ลักษณะทาง

ประชากร และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา เก็บข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายในคลินิกผู้ป่วยวัณโรคจ านวน 224 รายในปี 2554-2558 โดยใช้แบบสอบถาม

และแบบคัดลอกเวชระเบียนบันทึกข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผลการศึกษาพบว่าอัตราอุบัติการณ์ 54.9 ต่อแสน

ประชากร พบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ 95 เป็นซ้ าร้อยละ 1 กลับมารักษาอีกร้อยละ 1.3  รักษาใหม่ขาดยาร้อยละ 1.3  

การส่งตอ่ร้อยละ1.3 เพศชายร้อยละ 67.4 เพศหญิงร้อยละ 32.6 อายุเฉลี่ย 51.7 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 59.4 ส่วนใหญ่

มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 47.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 56.7 มีรายได้เฉลี่ย 5,419.64 บาท/เดือน มีพฤติกรรม 

การสูบบุหร่ีร้อยละ 32 ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 33.5 มีประวัตกิารเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ร้อยละ 26 ได้แก่ หอบหืด, 

ปอดบวม, ถุงลมโป่งพอง, กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21 มีการสัมผัสกับผู้ป่วย อาการเร่ิมแรกของผู้ป่วย ไอเรื้อรังร้อยละ 84.4  

มีการรักษาและดูแลตนเองเมื่อป่วยคือไปโรงพยาบาลของรัฐร้อยละ 54 การเดินทางไปรักษาท่ีสถานบริการใช้มอเตอร์ไซด์ 

ร้อยละ 48 ส่วนใหญ่เดินทางไปเองคนเดียวร้อยละ ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการโดยเฉลี่ย 11.06 กิโลเมตร  52.7  

กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ถูกวนิจิฉัยเมื่อมารับการรักษาเป้นคร้ังท่ี 3 ขึน้ไปเหตุผลท่ีไมเ่ข้ารับการรักษาตัง้แต่เร่ิมตน้เพราะไม่ทราบ

วา่ตนเองเป็นวัณโรค ร้อยละ 71.4 ปัจจัยทางประชากร ระยะทาง ค่าใชจ้่าย มคีวามสัมพันธ์กับการรักษาล่าชา้ การวนิจิฉัยและ

รักษาได้รวดเร็ว การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยตลอดจนการเฝ้าระวังโรคมีความจ าเป็นท่ีหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องตอ้งให้ความร่วมมอื 
 

ค าส าคัญ:   ปัจจัย, การรักษาล่าช้า, วัณโรคปอด  
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Abstract 
This study is a descriptive analytical investigation with the aim to assess the incidence, demographic 

characteristics, and factors associated with treatment delay among new pulmonary tuberculosis patients in Choke Chai 

district, Nakhon Ratchasima Province. The data of all 224 new patients in a tuberculosis clinic during 2011-2015 were 

collected using a questionnaire and the medical records of tuberculosis treatment history. The tuberculosis incidence 

was 54.9 per 100,000 Population. Of these patients, 95% were new cases, 1% were recurrent cases, 1.3% returned 

to receive treatment, 1.3% were new cases with discontinuation of treatment, and 1.3% were referred cases. Males 

comprised 67.4% and females 32.6%. The average age was 51.7 years and 59.4% were married. Most of the 

patients were self-employed (47.3%) and had graduated from primary school (56.7). The average income was 

5,419.64 baht/month. Of the sample, 32% were smokers, and 33.5% drank alcoholic beverages. Twenty-six percent 

had a history of chronic diseases including asthma, pneumonia, and emphysema. Twenty-one percent was exposed 

to a tuberculosis patient. The initial symptom was chronic cough (84.4%). Regarding self-care, 54% of patients were 

being treated at a public hospital. Regarding the distance which patients had to travel to the health center, 48% by a 

motorcycle, with the average distance from a house to the health center 11.06 kilometers and 52.7% went alone. 

Most of the patients were diagnosed in the 3 visit or later. The major risk factor for treatment delay was the patient 

themselves not being aware they had tuberculosis (71.4%). Other factors included occupations, education, income, 

shelter area, community accommodation, health behavior, traveling, self-treatment, treatment discontinuation, rapidly 

changing health center for diagnosis and treatment, and the physician’s delay in diagnosis.  
 

Keywords:   Factors, Treatment’s Delay, Pulmonary Tuberculosis 

  



274 

-Abstract- 

การพัฒนาสูตรต ารับน  ายาบ้วนปากไมโครอิมลัชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

Formulation Development of Clotrimazole-Loaded Microemulsion Mouthwash 
 

ประภาพร บุญมี1*, อารยา วงค์เมฆ1, สุนิสา คงเมอืง1 และ สรัสนันท์ พรหมจันทร์1 

Prapaporn Boonme1*, Araya Wongmek1, Sunisa Khongmuang1 and Saratsanan Promjan1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลจากการเกิดไมโครอิมัลชันของระบบซึ่งมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกันไปใช้ใน

การพัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก โดยศึกษาพื้นท่ีไมโครอิมัลชัน

ในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมของ 13 ระบบ วัฏภาคน้ ามันท่ีศึกษา ได้แก่ กรดโอเลอิกและน้ ามันมะนาว สารลดแรงตึงผิวท่ี

ศึกษา ได้แก่ ทวีน-80 สารลดแรงตึงผิวร่วมท่ีศึกษา ได้แก่ โพรพิลีนไกลคอลและเอทานอล วัฏภาคน้ าท่ีศึกษา ได้แก่ น้ ากลั่น 

ผลการศึกษาพบว่าท้ังชนิดและอัตราส่วนของส่วนประกอบในระบบมีอิทธิพลต่อการเกิดไมโครอิมัลชันและความสามารถใน

การละลายยา จากนั้นพัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 2 สูตร คือ ME11-CTZ และ 

ME12-CTZ ด้วยการเติมสารแต่งรสและสารกันเสียในไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ าที่เลือก พบว่าทั้ง 2 ต ารับมีสมบัติ 

ต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ME11-CTZ มีสมบัติด้านพีเอชและความคงตัวในสภาวะเร่งท่ีดีกว่า ME12-CTZ ดังนั้น  

ME11-CTZ ซึ่งประกอบด้วยยาโคลไตรมาโซล, กรดโอเลอกิ, น้ ามันมะนาว, ทวนี-80, โพรพลิีนไกลคอล, เอทานอล, กรดซิตริก

, แซคคารินโซเดียม, โซเดียมเบนโซเอท และน้ า ร้อยละ 1, 3.55, 2.36, 31.95, 10.65, 10.65, 0.20, 0.10, 0.10 และ 39.44 

โดยน้ าหนัก ตามล าดับ จึงนา่สนใจในการน าไปประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพขั้นถัดไปเพื่อใช้ในการรักษาโรคเชื้อรา

ในชอ่งปาก 
 

ค าส าคัญ:   ยาตา้นเชื้อรา, โคลไตรมาโซล, ไมโครอิมัลชัน, น้ ายาบว้นปาก, โรคเช้ือราในช่องปาก 
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Abstract  
This study aimed to use the data obtained from microemulsion formation in the systems composed of different 

components for formulation development of microemulsion mouthwash containing 1% w/w clotrimazole. Microemulsion 

regions in pseudoternary phase diagrams of 13 systems were investigated. The studied oil phases were oleic acid and 

lemon oil.  The studied surfactant was Tween-80.  The studied cosurfactants were propylene glycol and ethanol.  

The studied aqueous phase was water.  The results showed that both types and ratios of components in the systems 

influenced on microemulsion formation and drug solubilization ability.  Subsequently, 2 clotrimazole- loaded 

microemulsion mouthwash formulations, designated as ME11-CTZ and ME12-CTZ, were developed by adding flavor 

and preservative agents in the selected oil- in-water microemulsions.  It was found that both formulations had similar 

properties.  However, ME1 1 -CTZ was better than ME1 2-CTZ in terms of pH and stability in accelerated condition. 

Therefore, ME1 1 -CTZ, composed of clotrimazole, oleic acid, lemon oil, Tween-80 , propylene glycol, ethanol, citric 

acid, saccharin sodium, sodium benzoate and water at 1%, 3.55%, 2.36%, 31.95%, 10.65%, 10.65%, 0.20%, 

0.10%, 0.10% and 39.44% w/w, respectively, was interesting for further safety and efficacy assessment in order  

to be used in treatment of oral candidiasis. 
 

Keywords: Antifungal drug, Clotrimazole, Microemulsion, Mouthwash, Oral candidiasis 
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การน าเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั นบางมาปรับใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

พืชสมุนไพรของแพทย์แผนไทย (กรณีศกึษาขมิ นชนั) 

The Applying Thin-layer Chromatography to Thai Traditional Medicine’s Examination 

Process of Herb Quality (Case study: Curcuma longa L.) 
 

พรพรรณ ก้อใจ1*, ศวิพงษ์ ตันสุวรรณวงค์1, กันยานุช เทาประเสริฐ1, ยิ่งยง เทาประเสริฐ1 และ  

จักรกฤษณ์ คณารยี์1 

Pornphun Kawjai1*, Siwapong Tansuwanwong1, Kanyanoot Taoprasert1, Yingyong Taoprasert1 and  

Chakkrit Khanaree1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานีเ้ป็นการปรับปรุงวธีิการตรวจสอบคุณภาพพืชสมุนไพรเพื่อยนืยันฤทธ์ิทางยาของพชืสมุนไพรด้วย

กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย เนื่องจากแพทย์แผนไทยจะใช้การรับรู้จากประสาทสัมผัสได้แก่ การสังเกต การชิม 

และการดม ร่วมกับความรู้ความช านาญส่วนบุคคลในการตรวจสอบฤทธ์ิยาของพืชสมุนไพร ท าให้การตรวจสอบฤทธ์ิยาของ

พืชสมุนไพรของแพทย์แผนไทยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและการถ่ายทอดความรู้ท าได้ยาก ดังนั้น การศึกษานี้จึงน าเอา

เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง (Thin-layer Chromatography; TLC) ซึ่งสามารถบ่งบอกลายพมิพ์นิ้วมือ (Fingerprint) ของ

พืชสมุนไพรมาช่วยยืนยันฤทธ์ิยา โดยใช้ขมิ้นชันเป็นกรณีศึกษา ท้ังนี้ได้น าตัวอย่างแม่พันธ์ุของขมิ้นชันท่ีใช้ในการรักษาโรค

จ านวน 3 แหล่ง มาปลูกในพื้นท่ีใหม่ จากนั้นท าการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือระหว่างขมิ้นชันแม่พันธ์ุและขมิ้นชันท่ีปลูก

ใหม ่ผลการศึกษาพบวา่ การตรวจสอบยืนยันขมิ้นชันท่ีเป็นแมพ่ันธ์ุและขมิ้นชันท่ีปลูกใหม่ท้ัง 3 แหล่ง มรูีปแบบของลายพิมพ์

นิ้วมือใกล้เคียงกัน  แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของขมิ้นชันท่ีน ามาปลูกใหม่มีฤทธ์ิยาใกล้เคียงกับขมิ้นชันแม่พันธ์ุท่ีใช้รักษาโรค 

ดังนั้นการน าเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบางจะช่วยลดข้อจ ากัดของกระบวนตรวจสอบยืนยันคุณภาพฤทธ์ิยาทางการแพทย ์

แผนไทยและท าให้เกิดความมั่นใจในการน าพืชสมุนไพรไปใชใ้นการรักษาโรคได้ 
 

ค าส าคัญ:   การแพทยแ์ผนไทย, การตรวจสอบคุณภาพพชืสมุนไพร, เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง, ขมิ้นชัน 
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-Abstract- 

Abstract  
 The quality examination of medicinal plants in Thai traditional medicine (TTM)  textbooks was recorded from 

experience and specific expertise by examining the appearance, color and flavor, resulting to the lacking of standardization 

and the limitation of knowledge Therefore, this study aimed to improve the quality of medicinal plant examination process 

by TTM and confirmation by applying Thin-Layer Chromatography (TLC) technique. In this study, three cultivations of turmeric 

(Curcuma longa L.) which used as medical was planted in the new area. Then, the comparison of TLC fingerprints between 

the parent turmeric and the newly planted turmeric was determined. The results found that the TLC fingerprints of the parent 

and the newly planted turmeric had similar pattern which reflected on the medical effect. Thus, the Applying TLC can reduce 

the limitation of Thai traditional medicine’s examination process of medicinal plant quality and increase the confidence  

in medicinal plant using for treatment. 
 

Keywords:   Thai traditional medicine, The quality examination of medicinal plants, TLC, Turmeric 
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-Abstract- 

ประสิทธิผลของสารเคลอืบผิวแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งในการเก็บรักษามะม่วง 

น  าดอกไม ้

Effectiveness of use Astraxanthin Extracted from Shrimp Shell for Namdokmai  

Mango Preservation 
 

สรัสวดี สุมาลุ1, บุษกร ชมเมอืง1 และ สุดาวดี ยะสะกะ1* 

Saratsavadee Sumalu1,  Budsakorn Chommueang1 and Sudawadee Yasaka1*  
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาประสิทธิผลของสารเคลือบผิวแอสตาแซนทินสกัดจากเปลือกกุ้งในการเก็บรักษามะมว่งน้ าดอกไมใ้นคร้ังนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเศษเปลือกกุ้งเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์และท าให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยน ามาสกัดสารแอสตาแซนทินและ

ประยุกต์ใช้เคลือบผิวมะม่วงน้ าดอกไม้ เพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษามะม่วง โดยใช้กรรมวิธีการสกัดเปลือกกุ้งด้วยตัวท า

ละลายอะซิโตน ซึ่งให้ผลลัพธ์ของปริมาณแอสตาแซนทินในอัตรา 22.28 ไมโครกรัมแอสตาแซนทินต่อกรัมเปลือกกุ้ง จากนั้น

น าสารสกัดท่ีได้ ไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในการศึกษาประสิทธิผลของการยืดระยะเวลาการเก็บรักษามะม่วงน้ าดอกไม้  

ซึ่งแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้ง สารแอสตาแซนทินสังเคราะห์ และ 

กลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) กับ 

ชุดสารแอสตาแซนทินสังเคราะห์และชุดควบคุม โดยมะม่วงท่ีเคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งนั้น  

มีระยะเวลาการเก็บรักษาได้สูงสุด 6 วัน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารแอสตาแซนทินท่ีสกัดจากเปลือกกุ้ง ซึ่งเป็นมูล

ฝอยสามารถน ามาใชป้ระโยชนแ์ละเพิ่มคุณค่า เพื่อน าไปสู่การใชท้ดแทนสารเคลือบผิวมะม่วงน้ าดอกไมท่ี้สังเคราะห์ขึ้นตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   แอสตาแซนทิน, เปลอืกกุ้ง, มะม่วงน้ าดอกไม้ 

  

                                                           
1 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Division of Environmental Health, Faculty of Public Health, Narasuan University, Phitsanulok Province 65000 

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



279 

-Abstract- 

Abstract 
The objective of this study is to recycle the Astaxanthin in shrimp shells waste for extend the period of time 

for storage Namdokmai-mango.  The extraction of Astaxanthin are operated using a solvent ( acetone)  extraction 

technique. Result shows the Astaxanthin of 22.28 µg/g is extracted from shrimp shell. Then, they are further used as 

a raw material to study the ability to extend the storage period of Namdokmai-mango by coating technique.  The 

experiment was divided into 3 groups including 1) an experiment, 2) comparison (Synthetic chemicals) and 3) control. 

Results show the percentage of weight loss and storage time are non-significant (P-value > 0.05). This indicates that 

the shrimp shell wastes can be used for Astaxanthin extraction and coated in the outer surface of Namdokmai-mango. 

Moreover, it can help extend the maximum period of time for storage Namdokmai-mango for 6 days, compared to 

the synthetic and control groups. 
 

Keywords:   Astaxanthin, Shrimp shell wastes, Namdokmai mango 
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-Abstract- 

เกณฑ์ท านายภาวะช็อคจากการตดิเชื อในกระเลอืดในผู้ป่วยโรคเนื อเน่าตาย 

Clinical Risk Scoring to Predict Septic Shock in Patient with Necrotizing Fasciitis 
 

พัชรนิทร์ ค านวล1*, นิภาภรณ์ เชื้อยูนาน1, ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์2 และ ศิริพร เดชอุปการะกุล3 

Patcharin Khamnuan1*, Nipapron Chuayunan1, Pamornsri Srivongphun2 and Sririporn Dekupakarakul3 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์ท านายภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระเลือด(septic shock)ในผู้ป่วยโรค

เนื้อเน่าตาย ศึกษาในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้อเน่าตายและรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลพะเยา  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2562 โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีและไม่มีภาวะ septic shock วิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ท่ีเพิ่มความเสี่ยงต่อ 

การเกิดภาวะ septic shock ด้วย multivariable logistic regression น าไปหาค่าคะแนนเสี่ยงและรวมเป็นเกณฑ์ท านาย  

  ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเนื้อเน่าตาย จ านวน 594 รายมีผู้ป่วย septic shock 163 ราย (ร้อยละ 27.4) เกณฑ์ท านาย

ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระเลือด ได้แก่ เพศหญิง (OR=2.13, 95% CI=1.40-3.24) อายุมากกว่า 60 ปี (OR=1.66, 95% 

CI=1.09-2.53) มีประวัติโรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน (OR=1.95, 95% CI=1.21-3.14) พบลักษณะอาการแรกรับ hemorrhagic 

bleb (OR=1.97, 95% CI=1.31–2.98) skin necrosis (OR=1.98, 95% CI=1.18–3.00) ระดับ serum protein < 6.4 g/dL (OR=6.17, 

95% CI=3.84 –9.92) โดยมีค่าคะแนนเสี่ยงตั้งแต่ 0-10 แบ่งระดับความเสี่ยงเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีคะแนนเสี่ยงต่ า 

(score<3.5, n=13,8.1%, LHR+ 0.18 95% CI 0.10-0.30) ปานกลาง (score3.5- 6, n=69,42.9% LHR+ 1.03 95% CI 0.84–1.28) 

และสูง (score6.5-10, n=79,49.1% LHR+ 4.00 95 %CI 2.97–5.40)  

บทสรุป: NF septic shock score ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการท านายการเกิดภาวะ Septic shock ในผู้ป่วย เนื้อเน่าตาย 

โรค เพื่อช่วยให้แพทย์หรือผู้ดูแลได้ตัดสินใจให้การรักษาอย่างรวดเร็ว และให้การพยาบาลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน septic shock อยา่งไรก็ตาม ควรน าค่าคะแนนท านายไปตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้งก่อนน าไปใชใ้นแตล่ะพื้นท่ี 
 

ค าส าคัญ:   คะแนนเสี่ยง, ค่าคะแนนท านาย, ภาวะช็อคจากการตดิเชื้อในกระเลือด, โรคเน้ือเน่าตาย 

  

                                                           
1 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57100 
3 กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Nursing Research and Development Phayao Hospital, Phayao Province 56000 
2 School of Health Science Mae Fah Luang University, Chiangrai Province 57100 
3 Nursing Department Phayao Hospital, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: kt.patrin@gmail.com 



281 

-Abstract- 

Abstract  
Purpose:  To develop a simple risk- scoring system to predict septic shock in patient with necrotizing fasciitis 

Nine years’  retrospective data of patients diagnosed with Necrotizing fasciitis in Phayao hospitals from 2011-2019 

were analyzed. Patients were categorized into two groups: septic shock and without septic shock. Predictors for septic 

shock were analyzed under multivariable logistic regression.  Significant coefficients were transformed into item score 

and summed to total scores. Results: a total of 594 patients were diagnosed with NF, either with septic shock (n=163 

[27.4%]). From the multivariable analysis, female sex (Odd Ratio [OR] =2.13; 95% confidence interval [CI]=1.40-

3.24), age > 60 (OR=1.66; 95% CI=1.09-2.53), diabetes mellitus (OR =1.95; 95% CI =1.21-3.14), hemorrhagic 

bleb (OR =1.97; 95% CI =1.31-2.98), skin necrosis (OR =1.98; 95% CI =1.18-3.00), and serum protein < 6.4 g/dL  

(OR =6.17; 95% CI =3.84-9.92) were all predictive factors for septic shock. The scores which ranged from 0 to 10, 

classified patients into three risk levels:  low risk (score<3.5, n=13,8.1% , LHR+ 0.18 95%CI 0.10-0.30)  moderate 

(score3.5-6, n=69,42.9% LHR+ 1.03 95% CI 0.84 –1.28) and high risk (score 6.5-10,n=79,49.1% LHR+ 4.00 

95%CI 2.97 – 5.40).  

Conclusion:  The NF septic shock score reliably predicts disease progression with shock in patient with NF, it may be 

use assist clinicians in patient prognostication, investigation, and management. However, the scoring algorithm should 

be validated by independent data before adoption into routine clinical practice. 
 

Keywords:   Clinical risk – scoring, Septic shock, Necrotizing fasciitis 
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การพัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

Development of Active Aging Program in Middle Adulthood 

 

วิไลพร กาเชยีงราย1* และ ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร1 

Wilaiporn Kachiangrai1* and Chanita Praditsataporn1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and Development) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางและพัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การส ารวจสภาพปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง จ านวน 

474 คน ใช้แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ท่ีผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามปัจจัยท านายพฤฒ

พลังของประชากรไทยของวิไลพร วงค์คีนี (2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.3 มีคะแนนการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านสุขภาพ เฉลี่ย 38.04 คะแนน (S.D. = 5.13) ด้านการมีส่วนร่วม เฉลี่ย 

22.20 คะแนน (S.D. = 3.85) ด้านความมั่นคง เฉลี่ย 20.95 (S.D. = 2.94) พัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่

ตอนกลาง ประกอบด้วยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกัน ผลการ

ทดสอบโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิตไดเอสโตลิก ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า และ

ระดับน้ าตาลในเลอืด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่ทดลองมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย ควรมกีารสง่เสริมให้มกีารเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุต้ังแตว่ัยผู้ใหญ่เพื่อให้ประชาชนเป็น

ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชวีติท่ีด ี
 

ค าส าคัญ:   การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ, พฤฒพลัง, วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง  
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-Abstract- 

Abstract  
 This study is a research and development model.  To study the problems of preparing to enter the elderly of 

middle- aged adults and develop a active aging program in middle- aged adults.  Consists of 3  steps which are a 

survey of the problems of preparing the elderly to the middle age of 474 adults. Use a preparing to enter the elderly 

questionnaire that the researcher has adapted from the questionnaire to predict the active aging of the Thai population 

of Wilaiporn Wongkeenee (2012). It was found that 90.3% of the sample group had an average score of preparation 

for the elderly at a high level of health component at an average of 38 . 0 4  points (SD =  5 . 1 3 )  with an average 

participation component of 22.20 points (SD = 3.85). Security component average 20.95 (SD = 2.94). Develop a 

active aging program in middle- aged adults, consists of preparation activities in health, participation and security 

component.  The program test results showed that the average systolic blood pressure, diastolic blood pressure, low 

density fat and blood sugar levels before and after joining the program of the experimental group, there were 

statistically significant differences at the .05 level.  Suggestions from research there should be promotion to prepare 

for entering the elderly since adulthood in order to make the elderly become good quality of life. 
 

Keywords:   Preparing to enter the elderly, Active aging, Middle-aged adults 
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-Abstract- 

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

The Development of Fall Prevention Nursing Practice Guidelines for Older  

Persons in Community 
 

ปะราลี โอภาสนันท์1*, พรทพิย์ ปาอิน1, สุนีย์ ปัญญาวงศ์2 และ ลานนา หมื่นจันทร์1 

Paralee Opasanant1*, Porntip Pa-in1, Sunee Punyawong2 and Lanna Muenchan1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มส าหรับผู้สูงอายุ

ในชุมชน  ด าเนนิการศึกษาใน 2 วงรอบ คือ วงรอบท่ี 1 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มส าหรับผู้สูงอายุใน

ชุมชน และวงรอบท่ี 2 ศึกษาผลของการน าแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ให้ข้อมูล

เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีประวัติหกล้มในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา จ านวน 30 คน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 คน และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจ านวน 12 คน รวม 45 คน ระยะเวลาด าเนินการวจิัย 

ระหวา่งเดอืนกันยายน 2559 ถึงเดอืนกันยายน 2560 

ผลการวิจัย พบว่า อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุ เท่ากับร้อยละ 21.2 การหกล้มมีความสัมพันธ์กับการมี 

โรคประจ าตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยการหกล้มมีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม และ 

การทรงตัวโดยใช้การประเมินด้วยวิธี Timed Up and Go Test  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แนวปฏิบัติการพยาบาล 

เพื่อป้องกันการหกล้ม ประกอบด้วย 1.แนวทางส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่มีประวัติหกล้มมาก่อน และ 2.แนวทางส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี

ประวัตหิกล้มใน 1 ปีท่ีผ่านมา ผลการน าแนวปฏบัิตไิปใช ้พบวา่ผู้สูงอายุท่ีได้รับการพยาบาลตามแนวปฏบัิต ิมอีุบัตกิารณ์การหก

ล้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .000 จ านวนคนท่ีหกล้มลดลง ร้อยละ 90.0 อัตราการหกล้มท่ีก่อให้เกิดการ

บาดเจ็บตอ่ร่างกายลดลง ภาวะซึมเศร้าลดลงและการทรงตัวดีขึ้น   
 

ค าส าคัญ:   แนวปฏบัิตกิารพยาบาล, การป้องกันการหกลม้, ผู้สูงอาย ุ
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Abstract  
This action research aimed to develop fall prevention nursing practice guidelines for older persons in 

community.  Phase I was undertaken to develop a fall prevention nursing practice guidelines.  Last ly ,  Phase II  was 

implemented to evaluated effects of implementing the fall prevention nursing practice 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 2016 to 

September 2017 

The research found that Incidence of falls in the older adults was 21.2%.  For the relationship study, among 

hypertension, osteoarthritis, Timed Up and Go Test, and having a disease statistically significant at the 0.05 and .001 

level, respectively. Prevention nursing practice guidelines included 1) Guidelines for older adults with no history of falls 

2) Guidelines for older adults with history of falls in the past 1 year. There were effects of nursing practice guidelines 

on decrease of incidence of falls, number of fall, depression score and increase of balance. 
 

Keywords: Nursing practice guidelines, Fall prevention, Older adults 
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การพัฒนาชุดกจิกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมส าหรับผู้สูงอายุโรคเรื อรังในชุมชน 

The Development of Dementia Prevention Programs for Older Persons with Chronic 

Illness in Community 
 

ปะราลี โอภาสนันท์1* และ วิยะดา รัตนสุวรรณ1 

Paralee Opasanant1* and Wiyada Ratanasuwan1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมส าหรับ

ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนและเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรค

เรื้อรัง จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย 

MMSE-Thai 2002 และชุดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติความถี่ ร้อยละ และ t - test  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อป้องกัน

โรคสมองเสื่อมมคี่าเฉลี่ยแบบทดสอบสภาพสมองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ p < .001 
 

ค าส าคัญ:   ชุดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุ  

Abstract  

This quasi - experimental research was designed to develop dementia prevention programs for older persons with 

chronic illness in community and to study effects of dementia prevention programs. The sample consisted of 60 older persons 

with chronic illness.  Research tools were personal record, Mini –  Mental State Examination Thai 2002, and the dementia 

prevention programs.  Data were collected from October 2017-September 2018.  Data analyzed using descriptive statistic 

and t - test. The research found that The experimental group after using the dementia prevention programs, the mean score 

of Mini – Mental State Examination was significantly better than before, at p < .001 level 
 

Keywords:   Dementia prevention programs, Older adults 
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การศกึษาความเป็นไปได้ของการตรวจแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียด้วยวธิี droplet digital PCR 

The feasibility of 0-thalassemia detection by droplet digital PCR 

 

ธนพัฒน์ แพ่งเกษร1, ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ1 และ เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์2* 

Tanapat Pangeson1, Teerapat Seeratanachot1 and Narutchala Suwannakhon2* 
 

บทคัดย่อ 

 แอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งท่ีพบมากในประเทศไทย ชนิดท่ีมีความรุนแรงท่ีสุดคือ  

โฮโมไซกัสแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียซึ่งท าให้เกิดโรคทารกบวมน้ าชนิดบาร์ธ โดยปกติทารกจะเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์หรือหลัง

คลอดไม่นาน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการการตรวจหาแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียด้วยวิธี 

droplet digital PCR โดยวิธีการท่ีพัฒนาขึ้นจะถูกใช้การทดสอบหาสัดส่วนอัลลีล HBA1 บนโครโมโซมท่ี 16 ต่ออัลลีล DSCAM 

บนโครโมโซมท่ี 21 ผลการทดสอบกับตัวอย่างดีเอ็นเออ้างอิงชนิดปกติและชนิดพาหะแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย ให้ค่าเฉลี่ยของ

สัดส่วนเท่ากับ 0.96 ± 0.16 และ 0.48 ± 0.03 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่า P<0.0001, Student’s  

t-test) ขณะท่ีตัวอย่างท่ีเป็นโฮโมไซกัสแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย พบเฉพาะอัลลีล DSCAM นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้

เห็นว่าการทดสอบหาสัดส่วนอัลลีลโดย droplet digital PCR มีความเป็นไปได้ท่ีจะประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบโรคพันธุกรรมท่ี

มกีารขาดหายไปหรือเกินมาของอัลลีลได้ 
 

ค าส าคัญ:   แอลฟาศูนยธ์าลัสซีเมยี, ดรอปเล็ตดจิิตอลพซีีอาร์, เรียลไทมแ์ก็พพซีีอาร์ 
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Abstract  

0- thalassemia is a common genetic disorder in Thailand.  The most severe type of the 0- thalassemia is 

Hb Bart’ s hydrops fetalis syndrome.  Typically, these newborns die in utero or shortly after birth.  This study aims to 

evaluate the feasibility of droplet digital PCR method for testing the 0- thalassemia.  The droplet digital PCR was 

applied for quantitating the ratio of HBA1 allele on chromosome16 and DSCAM on chromosome21. The result showed 

that the ratio of normal and 0- thalassemia carrier reference samples were 0 . 96  ±  0 . 1 6  and 0 . 48  ±  0 . 0 3 , 

respectively. The means are statically difference in Student’s t-test at P<0.0001. In addition, In case of the reference 

samples of homozygous 0- thalassemia, the DSCAM allele cannot be detected.  This study demonstrates that the 

ratio quantification by the droplet digital PCR is feasible to apply for investigating the gene dosage defects. 
 

Keywords:   0-thalassemia, droplet digital PCR, real-time gap PCR  
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การศึกษาประสิทธิผลการบ าบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื อด้วยการฝังเข็ม ณ  คลินกิ

แพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

The Effectiveness of Acupuncture in Muscle Pain Therapy at Traditional Chinese 

Medicine Clinic of University of Phayao 
 

พงศน์เรศ แจง้พรมมา1*, แสงชัย วงศม์านะกูล1,  ปุณยภัสร์ ศริิธีราธิฐิกุล1,  วรางคณา กล้าจริง1, ปุณยวีย์ ค าไทย1, 

จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ1 และ สมคดิ จูหว้า2    

Pongnared Jaengpromma1*, Saengchai wongmanakun1, Poonyaphat Siriteerathitikul1, Warangkhana Klajing1, 

Punyawee Khamthai1, Jularpuk Sornsakdanuphap1 and somkid juwa2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบ Interventional study เปรียบเทียบ Pre and Post treatment มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาผลของการฝังเข็มในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการปวด ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกการแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลัยพะเยา ในระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 จ านวน 36 คน โดยวัดผลก่อนและหลังการรักษาด้วยแบบประเมินวัดระดับความเจ็บปวด 10 

ระดับ โดย 0 หมายถึง ไม่ปวดเลย  1- 2 คือ ยอมรับได้ พอร าคาญ  3-4 คือ มีอาการปวดเล็กน้อยพอทนได้ 5 คือ ปวดปาน

กลาง 6-7 คือ ปวดมากพอสมควร 8-9 คือ ปวดจนไมอ่ยากท าอะไรและมีผลรบกวนการใชช้วีิตประจ าวัน 10 คือ ปวดมากท่ีสุด 

ซึ่งการฝังเข็มแต่ละคร้ัง ใช้เวลาคร้ังละ 25 นาที ความถี่จ านวน 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ รวมท้ังสิ้น  5 คร้ังถือเป็น 1 ชุดการรักษา 

โดยเข็มท่ีใชม้ขีนาด 0.25*25 mm และ 0.25*40 mm 

            ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิงท่ีมอีายุต่ ากว่า 20 ปี ต าแหน่งท่ีปวดส่วนใหญ่เป็นอาการ

ปวดต้นคอและบ่า คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 19.4 และปวดเอว คิดเป็นร้อยละ 13.9 ระยะเวลาท่ี

ปวดส่วนใหญ่ ปวดนอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ ปวดภายในระยะเวลา 1 – 6 เดอืน และ ปวดตัง้แต ่1 ปีขึน้

ไป คิดเป็นอย่างละ ร้อยละ 11.1 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนความรุนแรงของอาการปวดก่อนเข้ารับการรักษาจะอยู่ท่ี  7.14 + 1.69  และ

คะแนนหลังเข้ารับการรักษาด้วยการฝังเข็มจนครบ 1 คอร์ส อยู่ท่ี 2.58 + 1.42 พบว่าค่าคะแนนความรุนแรงของอาการปวด

ลดลง 4.55 + 2.19 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนช่วงก่อนท่ีจะได้รับการฝังเข็ม และพบว่าการฝังเข็มรักษาอาการปวดมี

ประสิทธิภาพตอ่การลดความรุนแรงการอาการปวดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิ (P< 0.001) 
 

ค าส าคัญ:   ฝังเข็ม อาการปวด แพทยแ์ผนจีน   
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Abstract  
 This research is Interventional study comparing pre and post treatment with the objective of studying the 

effects of acupuncture in patients with pain. Who came to receive treatment at the Chinese medicine clinic of University 

of Phayao During July - August 2019, 36 case , By measuring the results before and after treatment With a rating of 

10 pain levels, In which 0 means no pain , 1-2 is Uncomfortable but easy to forget or ignore over time  3-4 is a small 

amount of pain that can be tolerated 5 is moderate pain 6- 7 is a lot of pain 8-9 is pain that does not want to do 

anything and it difficult to manage your activities of daily living. 10 is the most pain  it so intense that you are unable 

to tolerate the level of pain. 

           The study indicated that The general information of the sample group is mostly students.  Females under the 

age of 20 years. Most pain positions are neck and shoulder pain. 33.3 %, followed by back pain  19.4% and lumbar 

pain  13.9% .The duration of most pain is less than 1 week, accounting for 25%. Followed by pain within 1 - 6 months 

and pain from 1 year or more, accounting for 11.1% , The mean of pain scores before treatment is 7.14 + 1.69. And 

points after completing 1 treatment course at 2.58 +  1.42 .  Found that the pain severity score decreased to 4.55 + 

2.19 points . Compared to the period before acupuncture From treatment, it was found that acupuncture treatment for 

pain was effective in reducing pain severity with statistically significant at (P <0.001). 
 

Keywords:   Acupuncture, Pain, Chinese Medicine  
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ฤทธิ์ต้านเชื อราของสารสกัดจากพริกไทยด าต่อเชื อ Talaromyces marneffei 

Antifungal Activity of Extract from Piper nigrum Linn. Agianst Talaromyces marneffei 
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Chayaphon Sriphannam1, Narong Nuanmuang2, Patcharawan Tanamatayarat3, Wetaka Korkaew2, 

Chenchira Chainumbin2 Nongnuch Vanittanakom4 and Aksarakorn Kummasook2* 
 

บทคัดย่อ  
 Talaromyces marneffei เป็นเชื้อราก่อโรคฉวยโอกาสในผู้ป่วยท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ 

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากพริกไทยด าในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ  T. marneffei ท้ังหมด 9 

สายพันธ์ุ ในการทดสอบฤทธ์ิต้านเชื้อราเบื้องต้นด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสารสกัดจากพริกไทยด าสามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อ T. marneffei สายพันธ์ุมาตรฐาน F4 (CBS 119456) ได้ท้ังในสภาวะราสายและยีสต์ จากนั้นน าเชื้อท้ัง 9 สายพันธ์ุ 

มาทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดท่ีน้ ามันจากพริกไทยด าสามารถยับยัง้ T. marneffei ด้วยวธีิ Agar dilution พบวา่ ในสภาวะราสาย

ค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อสายพันธ์ุ F4, PM57-1, PM57-2, PM57-3, PM57-5, PM57-6 และ PM57-8 เท่ากับ 

0.078%(v/v) สายพันธ์ุ PM57-4 และ PM57-7 เท่ากับ 0.039%(v/v) ส่วนในสภาวะยีสต์ สายพันธ์ุ F4 และ PM57-2 เท่ากับ 

0.0012%(v/v) สายพันธ์ุ PM57-5 เท่ากับ0.0006%(v/v) สายพันธ์ุ PM57-1, PM57-3, PM57-4, PM57-5, PM57-7 และ 

PM57-8 น้อยกว่า 0.00015%(v/v) ดังนั้น สารสกัดจากพริกไทยด าอาจน ามาใช้ร่วมในการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย

ภูมิคุม้กันบกพร่องได้ จ าเป็นตอ้งอาศัยการศกึษาค้นควา้วจิัยเพิ่มเตมิต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  Talaromyces marneffei, ฤทธ์ิต้านเชื้อรา, พริกไทยด า 
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-Abstract- 

Abstract  
 Talaromyces marneffei is an opportunistic in immunodeficiency patients, especially AIDS patients.  This research 

objective was to investigate antifungal activity of extract from Piper nigrum Linn. against 9 revealed that extract from Piper 

nigrum Linn.  inhibited growth of T.  marneffei standard strain F4 (CBS 1945)  either mold or yeast.  Minimal Inhibitory 

concentration (MIC) was determined by agar dilution method. The MIC for T. marneffei mold phase of strains including F4, 

PM57-1, PM57-2, PM57-3, PM57-5, PM57-6 and PM57-8 was 0.078%(v/v), whereas the strains PM57-4 and PM57-

7 was 0.039%(v/v). In yeast phase, the MIC for F4 and PM57-2 strains was 0.0012%(v/v), whereas PM57-5 strain was 

0.0006%(v/v) . Additionally, the MIC for PM57-1, PM57-3, PM57-4, PM57-5, PM57-7 and PM57-8 strains was less 

than 0. 00015% ( v/ v) .  Therefore, extract from black pepper may use as a treatment for opportunistic infections in 

immunocompromised patients. However, further research is still required. 
 

Keywords: Talaromyces marneffei, antifungal activity, Piper nigrum Linn. 

 

 

   
 

 

 

 



293 

 

-Abstract- 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพธิภัณฑ์สัตว์น ้าเชิงโต้ตอบส้าหรับ

เด็กเรียนรูช้้า 

The Applying to Use AR-Code Technology for Development of Interactive 

Aquarium for Slow Learner   
 

พาสนา เอกอุดมพงษ์1* และ สิรริักษ์ ขันฒานุรักษ์1  

Passana Ekudompong1* and Sirirak Khanthanurak1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบ

ส้าหรับเด็กเรียนรู้ช้า 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบกับการใช้ตู้แสดงโครง

กระดูกสัตว์น้้า 3) ศึกษาความคงทนทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ช้าจากการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบกับการใช้ตู้  

แสดงโครงกระดูกสัตว์น้้า ผู้เข้าทดลองท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนเรียนรู้ช้า จ้านวน 20 คน  

ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลการทดลองใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบ กับการใช้ตู้แสดงโครงกระดูก

สัตว์น้้า ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – มิถุนายน 2562 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวจิัยพบว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบส้าหรับเด็กเรียนรู้ช้า ผ่านการประเมนิจาก

ผู้เชี่ยวชาญในระดับดี จากการเปรียบเทียบการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบกับตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้้า มีความ

แตกต่างกัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพธิภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยตูแ้สดงโครง

กระดูกสัตว์น้้า ท้ังยังพบว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าเชิงโต้ตอบมีความคงทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วย 

ตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้้า 
 

ค้าส้าคัญ:   เอ – อาร์โค้ด, เด็กเรียนรู้ช้า, พพิธิภัณฑส์ัตว์น้้า  
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-Abstract- 

Abstract     
The objectives of this research were to 1 )  develop AR-  code interactive aquarium for user’ s slow learners, 

and 2 )  study students’  learning achievement using interactive aquarium and fish skeleton display, and 3 )  study 

retention of slow learners regarding the use of interactive aquarium for learning. The sampling population consisted of 

twenty students. Purposive sampling was used for this purpose.  The data needed for the study was collected during 

the trial use of the interactive aquarium between February 2019 and June 2019. The analyzing statistic was frequency, 

average, standard deviation.  Results from the research revealed that, the interactive aquarium was effective as the 

expert in good level, based on the comparison of data collected from the two groups of students, there was a difference 

of learning achievement gained by these students. Learning achievement of student learning with interactive aquarium 

was higher than those who utilizing fish skeleton display.  The study also found that retention of slow learners regarding 

the use of interactive aquarium was higher than those who utilizing fish skeleton display. 
 

Keywords:   Ar- code, Slow learners, Aquarium 
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-Abstract- 

ระบบเพื่อการบริหารจดัการในการโปรโมตและสั่งซื อสนิค้า : กรณีศกึษารา้น Coffee Mugs 

System for Management of Promotion and Purchase of Products : Case Study of 

Coffee Mugs shop 
 

ยืนยง กันทะเนตร1*, กรกฏ เนียนไธสง1 และ ทัศนยี์ วงศ์ถา1  

Yeunyong Kantanet1*, Korakot Nianthaisong1 and Tussnee Wongtha1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบท่ีจะช่วยเพิ่มช่องทางในการส่ังซื้อสินค้าให้กับทางร้าน Coffee Mugs  

2) พัฒนาระบบท่ีจะช่วยโปรโมตข่าวสารของทางร้าน Coffee Mugs ให้กับลูกค้าได้รับทราบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 4 จ้านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1) ระบบเพื่อการบริหารการจัดการและสั่งซื้อสินค้า 2) แบบสอบถาม-ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3) แบบประเมินคุณภาพระบบ

การบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซื้อสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) ระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสินค้ามสี่วนของระบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ

ผู้ใช้งานระบบ และส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อ 

สินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 )ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสินค้า

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 

ค้าสา้คัญ:   ระบบ, การบริหารจัดการ, โปรโมต, สั่งซื้อสินค้า 
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-Abstract- 

Abstract 
This research aims to 1 )  develop a system that will increase the way of ordering products to Coffee Mugs.  

2) Develop a system to help promote Coffee Mugs news to customers. The sample was 30 students of the 4th year 

Information Technology program, University of Phayao.  The research tools used were a system for management  

of promotion and purchase of products, A Qualitative Evaluation form, and A Satisfaction Questionnaire.  The data 

analysis uses basic statistics which are mean and standard deviation. 

The results of the research are as follows: 1) The management system for promoting and ordering products 

has 2  parts of the system which are users and administrator, 2 )  The users’  satisfaction towards The management 

system for promoting and ordering products was at the high level, and 3) the quality of The management system for 

promoting and ordering products identified by experts was at a high level. 
 

Keyword:   System, Management, Promote, Order 
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-Abstract- 

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัด

เชียงราย ในรูปแบบแอปพลเิคชัน บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 

Learning English For Student in Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai : 

Application Platform On the Android operating system.  

ชลิดา จันทจิรโกวิท1* 

Chalida Janthajirakowit1*  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และศึกษาความพึง

พอใจของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูล น้ามาสร้างสื่อการเรียนการสอนด้าน

ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น บนระบบปฏบัิตการแอนดรอยด์ เพื่อชว่ยพัฒนาพื้นฐานและทักษะด้านการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยส่วนของเนื้อหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และส่วนของแบบฝึกหัด

ด้านภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด

เชียงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน และ

คัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างด้วยวธีิสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sample) คือ นักศกึษา จ้านวน 30 คน เพื่อศกึษาความพึง

พอใจของผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีได้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.62) และผู้ใช้มี

ความพงึพอใจตอ่สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (x̄ = 4.75) 
 

ค้าสา้คัญ:   สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, แอปพลิเคชั่น 
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-Abstract- 

Abstract  
 The objectives of this study were to develop Learning English For Student in Chiangrai Rajabhat University, 

Chiangrai, Application Platform On the Android operating system and to examine the satisfaction of system users. The 

researcher collected data, content and analyzed data. Used to create develop Learning English For Student in Chiangrai 

Rajabhat University, Chiangrai, Application Platform On the Android operating system form.  To help improve the 

fundamentals and skills of English language teaching of students Which consists of the content section of English 

language knowledge and parts of the English language exercise The efficiency of Learning English For Student in 

Chiangrai Rajabhat University. The efficiency of Learning English For Student in Chiangrai Rajabhat University,Chiangrai 

province is done by evaluating from 3 experts and have tested with 30 users to study the satisfaction of users. From 

the results, the effectiveness of Learning English For Student and the satisfaction of users were 4 . 62  and 4 . 75  as 

highest level.  
 

Keywords:   Learning English, English Language, Application  
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-Abstract- 

การบริหารจัดการหมูบ่้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภอเวียงป่า

เป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Travel Village Management in Pongtewee Village, Banpong Sub-district, Wiang 

Pa Pao District, Chiang Rai Province for Promote Sustainable Tourism on the 

Philosophy of Sufficiency Economy through the Internet 

 

จักรี พิชญ์พิบุล1*, พึงพศิ พิชญ์พิบุล1, วีนารัตน์ แสวงกิจ1 และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล1 

Chakri Phitphibun1*, Puengpit Phitphibun1, Weenarut Savangkit1 and Angsana Phongnumkul1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี ต้าบล  

บ้านโป่ง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์ 

เพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (2) เคร่ืองมือส้าหรับพัฒนาระบบ (3) แบบวัดประสิทธิภาพของระบบ  

(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วน้าไปวัดประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน  

3 คน แล้วน้าไปวัดความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบจ้านวน 30 คน โดยจัดท้าเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน้าคะแนนท่ีได้จากการประเมนิมาหาค่าเฉลี่ย 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบท่ีมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการท้างานของระบบ อยู่ในระดับมาก 

(x̄=4.00) ด้านการออกแบบระบบ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.05) และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ อยู่ในระดับมาก  

(x̄=4.11) (2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการท้างานของระบบ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̄=4.30) ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.39) และด้านการน้าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (x̄=4.33) 
  

ค้าส้าคัญ:   หมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว, บ้านโปง่เทว ีส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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-Abstract- 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop travel village management in Pongtewee village, Banpong 

sub-district, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province for promote sustainable tourism on the philosophy of sufficiency 

economy through the Internet, and analysis to find the user’s satisfaction of the system. The tools used in the research 

include (1) The interview form for system analysis and design (2) Tools for develop the system. (3) The expert’s 

measure performance of the system. (4) The user’s satisfaction questionnaire of the system. 

 The results of the research were as follow (1) Development results of the system had average performance 

as follows: the functional of the system was at high level (x ̄=4.00), the design of the system was at high level (x ̄=4.05), 

and the security of the system was at high level (x̄=4.11). (2) Analysis of user satisfaction with the system were divide 

as follows: the functional of the system was at highest level (x ̄=4.30), the design of the system was at highest level 

(x ̄=4.39), and the utilization was at the highest level (x̄=4.33). 
 

Keywords: Travel village, Pongtewee village, Promote tourism 
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-Abstract- 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการฐานขอ้มูลการวนิิจฉัยโรคเบื องต้น 

Database Management of Common Health Screening Test 
 

ยืนยง กันทะเนตร1*, พุทธชาด สัตยาศัย2 และ เชาวน์ ปอแก้ว3  

Yeunyong Kantanet1*, Puttachad Sattayasai2 and Chaow Porkaew3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

การวนิจิฉัยโรคเบือ้งต้น ซึ่งเป็นการวจิัยเชงิพัฒนา วธีิการใชห้ลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เร่ิมจากการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เพื่อน้าไปออกแบบและ  

พัฒนาระบบ หลังจากนัน้ได้ทดสอบประสิทธิภาพการท้างาน ปรับปรุงแก้ไข น้าระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไปตดิตัง้ให้ผู้ใช้ได้

ทดลองใช้งานระบบ และประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย ส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล  

การวนิจิฉัยโรคเบื้องตน้ เพื่อเป็นแนวทางในการแยกแยะโรค และชว่ยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตอ่ไป ส่วนผล

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท้างานได้ตาม

ฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยภาพรวมของผลการประเมินความ

พึงพอใจส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.35 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี และผู้ใช้ท่ัวไปได้ค่าเฉลี่ย อยู่ท่ี 

3.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี แสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีสามารถ

น้าไปประยุกต์เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือสามารถน้าฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

อื่นตอ่ไปได้ 
 

ค้าส้าคัญ: ระบบสารสนเทศ, ฐานขอ้มูล, การคัดกรองด้วยตนเอง, วนิจิฉัย 
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-Abstract- 

Abstract  
The purpose of this research is to study and develop the information system for managing common health 

screening test database.  By using SDLC as a guideline, the studies started with common health data collection, user 

requirement analysis, and database design and development. Lastly, the system was tested and evaluated by users. 

According to our 4 user satisfaction tests, including functional requirement test, functional test, usability test and security 

test, the overall satisfaction score given by medical personnel was 4 . 3 5  out of 5  while the average score of other 

users was 3.86. The results indicate that the system is accurate, practical and user-friendly. 
 

Keywords: Information System, Database, Self-screening, Diagnose 
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-Abstract- 

ระบบจ้าแนกบุคคลเพื่อการพัฒนาสมาร์ทโฮมโดยใช้วิธีการเรียนรูข้องเครื่อง 

The Person Classification for Smart Home Development Using Machine Learning 

Methods 
 

ธวัชชัย เรือนเฟย1, ภัทรชัย โพธิ์เจรญิ1 และ เสถียร หันตา1* 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์ รวมถึง

ระบบสมาร์ทโฮม ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่สมาชิกภายในบ้าน การพัฒนาระบบ

จ้าแนกบุคคลท่ีอาศัยภายในบ้านมีความจ้าเป็นส้าหรับสมาร์ทโฮมเนื่องจากแต่ละบุคคลมีความต้องการแตกต่างกัน หาก

ระบบสามารถแยกแยะบุคคลได้ก็จะท้าให้ออกแบบการตอบสนองต่อบุคคลนั้น ๆ ได้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะ

พัฒนา ระบบจ้าแนกบุคคล ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการสร้างระบบท่ีตอบสนองให้กับผู้ใช้งานได้ทันที และเพื่อใช้เป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาสมารท์โฮมที่มปีระสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ใชเ้ทคนิค Data mining เพื่อจัดการขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีต้องการและ

สร้างตัวแบบพยากรณ์เพื่อจ้าแนกบุคคลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) ประกอบด้วย Deep 

learning, k-Nearest Neighbors, Naïve Bayes และ Decision Tree โดยน้าข้อมูลภาพท่ีได้มาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูล

ดิจิทัล แล้วจึงน้าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ เพื่อท่ีแยกแยะบุคคลจากภาพท่ีได้จากการจับความเคลื่อนไหว จากนั้นท้าการ

วัดประสิทธิภาพโดยวิธีการ five-fold cross validation ผลการทดลองพบวา่ ตัวแบบพยากรณ์ท่ีใชก้ารจ้าแนกแบบ Decision 

Tree มปีระสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยให้ผล Accuracy ท่ี 85.71% 
 

ค้าส้าคัญ:   สมาร์ทโฮม, ประมวลผลภาพ, การเรียนรู้ของเครื่อง  
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-Abstract- 

Abstract 
 Today, technology is vital to life and has become a part of human life.  Including smart home systems that 

was created for the comfort and safety of home members. The development of a classification system for people living 

in a home is necessary for Smart Home because each person has different needs.  If the system can identify people, 

it will be designed to respond to that person needed.  This research aims to develop personal classification system 

which is an important part in creating a system that responds to users instantly. Data mining techniques were used to 

prepare data into the desired format.  The predictive models were created to identify people using machine learning 

techniques, including Deep learning, k-Nearest Neighbors, Naïve Bayes and Decision Tree.  In order to create the 

predictive model, the image data were captured from web camera by motion capture method and prepare the dataset 

for machine training.  Then, the performance of the prediction models was measured by five- fold cross validation 

method.  The results showed that the predictive models using Decision Tree classification provide the best accuracy 

result at 85.71%. 
 

Keywords:   Smart Home, Image Processing, Machine leaning  
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-Abstract- 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการขยะติดเชื อในจังหวัดพะเยา 

Application of GIS for Infectious Waste Management in Phayao Province 
 

สุรศักดิ์ ศรสีุพัฒนะกุล1 และ วิภพ แพงวังทอง1*  

Surasak Srisupattanakul1 and Wipop Paengwangthong1*  
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศกึษานี้คอื 1) เพื่อระบุต้าแหนง่ทางเลือกที่เป็นไปได้ส้าหรับโรงก้าจัดขยะติดเชื้อ และ 2) เพื่อ

ก้าหนดเส้นทางของรถขนขยะ ภายหลังการประเมินตาม 10 เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษโดยใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 7 แผนท่ีเกณฑ์ท้ังหมดถูกซ้อนทับเข้าด้วยกันเพื่อสร้างค่าคะแนนรวมอย่างมีการถ่วงน้้าหนักท่ีสะท้อนความ

เหมาะสมของต้าแหนง่ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระยะหา่งจากพื้นท่ีต้นน้้า พื้นท่ีป่า พื้นท่ีชุมชน แหลง่น้้าผิวดิน บ่อบาดาล 

ถนน และโบราณสถาน ผลของการรวมคะแนนพบว่ามี 3 ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตั้งอยู่ท่ีอ้าเภอเมืองพะเยา 2 แห่ง และอ้าเภอ

แม่ใจ 1 แห่ง หลังจากนั้น เส้นทางรวบรวมขยะท่ีสั้นท่ีสุดของแต่ละต้าแหน่งทางเลือกถูกก้าหนดโดยใช้เคร่ืองมือ Network 

Analysis ของโปรแกรม ArcGIS และระยะทางการเดินรถถูกค้านวณอีกด้วยเพื่อสร้างการเรียงล้าดับท่ีสะท้อนต่อความ

เหมาะสมดา้นตน้ทุนขนส่ง 
 

ค้าส้าคัญ:   ขยะตดิเชื้อ, ท่ีต้ังเหมาะสม, การรวบรวมขยะ, เส้นทางสั้นท่ีสุด 
 

Abstract  

 The objectives of this study were 1)  to identify possible alternative sites for infectious waste disposal plants 

and 2)  to determine the route of the garbage trucks.  After assessment relied on the 10 criteria of Pollution Control 

Department using Geographic Information System, All 7 criteria maps are overlaid together to create a weighted scores 

reflecting the suitable of sites in environmental criteria i.e.  distance from headstream areas, forest areas, community 

areas, surface water sources, groundwater wells, roads and historic sites. The results of the aggregate results showed 

that there are 3 best choices: 2 in Mueang Phayao District and 1 in Mae Chai District. After that, the shortest garbage 

collection path of each alternative site is determined using Network Analysis tool of ArcGIS program.  Also, Driving 

distances were calculated to create a ranks reflecting the suitable in logistics costs. 
 

Keywords: Infectious Waste, Suitable Site, Garbage Collection, Shortest Route  
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-Abstract- 

ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ กรณีศกึษาทางเบี่ยง 

A Smart Mobile Traffic Lights System: Case study of diversion route 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น้าเสนอการออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี กรณีศึกษาทางเบ่ียง  

เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัตเิหตุท่ีเกิดจากการจราจรทางเบ่ียง เหมาะส้าหรับการใช้งานในบริเวณท่ีมี

การซ่อมแซมถนน 2 ชอ่งทางการจราจรหรือบริเวณท่ีมีการใชถ้นนทางเบ่ียง ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉรยิะถูกออกแบบ

ให้มีจ้านวน 2 เครื่อง ซึ่งระบบสัญญาณไฟจราจรท้ัง 2 เคร่ืองจะมีการตดิต่อสื่อสารระหวา่งกันและท้างานสัมพันธ์กันผ่าน

ระบบการสื่อสารไร้สาย 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ด้วยระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร โดยแต่ละเคร่ืองถูกควบคุมการท้างานด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีตัวตรวจรู้ท้าหน้าที่ตรวจสอบจ้านวนรถที่เคลื่อนท่ีผ่านบริเวณทางเบ่ียง และแสดงผลสัญญาณไฟ

จราจรผ่านป้ายไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะท้างานได้ 2 โหมด คือ (1) โหมดอัตโนมัติ และ (2) โหมดท่ีมี 

ผู้ควบคุม ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ จากแบตเตอร่ี  ผลการทดสอบการท้างานของระบบสัญญาณไฟ

จราจรอัจฉริยะพบว่า สามารถท้างานได้ถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบ มีระยะการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรได้ชัดเจน 

ไม่น้อยกว่า 130 เมตร ตัวตรวจรู้สามารถตรวจจับรถได้ในระยะ 2 เมตร สามารถรับส่งข้อมูลด้วยการสื่อสารไร้สายได้ 

1,500 เมตร สูญเสยีก้าลังไฟฟา้ 25 วัตต์ และใชง้านได้อย่างตอ่เนื่องไม่น้อยกวา่ 18 ชั่วโมง 
 

ค้าส้าคัญ:   สัญญาณไฟจราจร, การจราจรทางเบ่ียง, ตัวตรวจรูท้างแสง, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การสื่อสารไร้สาย 
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-Abstract- 

Abstract  
This research is presenting the design of a smart mobile traffic lights system; the case study on diversion 

route, for the convenience of a traffic and reducing of accidents on a traffic diversion.   The smart mobile traffic lights 

system is suitable for a two- lane road construction area or for a diverted traffic area.   The smart mobile traffic lights 

are designed to have two devices.  They are interconnected and collaborated to each other through 2.4 GHz wireless 

communicating system with a range over 1 kilometer.  Each device is controlled by a microcontroller and uses photo 

sensor to count the vehicles moving pass the diversion then displays the number via traffic light.  Additionally, the 

device could be used with DC power supply of 12 volts battery.  The smart mobile traffic light system is designed to 

have two functions which are ( 1)  automatic function and (2)  manual function.   The result from the demonstration 

showed that the smart mobile traffic lights system could work correctly according to the design.  The distance of the 

traffic light to be clearly seen was at least 130 meters. The sensors could capture cars in 2 meters distance. The data 

could be transferred by wireless communication up to 1,500 meters. The traffic system could continuously work more 

than 18 hours and power dissipation is 25 watts. 
 

Keywords: Traffic Lights, Traffic Diversion, Photo Sensor, Microcontrollers, Wireless Communication 
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-Abstract- 

การศึกษาลักษณะอิเลก็โทรดท่ีมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนก๊าซ 

The Study of Electrode Characteristic to Breakdown in Gas Insulation 
 

ธวัชชัย สอนสนาม1* และ อัญญารัตน ์ประสันใจ1 

Tawatchai Sonsanam1* and Anyarat Prasanjai1  
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้น้าเสนอการศึกษาแรงดันเบรกดาวน์ในฉนวนก๊าซท่ีมีผลกระทบต่อการกระจายของสนามไฟฟ้าใน

อิเล็กโทรดแบบต่าง ๆ โดยใช้ชุดทดสอบท่ีได้มาตรฐานในระบบปิด ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ใช้

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์และกรณท่ีี 2 ใชอ้ากาศ โดยทดสอบท่ีความดัน 1 บาร ์ท่ีระยะแกป 2 4 6 และ 8 มิลลเิมตร ซึ่งท้ัง 

2 กรณี ใช้หัวอิเล็กโทรดแบบ แบน-แบน, กลม-แบน, แหลม-แบน และ แหลม-แหลม จากผลการทดสอบพบว่า ก๊าซคา

บอนไดออกไซด์จะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์มากกว่าอากาศกรณีทดสอบด้วยชุดอิเล็กโทรดแบบเดียวกันและอิเล็กโทรด

ทดสอบท่ีมีสนามไฟฟา้ไมส่ม่้าเสมอจะมแีรงดันเบรกดาวน์ต้่ากว่าอเิล็กโทรดท่ีมีสนามไฟฟา้สม่้าเสมอ 

 

ค้าส้าคัญ:   แรงดันเบรกดาวน,์ ฉนวนกา๊ซ 
 

Abstract 

 This paper analyzes the breakdown voltage in gas insulation with the effect of electric field. The experiment 

was separated in to 2 cases with consist of CO2 and air. Gap distances in this work were 2, 4, 6 and 8 mm, while the 

electrode was plane-plane, sphere-plane, rod-plane and rod-rod by controlled at 1 bar. In this experiment, it found 

that the CO2 had the higher breakdown voltage than the air.  Forthermore, the breakdown voltage of the field non-

uniformity was lower than that of the field uniformity. 
 

Keywords:   Breakdown voltage, Gas insulation 
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-Abstract- 

การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้าเพื่อใช้ในงานภาคสนาม 

Efficiency Assessment Induction Motor to using Fieldwork  
 

ภัควี หะยะมนิ1* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1 

Pakkawee Hayamin1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น้าเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้าเพื่อใช้ในงานภาคสนาม ซึ่งท้าการ

ทดสอบและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพมอเตอร์ 3 วิธี คือ 1) วิธีก้าลังไฟฟา้ (MEP) 2) วิธีสลิป (MES) และวิธีสลิปด้วยแรงไฟฟา้

ผกผัน (MEV) โดยท้าการทดสอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้าของห้องประลองพร้อมท้ังยังได้จ้าลองช่วงสภาวะการท้างานของ

มอเตอร์ไฟฟา้ท่ีสภาวะโหลดแตกตา่งกัน จากการทดสอบพบวา่การค้านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ด้วยวธีิ MEP และวธีิ MEV 

มคี่าผลตา่งค่อนข้างใกล้เคียง ซึ่งมอเตอร์ตัวท่ี 1 มคี่าผลตา่งน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 0.08% มอเตอร์ตัวท่ี 2 มคี่าผลตา่งนอ้ยท่ีสุดอยู่ท่ี 

0.13% และมอเตอร์ตัวท่ี 3 มีค่าผลต่างน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 0.45% ตามล้าดับ ซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกันกับการทดสอบ

ประสิทธิภาพมอเตอร์ด้วยวิธี MEP จากผลการทดสอบดังกล่าวผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวจิัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ี

สนใจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีก้าลังศกึษาแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์จากการใชง้านภาคสนามได้ 
 

ค้าส้าคัญ:   มอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน้า, การประเมินประสิทธิภาพ, งานภาคสนาม 
 

Abstract  

 This paper presents an Efficiency Assessment Induction Motor to using Fieldwork.  Which has been tested and 

analyzed for motor efficiency in 3 method, which are 1)  Power Method (MEP)  2)  Slip Method (MES)  and (3)  coefficient 

Voltage Slip Method (MEV)  by testing with induction motor of the Electrical Power System Lab and also Has simulated the 

operating conditions of electric motors at different load conditions From the tests, it is found that the calculation of motor 

efficiency using MEP and MEV methods has relatively close variances. The first motor has the smallest difference of 0.08%. 

The second motor has the smallest difference of 0.13% and the third motor has the smallest difference of 0.45% respectively. 

Similar to the MEP motor performance test, based on the test results, the researchers hope that this research will be  

a guideline for those who are interested or those involved. The study tested the motor from the field. 
 

Keywords: Induction motor, Efficiency assessment, Fieldwork  
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-Abstract- 

การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

Competency for HVAC Administrator in the building and factory 

 

ทนงศักดิ์ น้อยคง1* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล2 

Tanongsak Noikong 1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น้าเสนอ การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน  

เป็นงานวจิัยเชงิส้ารวจ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สมรรถนะผู้ปฏบัิติงานด้านระบบ HVAC กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรผู้ปฏบัิติงาน

ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้งานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมจากท้ังภาครัฐและ เอกชน 

จ้านวน 100 คน โดยการจัดกิจกรรม ประชาวเิคราะห์ ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท้างาน ผลการวจิัย

พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบภามและแบบประเมิน มาตรฐานสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ HVAC  

ในอาคารและโรงงาน มีดังนี้ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบภามมี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด ร้อยละ  85 สาขา 

วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 70 ประสบการณ์การท้างาน 5-10 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 62  กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับ 

การจัดท้าร่างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน ผลการประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน  

เพื่อแสดงความคิดเห็นและรับรอง สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน จากค่า IOC ผลการประเมินผ่าน 

ในทุกหัวข้อ มาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงานท่ีจัดท้า ตรงตามภาระงานท่ีต้องปฏิบัติจริง 

ในการท้างานของผู้ปฏบัิตงิานระบบHVAC ในอาคารและโรงงาน และสามารถน้าไปใชป้ระโยชนไ์ด้  
 

ค้าส้าคัญ:   สมรรถนะ, ระบบ HVAC 
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-Abstract- 

Abstract  
 This paper presents Developing Competency for HVAC Administrator in the building and factory.  It’ s a survey 

research, Purpose Achieve the target HVAC worker performance.  Employees are workers in buildings and factories 

operating HVAC systems in buildings and industrial plants from both the public and private sectors.  Analyze Leave a 

comment Exchange experience, the research found that the analysis of the data from the test and evaluation form. 

The performance standards for HVAC systems in buildings and factories are as follows.  Most graduates are 8 5%  

in engineering, 70%  in engineering, 5 - 10  years of experience, 62%  in most.  The target group agrees with the 

drafting of HVAC system performance in buildings and factories. The results of the assessment by the expert group to 

evaluate and certify. The Performance of HVAC systems in buildings and factories by ICO. Meet the real workload of 

the HVAC system. In buildings and factories. And can be used. 
 

Keywords:   Competency, HVAC system  
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-Abstract- 

การพยากรณ์อุณหภูมแิละความชื นในแปลงเกษตรแบบจุลภาค 

Forecasting of the Temperature and Humidity in Micro-Agriculture Plots 
 

วิรยิะ บริสุทธิ์1*, กวินทร์ จวิสุวรรณ1, ยุติ ฉัตรวรานนท์2 และ สุรัตติกาล สุวรรณพรห1 

Wiriya Borisut1*, Kawin Jewsuwun1, Yutti Chatwaranon2 and Surattikarn Suwannapro1 
  

บทคัดย่อ 
  ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีส้าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยข้อมูลท่ีได้มานั้นสามารถน้าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือสามารถ

น้าไปจัดการในธุรกิจได้ ในทางเกษตรกรรมนั้นข้อมูลท่ีมีความส้าคัญอย่างมากต่อการเพาะปลูก หรือการจัดการแปลง

เกษตร เพราะข้อมูลของการเพาะปลูกท่ีได้ เช่น ตัววัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน และอื่นๆนั้น ต้อง

น้ามาจากเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อมูลท่ีได้นั้นสามารถน้าไปพยากรณ์ ส้าหรับการบอกอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ซึ่งในงาน

ทดลองครัง้นี้เป็นการใชส้ามารถการพยากรณ์เชงิปริมาณ การพยากรณ์ท่ีวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลาเป็นพยากรณ์ล่วงหน้า

ให้เกษตรกรได้ทราบถึงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศในแปลงเกษตร ชุดทดลองสมองกลจะท้างานร่วมกับเซ็นเซอร์

อุณหภูมแิละความชื้นในอากาศ เพื่อท้าการเก็บขอ้มูลลงใน SD Card  
   

ค้าส้าคัญ:   พยากรณ,์ ชุดทดลองสมองกล, SD Card 
 

Abstract   
  The data is extremely important to humans.  The data obtained can be used for analysis or can be used to 

manage the business.  In agriculture, the data that is very important for the cultivation or management of agricultural 

plots because the data of crops are obtained such as temperature sensors, humidity of the air and humidity of the soil, 

etc. , must be taken from the sensor.  The data obtained can be used to forecast for temperature and humidity of the 

air. The propose of research use of quantitative predictions. by using forecast. Forecasting is analyzed using time series 

for cultivator to know the temperature data, humidity of the air in agricultural plots. The microcontroller will work with 

temperature sensors and humidity of the air sensors for keep the data to SD Card. 
 

Keywords:   Forecast, Microcontroller, SD Card  
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-Abstract- 

การควบคุมมอเตอร์ส้าหรับการให้น ้าของพืชแบบผสมผสานส้าหรับในแปลงเกษตร 

Motor Control for Feed Water of Mixed Plants in Agricultural Plot 
 

กวินทร์ จวิสุวรรณ1*, วิรยิะ บริสุทธิ์1, สาวติร ีพิบูลศิลป์1,2 และ ปุณยภา สุขรอด3 

Kawin Jewsuwun1*, Wiriya Borisut1, Sawitree Phieboolsilap1,2 and Poonyapa Sookro3 
 

บทคัดย่อ 
  อาชีพเกษตรมีความส้าคัญต่อประเทศไทยอย่างมากด้วยประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมส้าหรับในการ

เพาะปลูก และเป็นวัตถุดิบส้าคัญส้าหรับในการแปรรูปสินค้าในการส่งออกท้าให้เกิดรายได้สู่ประเทศและประชาชน และ

ด้วยหลักการเศรษกิจพอเพียงนั้นท้าให้ประชาชนเกษตรหันมาให้ความส้าคัญส้าหรับในการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน 

เนื่องจากได้ผลิตท่ีมีความหลากหลายส้าหรับในการน้าผลิตภัณฑ์ไปจ้าหน่าย ซึ่ งเป็นทางเลือกและช่วยลดการขาดทุนได้ 

แต่พืชทางการเกษตรส่วนใหญ่องค์ประกอบท่ีส้าคัญ คือ น้้าและสภาพอากาศท่ีเป็นปัจจัยส้าคัญ แต่ด้วยปัญหาท่ีเกิดคือ

สภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้ ปริมาณน้้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นท้าให้ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้จึงได้ให้ความส้าคัญส้าหรับการเก็บข้อมูลและควบคุมน้้าในแปลงเกษตรแบบจ้าลองโดยมีการปลูกพืช คือ 

ผักคะนา้ พริก กระเพรา และผักช ี เพื่อท้าการควบคุมการให้น้้าและดูผลการเจรญิเตบิโตของพชื 
 

ค้าสา้คัญ:  อาชีพเกษตร, สภาวะอากาศ, ดาต้าลอ๊กเกอร์, ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract  
  Agriculture is an important profession of Thailand.  As the country has suitable a climate for the cultivation 

which are raw materials for export product. The Sufficiency Economy makes agriculture focusing on integrated farming 

system. As there is a variety of selling products is one option in order to reduce losses. Most of agricultural plants have 

water and climate as an important component.  Therefore, the problem is when a climate has changed, water would 

change which directly affects plants.  In this research aims to keep the data and control the amount of water in 

agricultural plot model. By plants such as kale, chili, basil and coriander are planted to control watering and to observe 

the growth of plants. 
 

Keywords:   Agriculture, Climate, Data locker, Microcontroller 
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-Abstract- 

การตรวจสอบทัศนคติของนักเรียนต่อกิจกรรมหุ่นยนต์สะเต็มศกึษาในเขตพื นท่ีเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย 

Investigation of Students’ Attitude toward STEM Robotic Activities in Eastern Economic 

Corridor of Thailand 
 

สันติ หุตะมาน1*, ศศธิร ชูแก้ว1, สรรพงศ ์ทานอก1, ศุภชัย หอวิมานพร1, ธาริณี ทองเกิด1 และ  

วัชรนิทร์ โพธิ์เงนิ1 

Santi Hutamarn1*, Sasithon Chookaew1, Sanpong Thanok1, Supachai Horwimanporn1  

Tharinee Thongkerd1 and Watcharin Po-ngaen1  
 

บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้ได้ท้าการศกึษาทัศนคติของนักเรียนตอ่กิจกรรมหุน่ยนตส์ะเต็มศกึษาโดยใช้เทคโนโลยหีุ่นยนต์เป็น

พื้นฐานในการเรียนรู้และแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ กับโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

ภายใตค้วามร่วมมอืของมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชวีศกึษาท่ีจะเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้มีความสามารถท้ังทางด้าน

วิชาการและทักษะความช้านาญด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเร่ิมจา

การปลูกฝั่งแนวความคิดท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ผลจากการด้าเนินกิจกรรมบูรณาการดังกล่าวปรากฏว่า 

สามารถสะท้อนทัศนคติของผู้เรียนท้ังในมิติของการกระตุ้นความสนใจ ความตระหนักรู้ และความพึงพอใจต่อกิจกรรม  

ซึ่งผู้เรียนเห็นว่าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี้าคัญอยา่งไรต่อการด้าเนินชวีติท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:   หุ่นยนตส์ะเต็มศึกษา, เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 

Abstract  

This article is to study the students’ attitude toward STEM robots learning activities with robotic based learning 

and to show the relation of basic knowledge related to science, technology, engineering, and mathematics (STEM) 

with real world that apply knowledge together. This activity was hold based on cooperative of university and vocational 

college in order to prepare the potential students who are academic and industrial expert skills in Eastern Economic 

Corridor of Thailand.  The results of this activities are reflected three dimensions of students’  attitude consisting of: 

motivation, awareness, and satisfaction toward learning activities. In addition, they know that science and technology 

are extremely important in life both now and in the future. 

Keywords:   STEM Robotic, Eastern Economic Corridor 
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-Abstract- 

การท้านายท่าทางผู้สูงวัยด้วยการแมชชิ่งความสัมพันธ์ข้อมูลด้วยกราฟ  

Postural Prediction in Older Adults with Matching Relational Features based on 

Conceptual Graph   
 

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1* 

Nutchanun Chinpanthana1* 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งท่ีจ้าเป็นอย่างมาก การตรวจจับกิจกรรมประจ้าวันกลายเป็นหัวข้อวิจัยท่ีน่าสนใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีการแสดงถึงการรวบกันของรูปแบบทางสถิติเพื่อท้าการแมพไปยังความสัมพันธ์ของภาพ  

มหีลายวธีิการท่ีถูกน้าเสนอเพื่อใชใ้นการระบุกิจกรรมด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ แตอ่ยา่งไรก็ตามยังคงเป็นหัวข้อท่ีท้าทายเพื่อให้

ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องมากขึ้น  ในงานวิจัยนี้ได้น้าเสนอการจ้าแนกข้อมูลผู้สูงวัยท่ีขึ้นกับวัตถุท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมและ

ความสัมพันธ์  เพื่อสามารถน้าใชใ้นการหาภาพผลลัพธ์ท่ีต้องการของผู้ใชง้านได้มากขึน้ โดยท่ีจะมุง่เน้นไปในส่วนของกิจกรรม

ส้าหรับการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย ส้าหรับการค้นหาข้อมูลภาพดิจิ ทัล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้   

(1) การเตรียมข้อมูลวัตถุบนภาพ (2) การแทนท่ีข้อมูลด้วยความสัมพันธ์วัตถุ (3) การสร้างความสัมพันธ์ (4) การวัด

ประสิทธิภาพข้อมูล จากผลการทดลองด้วยการจ้าแนก ได้คา่เฉลี่ยความถูกตอ้งเป็น 83.39% ด้วยชุดข้อมูลท่ี 2 
 

ค้าส้าคัญ:   ท่าทางผู้สูงวัย, การท้านายความสัมพันธ์, การประมวลผลภาพ, การประมวลผลภาพดว้ยค้าศัพท์ 
 

Abstract  
 Human activity recognition of older people is one of the active research areas in computer vision for various 

contexts like security surveillance, healthcare and human computer interaction.  Most previous research has been 

concentrated on using characteristics of the human object such as shape, silhouette, colors, poses, and body motions 

are then properly extracted and represented by a set of features.  Subsequently, an activity detection or statistical 

classification algorithm is applied on the extracted features to recognize the various characteristic human activities. In 

this paper, we are proposed a new model to postural prediction in older adults with matching relational features. The 

model is composed of four steps:  ( 1 )  data collection, (2 )  object representation, (3 )  create the relationship, and (4 ) 

shows the quantitative measure of technical efficiency search results.  The experimental results indicate that our 

proposed approach offers significant performance improvements in the prediction the older human activities, compare 

with other features, with the maximum of 83.39% with data set 2.    

Keywords: Postural older adults, Prediction relationship, Image processing, Image annotation 
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-Abstract- 

การบริหารจัดการระบบเลี ยงไก่ไข่โรงเรือนเปดิแบบอัตโนมัตโิดยใช้โปรแกรม LabVIEW 

Automatic Management of Raise Egg-Laying Chickens in Poultry House Systems 

Using LabVIEW 

 

อภริัญธ์ จันทร์ทอง1*, อาคม ลักษณะสกุล1, ศักดิ์ชัย ตันติววิัทน์2 และ ภารดา อุทโท3 

Apirun Chanthong1*, Arkhom Luksanasakul 1, Sughai Tantiiwat2 and Parada Utto3   
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น้าเสนอเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมอ้านวยความสะดวกด้วยโปรแกรมLabVIEW ซึ่งปัจจุบัน

เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมากจนท้าให้การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถควบคุมผ่านโปรแกรม โดยน้ามาใช้ให้เกิด

ประโยชนม์ากยิ่งขึ้น การควบคุมด้วยโปรแกรมLabVIEW ข้อดีคอืสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยจะสังเกตเห็น

ความเปลี่ยนแปลงได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้การวิเคราะห์และการสร้างระบบควบคุมประกอบด้วย 

การควบคุมอุณหภูมิการถ่ายเทหรือการระบายอากาศ การควบคุมแสงสวา่ง จากผลการทดสอบพบวา่การท้างานของระบบ

กับโปรแกรม LabVIEW การท้างานตามเงื่อนไข ด้วยการรับค่าอุณหภูมจิากTemperator Sensor สามารถท้างานได้สมบูรณ์

ท้ังการแสดงผลและการควบคุมเปิดปิดของระบบแสงสวา่งและใชง้านได้จรงิ 

ค้าส้าคัญ:   การเลีย้งไก่ไข่, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, โปรแกรม LabVIEW 

Abstract  
 This article presented a design program called “LabVIEW”. According to the available of advanced technology 

at present, more convenient and benefits can gain from using a control program on the equipment. One good thing of 

using the LabVIEW Program was that the controller could command on the computer screen. If there was any changes 

occurred, the controller could notice conveniently and keep the information for analysis. The constructed control system 

consisted of a temperature ventilation and a lighting control.  From the test results, the control system functioned well 

with the LabVIEW Program. Under a condition of receiving the temperature value from the Temperature Sensor, they 

also worked perfectly and practically both in terms of displaying the results and controlling the on-off lighting system.  

Keywords:   Raising chickens, Automatic control system, Program LabVIEW 
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-Abstract- 

การพัฒนาระบบให้บรกิารโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Development of Classroom Audio Visual Service System : School of Engineering  

University of Phayao 
 

สุพัตรา ใจมูลมั่ง1* 

Supatra Chaimoonmung1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน และเพื่อเสนอแนวทาง 

การพัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเก็บข้อมูล 2 ด้าน คือ 

ด้านบุคลากรท่ีใช้งาน และด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ให้องเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์และ

บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีใช้งานห้องเรียนจริง น้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แล้วด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงห้องเรียน 

จ้านวน 10 ห้อง และด้าเนินการประเมินผลอีกคร้ังหลังจากท่ีได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ อยู่ท่ีระดับ ดี ส่วนความพึงพอใจในอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับ พอใช้  

ผลการศกึษาในภาพรวมของท้ัง 2 ด้าน อยูใ่นระดับ ดี และยังมขี้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอยา่งท่ีท่ีจะต้องท้าการปรับปรุงตอ่ไป  
 

ค้าส้าคัญ:   โสตทัศนูปกรณ,์ ผู้ให้บริการ, ผู้ใชบ้ริการ 
 

Abstract  

  This research aims to study classroom audio visual user satisfaction, and propose classroom audio visual 

service system improvement in School of Engineering, University of Phayao. User satisfaction information was collected 

toward service staff and audio- visual instruments.  Research samples included lecturers and staff in School of 

Engineering. The collected information and data from the samples were analyzes. The audio-visual service system in 

10 classrooms were improved according to the analyzed results.  After the system improvement, user satisfaction 

information was collected and evaluated.  The findings revealed that user satisfaction toward service staff was good, 

while user satisfaction toward audio-visual instrument was moderate. Even though a total user satisfaction score was 

good, and several suggestions required further action. 
 

Keywords: Visual Instrument, Service Providers, Users   
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-Abstract- 

ชุดสาธิตระบบควบคุมอณุหภูมิและความชื นแบบ PID CONTROL ส้าหรบัโรงเรือนการเกษตร 

Demonstration Set Controlled Humidity and Temperature PID CONTROL for 

Agricultural Greenhouses 

 

ชัยยศ ค้ามี1* 

Chaiyos Commee1* 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบพไีอดี คอนโทรล ส้าหรับ

โรงเรือนการเกษตร โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในแบบจ้าลองโรงเรือนการเกษตรแบบปิด แบบพีไอดี คอนโทรล 

ด้วยโปรแกรม LABVIWE ผ่าน NI6008 ผลการวจิัยพบวา่ชุดจ้าลองทีสร้างขึน้สามรถใชง้านได้ดแีละสามารถประยุกต์ใช้กับ

งานควบคุมในโรงเรือนเกษตรจรงิได้ 
 

ค้าส้าคัญ: ชุดสาธติระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบพไีอด ีคอนโทรล ส้าหรับโรงเรือนการเกษตร,พไีอด ีคอนโทรล 
 

Abstract  
 The objective of this research are construct the Demonstration set controlled humidity and temperature  

PID CONTROL for Agricultural Greenhouses.  By controlling the temperature and humidity in the closed agricultural 

greenhouse model with PID control method.  the LABVIEW program through NI 6008  are used for run program.  

The result of the research shows that the constructed model can work well and can be applied to the control in real 

agricultural houses. 
 

Keywords: The Demonstration set controlled humidity and temperature PID CONTROL for Agricultural Greenhouses,  

PID CONTROL 
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-Abstract- 

เครื่องให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัตโิดยใช้โปรแกรม (PLC) ควบคุม  

Automatic Pigs Feeding by Program Programmable Logic Controller (PLC)  

 

สมโภชน์ วงษ์เขียด1*, มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล1, จติรตรา มีอุดมคติกุล1 และ ภุชงต ์จันทร์จริะ2 

Sompod Wongkead1, Mallika Chatchawankitkun1, Chittra Meeudomkatikool1 and Puchong Chanjira2 
 

บทคัดย่อ 
 การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งในการด าลงชีวิตและเป็นอาชีพเสริมโดยเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านหรือหลังบ้าน  

ส่วนอาหารท่ีใช้เลี้ยงสุกรนั้นจะเพียงมีร าข้าว ปลายข้าวท่ีได้จากการท านา พืชผักสวนครัวท่ีปลูก และเศษอาหารจากการ

บริโภคและในปัจจุบันการเลี้ยงสุกรได้น าอาหารส าเร็จรูปเพื่อสะดวงในการให้อาหารสุกร ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการให้อาหาร

ในแต่วันจ าเป็นต้องให้อาหารสุกรตามเวลาที่เคยท าการให้อาหารและเมื่อผู้เลีย้งไมไ่ด้อยูบ้่านหรือท่ีฟาร์มลีย้งตอ้งเสียเวลา

ในการท างานส่วนอื่น ๆ ในการศึกษาค้นคว้าเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม Programmable logic 

control (PLC) ควบคุม มีจุดประสงค์เพื่อน าเทคโนโลยี PLC ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาดูแลในเร่ืองระบบการให้

อาหารสุกลท่ีมาช่วยให้กับเกษตรกร หรือผู้ประกอบการให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกท้ังยังลดค่าใช้จ่ายลงและ

ประหยัดคนดูแลในการเลีย้งสุกล  

ในการศึกษาค้นคว้าเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม PLC ควบคุมเพื่อประหยัดเวลาและลดค่า

ใช่จ่ายของผู้ประกอบการและช่วยลดขั้นตอนในการท างานท าให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็น

อุปกรณท่ี์ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเพื่อน าไปใชใ้นการเลีย้งสุกรตอ่ไป                                   
 

ค าส าคัญ:   อัตโนมัต,ิ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์, ควบคุม  
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-Abstract- 

Abstract  
 Raising pigs of farmers are a part of life-saving and as an extra occupation by raising them under the house or 

backyard.  As for food that is used to feed pigs, it only contains rice bran.  Broken rice obtained from farming Vegetable 

garden And food scraps from consumption, and at present, the pig farming has brought ready-made food to reflect the 

pig feeding Problems that occur in day-to-day feeding are necessary to feed the pigs at the time of feeding, and when 

the person is not at home or at the farm, Lyon has to waste time working on other parts of the machine research. 

Automatic pig feeding by using Programmable logic control (PLC)  program.  The objective is to bring PLC technology in 

modern technology to take care of the pig feeding system. By helping farmers. Or operators to be more comfortable Also 

reducing costs and saving caretakers in farming 

 In the study of automatic pig feeders using the PLC control program to save time and reduce the cost of the 

operator and help reduce the working process, which benefits the farmers and the agricultural sector, which is a device 

that helps Convenient for farmers to use in raising pigs      
 

Keywords:   Automatic, Program programmable logic controller (PLC), Control  
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-Abstract- 

ชุดการทดลองเก็บข้อมูลส้าหรับน้าไปวิเคราะห์ในแปลงเกษตร  

Data Locker for Analytical in agriculture Plots 
 

ปิยะภัทร พว่งศรี1*, จติรภรณ์ นางทิน1,  ยุติ ฉัตรวรานนท์1 และ ศักดา พรหมเหมือน1 

Piyapat Poungsr1*, Jitraphorn Nangtin1, Yutti Chatwaranon1 and Sakda Prommeuan1  
 

บทคัดย่อ  
ในปัจจุบันสภาวะอากาศท่ีมีการเปลี่ยนตลอดเวลาอันเกิดจากสภาวะโลกร้อนส่งผลท้าให้สภาพ อากาศท่ัวโลกมี 

การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบการด้าเนินชวีิตของมนุษย์ท้ังทางด้านการเป็นอยู่อาศัยด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพ

เกษตรท่ีต้องพึ่งอาศัย ดิน ฟ้า อากาศ อยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลท่ีท้าให้ การประกอบอาชีพแบบเดิมส่งผลกระทบต่อ 

การด้าเนินประกอบอาชีพ เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของพืชต้อง อาศัย น้้า แสงแดด และอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้มองเห็นความส้าคัญการเก็บข้อมูลในรูปแบบพ้ืนท่ีย่อย (Microclimate) เพราะเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะส้าหรับ

เกษตรข้อมูลท่ีน้ามาวิเคราะห์ จะได้ถูกต้องแม่นย้าและให้มีประสิทธิภาพส้าหรับในการหาพืชเพาะปลูกตามสภาวะอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลง โดยเป็นการเก็บในรูปแบบ ดาต้าล๊อกเกอร์ ซึ่งเป็นการเก็บวัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ 

ความช้ืนในดิน และความเขมแ้สงโดยใชชุ้ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ค้าส้าคัญ:   อาชีพเกษตร, สภาวะอากาศ, ดาต้าลอ๊กเกอร์, ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract  
In the present, the climate is constantly changing due to the global warming. The result of climate change is 

affecting the human life such as living, career especially agriculture that must rely on the weather all time. The growth 

of plants requires sunlight, water and climate suitable for growing plants.  In this research proposed to keep data in 

microclimate because it is specific area for agriculture. The data analyzed is accurate and effective for the plants grown 

under climate change.  The data is stored in the data locker, which keep of day, month, year, time, temperature, 

humidity of air, humidity of soil and light intensity using a microcontroller.  
 

Keywords: Agriculture, Climate, Data Locker, Microcontroller 
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-Abstract- 

อทิธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน ้าท่าในลุ่มน า้ยมตอนบน 

Effect of Land Use Change on Runoff in Upper Yom River Basin 

ต่อศักดิ ์ประเสริฐสังข์1 และ อนุสรณ์ บุญปก2* 

Torsak Prasertsang1 and Anusorn Boonpoke2* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาแบบจ้าลองส้าหรับใช้ในการประเมินปริมาณน้้าท่าในลุ่มน้้าสาขาแม่น้้ายมตอนบนได้

อย่างเหมาะสม สามารถน้าไปใช้ในการประเมินปริมาณน้้าท่าในกรณีท่ีต้องการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ท่ีดินได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีลุ่มน้้าสาขาแมน่้้ายมตอนบน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าควร ลุ่มน้้าสาขาน้้าปี้ และ

ลุ่มน้้าสาขาแมน่้้างาว ในปี พ.ศ. 2552 การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นท่ีป่าไม ้คิดเป็นร้อยละ 78.49 และจาก

กรณีการจ้าลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้้าสาขาแม่น้้ายมตอนบน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้า

ควร ลุ่มน้้าสาขาน้้าป้ี และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้างาว โดยการจ้าลองสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่า กรณีการ

เปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิท่ีมีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงหรือเปลี่ยนไปเป็นการใชท่ี้ดนิแบบอื่น เชน่ พื้นท่ีนาข้าว ผลการประเมินปริมาณ

น้้าท่าในทุกลุ่มน้้าสาขาให้ผลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือในฤดูฝนจะส่งผลให้เกิดการไหลหลากของน้้าหรือ

ปริมาณน้้าท่าค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปกคลุมดิน ท้าให้น้้ามีเวลา

นอ้ยท่ีจะถูกดูดซับลึกลงสูช่ัน้น้้าใต้ดนิ ทัง้ยังส่งผลให้ปริมาณน้้าท่าในช่วงฤดูแล้งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ 
 

ค้าส้าคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิ, ปริมาณน้้าท่า, แบบจ้าลองอุทกวิทยา, ลุ่มน้้ายมตอนบน 
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-Abstract- 

Abstract  
 The hydrology model was developed for estimation of the runoff Upper Yom basin.  The model can be 

performed properly to evaluate the effect of land use change to the runoff. It was found that in the Upper Yom basin, 

Kuan basin, Nam-Pee basin, and Kgao basin in 2009, most of the land use area still be forest for 79.49%. Moreover, 

from the simulation of changing in land use change in Upper Yom basin, Kuan basin, Nam-Pee basin, and Kgao basin 

in 2007 – 2015 in the scenario forest area decreasing or changing to be others land use types such as rice field. The 

changing runoff in all sub-watershed areas are to be the same trend. In rainy season, the simulated runoff in case of 

forest area decreasing scenarios are greater than base case scenario.  Because, there is less time for water to be 

absorbed to the groundwater and it effects to the runoff water.   Consequently, there are a lesser amount of runoff 

water in the dry season when compared with the bases case scenario.  
 

Keywords: Land use change, Runoff, Hydrological modelling, Upper Yom river basin 
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-Abstract- 

การประเมินคาร์บอนฟตุพริ นท์ของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวาของวสิาหกิจ

ชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ 

Carbon Footprint Assessment of Water Hyacinth Wickerwork of Ban Huai Kien 

Neua Community Enterprises Group 

 

ศริสิทธิ ์มีศิริ1 และ อนุสรณ์ บุญปก1* 

Sirasit Meesiri1 and Anusorn Boonpoke1* 
 

บทคัดย่อ 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรี 

ซึ่ืงประกอบไปด้วยกระจาดไก่ทรงรี 8, 6, 4 นิ้ว และกระจาดไก่ทรงรีจิ๋ว น้้าหนักรวม 900 กรัมต่อชุด พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา ด้าเนินการประเมินตลอดวัฐจักรแบบเต็ม

รูปแบบ (Business to Customer; B2C) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และรวมไปถึง

การก้าจัดซากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรีมคี่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์เท่ากับ 4.03 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (kgCO2eq) การก้าจัดซากผลิตภัณฑ์และการได้มาซึ่งวัตถุดิบมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์เท่ากับ 2.67 kgCO2eq  

(ร้อยละ 66.22) และ 1.35 kgCO2eq (ร้อยละ 33.54) ตามล้าดับ แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใส่

ค้าแนะน้าการใช้ประโยชนผ์ลิตภัณฑ์หลังการใชง้าน เช่น การประยุกต์ใชเ้พื่อเป็นอุปกรณ์หรือภาชนะรองรับในการปลูกไม้

ประดับ  
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-Abstract- 

Abstract  
The chicken spheroid basket was chosen to investigate carbon footprint calculation, which is a prominent 

product of Ban Huai Kien Neua community enterprises group in Phayao province.  There are four elements of the 

chicken spheroid basket in a set (8, 6, 4 inches and a tiny size of baskets)  which 900 g of total weight including 

packaging. The scope of this research aims to evaluate the carbon footprint of chicken spheroid basket beyond business 

to customer (B2C)  scoping.  The activity data including, raw materials acquisition, production process, transportation, 

and waste disposal management.  It was found that the total carbon footprint of chicken spheroid basket was 4.03 

kgCO2eq.  The results indicated that in waste disposal management and raw material acquisition phases showed 

significant amount of carbon footprint of 2.67 kgCO2eq (66.22%) and 1.35 kgCO2eq (33.54%), respectively. In order 

to reducing greenhouse gas emission, the manufacturers should provide recommendation label for reusing of  

the chicken spheroid basket as the flower pots. 
 

Keywords:   Carbon footprint, Greenhouse gas, Water hyacinth wickerwork, Chicken spheroid basket  
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-Abstract- 

แนวทางการจัดการพื นท่ีปลูกป่าแบบขั นบันไดโดยใช้รูปแบบระบบการเกษตรมรดกโลก 

GIASH ของ FAO 

Guidelines for the Plantation Forest in Steps Management Using the Globally 

Important Heritage Systems (GIASH) of FAO 
 

ทรงกรด มูลเทพ1* และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1 

Songkrod Moontep1* and Sukthai Pongpattanasiri1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในรูปแบบเกษตรกรรมบนพื้นฐานแนวคิดซา

โตยะมะ (Satoyama) ซาโตอุมิ (Satoumi) และซาโตคะวะ (Satokawa) ท่ีมีความคล้ายคลึงกับระบบเกษตรพอเพียง ซึ่งได้รับ 

การขึ้นทะเบียนเป็นระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์คุณลักษณะ การจัดการโซนนิ่ง และศึกษา

แผนการจัดการพื้นท่ีเพื่อถอดบทเรียนรู้สู่การสังเคราะห์และเป็นแนวทางการจัดการพื้นท่ีปลูกป่าแบบขั้นบันไดในพื้นท่ี

เป้าหมายบริเวณฐานปฏบัิติการฟื้นฟูป่าตน้น้้าจังหวัดล้าปางท่ี 1 ต้าบลห้วยวาด อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ผลการวจิัยพบว่า

การจัดการพื้นท่ีโดยใช้ระบบเกษตรมรดกโลกนั้นใช้วิธีการพิจารณาพื้นท่ีโดยค้านึงถึงเกณฑ์ของ FAO คือ 1) ความมั่นคง 

ทางอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ 2) ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (Agro-biodiversity) 3) ระบบความรู้

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 4) วัฒนธรรม ระบบค่านยิม และองค์กรทางสังคม 5) ความโดดเด่นทางภูมทัิศน์และทะเลทัศน์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 This research is qualitative. The objective is to study knowledge in agriculture based on the concept of Satoyama, 

Satoumi, and Satokawa that are similar to sufficiency agriculture systems.  Which has been registered as a World Heritage 

Agriculture System of Japan By analyzing the characteristics Stationary zone management And study the area management 

plan to take lessons learned to synthesize and be a step-by-step approach to managing forest plantations in the target area 

at the base of the Watershed Forest Rehabilitation Base in Lampang 1 , Huai Wad Subdistrict, Chae Hom District, Lampang 

Province. The area using the World Heritage Agriculture System is based on the FAO criteria. 1) Food security These living 

conditions and 2)  the biodiversity of agricultural ecosystems.  (Agrobiodiversity)  3 )  Knowledge system and local wisdom  

4) Culture, value system and social organization 5) Distinctiveness in landscape and sea view 
 

Keywords:   Plantation forest in steps, Globally Important Heritage Systems (GIASH) 
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-Abstract- 

แนวทางการจัดการมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นเชื อเพลงิพลังงานทางเลือก กรณีศกึษา: 

เทศบาลเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

A Solid Waste Management for the Refuse Derived Fuel of a Case Study on 

Phayao Municipal, Phayao Province 
 

ฐานวัฒน ์อัครสุภาเศรษฐ์1, ปรัชญ์   ปิงเมอืงเหล็ก, ทรงกรด  มูลเทพ1, นันธิการ ประสิทธิคร1* และ  

สุขทัย  พงศ์พัฒนศริิ1 

Thanawat Akkarasupaseth1, Prus Pingmuanglek1, Songkrod Moontep1, Nunthikarn Prasitthikorn1* and 

Sukthai Pongpattanasiri1 
. 

บทคัดย่อ 

ปริมาณการเกิดมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา มีปริมาณ 19.87 ตัน/วัน และมีค่า 0.90  กก./คน/วัน  ซึ่งถือว่า

ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยการเกิดมูลฝอยของประเทศไทย มสีัดสว่นมูลฝอยท่ีน้าไปขายได้หรือรีไซเคิลร้อยละ 31.1 (6.22 ตัน/วัน) มูล

ฝอยเชื้อเพลิงร้อยละ 13.5 (2.70 ตัน/วัน) และมีค่าความชื้นถึงร้อยละ 43 โดยการสุ่มจากปริมาณมูลฝอยท้ังหมด  ดังนั้น

เทศบาลเมอืงพะเยาควรการคัดแยกมูลฝอยแบบเชงิกลและแบบ Biological Drying เพื่อลดความชื้นและน้้าหนักของมูลฝอย 

ก่อนการคัดแยกมูลฝอยวัสดุเชื้อเพลิง วัสดุปรับปรุงดิน และการคัดแยกมูลฝอยขายได้อีกคร้ัง จากนั้นขนถ่ายไปก้าจัดใน

สถานท่ีเหมาะสมนอกพื้นท่ีตอ่ไป ท้ังน้ีจากการประเมินค่า NPV คือ 24,738,942.75  บาท ค่า IRR คือ 0.04% ค่า ROI คือ 

5.53% และมีค่า Payback period คือ 18.8 ปี เทศบาลเมืองพะเยาสามารถด้าเนินโครงการได้เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณมูล

ฝอยในระยะเร่งดว่นและลดภาระค่าใชจ้่ายในการขนสง่น้ามูลฝอยไปก้าจัด 
 

ค้าส้าคัญ:   มูลฝอย, เช้ือเพลงิ, MBT, เทศบาลเมอืงพะเยา   
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-Abstract- 

Abstract  
 The amount of waste generated in Phayao Municipality is 19.87 tons / day and the value is 0.90 kg / person / 

day. Which is considered lower than the solid waste in Thailand. The proportion of waste that is sold or recycled is 31.1% 

(6.22 tons / day), 13.5% of the waste is fuel (2.70 tons / day) and the moisture content is up to 43% randomly from the 

total waste. Therefore, Phayao Municipality should separate waste by mechanical and biological drying to reduce moisture 

and waste weight.  Before separating waste materials from fuels soil improvement materials and waste separation can 

be sold again. After that, unloading and disposing for proper disposal outside the area. According to the NPV assessment, 

which is 24,738,942.75 baht, the IRR is 0.04% , the ROI is 5.53% , and the payback period is 18.8 years.  Phayao 

Municipality can operate the project to solve the problem of solid waste in an urgent phase and reduce the burden of 

expenses. Transporting waste to eliminate 
 

Keywords:   Solid waste, Fuels, MBT, Phayao municipality  
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-Abstract- 

การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สซฟิายเออร์เชื อเพลิงชีวมวลส้าหรับใช้ในการตีมีดของ

กลุ่มตมีีดจังหวัดล้าปาง 

Design and Development of Biomass Gasifier Furnace for Hit Knife of Lampang Province 
 

ฐิติรัตน์ กันจะนะ1, มังกร แซ่ย่าง1, รวิภา ยงประยูร2, วีระ พันอินทร์1 และ ปัทมา อภิชัย1* 

Titirut Kanjana1, Mangkorn Saeyang1, Rawipha Yongprayoon2, Weera Panin1 and Pattama Apichai1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ท้าการออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะส้าหรับการตีมีด ด้วยมือ โดยเร่ิมจาก

การศึกษาขั้นตอนการตีมีดกับเตาถ่านของกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง แล้วท้า

การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะส้าหรับการตีมีด และน้าเตาท่ีได้ไปหาประสิทธิภาพ 

การใช้งานในการตีมีด จึงน้ามีดท่ีตีขึน้มาชุบแข็งด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์มาทดสอบความแข็ง ศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วย

กล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอุณหภูมิภายในเตาท่ีเหมาะสมส้าหรับ  

การน้าไปใช้ตีมีดคือความเร็วลม 1.4 เมตรต่อวินาที เนื่องจากอุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีใช้ใน

การตแีละชุบแข็งมดี มเีวลานานพอท่ีจะตีได้ในจ้านวน 2 ด้าม ของการใส่เชื้อเพลิงชีวมวลแตล่ะคร้ัง เหล็กแหนบในสภาพตี

ขึ้นรูปมีดมีค่าความแข็งเท่ากับ 22.67 HRC หลังการชุบแข็งด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชวีมวลท่ีอุณหภูม ิ700 องศา

เซลเซียส ท้าให้ค่าความแข็งลดลงเท่ากับ 11.81 HRC ในขณะที่การชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 และ 1000 องศาเซลเซียส มีค่า

ความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 42.17 และ 60.95 HRC ตามล้าดับ ชิ้นงานในสภาพตีขึ้นรูปมดีมโีครงสร้างเป็นเฟสเฟอร์ไรท์และเพิร์ล

ไลท์ โดยหลังการชุบแข็งท้าให้เฟสออสเตนไนท์กลายเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ โดยหากช่างตีมีดตีขึน้รูปมีดด้วยเตาแก๊ส  

ซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลจ้านวน 37-100 ด้าม จะท้าให้คุ้มทุนในค่าการสร้างเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งจะ

ท้าให้ราคาต้นทุนเป็นด้ามละ 10 บาท ของการตีมีดคร้ังถัดไป ส่วนการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนี้สู่กลุ่มตีมีดหมู่บ้าน

ขามแดง ต้าบลห้างฉัตร อ้าเภอห้างฉัตร และบ้านกาดเมฆ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง ได้ยืนยันว่าเตาแก๊สซิฟายเออร์

เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นมานี้สามารถน้าไปใช้งานในการตีมีดได้จริง และมีค้าแนะน้าในการพัฒนาเตา ได้แก่ 

ควรออกแบบเตาให้เป็นแนวนอน และควรออกแบบเตาให้สามารถใส่มีดลงไปได้ทีละหลาย ๆ เล่ม 
 

ค้าส้าคัญ:   เตาแก๊สซิฟายเออร์, เชื้อเพลงิชีวมวล, ความแข็ง, โครงสร้างจุลภาค 
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-Abstract- 

Abstract  

 This research investigated to design and development of biomass gasifier furnace for hit knife of Lampang 

Province.  The traditional knife-hitting procedures by hand and the charcoal stove of the Ban Kham Daeng subdistrict 

group Hang Chat, Hang Chat District, Lampang Province was studied.  And then design and build a biomass fuel gas 

stove that was suitable for the knife strike process and bring the stove to find the effective use of the knife. Therefore 

hardening with a gas stove built to test the hardness.  The microstructure studies by optical microscopy and scanning 

electron microscope.  The result was found that the value of the temperature inside the furnace was suitable for 

applying the knife is the wind speed of 1.4 meters per second. Due to the temperature of 700-900 oC, which is the 

temperature used to hit and hardening, there was a long enough time to hit for 2 knifes in each biomass fuel.  The 

hardness of as- hit was about 22.67 HRC.  After hardening at 700 oC, the hardness was dedreased to 11.81 HRC, 

while hardness increased to 42. 17 and 60.95 HRC after hardening at temperature 850 and 1000 oC, respectively. 

The structures in as-hit condition shown ferrite and pearlite phase, while the martensite was appered after hardening. 

If a knife is beaten by a knife with a biomass fuel gas burner, the amount of 37- 100 handles will cost the cost of 

creating a biomass fuel gas burner which will cause the cost of the next knife hit is 10 baht each.  The dissemination 

of this research knowledge to the knife group Kham Dang Village, Hang Chat Subdistrict, Hang Chat District And the 

mechanic of Kad Mok Village, Muang District, Lampang Province, has confirmed that the biomass fuel gas burner that 

the researcher invented can actually be used to hit knives and have advice on how to develop the stove, should design 

the stove to be horizontal and should design the stove to be able to put several knives at a time. 
 

Keywords: Biomass Gasifier Furnace, Biomass fuel, Hardness and Microstructure 
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-Abstract- 

การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลติผลติภัณฑ์จาก

ผักตบชวาด้วยเทคโนโลยโีรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกของวสิาหกิจ

ชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา 

Technology Transfer and Efficiency Enhancement in Production of Water Hyacinth 

Products with Greenhouse Solar Drying Technology of Water Hyacinth Basketry 

Group Community Enterprise, Ban Huai Khian Nuea, Phayao Province 
 

วัชระ วงค์ปัญโญ1*, บุญวัฒน์ วจิารณ์พล1, ปรเมษฐ์ สทิธิสันต์1 และ สุรศักดิ์ ใจหลัก1 

Watchara Wongpanyo1*, Bunyawat Vichanpol1, Poramate Sittisun1 and Surasak Jailak1 

 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้เป็นการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกและถ่ายทอดการอบรมการใชง้านโรงอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยาโดยการออกแบบ 

โรงอบแห้งจะมีขนาด 3x4 ตารางเมตร การเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะพบว่า 

การเก็บข้อมูลการกระจายอุณหภูมิและความชื้นในโรงอบแห้งโดยติดตั้งเซ็นเซอร์ภายในโรงอบจ้านวน 5 ตัว และนอกโรงอบ 

จ้านวน 1 ตัว ผลของอุณหภูมิภายในโรงอบของเซ็นเซอร์ท้ัง 5 ตัวจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00 น. จากอุณหภูมิ 30-38 

องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนถึงเวลา 13.00-14.00 น. จะมีอุณหภูมิสูงสุดคือ 55-60 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่า 

อุณหภูมิภายนอกโรงอบโดยมีผลต่างประมาณ 20 องศาเซลเซียส ส้าหรับความชื้นจะแปรผกผันกับอุณหภูมิคือความชื้น

ภายในโรงอบจะมีค่าต่้าแต่อุณหภูมิจะมีค่าสูงซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการอบแห้ง การถ่ายทอดการอบรมการใช้งาน 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมมีความพอใจในการใช้

งานโรงอบแห้งเป็นอย่างมากรวมท้ังสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและดูแลรักษาโรงอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกให้มีอายุการใชง้านท่ียาวนานขึ้น 
 

ค้าสา้คัญ:   โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจก, อุณหภูมิ, ความชื้น, เวลาอบแห้ง, ผักตบชวา 
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-Abstract- 

Abstract 
 This research was aimed to construct a greenhouse solar dryer by designing the solar dryer with a size of  

3 m (width)  x 4 m ( length)  and to transfer training on application of the solar drying technology for the Water Hyacinth 

Basketry Group Community Enterprise, Ban Huai Khian Nuea, Phayao Province. Temperature and humidity data collection 

were measured by installing 5 sensors inside the solar dryer and more one sensor outside the solar dryer.  The effect of 

temperature inside the solar dryer of all 5 sensors will increase in the period from 8:00 am, beginning at approximately 

30-38 oC then there were increasing continuously until 13.00-14.00 hrs, the maximum temperature was approximately 

55-60 oC which there was higher than the temperature outside the solar dryer, with a difference of approximately  

20 oC.  Humidity will be inversely proportional to temperature that the humidity in the solar dryer will be low while  

the temperature in the solar dryer will be high which is according to the theory of drying. For knowledge transfer, training 

on the use of the greenhouse solar dryer, the results of the questionnaire of the trainees were very satisfied. In addition, 

it is able to create knowledge and understanding on how to use and maintain a greenhouse solar dryer for a longer life. 
 

Keywords:   Greenhouse solar dryer, Drying temperature, Humidity, Drying time, Water hyacinth 
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-Abstract- 

การประเมินมูลค่าจากการกกัเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

Assessment of Carbon Credit for Dry Dipterocarp Forest in University of Phayao  
 

ทรงกริช อนิตา1, มนตร ีแสนวังสี1*, พิมพ์ศิร ิสุวรรณพัฒน์1 และ พัลลภ อนิทะนิล1 

Songkrit Inta1, Montri Sanwangsri1*, Pimsiri Suwannapat1 and Punlop Intanil1 
 

บทคัดย่อ 
ระบบนิเวศป่าไม้มีบทบาทส้าคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศผ่านกระบวนการ

สังเคราะห์แสง และกักเก็บในรูปของมวลชวีภาพเหนือพื้นดินและใต้ดิน การศกึษานี้จึงมวีัตถุประสงค์  เพื่อประเมินการกักเก็บ

คาร์บอนในมวลชีวภาพและมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนส้าหรับป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งช้ันภูมิตามค่าดัชนี 

พชืพรรณได้ 3 ชัน้ภูมิ และวางแปลงตัวอยา่งขนาด 40 เมตร x 40 เมตร ตามชัน้ภูมิท่ีมีคา่ดัชนพีชืพรรณของป่าไมเ้ท่านัน้เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561  

ถึง มิถุนายน 2562 ผลการศึกษาพบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 12.01±2.66 tC/rai คิดเป็นปริมาณ CO2 ท่ีคาดว่าจะ 

กักเก็บได้เฉลี่ย เท่ากับ 44.02±9.75 tCO2 eq/rai โดยการศึกษานี้คาดว่าจะสามารถกักเก็บ CO2 ได้เท่ากับ 2,294 tCO2eq/year 

คิดเป็นมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนประมาณ 16,442 ถึง 1,958,984 บาท ขึน้อยูก่ับการซื้อขายท่ีตกลงกันในตลาดคาร์บอนภาค

สมัครใจ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนจากต้นไม้ใหญ่ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับ

อกมากกวา่ 4.5 เซนตเิมตร ซึ่งมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการกักเก็บคาร์บอนในไมห้นุ่มและในดิน 
 

ค้าส้าคัญ:   การกักเก็บคารบ์อน, มูลค่าการกักเก็บคาร์บอน, ป่าเต็งรัง 
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-Abstract- 

Abstract  
Forest ecosystem has an important role in reducing atmospheric carbon dioxide (CO2) through photosynthesis 

process and store inform of aboveground and belowground biomass.  This study aims to assess the carbon credit for 

dry dipterocarp forest in University of Phayao.  We stratified the forest with Normalize Difference Vegetation Index 

( NDVI)  into 3 stratums and plot study size is 40m x 40m, following the standard of Thailand Greenhouse Gas 

Management Organization.  This study began from May 2018 to June 2019.  The result showed carbon stock was 

12.01±2.66 tC/rai or carbon dioxide sequestration at 44.02±9.75 tCO2eq/rai.  From the total area (2,244 rai)  in this 

study, the CO2 sequestration was 2,294 tCO2eq/year. The potential income of carbon stock was approximately 16,442 

to 1,958,984 Baht depended on demand and supply in voluntary carbon market. However, carbon credit in this study 

assessed from standing tree (DBH > 4.5 cm) that could be increased by sapling and soil.  
 

Keywords:   Carbon stock, Carbon credit, Dry dipterocarp forest  
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-Abstract- 

การบ้าบัดขั นต้นสารฆ่าเชื อในน ้าเสยีโรงพยาบาลด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน 

Pretreatment of Disinfectant in Hospital Wastewater by Photocatalytic Ozonation Process 

 

เนทิยา กรีธาชาติ1*, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1, เกษรา ไชยชนะ1 และ สุนทรี ดุรยิประทีป1 

Nathiya Kreetachat1*, Torpong Kreetachat1, Ketsara Chaichana1 and Suntaree Duriyapateep1 
 

บทคัดย่อ 

 น้้าเสียโรงพยาบาลมีการปนเป้ือนสารฆ่าเชื้อค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) ท้ังนี้

สารฆ่าเชื้อดังกล่าวมักก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพของโรงพยาบาล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

มุ่งศึกษาเพื่อลดผลกระทบของสารฆ่าเชื้อต่อระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ โดยศึกษากระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง ได้แก่ 

กระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ในการบ้าบัดสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดี

ไฮด์ในน้้าเสียโรงพยาบาล จากผลการศึกษาพบว่า ในการบ้าบัดสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ให้ไม่มีความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ใน

ระบบบ้าบัด (ต่้ากว่า 0.8 mg/L) สามารถบ้าบัดได้ด้วย (1) กระบวนการโฟโตไลซิส ท่ี pH 3 (2) กระบวนการโอโซเนชัน ท่ี pH 7 

และปริมาณโอโซน 50 mg/hr และ (3) กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ท่ี pH 7 และปริมาณโอโซน mg/hr โดยใช้เวลาใน

การบ้าบัด 120, 10 และ 10 นาที ตามล้าดับ และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารฆ่าเชื้อกลูตาลราลดีไฮด์เป็น 2 และ 4 เท่า 

พบวา่ กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน ยังคงสามารถบ้าบัดไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาเพิ่มขึน้  
 

ค้าส้าคัญ: กลูตาราลดีไฮด์ โฟโตไลซิส โอโซเนชัน โฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน  
 

Abstract  

 Hospital wastewater commonly contain various disinfectants, especially glutaraldehyde, which cause high level 

toxicity to microorganisms in hospital wastewater treatment plant. Therefore, this research aims to reduce the toxic impact 

of glutaraldehyde on hospital biological treatment plant. Advanced oxidation processes (AOPs), i.e. photolysis, ozonation and 

photocatalytic ozonation, were employed to pretreat glutaraldehyde in hospital wastewater.  The results show the optimum 

conditions for treating glutaraldehyde lower than 0.8 mg/L by AOPs: (1) photolysis at pH 3; (2) ozonation at pH 7 and ozone 

dose 50 mg/hr; and (3 )  photocatalytic ozonation at pH 7 and ozone dose 50 mg/hr within 120 , 10  and 10  minutes, 

respectively. However, in case of initial concentration of 2 and 4 time, only ozonation and photocatalytic ozonation processes 

could remove glutaraldehyde within longer period. 
 

Keywords: Glutaraldehyde, Photolysis, Ozonation, Photocatalytic ozonation   
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-Abstract- 

ผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟ (Chara zeylanica Willdenow) ในการเร่งสีและการ

สะสมแคโรทีนอยด์ในเนื อของปลาซิวข้างขวานเล็ก Trigonostigma espei (Meinken, 1967) 

Effects of Carotenoid from Stonewort (Chara zeylanica Willdenow) on Pigmentation 

and Carotenoids Accumulation in Flesh of Lambchop rasbora Trigonostigma espei 

(Meinken, 1967)  
 

จริาพร วรรณะ1, มณี ศรีชะนันท์1 และ วรรณิณี จันทร์แก้ว1* 

Jiraporn Wanna1, Manee Srichanun1 and Wanninee Chankaew1* 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟชนิด (Chara zeylanica) โดยผสมในอาหาร

ส้าเร็จรูป เพื่อศึกษาการเร่งสีและการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อของปลาซิวข้างขวานเล็ก (Trigonostigma espei) การทดลอง

โดยใช้ความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ต่างกัน ได้แก่ 0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 5 ต้ารับการทดลอง 

(Treatment) แตล่ะต้ารับการทดลองม ี3 ซ้้า ท้าการเลีย้งปลาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารปลาวันละ 2 คร้ัง ผลการศกึษา 

พบว่าอาหารผสมแคโรทีนอยด์ไม่มีผลต่อน้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ย อัตราการรอด และการเพิ่มสีของปลาซิว 

ข้างขวานเล็ก (p> 0.05) ส่วนการสะสมแคโรทีนอยด์ท่ีในเนื้อปลา พบว่าอาหารท่ีความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ 4 มิลลิกรัม/

อาหาร 1 กิโลกรัม มีปริมาณการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.07±0.01 มิลลิกรัม/น้้าหนักแห้ง 1 กรัม  

มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) กับชุดควบคุม ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้เป็นการรายงานคร้ังแรกท่ี

สามารถใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดการใชส้าหร่ายไฟให้เกิดประโยชนใ์นการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าต่อไปในอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:   สาหร่ายไฟ, แคโรทีนอยด์, ปลาซิวข้างขวานเล็ก 
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-Abstract- 

Abstract  
 The aim of this study was to evaluate the carotenoid from stonewort (Chara zeylanica)  as feed supplement 

on enhancing color and accumulation in flesh of Lambchop rasbora ( Trigonostigma espei) .  Feeds containing rarying 

percentages (treatment) of carotenoids 0, 0.5, 1, 2, 4 mg/ 1 Kg were tested with three replications for each treatment. 

The experiment was carried out for 8 weeks.  Fish were fed twice a day.  The results showed that the supplemented 

of carotenoid had no effect on weight gain, average length, survival rate and pigment enhanment in Harlequin Rasbosa 

( p>0 . 05 ) .  The carotenoid accumulate in flesh of Harlequin Rasbosa revealed that increasing dietary carotenoid 

concentration of carotenoids, the highest of carotenoid accumulate at 4 mg/kg of food, was 0.07±0.01 mg/g dw. This 

first information obtained will be useful in providing basic information about management of stonewort (Chara zaylanica) 

and potential in applying for aquaculture in the future. 
 

Keywords:   Stonewort, Carotenoid, Lambchop rasbora 
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-Abstract- 

การดดูซับตะกั่วโดยใชเ้กล็ดปลากะพงขาว 

Adsorption of Lead by Seabass Fish Scale 
 

สมิทธ์ สินกัน1, ธวัชชัย คังฆะมะโณ1 และวรากร วิศพันธ์1* 

Smith Sinsun1, Tawatchai Kangkamano1 and Warakorn Witsapan1*   
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วโดยใช้เกล็ดปลากะพงขาว โดยศึกษา

สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับประกอบด้วยค่าพีเอช  น้้าหนักเกล็ดปลา เวลาในการเขย่าและความเข้มข้น 

ท่ีเหมาะสมในการดูดซับตะกั่ว วัดปริมาณความเข้มข้นหลังการดูดซับโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปก 

โตรเมตรีแบบเปลวไฟเพื่อค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับ พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซับท่ีดีท่ีสุดคือ ค่าพีเอช

เท่ากับ 5.0 น้้าหนักเกล็ดปลาท่ีใช้ 2.0 กรัม เวลาท่ีเขย่า 60 นาที ความเข้มข้นตะกั่วเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ค่าสภาวะท่ีเหมาะสมนี้เมื่อน้าตัวอย่างน้้าท้ิงสีย้อมกระจูดไปทดสอบพบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วเฉลี่ยเท่ากับ 

0.253 มิลลิกรัมต่อลิตร การทดสอบค่าร้อยละกลับคืนได้เท่ากับ 92.71 เปอร์เซ็นต์ ผลการน้าตัวอย่างมาทดสอบการดูด

ซับ พบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยหลังการดูดเท่ากับ 0.040 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 77.07 %  

เมื่อน้าน้้าตัวอย่างมาเติมสารละลายมาตรฐานตะกั่วให้เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วทดสอบการดูดซับพบว่าความ

เข้มข้นเฉลี่ยของโลหะตะกั่วหลังการดูดซับเท่ากับ 0.148 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 70.40 %  

ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับท่ีสามารถดูดซับได้ดี แสดงว่าวิธีการท่ีศึกษาถูกน้ามาใช้ในการดูดซับตะกั่วในน้้าตัวอย่างได ้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ค้าส้าคัญ:   การดูดซับ, เกล็ดปลา, ตะกั่ว   
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-Abstract- 

Abstract  
 This work is aimed to study the efficiency on the adsorption of lead by using seabass fish scale.The optimum 

adsorption conditions consist of the pH, fish scale dosage, shaking time and the initial lead concentration.  The final 

concentration was obtained by flame atomic absorption spectrometry for order to find the percentage of adsorption.  

The result for maximum percentage of adsorption were observed at pH 5.0, dosage 2.0 grams, shaking time 60 minutes 

and concentration 0.5 milligrams per liter (mg/ L) .  The optimum condition when using the sample of krajood dye 

wastewater to test was found that the average lead concentration was 0.253 mg/L.  Recovery close to 100% (92.71) 

were observed for the samples. The final concentration after adsorption was 0.040 mg/L and the percentage of adsorption 

was 77.07%.  The samples were added by the standard solution of lead to 0.5 mg/L the final average concentration was 

0.148 mg/L and the adsorption percentage was 70.40%, studied were observed with satisfactory results. 
 

 Keywords:   Adsorption, Fish scale, Lead  
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-Abstract- 

การศกึษาและรวบรวมองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยระบบจัดการองค์ความรู้ 

Study and Compile Community Philosopher’s Knowledge of Wiang Pa Pao district, 

Chiang Rai Province to Encourage Career on the Foundation of Sufficient Economy 

by Knowledge Management System 

 

พึงพศิ พิชญ์พิบุล1*, จักรี พิชญ์พิบุล1, อังศนา พงษ์นุม่กูล1 และ วีนารัตน์ แสวงกิจ1  

Puengpit Phitphibun1*, Chakri Phitphibun1, Angsana Phongnumkul1 and Weenarut Savangkit1 
 

บทคัดย่อ 
 อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายมีปราชญ์ชุมชนด้านการประกอบอาชีพกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง  ๆ 

โดยปราชญ์ชุมชนจะถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงท้าให้ความรู้ยังไม่

แพร่กระจายไปอย่างท่ัวถึงและความรู้ในบางสาขาไม่มีผู้สืบทอดอาจท้าให้ความรู้นั้นสูญหาย ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมองค์ความของปราชญ์ชุมชนในอ้าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อย่างเป็นระบบ 

2) พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนด้านการประกอบอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ผลการวิจัยพบว่าองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของปราชญ์ชุมชนในอ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายนั้นเป็น  

2 ลักษณะ คือ องค์ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์หรือการศึกษาหาความรู้ของผู้ท่ีเป็นปราชญ์ชุมชนเอง เช่น การเพาะ

เห็ดหอม การปลูกพืชสวนครัว การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การท้าชากาขาว เป็นต้น และองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการสืบทอด

จากบรรพบุรุษ เชน่ การทอผ้าพื้นเมอืง การท้าเคร่ืองป้ันดนิเผาและการผลิตขนมกาละแม ซึ่งองคค์วามรู้ดา้นการประกอบ

อาชีพเดียวกันแต่มาจากปราชญช์ุมชนคนละคนจะมคีวามแตกตา่งกันไป เมื่อวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้

ปราชญ์ชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x=̅ 4.38) และผลการศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบพบวา่ผู้ใชม้คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด  (x=̅ 4.36)  
 

ค้าส้าคัญ:   ระบบจัดการองคค์วามรู้, ปราชญช์ุมชน, เวยีงป่าเป้า 
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-Abstract- 

Abstract  
 Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province, there are community philosopher scatter in various villages, they 

will transfer own knowledge to family members or communities nearby, causing the knowledge to not spread all over 

and knowledge in some fields without successors may cause that knowledge to be lost. Therefore, this research aims 

to 1)  Study and compile the knowledge of community philosopher in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai province 

systematically 2)  Develop a knowledge management system and 3)  To study the satisfaction of system users.  

The results of the research revealed that the knowledge of community philosopher in Wiang Pa Pao District Chiang Rai 

province is divided into 2 types which are Knowledge that comes from experience or the education of the community 

philosopher such as Mushroom cultivation, Planting a garden horticulture, Tailoring for women, Making Chakakhao etc. 

And knowledge derived from ancestors such as Local weaving, Pottery making and the production of caramelized 

candy.  In which the knowledge of the same career, but from different community philosopher will be different.  

The efficiency of the knowledge management system has the highest ( x=̅  4. 3 8 )  and the result of the system user 

satisfaction has the highest (x=̅ 4.36). 
 

Keywords:   Knowledge management system, Community Philosopher, Wiang Pa Pao 
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-Abstract- 

การรายงานสถานะน า้เสียและการใช้จุลนิทรยี์ท่ีมีประสิทธิภาพส้าหรับการบา้บัดน ้าทิ ง

เบื องต้นจากศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวทิยาลัยพะเยา 

The Reporting of Wastewater Status and Application of Effective Microorganism 

for a Primary Effluent Quality Treatment from the Laboratory Animal Research 

Center, University of Phayao 
 

สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล1* 

Sitthisak Pinmongkhongul1* 
 

บทคัดย่อ 
การเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดน้้าเสียท่ีมาจากระบวนการเลี้ยง การติดตามและ 

การรายงานลักษณะน้้าเสียในสัตว์ทดลองจึงจ้าเป็นส้าหรับแนวทางการจัดการน้้าเสีย การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อทราบถึงคุณภาพน้้าเสียและการบ้าบัดน้้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดล้างขั้นตน้

ในศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้้าตามมาตรฐานคุณภาพน้้าท้ิง ได้แก่ pH, 

อุณหภูมิ , EC, TCB และ E.  coli ไม่ เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นความขุ่น DO, BOD, COD, TKN และ TSS นอกจากนี้

ประสิทธิภาพของการบ้าบัดน้้าเสียขัน้ตน้ได้รับการทดสอบโดยการทดลองของ EM (EM ทางการค้าประเภทการใชง้านของ 

EM I, EM II และผสม EM I + II ภายใน 7 วัน) ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญระหว่างการทดลอง  

EM ในช่วงเวลาบ่ม (P> 0.50) ยกเวน้การใช ้EM ประเภท II และชนิดผสม I + II บนพารามเิตอร์ความขุ่น แมว้า่อัตราความ

ขุ่นจะลดลงอย่างมีนัยส้าคัญจากวันท่ี 3 (300 - 465 NTU) จนถึงวันท่ี 7 (36 NTU) อัตราความขุ่นเหล่านี้ไม่อยู่ใน 

ช่วงมาตรฐานคุณภาพน้้า (<25 NTU) ดังนั้นผลกระทบของ EM ต่อการบ้าบัดน้้าเสียอาจจ้าเป็นต้องพิจารณาระยะเวลา

เพิ่มเตมิหรือรูปแบบใหมส่้าหรับการบ้าบัดน้้าเสียขั้นตน้ 
 

ค้าส้าคัญ:   ลักษณะน้้าเสีย, น้้าเสียในอาคาร, ศูนยว์จิัยสัตว์ทดลองมหาวทิยาลัยพะเยา  
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-Abstract- 

Abstract  
The process in laboratory animal for scientific work causes wastewater from the raising process.  Monitoring 

and reporting wastewater characteristics in laboratory animal are necessary for the approaches to wastewater 

management. The aims of this study were to inform the wastewater quality and also qualify the efficiency wastewater 

treatment by using effective microorganisms on a primary washing treatment of bedding cage in Laboratory Animal 

Research Center, University of Phayao.  According to the water quality standard, the current situation of wastewater 

as pH, temperature, EC, TCB and E. coli were accepted in the range, except the turbidity, DO, BOD, COD, TKN, and 

TSS. In addition, the efficiency of the primary wastewater treatment was tested by EM experiments (application types 

of EM I, EM II, and mixed EM I + II within 7 days). The results showed that there was no significant difference between 

the EM experiments during the incubation time (P> 0.50) , excepts the applications of EM type II and mixed type  

I + II on the turbidity parameter.  Although the rates of turbidity were a significant decrease from day 3 (300 – 465 

NTU)  until day 7 (36 NTU) , these turbidity rates were not in the range of the water quality standard (<25 NTU) . 

Consequently, the effects of EM on wastewater treatment would may necessary to consider more duration time or 

new scheme for the primary wastewater treatment. 
 

Keywords:   Wastewater characteristics, Domestic building, Laboratory animal, Phayao 
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-Abstract- 

ความหลากหลายของพรรณไม้ยนืต้นและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง 

บ้านนาไร่เดียว ต้าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต้าบลแม่นาเรือ อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Diversity of Vegetation Community Forest, and Utilization for Vegetation Community 

Forest Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na Rai Diao, Maeka and Ban So, Mae Na Ruea 

Muang Phayao 
 

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล1*,วารนิทร์ บุญเรียม1 และ กัลยา จ้าปาทอง2 

Sitthisak Pinmongkhonkul1*, Warin Boonriam1 and Kanlaya Jumpatong2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว 

ต้าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต้าบลแม่นาเรือ อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการใช้

ประโยชน์จากไม้ยืนต้นป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต้าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต้าบลแม่นาเรือ อ้าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2559 โดยวิธีการวางแปลงและแบบสอบถามการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชน ผลการศึกษาพบพรรณไม้ท้ังหมด 62 ชนิด จ้าแนกอยู่ใน 28 วงศ์ 52 สกุล วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

Rubiacea ได้แก่ มะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) มะหนามนิ้ง (Vangueria pubescens) ค้ามอกน้อย 

(Gardenia obtusifolia Roxb.ex Kurz) และค้ามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) ส่วนพรรณไม้ยืนต้นท่ีพบมากท่ีสุด

คือ เต็ง (Shorea obtuse Wall. ex Blume) และยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq) จากการศึกษา 

ด้านการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายของพรรณไม้ยนืต้น พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมน้ามาใชป้ระโยชน์โดยแบ่งเป็น  

4 ประเภท ได้แก่ ท่ีอยูอ่าศัย ยาสมุนไพร เช้ือเพลงิ และการประกอบอาหาร 
 

ค้าสา้คัญ: ความหลากหลายพรรณไมย้นืต้น, การใช้ประโยชนข์องพรรณไมย้นืต้น, ป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทอง,  

ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว, ป่าชุมชนบ้านโซ้, พะเยา 
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-Abstract- 

Abstract  
 The study was determined of tree diversity and community forest utilization of Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na 

Rai Diao, Tumbol Mae Ka, and Ban So, Tumbol Mae Na Ruea Muang Phayao. The objective of this study is to determine 

diversity and utilization from community forest of Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na Rai Diao, and Ban So. The experiment 

was conducted between July to October 2016 by the quadrate method and questionnaire of tree utilization. The results 

found tree was 62 species, classified into 28 families 52 genera. The most plant family was Rubiacea that comprising 

Dioecrescis erythroclada ( Kurz)  Tirveng. , Vangueria pubescens, Gardenia obtusisoia Roxb. ex Kurz. , Gardenia 

sootepensis Hutch. For tree utilization, the majority of villagers like to use it, divided into 4 types, which are housing, 

herbal medicine, fuel, and cooking. 
 

Keywords: Diversity of vegetation, Utilization form tree, Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na Rai Diao, Ban So, Phayao 
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-Abstract- 

ผลของเชื อ Mycorrhiza จากพื นที่ในธรรมชาติ ต่อการเจรญิเติบโตของผักหวานป่า 

Effect of Mycorrhiza Fungi from Nature Areas on The Growth of Melienthasuavis Pierre  
 

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล1* 

Sitthisak Pinmongkhonkul1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของเชื้อ Mycorrhiza ต่อการเจริญเติบโตของผักหวานป่า โดยการ

จ้าแนกชนิดของเชื้อรา Mycorrhiza ในดินบริเวณท่ีพบผักหวานป่า และหาปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในแต่ละพื้นท่ีของดิน ได้แก่ บริเวณสวนสมุนไพร, ป่าเต็งรัง, จอมปลวก, แปลงผักหวาน 

ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ดินจอมปลวกท่ีมีผักหวานป่า มีไนโตรเจน มากท่ีสุด ซึ่งมีค่า N, P, และ K เท่ากับ 0.34%, 0.07%, 

และ 0.17% โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ ส่วนค่าฟอสฟอรัสในแต่ละพื้นท่ี อยู่ในช่วงระหว่าง 0.03% – 0.07% โดยน้้าหนัก และพบ

ค่าโพแทสเซียมมากท่ีสุดในดินบริเวณแปลงปลูกผักหวาน โดยมีค่า N, P, และ K เท่ากับ 0.23%, 0.04%, และ 0.40%  

โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ โดยดินบริเวณจอมปลวกถูกพบ กลุ่มของเชื้อรา Mycorrhiza ชนิด Glomus sp. จัดอยู่ในประเภท 

Endomycorrhiza ชนิด Arbuscular mycorrhiza ในส่วนของการทดสอบการเจริญเติบโตของผักหวานป่าท่ีมี กลุ่มเชื้อรา 

Mycorrhiza พบว่า จ้านวนรากฝอย และความสูงล้าต้นมีจ้านวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza ท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้ 

มสี่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักหวานป่า  
 

ค้าส้าคัญ:   ไมคอร์ไรซา, ผักหวานป่า, มหาวทิยาลัยพะเยา 
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-Abstract- 

Abstract  
The study was to determine the effects of mycorrhiza fungi on the growth of Melientha suavis trees to classify 

the type of mycorrhiza fungi in the surrounding soil and investigate the amount of key nutrients in the soil, such as 

nitrogen (N) , phosphorus (P)  and potassium (K) .  The soil in areas as the herb garden, dipterocarp forest, termite 

mound, and Melientha suavis field that we found Melientha suavis trees were investigated for the type of Mycorrhiza 

fungi and the soil nutrients.  Our results showed that the surrounding soil of termite mound has the most nitrogen, 

which comprising N, P, and K values of 0.34% , 0.07% , and 0.17% of soil weight, respectively.  The phosphorus in 

each area was a range of 0.03% - 0.07% of soil weight. The high potassium in the soil of the Melientha suavis field, 

with the values of N, P, and K were 0.23%, 0.04%, and 0.40% of soil weight, respectively. The mycorrhiza fungi as 

Glomus sp was found in the surrounding soil of the termite mound. These mycorrhiza was classified as Endomycorrhiza 

in type of arbuscular mycorrhiza.  The effect of Mycorrhiza on the growth of Melientha suavis found that the number 

of capillary roots and the stem height were increased during the cultivated time. Therefore, the mycorrhiza that found 

in this study has a part in promoting the growth of Melientha suavis.  
 

Keywords:   Mycorrhiza, Melientha suavis Pierre, University of Phayao 
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-Abstract- 

พฤติกรรมการแห้งตัวของแก้วมังกรภายใต้ความดันต่้ากว่าบรรยากาศ 

Drying Characteristics of Dragon Fruit under Vacuum Conditions 

 

ยุทธนา กันทะอินทร์1*, สุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค์1 และ วชิญ์พล ฟักแก้ว1 

Yutthana Kanta-inn1*, Sutthinan Srirattayawong1 and Wichaphon Fakkeaw1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น้าเสนอผลของการอบแห้งแก้วมังกรด้วยลมร้อนภายใต้สภาวะความดันต่้ากว่าบรรยากาศ เพื่อเป็น

แนวทางในการลดเวลาในการอบแห้ง โดยจะท้าการอบแห้งแก้วมังกรแบบแผ่นบางท่ีความหนา 3 มิลลิเมตร ตัวอย่าง

ทดสอบจะถูกอบแห้งภายใต้ความดันท่ีแตกตา่งกัน 4 สภาวะ คือ 0, -10, -15 และ -20 cmHg และอุณหภูมท่ีิแตกต่างกัน 

3 ระดับ คือ 50, 60 และ 70 ๐C โดยจะสังเกตุค่าอัตราการแห้งตัวของผลิตภัณฑแ์ละน้ามาเปรียบเทียบกันในแต่ละกรณี  

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความดันท่ีต่้ากว่าบรรยากาศมีผลต่อระยะเวลาในการอบแห้งแก้วมังกรแบบสไลด์

แผ่นบางอย่างมีนัยส้าคัญ คือ 600, 480, 440 และ 430 นาที ส้าหรับสภาวะความดัน 0, -10, -15 และ -20 cmHg 

ตามล้าดับ 
 

ค้าส้าคัญ:   อบแห้ง, ความดันต้่า, แก้วมังกร  
 

Abstract  
 This research presents the effects of the vacuum drying of the dragon fruit by hot air to reduce drying time. 

The thickness of dragon fruit is controlled at 3  mm.  The samples of the dragon fruit were tested under four different 

pressure conditions as 0 , -10 , -15  and -20  cmHg and three different drying temperatures as 50 , 60 and 70  oC. 
Then, the drying rate of each case was investigated and compared 

The results showed that the pressure below the atmosphere had a significant effect on the drying time of the 

thin sliced dragon fruit, 600, 480 , 440 and 430 minutes for the pressure conditions 0, -10, -15 and -20 cmHg, 

respectively 
 

Keywords:   Drying; vacuum, Dragon fruit 
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-Abstract- 

ความต่อเนื่องแบบอัปของฟังก์ชันค่าจริง 

Up Continuity of Real Functions 
 

พลอยเพชร เมืองเจรญิ1*, ภัทรวัฒน์ ดีเอม1, สุนทรี บุญโฉม1 และ วันชัย ตาปัญโญ1 

Ploypet Muangjaroen1*, Pattharawat Deeaim1, Soontaree Boonchom1, and Wanchai Tapanyo1 
 

บทคัดย่อ 
 ในบทความนี้เราแนะน้าแนวคิดของความต่อเนื่องแบบอัปและอัปคอมแพคต์เนสโดยเปรียบเทียบกับนิยามใน

รูปแบบดาวน์ ให้ {ak} เป็นล้าดับของจ้านวนจริง เราจะกล่าวว่า {ak} เป็นล้าดับอัปเวิร์ดฮาล์ฟโคชี ถ้าทุก  > 0 จะมี n0  N  

ซึ่ง an-am<  ทุก ๆ m≥n≥n0 โดยนิยามข้างต้นเราสามารถน้ามาสร้างนิยามความต่อเนื่องแบบอัปได้นั่นคือฟังก็ชันค่าจริง  

f บนเซตย่อย E ของ R จะมีความต่อเนื่องแบบอัป ถ้า f  รักษาการเป็นล้าดับอัปเวิร์ดฮาล์ฟโคชี ซึ่งก็คือ {f(an)} เป็นล้าดับ 

อัปเวิร์ดฮาล์ฟโคชี เมื่อ {an} เป็นล้าดับอัปเวิร์ดฮาล์ฟโคชีใน E งานวิจัยนี้ตรวจสอบสมบัติทางพีชคณิตและทอพอโลยี 

ของฟังก์ชันต่อเนื่องแบบอัป นอกจากนั้นเราพบว่าเซตของฟังก์ชันต่อเนื่องแบบอัปเป็นเซตย่อยแท้ของเซตของฟังก์ชัน 

ความตอ่เนื่อง 
 

ค้าส้าคัญ:   ล้าดับ, อนุกรม, ซัมมาบลิลติี้, ความตอ่เนื่อง 
 

Abstract  
 In this paper, we introduce the concepts of up continuity and up compactness by comparing to down versions. 

Let {an} be a sequence of real number.  It said to be upward half Cauchy if for every  > 0  there exists an n0  N  

such that an-am< for m≥ n≥ n0 A real valued function f on a subset E of R is said to be up continuous if it preserves 

upward half Cauchy sequences, i. e.  the sequence {f( an) } is upward half Cauchy whenever {an} is an upward half 

Cauchy in E. This research investigates some algebraic and topological properties of up continuous functions. Moreover, 

we found that the set of up continuous functions is a proper subset of the set of continuous functions. 
 

Keywords:   Sequences, Series, Summability, Continuity. 
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-Abstract- 

อัลกอริทึมการท้าซ ้าท่ีมีประสิทธิภาพแบบใหม่โดยใช้เทคนิคท่ีทันสมัยในทฤษฏี 

จุดตรึงส้าหรับฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงไม่เฉพาะเจาะจง 

New efficient iterative algorithms based on modern techniques in fixed point 

theory for continuous functions on an arbitrary interval 

 

ชนมเ์จริญ ชัยรัตน์สริิพงศ์1, ลัญจกร กิตตริัตนวศิน2, ด้ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย1 และ ธนกฤต เทียนหวาน1* 

Chonjaroen Chairatsiripong1, Lanchakorn Kittiratanawasin2, Damrongsak Yambangwai1 and  

Tanakit Thianwan1* 

บทคัดย่อ 
 เป็นเวลามากกว่า 50 ปีแล้ว ท่ีทฤษฎีจุดตรึงได้ถูกแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ และเป็นเคร่ืองมือท่ีส้าคัญส้าหรับ

การศึกษาปรากฏการณ์ของฟังก์ชันไม่เชิงเส้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีการหาจุดตรึงสามาถน้ามาประยุกต์ใช้ได ้

ในศาสตร์หลากหลายแขนง อาทิเชน่ ชวีวทิยา เคมี เศรษฐศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีเกมส์ ฟิสิกส ์ก้าหนดการพลวัต 

การวิเคราะห์ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น แคลคูลัสของการแปรผัน ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ และยังถูกน้าไปประยุกต์ใช้ทาง  

ด้านการวเิคราะห์ส้าหรับศาสตร์แขนงอื่น ๆ นอกจากที่กลา่วมานี ้ได้อยา่งหลากหลาย 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และแนะน้าอัลกอริทึมการท้าซ้้าท่ีมีประสิทธิภาพแบบใหม่ ในการแก้ปัญหาจุด

ตรึงส้าหรับฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงไม่เฉพาะเจาะจงบนเส้นจ้านวนจริง โดยได้ให้ผลลัพธ์ของการลู่เข้าของอัลกอริทึมท่ีสร้างขึ้น 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้แสดงผลเชิงตัวเลขเพื่อให้เห็นว่า อัลกอริทึมท่ีสร้างขึ้นลู่เข้าได้เร็วกว่าอัลกอริทึมแบบอื่น ๆ ท่ีมีมาก่อนหนา้นี้ 

และเพื่อเป็นการสนับสนุนความจริงดังกล่าว ได้ท้าการยกตัวอย่างการประมาณค่าจุดตรึงของการส่งโดยใช้โปรแกรม Matlab  

ซึ่งเป็นผลลัพธ์ใหม ่และยังเป็นการวางนัยท่ัวไปของอกีหลายๆ ผลลัพธ์ท่ีมีมาก่อนหนา้นี้ 
 

ค้าสา้คัญ: อัลกอริทึมการท้าซ้้าท่ีมีประสิทธิภาพ, ฟังก์ชันต่อเนื่อง, ทฤษฎีบทการลูเ่ข้า, อัตราการลู่เข้า, จุดตรึง 
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-Abstract- 

Abstract  
 Over the last 50 years or so the theory of fixed points has been revealed as a very powerful and important 

tool in the study of nonlinear phenomena. In particular, fixed point techniques have been applied in such diverse fields 

as biology, chemistry, economics, engineering, game theory, physics, dynamic programming, nonlinear analysis, 

variational calculus, theory of integro-differential equations and several other areas of applicable analysis.  

The aim of this paper is to introduce and study a new efficient iterative algorithms for solving a fixed point 

problem of continuous function on an arbitrary interval in the real line.  We establish some convergence results of the 

proposed algorithm. Further, we show numerically that the considered iterative algorithm converges faster than some 

other known iterations.  To support our claim, we give an illustrative numerical example and approximate fixed points 

of such mappings using Matlab program. Our results are new and generalize several relevant results in the literature.  
 

Keywords: Efficient iterative algorithm, Continuous function, Convergence theorem, Rate of convergence, Fixed point 
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-Abstract- 

Unsteady One-Dimensional Flow in PCL with Stokes-Brinkman Equations 
 

Teerat Kasamwan1* and Kanognudge Wuttanachamsri2 
 

Abstract 
 One of the problems of people in capital area is facing with the air pollution everyday such as dust, chemical 

pollutions and carbon monoxide poisoning. When people inhale more debris in their bodies, the pollution effecting the 

respiratory system can be harmful their health. Fortunately, the human bodies have an inhale immune system that 

can propel the foreign particles by producing mucus to catch them, which are removed from the body by cilia lining 

on the epithelial cells in the respiratory tracts. The layer consisting of cilia is called Periciliary layer (PCL). It contains 

Newtonian liquid, which is called PCL fluid. In this work we study the velocity of the PCL fluid by using the unsteady 

Stokes-Brinkman equations where the cilia velocities are included in the source term. The model is discretized by 

employing a finite element method with an isoparametric linear element with the Crank-Nicolson method for time 

derivative term. One of applications is that the velocity of PCL fluid can be used as a boundary condition of the mucus 

layer to find the mucous velocity for helping physicians to treat patients. 
 

Keywords:  Moving solid phases, Finite element method, Discretization, Unsteady Stokes-Brinkman equations, Crank-

Nicolson method 
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-Abstract- 

ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมใหม่ส้าหรับกึ่งกรุปไม่เชงิเส้นของการส่งแบบไม่ขยายท่ีถูกปรับแต่ง 

On New Common Fixed Point Theorems for Nonlinear Semigroups of Enriched 

Nonexpansive Mappings 
 

ฐิติมา เกษาหอม1* และ วุฒิพล สินธุนาวารัตน์1 

Thitima Kesahorm1* and Wutiphol Sintunavarat1 

 

บทคัดย่อ 

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีบทการมีอยู่จริงของจุดตรึงร่วมส้าหรับกึ่งกรุปไม่เชิงเส้น (nonlinear 

semigroup) ของการส่งแบบไม่ขยายท่ีถูกปรับแต่ง (enriched nonexpansive mapping) บนเซตย่อยปิดโค้ง-นูนท่ีมีขอบเขตของ

ปริภูมบิานาคเชงิจริงท่ีมีโครงสร้างปรกตแิบบเอกรูป (uniformly normal structure) พร้อมท้ังคิดค้นตัวอยา่งประกอบ  
 

ค้าส้าคัญ:   จุดตรึงร่วม, การสง่แบบไมข่ยายท่ีถูกปรับแตง่, กึ่งกรุปไมเ่ชงิเส้น 
 

Abstract  

 The purpose of this work is to investigate the existence theorem of the common fixed point for nonlinear 

semigroups of enriched nonexpansive mappings on a bounded closed convex subset of a real Banach space with 

uniformly normal structure. Some illustrative example is presented. 

Keywords: Common fixed point, Enriched nonexpansive mapping, Nonlinear semigroup 
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-Abstract- 

A Note on Non-Oscillatory Solutions of the Certain Nonlinear Differential 

Equation of the Second Order  
 

Ali Turab1* and Wutiphol Sintunavarat1  
 

Abstract  
This work deals with a general non-oscillation criterion for a second-order nonlinear differential equation. Our 

aim is to find the existence and uniqueness results of the solution of the proposed nonlinear differential equation by 

using the Banach fixed point theorem.  
 

Keywords:  Second order differential equations, Non-oscillation, Fixed points, Banach fixed point theorem 
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-Abstract- 

ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเศษส่วนแบบคาปูโตร่วมกับเงื่อนไขขอบแบบผสม และ การ

วเิคราะห์ความเสถยีร 

Coupled Systems of Caputo Fractional Differential Equations with Mixed Boundary 

Conditions and Stability Analysis 
 

วรภัคย์ นธิิอารยภาคย์1* และ วุฒิพล สินธุนาวารัตน1์ 

Woraphak Nithiarayaphaks1* and Wutiphol Sintunavarat1 

 

บทคัดย่อ 

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขการมีอยู่จริงและการมีเพียงหนึ่งเดียวของค้าตอบส้าหรับระบบสมการ

เชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วนแบบคาปูโตร่วมกับเงื่อนไขขอบแบบผสม โดยใช้หลักการการหดตัวของบานาค (Banach contraction 

principle) และ ทฤษฎีบทจุดตรึงของเชเฟอร์ (Schaefer's fixed point theorem) ใช้เพื่อให้ได้เงื่อนไขการมีอยู่ของค้าตอบ

ส้าหรับปัญหาท่ีศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังตรวจสอบความเสถียรแบบอูแลม (Ulam stability) ของปัญหา และ  
การประยุกตใ์ชข้องผลลัพธ์ท่ีศึกษา 
 

ค้าส้าคัญ:   อนุพันธ์เชงิเศษส่วนแบบคาปูโต,  ระบบสมการ, เงื่อนไขขอบแบบผสม 
 

Abstract  
 In this work we investigate the sufficient conditions for the existence and uniqueness of solutions  for a coupled 

system of nonlinear Caputo fractional differential equations  with mixed boundary conditions. The Banach's contraction 

principle and the Schaefer fixed point theorem are used to derive the existence results of the focused problems. After 

that, we also establish different kinds of Ulam stability for the problem at hand. Examples which support our theoretical 

results are also presented. 
 

Keywords: Caputo fractional derivative, Coupled system, mixed boundary conditions 
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-Abstract- 

อสมการเชงิฟังก์ชัน  𝐬 − (𝛂, 𝛃) เชิงการบวกแบบเพกซิเดอร์และเสถยีรภาพ 

Pexiderized additive s − (α, β) −functional inequalities and their stability 

วุฒิชัย สุริยะเจริญ1* และ วุฒิพล สนิธุนาวารัตน์1 

Wuttichai Suriyacharoen1* and Wutiphol Sintunavarat1 

 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลเฉลยท่ัวไปของอสมการเชงิฟังก์ชันท้ังสามอสมการ ดังตอ่ไปน้ี 

‖𝑓1(𝑥 + 𝑦) + 𝛼1̅̅ ̅𝑓2(𝛼1𝑧) − 𝛽1
−1𝑓3(𝛽1(𝑥 + 𝑦 + 𝑧))‖ ≤ ‖𝑠 (𝑓1(𝑥 − 𝑦) + 𝛼1̅̅ ̅𝑓2(𝛼1𝑧) − 𝛽1

−1𝑓3(𝛽1(𝑥 − 𝑦 + 𝑧)))‖ , 

‖𝑔1(𝑥) + 𝑔2(𝑦) + 2𝑔3(𝑧) − 𝛼2𝑔4(𝛽2(𝑥 + 𝑦 + 2𝑧))‖ ≤ ‖𝑠 (𝑔1(𝑥) + 𝑔2(−𝑦) + 2𝑔3(𝑧) − 𝛼2𝑔4(𝛽2(𝑥 − 𝑦 + 2𝑧)))‖ , 

‖ℎ1(𝑥 + 𝑦) − ℎ2(𝑥) − ℎ3(𝑦)‖ ≤ ‖𝑠(ℎ1(𝑥 − 𝑦) − ℎ2(𝑥) − ℎ3(−𝑦))‖ 

เหนอืปริภูมเิวกเตอร์เชิงซ้อน เมื่อ 𝑠, 𝛽1 ∈ ℂ\{0} โดยท่ี |𝑠|  <  1 และ 𝛼1, 𝛼2, 𝛽2 ∈ ℂ โดยท่ี |𝛼1| = 1, 𝛼2 ≠ 4,  𝛼2𝛽2 = 1 
เป็นสเกลาร์เชงิซ้อนท่ีก้าหนดให้ โดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ บนฟังก์ชันท่ีไมท่ราบค่า ตลอดจนพจิารณาเสถียรภาพของอสมการ

เชงิฟังก์ชันเหลา่นีด้้วย 

ค้าส้าคัญ:   สมการเชงิฟังก์ชัน, อสมการเชงิฟังก์ชัน, สมการเพกซิเดอร์, เสถียรภาพ 

Abstract  

 The present work aims to find the general solutions of the following three functional inequalities:  

‖𝑓1(𝑥 + 𝑦) + 𝛼1̅̅ ̅𝑓2(𝛼1𝑧) − 𝛽1
−1𝑓3(𝛽1(𝑥 + 𝑦 + 𝑧))‖ ≤ ‖𝑠 (𝑓1(𝑥 − 𝑦) + 𝛼1̅̅ ̅𝑓2(𝛼1𝑧) − 𝛽1

−1𝑓3(𝛽1(𝑥 − 𝑦 + 𝑧)))‖ , 

‖𝑔1(𝑥) + 𝑔2(𝑦) + 2𝑔3(𝑧) − 𝛼2𝑔4(𝛽2(𝑥 + 𝑦 + 2𝑧))‖ ≤ ‖𝑠 (𝑔1(𝑥) + 𝑔2(−𝑦) + 2𝑔3(𝑧) − 𝛼2𝑔4(𝛽2(𝑥 − 𝑦 + 2𝑧)))‖ , 

‖ℎ1(𝑥 + 𝑦) − ℎ2(𝑥) − ℎ3(𝑦)‖ ≤ ‖𝑠(ℎ1(𝑥 − 𝑦) − ℎ2(𝑥) − ℎ3(−𝑦))‖ 

over complex vector spaces, where  𝑠, 𝛽
1

∈ ℂ\{0}  with |𝑠|  <  1, 𝑎𝑛𝑑 𝛼1, 𝛼2, 𝛽2 ∈ ℂ with |𝛼1| = 1, 𝛼2 ≠ 4,   
𝛼2𝛽2 = 1 are fixed complex numbers, without any regularity assumptions on the unknown functions.  An analysis  
of their stability is here also carried out. 

Keywords:   Functional equation; functional inequality; Pexider equation; stability. 
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-Abstract- 

พฤติกรรมการเรียนรู้และการตอบสนองต่อกลิ่นมะลิในผึ งให้น ้าหวานชนดิ  

Apis mellifer หรือผึ งพันธุ ์

Learning Behavior and Response to Jasmine Odor in Honey Bee (Apis mellifera) 
 

ศริัช เลิศจนิตนากิจ1 และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์1* 

Sirat Lertjintanakit1 and Natapot Warrit1 
 

บทคัดย่อ 

 ผึ้งให้น้้าหวานชนิด Apis mellifera เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบส้าหรับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้กลิ่น โดยการใช้ 

วิธีการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข Classical conditioning ผ่านทางพฤติกรรมการแลบลิน้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารละลายน้้าตาลซูโครส

ท่ีหนวด (Proboscis Extension Response, PER) วิธีการนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อใช้ประเมินความสามารถในการเรียนรู้และ

การจดจ้าในผึ้งและแมลงชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานหรือการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้นี้เลยใน

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังนี้ วิธีการ PER ถูกน้ามาใช้เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรู้และตอบสนองต่อกลิ่นมะลิ

ของผึ้ง โดยการเปรียบเทียบระหว่างผึ้งกลุ่มท่ีได้รับการฝึกให้เรียนรู้และกลุ่มท่ีไม่ได้ฝึกให้เรียนรู้ โดยผึ้งจะถูกฝึกให้เกิด 

การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขโดยให้น้้าตาลซูโครสเป็นรางวัล (Unconditional Stimulus, US) และกลิ่นมะลิเป็นสิ่งเร้าเงื่อนไขให้เกิด

การเรียนรู้ (Conditional Stimulus, CS) ให้ผึ้งได้เกิดการเรียนรู้ซ้้าท้ังหมด 6 คร้ังเพื่อดูว่า ผึ้งมีความสามารถในการจดจ้ากลิ่น 

นั้นได้หรือไม่ ผึ้งท่ีมีหน้าที่หาอาหารท้ังหมด 102 ตัว ถูกจับแล้วน้ามาฝึกให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า  

ผึ้งท่ีฝึกให้เกิดการเรียนรู้สามารถตอบสนองต่อกลิ่นมะลิได้โดยท่ีไม่ต้องมีการกระตุ้นด้วยน้้าตาลซูโครส ผึ้งแสดงพฤติกรรม 

PER เพิ่มขึ้นจาก 8.467.81% เป็น 48.722.22% ในขณะท่ีผึ้งท่ีไม่ได้รับการฝึกให้เกิดการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข การแสดง

พฤติกรรมจากเร่ิมต้น 14.4417.11% ลดลงเป็น 0% การทดสอบความจ้าของผึ้งพบว่า ผึ้งยังคงแสดงพฤติกรรมแลบลิ้นหรือ 

PER 42.826.27%, 48.722.22% และ 39.490.89% เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงตามล้าดับ ในขณะ

ท่ีผึ้งท่ีไม่ได้ฝึกให้เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดการแสดงพฤติกรรม PER เลยและจากผลการทดสอบสถิติพบว่าผึ้งในกลุ่มท่ีฝึกให้เกิด

การตอบสนองต่อกลิ่นมะลิสามารถเเรียนรู้และจดจ้ากลิ่นมะลิได้เมื่อเปรียบเทียบกับผึ้งกลุ่มท่ีไม่ได้ฝึกให้เกิดการเรียนรู้ 

(P<0.001) 
 

ค้าส้าคัญ:   สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง, การเรียกคืนความจ้า, ความจ้าระยะยาว 
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-Abstract- 

Abstract 
Honeybee, Apis mellifera, is an excellent model organism for studying olfactory learning using classical 

conditioning assay through Proboscis Extension Response (PER) .  This assay is widely used to evaluate learning and 

memory in honey bees and other insects. However, there are no reports or studies about this behavior in Thailand. In 

this study, PER has been used to evaluate the ability in responding to Jasmine by comparing between training bees 

and non- training bees.  Bees were trained and conditioned by associating with sucrose as reward ( as Unconditional 

Stimulus, US) and jasmine odor (as Conditional Stimulus, CS). Training was repeated for six trials to evaluate whether 

honey bees can retain memory.  One hundred and two forager bees were harnessed to training and conditioning. 

Training bees were able to associate jasmine odor from US with PER percentage rising from 8. 467. 81%  to 

48.722.22% , whereas non- training bees PER percentage decreased from 14.4417.11% to 0%. For the memory 

retention test, training bees displayed PER percentage of 42.826.27%, 48.722.22% and 39.490.89% after 10 

min, 24 hours and 48 hours of training, respectively, while non- training bees displayed PER percentage of 0% after 

10 min, 24 hours and 48 hours of training. As the results, the treatment groups responded to PER significantly different 

from the control group (p<0.001) and the memory retention between both group was statistically significant (p<0.001). 
 

Keywords:   Invertebrate, Memory retention, Long-term memory 
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-Abstract- 

อนุกรมวธิานและบารโ์ค้ดดีเอน็เอในผึ งเกาเหว่าสกุล Thyreus Panzer, 1806 ในประเทศไทย 

Taxonomy and DNA Barcoding of Cleptoparasitic Bee Genus Thyreus Panzer, 1806 

in Thailand   
 

พุธิตา ผาสุขดี1 และ ณัฐพจ วาฤทธิ์1* 

Puttita Pasukdee1 and Natapot Warrit1* 
 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งกาเหว่าสกุล Thyreus Panzer, 1806 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีอยู่น้อย  

ซึ่งจากรายงานการศึกษาล่าสุดพบว่าในประเทศไทยมผีึง้ในสกุลนี้ด้วยกันท้ังหมด 6 ชนิด นอกจากนั้นยังพบปัญหา cryptic 

species และ sexual dimorphism ท้าให้รูปวิธานท่ีใช้ในการระบุชนิดสามารถใช้จัดจ้าแนกได้เฉพาะในผึ้งเพศผู้  จากปัญหา

ข้างตน้จึงได้มกีารน้าข้อมูลทางพันธุกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางสัณฐานวทิยาเพื่อให้ได้ข้อมูลการระบุชนิดท่ีชัดเจน

ยิ่งขึ้น ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้ยีน Cytochrome c Oxidase I (COI) มาเป็นเคร่ืองหมายทางพันธุกรรม โดยตัวอย่าง 

ผึง้ท้ังหมดจะถูกจัดจ้าแนกชนดิโดยใชล้ักษณะทางสัณฐานวทิยา จากนั้นตัวอยา่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน 95%เอทานอล จะถูก

เพิ่มจ้านวนยีน COI ด้วยไพรเมอร์ LepF1 และ LepR1 ในการหาล้าดับนิวคลีโอไทด์ ข้อมูลทีได้จะถูกท้าการจัดเรียงด้วย

โปรแกรม MUSCLE และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ุเชิงวิวัฒนาการด้วยวิธี Bayesian ผ่านโปรแกรม BEAUti แลaะ BEAST  

เวอร์ชั่น 1.8.4 แบบ MCMC และสุ่มเก็บตัวอย่างทุก ๆ 20,000 รุ่น จากการวิเคราะห์ผลพบว่าผึ้งสกุลนี้ในประเทศไทย

แยกกันออกเ ป็น  8 ชนิด  (posterior probability > 0.95)  ประกอบด้วย  T.  massuri, T.  callurus, T.  cf.  cyathiger,  

T. ceylonicus, T. himalayanensis,T. centrimacula และอีก 2 กลุ่มท่ีคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่  เนื่องจากในเพศผู้มีลักษณะ

ของอวัยวะสบืพันธ์ุและแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 แตกตา่งไปจากชนิดอ่ืนๆ  
 

ค้าส้าคัญ:   อนุกรมวธิาน, ผึง้โดดเดี่ยว, ดีเอ็นเอบารโ์คด 
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-Abstract- 

Abstract 
Bee genus Thyreus Panzer, 1860 is rarely studied in Southeast Asia.  A recent review suggested there are 

six Thyreus species in Thailand; however, identification key for the group is inadequate since cryptic species and sexual 

dimorphism pose difficulties to the taxonomy of the group.  Therefore, DNA Barcoding methods were implemented to 

resolve the problems via using mtDNA gene, cytochrome c oxidase I (COI), as a genetic marker for species identification. 

All Thyreus specimens were identified to morphospecies.  The COI gene of specimens preserved in 95% EtOH was 

amplified using primers LepF1 and LepR1.  Sequences were aligned using MUSCLE.  Phylogenetic tree was inferred 

using Bayesian inference in BEAUti and BEAST version 1.8. 4 using a Metropolis- coupled Markov Chain Monte Carlo 

(MCMCMC) algorithm from randomly generated starting trees for 200 million generations with sampling every 20,000 

generations. The phylogenetic analysis of Thai Thyreus displayed strong support (>0.95 posterior probability) for eight 

monophyletic clades including T. massuri, T. callurus, T. cf. cyathiger, T. ceylonicus, T. himalayanensis, T. centrimacula 

and two new putative species. In addition, the male genitalia and 7th sternite of the new putative species are different 

from the other described taxa, despite the similarity in color patterns on thorax and abdomen.  

Keywords:   Taxonomy, Solitary bee, DNA barcoding 
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-Abstract- 

การสกัดใยอาหารละลายน ้าจากกากกระเทยีมเหลอืทิ งโรงงานสกัดน ้ามันกระเทยีม 

Soluble Dietary Fiber Extraction from Waste Residue of Garlic Oil Industry 
 

จารุพิชญา โฮมลคร1, คุณากร ขัตศิร2ี และ สุภาพร ภัสสร1* 

Jaruphitchaya Homlakhorn1, Kunakorn Katsri2 and Supaporn Passorn1* 
 

บทคัดย่อ 
 กระเทียม (Alium sativum Linn) เป็นพืชหัวท่ีพบว่ามีปริมาณเส้นใยอาหารสูง ปัจจุบันเส้นใยอาหารละลายน้้าได้นิยม

น้ามาใช้ในอุสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดเส้น

ใยอาหารละลายน้้าท่ีเหมาะสมจากกากกระเทียมท่ีผ่านการสกัดน้้ามันกระเทียม โดยใช้น้้าเป็นตัวท้าละลายในอัตราส่วนผสม

ระหวา่งน้้าตอ่ผงกากกระเทียม 3 ระดับ คือ 1:4 1:6 และ 1:8 พบวา่อัตราส่วนไม่มผีลต่อปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้้าท่ีสกัด

ได้ (P<0.05) จากนั้นศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิการสกัด 3 ระดับ คือ อุณหภูมิห้อง (32-35 °C), 60 °C และ 80 °C 

พบว่าการสกัดท่ีอุณหภูมิ 80 °C และ 60 °C มีปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้้าสูงท่ีสุด (P<0.05) ท่ี 70.99% และ 69.27% 

ตามล้าดับ ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้้าใน

กระเทียม โดยวิเคราะห์อายุการเก็บรักษากระเทียม 7 ช่วง คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 วัน พบว่าอายุการเก็บรักษา

กระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว ช่วงวันท่ี 0 และ 15 วัน มีปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้้าปริมาณสูง (P<0.05) ท่ี 78.50% และ 

73.71% ตามล้าดับ จากผลการทดสอบการเป็นโพรไบโอติกของเส้นใยอาหารละลายน้้าจากกากกระเทียม พบว่าสามารถ

ส่งเสริมการเจริญเตบิโตของเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus plantarum ได้ดีกวา่ชุดควบคุม 
 

ค้าส้าคัญ:   เส้นใยอาหารละลายน้้า, การสกัด, กากกระเทียม 
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-Abstract- 

Abstract 
  Garlic (Alium sativum linn) is a bulb plant containing high dietary fibers. Currently, soluble dietary fiber is 

popularly used in the food industry because of prebiotic properties. Therefore, the aim of this research was to optimize 

the method for soluble dietary fiber extraction from waste residue of garlic oil industry by using water as a solvent  

at water to dried garlic residue ratio about 3 levels as 1: 4, 1: 6 and 1: 8. The result showed that amount of soluble 

dietary fiber had no significant difference in all ratios (P <0.05). Further study, the effect of temperature on the extraction 

of soluble dietary fiber was observed at room temperature (32-35 °C), 60 °C and 80 °C. The highest amount of soluble 

dietary fiber at 80 °C and 60 °C were found at 70.99% and 69.27% (P <0.05), respectively. The effect of shelf life on 

changes of dietary fiber in garlic bulbs were determined in 7 periods about 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days. It was 

found that garlic bulbs after harvest at 0 and 15 days had high amount of soluble fiber content (P <0.05) at 78.50% and 

73.71% respectively. Moreover, the probiotic testing of soluble dietary fibers extracted from dried garlic residue was 

higher promote the growth of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum than control. 
 

Keyword:   Soluble dietary fiber, Extraction, Garlic residues 
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-Abstract- 

ผลของแมนนิทอลต่อการชะลอการเจรญิเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื อ 

Effects of Mannitol on Slow Growth of Dioscorea alata L. In vitro 
 

นุชจรี สงิห์พันธ์1* และ สุรีภรณ์ ยอดดี1 

Nootjaree Singphan1* and Sureepon Yoddee1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการชะลอการเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหาร 

ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาพันธ์ุมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ เพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสูตร MS (Murashige and skoog, 

1962) ร่วมกับการเติมสารแมนนิทอล ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0  10  20 และ 30 กรัมต่อลิตร 

เพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2 ,500 ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็น

ระยะเวลา 90 วัน โดยไม่มกีารเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม ่บันทึกผลการทดลอง จ้านวนยอด จ้านวนข้อ จ้านวนใบ เปอร์เซ็นต์

การเกิดราก และความสูงของต้น จากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อของมันจาวพร้าวบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีเตมิสารแมนนิทอล

ท่ีระดับความเข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้ จ้านวนยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และความสูงของต้นน้อยสุด ในขณะที่

การเตมิแมนนทิอลท่ีระดับความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้จ้านวนข้อ และจ้านวนใบนอ้ยสุด ตามล้าดับ  
 

ค้าส้าคัญ: ชะลอการเจรญิเตบิโต, แมนนทิอล, มันจาวพร้าว  
 

Abstract  
 Study of the slowing growth of Dioscorea alata L. in vitro. The objective was to study the optimum medium 

on conserved D. alata L. in vitro. Nodal segments were cultured on solid MS (Murashige and skoog, 1962) with the 

addition of mannitol at different concentrations of 4 levels: 0, 10, 20 and 30 grams per liter of culture at a temperature 

of 25 ± 2 ° C light for 16 hours a day, the light intensity of 2,500 lux cultured for 90 days without any subculture. 

No. of shoots per plant, No. of node, No. of leave, percentage of root formation, and shoot length were recorded. The 

results investigated that 20  grams per liter mannitol was obtained the lowest of No.  of shoots per plant, percentage 

of root formation, and shoot length.  While, 3 0  grams per liter mannitol gave the lowest of No.  of node and No.  of 

leave, respectively.   
 

Keywords:   Slow growth, Mannitol, Dioscorea alata L.  
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-Abstract- 

การประดิษฐ์ชิปของไหลจุลภาคโดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์ 

Fabrication of Microfluidic Chip Using Laser Cutting Machine 
 

ศักดา เขื่อนรอบเขต1*, สุภาพร ชวดดา1 และ สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย1,2 

Sakda Koenrobket1, Supaphon Chaudda1 and Somrit Unai1,2 
 

บทคัดย่อ 
งานนี้น้าเสนอวธีิการประดิษฐ์อุปกรณข์องไหลจุลภาค โดยใชเ้ครื่องตัดเลเซอร์คารบ์อนไดออกไซด์ก้าลัง 80 วัตต์ 

ส้าหรับตัดแผ่นอะคริลิกทะลุเพื่อสร้างท่อโครงข่ายการไหลจุลภาค ในการทดลองหาเงื่อนไขและตัวแปรการตัดได้แกก่้าลัง

เลเซอร์และอัตราเร็วของหัวตัดท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างผนังท่อการไหลท่ีราบเรียบ หลังจากการตัดส่วนประกอบชิปของไหล

จุลภาคจะถูกท้าความสะอาด และประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคการเชื่อมด้วยตัวท้าละลายแอลกอฮอร์และความร้อน

เพื่อสร้างช่องทางการไหลจุลภาค ชปิของไหลจุลภาคท่ีประดิษฐ์โดยเทคนคินี้ได้แก่ ชปิผลิตหยดของเหลวขนาดเล็กและชิป

ผสมสาร 
  

ค้าส้าคัญ: เครื่องตัดเลเซอร์, แผ่นอะคริลกิ, ของไหลจุลภาค 
 

Abstract  
 This work presents the fabrication method of microfluidic devices utilizing laser cutting machine.  A 80-Watt 

CO2 laser used to directly through-hole cut an acrylic sheet for fabricating the microchannel-flow network. The cutting 

parameters are laser powers and plotter speeds were optimized for producing a smooth channel wall.  After the cut 

and being cleaned, the cut- acrylic microfluidic network was bonded to the acrylic substrate by thermally assisted 

bonding technique for making a microfluidic channel.  A microfluidic chip fabricated by this technique is demonstrated 

for droplet generating and mixing devices. 
 

Keywords: Laser cutter, Acrylic sheet, Microfluidic 
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-Abstract- 

การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปปิด โดย

ใช้โปรแกรม แลปวิว 

The Development of Close Loop DC Motor Speed Control Demonstration Set using 

LabVIEW Program 
 

สมศักดิ์ ป่าวรรณ1*, อภัย สุดจติร1 และ ส้าเริง เอี่ยมสะอาด1 

Somsak Pawan1*, Apai Sudjit1 and Somroeng Iamsaad1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้เป็นการพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงแบบลูปปิดโดยใชโ้ปรแกรมแลป

วิว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าประแสตรงแบบลูปปิด และเพื่อศึกษา

ความเหมาะสมของชุดสาธิตในการน้าไปใชใ้นการเรียนการสอน  

         การด้าเนินงานเร่ิมต้นจากการออกแบบชุดสาธิตในส่วนของพลานต์ท่ีประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์มีแกนเพลาด้านหนึ่งต่อเข้ากับเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อท้าหน้าท่ีเป็นโหลดทางกลให้แก่

มอเตอร์ และแกนเพลาอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเอ็นโคดเดอร์ จากนัน้จึงท้าการทดสอบการใช้งานกับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

ท่ีใช้หลักการของการปรับความกว้างของพัลส์ (PWM) เพื่อทดสอบผลตอบสนองด้านความเร็วของพลานต์ในลักษณะลูปเปิด

และลูปปิด โดยใช้โปรแกรมแลปวิวผ่านการ์ด DAQ6001 ท้าการออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีของ CHR เมื่อออกแบบ 

ตัวควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงท้าการทดสอบผลตอบสนองด้านความเร็วของระบบควบคุมแบบลูปปิด รวมถึงผลตอบสนอง

ของความเร็วเมื่อมอเตอร์ได้รับภาระทางกล โดยท้าการเปรียบเทียบกับลูปเปิดเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้เรียนเห็นความแตกตา่ง 

        ผลการด้าเนินงานพบว่า ชุดสาธิตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถแสดงผลตอบสนองด้านความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อ

สัญญาณขั้นท้ังลูปเปิดและลูปปิด รวมถึงผลตอบสนองของความเร็วขณะรับภาระทางกลแบบทันทีทันใดสอดคล้องกับทฤษฎี 

และเมื่อน้าชุดสาธิตดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านท้าการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต ผลการประเมิน 

ชุดสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26 ตามมาตรวัดประเมินค่าของไลเกิร์ต 5 ระดับ และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 )   
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-Abstract- 

Abstract  
This research is development demonstrations set of closed loop speed control DC motor by using the LabVIEW 

program.  The objective is to develop demonstration set for closeloop controlling speed of DC motor and study the 

suitability of the demonstration set for use in teaching and learning.  

The operation started with the design of demonstration set of plant consisting of 24 volts DC electric motor 

with shaft on one side connected to a DC generator to act as mechanical load and the other side of the shaft connects 

to the encoder. After that, testing is performed on electric motor drive units that use the pulse width modulation (PWM) 

principle.  To test the speed response of the plant in an open and closed loop.  By using the LabVIEW program via 

DAQ6001 card. The controller was designed using the method of CHR. When the controller design was completed, the 

speed response test of the closed loop control system was tested.  Including the speed response when the motor has 

mechanical load by comparing with the open loops to compare to the learners to see the differences. 

  Performance shows that The demonstration set created by the researcher can show the motor speed response 

both open and closed loop.  Including the response of speed while receiving mechanical loads instantly, in accordance 

with the theory.  When bringing the demonstration set to 5 experts to evaluate the suitability of the demonstration set. 

The evaluation result of the demonstration set by the experts found that it is suitable at a good level (the average value 

is 4.26, according to the assessment of 5 levels of Likert’s rating scale and standard deviation is 0.82). 
 

Keywords:   Demonstration set, DC Motor speed control, LabVIEW program 
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-Abstract- 

การควบคุมรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าดว้ย IC TL494 

Control of Electric Power Motorcycle with IC TL494 
 

มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล1*, สมโภชน์  วงษ์เขียด1, จติรตรา มีอุดมคติกุล1 และ ภุชงต์ จันทร์จริะ2 

Mallika Chatchawankitkun1*, Sompod Wongkead1, Chittra Meeudomkatikool1 and Puchong Chanjira2 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อประยุกตใ์ช ้ IC TL494 ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงท่ีใช้

ในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าท่ีขนาดแรงดัน 24 โวลต์ 500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 40 แอมป์ จ านวน 2 ลูก และใช้วงจร IC TL494 เป็นตัวสร้างสัญญาณ Pulse-width modulation 

(PWM) เพื่อควบคุมการท างานของมอสเฟต (MOSFET) ที่ใชใ้นการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง จาก

ผลการศึกษาพบว่าการขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้ท่ีความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง และรับน้ าหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
 

ค าส าคัญ:   IC TL494, การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 
 

Abstract  

 The objective of this research is to apply the IC TL494 to control the rpm of the DC motor used to drive the 

electric motorcycle at 24 Volt 500 Watt by using electric power source from 2 battery, size 12 Volt 40 Ampere.  And 

using the IC TL494 generate a pulse-width modulation (PWM)  signal to control the MOSFET used to control the rpm 

speed of the DC motor. From the study found that electric motorcycle can be driven at speeds up to 50 kilometers per 

hour and support no more than 100 kilograms. 
 

Keywords:   IC TL494, Control the rpm speed of the DC motor  
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-Abstract- 

การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮติเตอร์แบบครีบ 

An Invention of a Hybrid Dryer : A Combination of a Solar Dryer and a Finned Heater 
 

ด้ารงค์ วงค์ค้าจันทร์1, จริเกียรต ิบงแก้ว1, ณัฐชัย โปธิ2* และ อารีรัตน ์ดาวงษา3 

Damrong Wongkamjan1, Chirakiad Bongkaew1, Nattachai Pothi2* and Areerat Dawongsa3 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ถูกน้ามาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส้าหรับกลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้าท้ังในระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นท่ีจังหวัดเลยกันอย่างแพร่หลาย  เช่น  

การแปรรูป ถั่วเมคคาเดเมีย แก้วมังกร และกล้วย เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรจะถูกน้ามาผ่าน

กระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นของวัตถุดิบเพื่อการถนอมอาหาร  ตลอดจนให้ได้สินค้าในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า

ของสินค้า  นอกจากนั้นการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในกระบวนการผลิตยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็น

การลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ส้าหรับพื้นท่ีจังหวัดเลยมีลักษณะภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีสภาพ

อากาศหนาวและมีความชื้นสูง  โดยท่ัวไปปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดท้ังปีอยู่ระหว่าง 900 - 1300 มิลลิเมตร (ส้านักงาน

จังหวัดเลย, 2560) ซึ่งในบางฤดูกาลท้าให้การอบแห้งผลิตภัณฑท์างการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทติย์เพยีงอยา่งเดียวไม่

สามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้สร้างตู้แห้งอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบไฮบริด (Hybrid 

System) โดยพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครีบต้นแบบ  และออกแบบ

ระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบตรวจสอบความชื้นภายในตู้อบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานร่วมท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมส้าหรับการใช้งานเพื่อแปรรูปสินค้าทางการเกษตรในแต่ละประเภทตอ่ไป 
 

ค้าส้าคัญ: ตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์, ระบบไฮบริด, ฮิตเตอร์แบบครบี 
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-Abstract- 

Abstract 
Presently, solar dryers are used widely among community enterprises and small-sized manufacturers in Loei 

province for processing agricultural products, such as macadamia nuts, dragon fruits and bananas.  The processing of 

these raw materials chiefly involve the drying process to minimize moisture content for food preservation, and, 

sometimes, to create a new form of products for adding value.  The main purpose of utilizing a solar dryer in the 

production is to lower the production costs, through reduced electricity use. However, as the province is geographically 

characterized as a mountainous terrain with cold weather and high humidity - an annual rainfall averaging from 900 

to 1,300 mm. (The Office of Loei Province, 2560), in some seasons, merely the sun drying method is not sufficiently 

effective. In view of this, the research aimed to invent a hybrid solar dryer. The invention with a temperature controller 

and a moisture monitoring system is founded on a hybrid system in which a solar dryer was developed to work 

interchangeably with a prototype finned heater. The findings can be used as a guideline for further development of a 

hybrid dryer with high efficiency suitable for a particular type of agricultural product. 
 

Keywords:   Solar dryer, Hybrid system, Finned heater 
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-Abstract- 

การออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน้า 

A Design and Create Non-Contact Electrical Conductor Warning Gloves 
 

ภูมนิทร์ ฮงมา1, ธราธิป ภูร่ะหงษ์2, ธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย3*, มนตรี ธีรตระกูล3  และ ไชยรัตน์ สุวรรณอ้าไพ3  

Phumin Hongma1, Tharathip Phurahong2, Theerawat Tibeye3*, Montree teeratrakul3   

and Chairat suwanumpai3 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพื่อออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน้า พบว่าการทดสอบ  

ชุดแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน้า  ตรวจจับกระแสไฟฟ้าโดยใช้คลื่นสนามไฟฟ้าในหลักการตรวจจับ

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรท้าให้ IC 74HC14 เป็นตัววิเคราะห์การแจ้งเตือนโดยผ่านหลอดไฟ LED สัญญาณด้วยเสียง

แจ้งเตือน ตามสมมติฐานการแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 - 5 A ตรวจจับกระแสไฟฟ้าตามท่ีข้อก้าหนดอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานใช้งานจริง คุณภาพของถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน้า   

มคีวามเหมาะสมตอ่การปฏบัิตงิานดา้นงานไฟฟา้ ปรากฏผลการผู้ประเมินพนักงานชา่งประจ้าอาคาร จ้านวน 5 คน ความ

คิดเห็นด้านการใชง้านถุงมอืแจ้งเตือนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน้า ด้านลักษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลี่ย 4.55 ในระดับ

ดีมาก ด้านลักษณะการใชง้านมคี่าเฉลี่ย 4.60 ในระดับดีมาก 
 

ค้าสา้คัญ:  กระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน้า 

 

Abstract 
This research article is the designation and development of noncontact electrical alarm gloves. The gloves can 

detect the current using electrical field wave while the current flowing through a circuit and as a result IC 74HC14 

activates LED and speaker alarm. The test was applied for the current 0.5 – 5 A and the detection can be done 

effectively and safely for user. The evaluation of using by 5 electrical operators presented that for physical and using 

characteristic showed average score of 4.55 and 4.60, respectively. 
 

Keyword: Non-contact electrical conductor 
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-Abstract- 

การออกแบบและสร้างเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัต ิ 

A Design and Create Automatic Filling Machine Microorganisms 

 

ธราธิป ภูร่ะหงษ์1, ธีรวัฒน์  ติ๊บอ้าย2*,  ชัชวาลย์ แสงแก้ว2  และ ชัยอดุลย์ เรียนสอน2   

Tharathip Phurahong1, Theerawat Tibeye2*, Chatchawarn Sangkaew2 and Chaiadul Reanson2 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพื่อการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ พบว่าเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ 

สามารถลดขั้นตอนการท้างานลงจากแบบเดิมท่ีต้องเปิดน้้าใส่ถังรอจนกว่าน้้าจะได้ปริมาณท่ีก้าหนดไว้เติมผงจุลินทรีย ์

ลงแล้วแช่และเทน้้าแช่จุลินทรีย์ลงบ่อบ้าบัด ผู้วิจัยจึงได้การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ เพียงเปิด

เคร่ืองเทจุลินทรีย์สามารถโหมดเคร่ืองตั้งเวลาดิจิทัลเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ แล้วน้าผงจุลินทรีย์เติมลงไปในถังแช่

ปริมาณ 200 ลิตร เคร่ืองเติมจุลินทรีย์ท้างานตามขั้นตอนการเติมน้้าใส่ถังแช่จุลินทรีย์ใช้เวลาเฉลี่ย 6.11 นาที การปล่อย

น้้าจุลินทรีย์จากถังแช่ไปยังบ่อบ้าบัด ใช้เวลาเฉลี่ย 17.15 นาที ความพึงพอใจการใช้งานเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ  

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี ด้านลักษณะการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับดี  
 

ค้าสา้คัญ:   กระแสไฟฟ้าแบบไมส่ัมผัสตัวน้า 
 

Abstract 

This research article report a designation and making automatic filling microorganism machine.  Automatic 

filling microorganism machine can reduce procedure for traditional method.  The procedure is as follow, filling water 

into a tank until reaching the required volume, then adding microorganism powder into the tank, finally, pouring the 

mixed microorganism into a treatment tank. Authors designed and made automatic filling microorganism machine. The 

machine can be tunable for setting automatically adding time.  With the mixed microorganism in 200  liter tank, the 

automatic filling microorganism machine used average time for adding and mixing the water with microorganism for 

6.11 min. Then, the average filling time of the mixed liquid to the treatment tank for 17.15 min. Average satisfaction 

evaluation score for using automatic filling microorganism machine for physical characteristic is 4 . 2 2  and for using 

characteristic is 3.96. 
 

Keywords:   Non-contact electrical current 
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-Abstract- 

การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ส้าหรับขึ นรูปวัสดุคอมโพสติ 

Mold Design for Forming a Product from Composite Materials 
 

มนุญ นยิมกิจ1 และ เชษฐ อุทธิยัง1*   

Manoon Niyomkit1 and Chet Uthiyoung1*  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา และการสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปกระถาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็น

ส่วนผสมในการอัดขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งจะใชส้่วนผสม คือขีเ้ลื่อยไม ้เถ้าแกลบ ใยมะพร้าวผสมกาวแป้งเปียก ในการทดสอบหา

ส่วนผสมท่ีสามารถน้าไปอัดขึ้นรูปได้ดี คือใช้ ขี้เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง (84 กรัม) เถ้าแกลบ 2 ถ้วยตวง (123 กรัม) ใยมะพร้าว 

1 ถ้วยตวง (52 กรัม) กาวแป้งเปียก 1 ถ้วยตวง (200 กรัม) จากนั้นจึงท้าการอัดขึ้นรูปกระถาง เมื่อได้ชิ้นงานกระถางจาก

วัสดุคอมโพสิตแล้วน้าไปตรวจสอบขนาดชิ้นงาน และใช้วิธีการตรวจสอบกระถางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบ TIS876-2547กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งขนาดของกระถางเป็นไปตามมาตรฐาน มีค่าความแข็ง 

ชอร์ดี เฉลี่ยอยู่ท่ี 17.46 ค่าร้อยละการดูดซึมน้้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.13 ค่าความต้านแรงดัดอยู่ท่ี 0.345 นิวตันต่อตาราง

มลิลิเมตร และใชเ้วลาในการตากแห้ง 48 ชั่วโมง และกระถางสามารถใช้งานได้จริง 
  

ค้าส้าคัญ: แมพ่มิพอ์ัดขึ้นรูป, กระถาง, วัสดุธรรมชาติคอมโพสิต 
 

Abstract  

This purpose of this research is for design and building compression molding a pot using natural materials.  The 

ingredients are sawdust, coconut fiber, Rice husk cinders mixed with Pasty glue. During the examination for finding the best 

ingredients that can be extrusion into a pot was one cup of sawdust (84 gram) , two cup of Rice husk cinders (123 gram) , 

one cup of coconut fiber (52 gram)  and one cup of Pasty glue (200 gram) .  After that made extrusion into a pot.  Once a 

completed pot from composite materials was ready, the next step was an inspection, by comparing with the Industrial 

Standards Standpoints of flat plywood TIS876-2547 Ministry of Industry. The results came out as the size of the pot met 

the standard, the shore D hardness average was equal to 17.46, the percent of the leakage was average was equal to 

29.13, the Bending equal to 0.345 newton per square millimeter, Time to dry 48 hour and the pot can it actually works. 
 

Keywords:   Compression mold, Pot, Composite materials 
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-Abstract- 

ระบบบริการรับส่งอาหารออนไลน์ กรณี ศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา 

Delivery Food Web Application Case Study University of Phayao 
 

ชยุตพงศ์ วงศ์ราษฎร์1, รังสิมา หงษ์เวียงจันทร์1 และ ณัฐดนัย ค้าขาด1* 

Chayutpong Wongrat1, Rangsima Hongwiangjun1 and Natdanai Kamkhad1* 
 

บทคัดย่อ 
 ระบบรับส่งอาหารออนไลนผ์่านเว็บไซตม์วีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับส่งอาหารออนไลนบ์นเว็บไซต ์ระบบนี้ช่วย

อ้านวยความสะดวก และให้บริการรับส่งอาหารให้กับผู้ใช้ระบบ ในรูปแบบการสั่งอาหารทางเว็บไซต์ โดยระบบจะน้ารายการ

สั่งซื้อส่งไปยังพนักงาน และให้พนักงานท้าการซื้ออาหารตามค้าสั่งซื้อ จากนัน้พนักงานจะไปส่งอาหารตามรายละเอียดระบุไว้

ในค้าสั่งซื้อ โดยระบบของเราให้บริการเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตร นับจากหน้า

มหาวิทยาลัยพะเยา และภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด ทางผู้พัฒนาได้น้าเว็บไซต์ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ

ผู้ใชง้านและมปีระเมินประสิทธิภาพระบบด้วยการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชง้าน ซึ่งผู้ใชง้านในการประเมนิได้แก่ นสิิตของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน 2 หัวข้อ คือ 1) ด้านระบบการท้างานของเว็บไซต์ การออกแบบ และ 

2) ด้านทัศนคตท่ีิมีต่อการทดลองใช้งานระบบ ซึ่งมจี้านวนผู้ท้าแบบประเมนิท้ังหมด 30 คน 

ผลวิจัยพบว่า 1) ด้านระบบการท้างานของเว็บไซต์ การออกแบบ และ 2) ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการทดลองใช้งาน

ระบบ  ระบบได้รับการประเมินการใช้งานอยูใ่นระดับดี 
 

ค้าสา้คัญ:  ระบบบริการส่งอาหาร 
 

Abstract 
 The research and development project for online food transmission is aimed at developing online food systems on 

the website.  This system facilitates and provides food delivery services to users of the system.  In order to form a meal on 

the website, the order will be sent to the employee and the employee will be able to purchase a meal on the order.  Our 

system is only available in front of Phayao University.  Within 2 km from the University of Phayao and within the entire 

Phayao campus. Developers have introduced a website. developed to try and assess the system's performance by evaluating 

user satisfaction, which users in the assessment include. Students of the University of Phayao using two assessment queries: 

The system of the website, the design and attitude of the system, which has a total of 30 respondents.  

 The results of the research are as follows:  1)  the system of the website, design, and 2)  aspects of attitude 

toward the system trial. The system has been evaluated for use at a good level. 
 

Keywords:  Food Delivery System  

                                                           
1 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 
1 Information and Technology, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: n_jame@hotmail.com 

mailto:n_jame@hotmail.com


375 

 

-Abstract- 

มอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินเหลือทิ งจากโรงงานผลติแอสฟัลท์คอนกรีต 

Mortar Mixed with Waste Stone Dust from Asphalt Concrete Mixing Plant  
 

ชูเกียรต ิชูสกุล1*, ดุสิต ชูพันธ์1 และ ขวัญชีวา หยงสตาร์2 

Chookiat Choosakul1*, Dusit Chupan1 and Khwanchiwa Yongsata2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติของมอร์ตาร์โดยใช้ฝุ่นหินเหลือท้ิงจากกระบวนการผสมแอสฟัลท์คอนกรีตทดแทน

ปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 1 บางส่วน โดยใช้ฝุ่นหินเหลือท้ิงจากโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทท่ี 1 ในอัตราส่วน 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนัก ใช้อัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสาน (W/B) 

เท่ากับ 0.60 โดยศึกษาก้าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ท่ีอายุ 3, 7 และ 28 วัน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 1 

จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของฝุ่นหินเหลือท้ิงมีความละเอียดต่้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 มีค่าความ

ถ่วงจ้าเพาะ (ถพ.) เท่ากับ 2.71 ในสว่นคุณสมบัติของมอร์ตารพ์บวา่ก้าลังรับแรงอัดจะลดลงตามอัตราส่วนการเพิ่มของฝุ่น

หินเหลือทิ้ง โดยอัตราส่วนการแทนท่ีของฝุ่นหินเหลือท้ิง 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ผ่านตามเกณฑ์ของมาตรฐาน มอก. 15 

เล่ม 1 ท่ีอายุ 3, 7, และ 28 วัน แต่หากพิจารณาท่ีอายุ 28 วัน ตามเกณฑ์ของมาตรฐาน มอก. 849-2556 อัตราส่วนการ

แทนท่ี 10 เปอร์เซ็นต ์จะมคีวามเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคา่ก้าลังรับแรงอัดเท่ากับ 318 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ

ค่าความหนาแนน่เท่ากับ 2,099 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

ค้าส้าคัญ:   มอร์ตาร,์ ระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์, ก้าลังรับแรงอัด, ฝุ่นหินเหลอืท้ิง  
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-Abstract- 

Abstract  
 This research studies the property of mortar by using waste stone dust from the asphalt mixing process to 

replace some Portland Cement type I in the ratio of 0, 10, 20, 30, 40 and 50 percent by weight.  Using the water to 

binder ratio (W / B) equal to 0.60 by studying the compressive strength of mortars at the age of 3, 7 and 28, compared 

with TIS.  15 Volume 1.  The study found that the property of waste stone dust has lower resolution than Portland 

Cement type I, with a specific gravity equals to 2.71.  As for the property of mortar, compressive strength reduces in 

accordance with the increase ratio of dust waste stone by the ratio of rock dust leftover wich is 10 and 20 percent 

that passes the standards of TIS.  15 Volume 1 at the age of 3, 7, and 28 days.  If by considering at the age of 28 

days follow the standards of TIS.  849-2556, the ratio of 10 percent is very appropriate by having compressive 

strength equals to 318 kg/cm2 and the density is 2,099 kg/m3. 
 

Keywords: Mortar, Setting time cement paste, Compressive strength, Waste stone dust   
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-Abstract- 

เครื่องชั่งน ้าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน ้าหนักไดช้นดิกึ่งอัตโนมัตสิ้าหรับวิสาหกิจชุมชน 

The Semi-Automatic Adjustable Grains Weighing Machine for SMEs 
 

รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1 และ เสนอ สะอาด1* 

Runglawan Chusawat1 and Saner Sa-ad1* 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น้าเสนอการออกแบบเคร่ืองชั่งน้้าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้้าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติส้าหรับ 

วิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการชั่งน้้าหนักและบรรจุภัณฑ์ผลผลิตด้านเกษตรส้าหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก  

ถูกออกแบบให้ชั่งน้้าหนักผลผลิตด้านการเกษตรชนิดเมล็ด เช่น ข้าวสาร ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแดง และข้าวโพด เป็นต้น  

โดยใชต้ัวตรวจรู้น้้าหนักแบบโหลดเซลล์ท้างานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนกิส์ มไีมโครคอนโทรลเลอร์ท้าหนา้ท่ีควบคุมการท้างาน

ของระบบ ถังชั่งน้้าหนักถูกออกให้มีความสามารถลดการกระแทกจากเมล็ดธัญพชืท้าให้การชั่งน้้าหนักมคีวามแม่นย้าแม้ขนาด

ของเมล็ดธัญพชืแต่ละชนิดมีขนาดท่ีแตกตา่งกัน ถังบรรจุภัณฑ์ถูกสร้างจากสแตนเลส รองรับบรรจุเมล็ดธัญพืชได้ไม่น้อยกว่า 

50 กิโลกรัม สามารถชั่งน้้าหนักได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 กิโลกรัม ปรับความละเอียดในการชั่งน้้าหนักคร้ังละ 0.5 กิโลกรัม สั่งการ

ชั่งน้้าหนักโดยใช้สวิตช์แบบเท้าเหยียบเพื่อความสะดวกในการท้างาน ผลทดสอบการท้างานของเคร่ืองชั่งน้้าหนักธัญพืชฯ 

พบวา่สามารถชั่งน้้าหนักได้ต้ังแต ่0.5 ถึง 5 กิโลกรัม ความผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 1.80 เมื่อทดสอบการชั่งน้้าหนักท่ี 5 กิโลกรัม 

มีความผิดพลาดสูงสุดร้อยละ 0.4 มีความเร็วในชั่งน้้าหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย 225 ถุงต่อชั่วโมง สิ้นเปลืองก้าลังไฟฟ้ารวม  

132 วัตต ์จึงเหมาะสมท่ีจะน้าไปใชใ้นการชั่งน้้าหนักผลผลิตด้านเกษตรส้าหรับวสิาหกิจชุมชนได้เป็นอยา่งดี 
 

ค้าส้าคัญ: ผลผลิตด้านเกษตร, เครื่องชั่งน้้าหนักเมล็ดธัญพชื, ตัวตรวจรูน้้้าหนัก, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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-Abstract- 

Abstract  
This article presents a design of a semi- automatically adjustable grains weighing machine for SMEs.  The 

machine is designed to be applicable for SMEs in weighing and packing agricultural products, particularly for grains 

such as rice, green beans and soybean, etc. The semi-automatically adjustable grains weighing machine works using 

weight measuring sensors together with electronic circuits, the system is controlled by a microcontroller. The weighing 

tank is designed to be able to reduce the crush of grains, making the weighing accuracy even when the size of each 

type of grain is different. It is made of stainless SUS304 which accepted from the Food and Drug Administration (FDA) 

and has capability to contain grain products not less than 50 kilograms. The packing tank can weigh 0.5 to 5 kilograms 

which a resolution is able to adjust up to 0.5 kilograms each time.  For convenience, the machine is controlled by a 

foot pedal switch.  The result from the demonstration found that the semi- automatically adjustable grains weighing 

machine for SMEs could weigh from 0.5 to 5 kilograms and showed an average error less than 2 percent when weight 

products over 1 kilograms.  When tested at 5 kilograms weighing, the average error was 0.4 percent.  The maximum 

speed on package weighing was 225 bags per hour and spent 132 Watt.  It can be concluded that the machine is 

suitable for SMEs in weighing and packing agricultural products. 
 

Keywords:   Agricultural products, Grains weighing machine, Weight measuring sensor, Microcontroller 
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-Abstract- 

คอนกรีตบล็อกไม่รับน า้หนักจากเศษต้นจาก 

Hollow Non-Load-Bearing Concrete Masonry Unit with Scrap Nipa Palm 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้้าหนัก ประเภทไม่ควบคุมความชื้น โดยการน้าทางจากบดเหลือ

ทิ้งมาทดแทนทรายในอัตราส่วนท่ี 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยอัตราส่วนการผสมคอนกรีตบล็อก ปูนซีเมนต์ : 

ทราย : หินฝุ่น เท่ากับ 1 : 2 : 4 อัตราส่วนน้้าต่อซีเมนต ์(W/C) = 0.53 ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกท่ีอายุ 7, 14 และ 

28 วัน เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับมาตรฐาน มผช.779-2548 และ มอก.58-2533 จากการศึกพบว่าทางจากบดมีความ

ละเอียดต่้ากว่าทราย โดยมีความถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 0.19 น้อยกว่าทราย 95 เปอร์เซ็นต์ การดูดซึมน้้ามากกว่าทรายเท่ากับ 

14.95 เปอร์เซ็นต ์และมนี้้าหนักเบากวา่ทราย 97 เปอร์เซ็นต ์พจิารณาคุณสมบัตขิองคอนกรีตบล็อก เมื่ออัตราส่วนการแทนท่ี

เพิ่มขึ้น ท้าให้หน่วยน้้าหนักของคอนกรีตบล็อกลดลง และความสามารถในการดูดซึมน้้าเพิ่มขึ้น ในด้านค่าก้าลังต้านทาน

แรงอัดพบวา่คอนกรีตบล็อกท่ีอัตราส่วน 25 เปอร์เซ็นต ์มคีวามเหมาะสมท่ีสุดโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  มผช.779-2548 และ 

มอก.58-2533 ท่ีอายุ 7, 14 และ 28 วัน มคี่าเท่ากับ 2.76, 3.21 และ 3.71 เมกะพาสคาล  
 

ค้าส้าคัญ: คอนกรีตบล็อกชนดิไม่รับน้้าหนัก, วัสดุผสม, ตน้จาก, ก้าลังต้านทานแรงอัด   
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-Abstract- 

Abstract  
 This research studies the concrete block weigh that does not control the humidity by crushing waste Nipa 

Palm instead of sand in the ratio at 0, 25, 50, 75 and 100 percent. The ratio of the concrete blocks. of cement: sand: 

rock dust is equal to 1: 2: 4. The ratio of water cement (W/C) = 0.53. The property of the concrete block at the age 

of 7, 14, 28 days, is tested for comparing with the standard TCPS 779-2548 and TIS.58-2533. The study found that 

Scrap Nipa Palm with a lower resolution, which has a specific gravity equal to 0.19 percent that is less than 95 percent 

of the specific gravity of sand.  The water absorption over the sand is equal to 14.95 percent and lighter than sand is 

about 97 percent.  Considering the physical property of concrete blocks, when the part of replacing increase, the unit 

of the weight of the concrete blocks reduced and the ability to of absorb water increase. In compressive strength found 

that the concrete block in the ratio at 25 percent has the most appropriate by passing the standard of TCPS 779/2548 

and TIS.58/2533 the age of 7, 14 and 28 days by equaling to 2.76, 3.21 and 3.71 Mpa.  

 

Keywords:   Hollow non-load-bearing concrete masonry unit, Aggregate, Nipa palm, Compressive strength 
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-Abstract- 

การส้ารวจและวเิคราะห์ความต้องการด้านทักษะและความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ); กรณีศกึษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

The Survey and Analysis of Industrial Engineering's Skills and Knowledge for 

Industrial Engineering's Curriculum Development; Case Study of School of 

Engineering, University of Phayao 
 

อธิคม บุญซื่อ1* 

Athikom Boonsue1* 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท้าขึ้นเพื่อส้ารวจและวิเคราะห์หาความต้องการทางด้านทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม 

อุตสาหการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เพื่อน้าไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการ

ก้าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและการวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลัยพะเยา ตามแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร

ของเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance; AUN QA 

การเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้จึงเน้นไปท่ีการสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม  

อุตสาหการได้ไปฝึกงานและหัวหน้างานของบัณฑิตท่ีส้าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท้าให้

ทราบถึงความต้องการทางด้านทักษะและความรู้พึ่งประสงค์ท่ีสถานประกอบการต้องการซึ่งสามารถแบ่งได้เป็ นการ

พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะทาง ได้แก่ การใช้งานโปรแกรม Excel การปรับปรุงกระบวนการ และการประยุกต์ใช้งาน

เคร่ืองมือทางคุณภาพ ซึ่งมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มรายวชิาเข้าไปในหลักสูตรรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ 

ระบบคุณภาพ การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และพื้นฐานทางสถิต ิเป็นต้น ซึ่งมีรายวชิาท่ีได้การจัดการเรียนการสอน

อยู่แล้วในหลักสูตร 
 

ค้าส้าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, การประกันคุณภาพการศึกษา, การแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ 
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-Abstract- 

Abstract  
This research aimed to survey and analysis for finding the Industrial Engineer’s skills and knowledge from the 

Curriculum of Industrial Engineering, University of Phayao’s stakeholder. It’s intended to use for developing the next 

version of the curriculum followed the ASEAN University Network Quality Assurance; AUN QA‘s guideline. 

The data collections was focused on an interview the need of skills and knowledges of curriculum’s 

stakeholder. The data analysis shows that the expected learning outcomes including specific as the knowledge in the 

Using of Excel Application, the Process Improvement and the Applied of Quality’s Tools are required to include in the 

curriculum. Moreover, some knowledge such as the Quality Assurance System, the Motion and Time Study and the 

Fundamental of Statistic are already teach in the curriculum but they need to reconstructed the curriculum’s structure 

to assure that all the student are get the knowledge. 
 

Keywords: Curriculum development, Academic quality assurance, Quality function deployment 
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-Abstract- 

การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของฟลิ์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่โดยวธิีการส

ปาร์คส้าหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟซ์ไกด์ 

Synthesis and Characterization of TiO2 Thin Film by Sparking Method for 

Perovskite Solar Cell Applications 
 

กมลทิพย์ จิตใจเลิศงาม1, สุดารัตน์ ควรอนุรักษ์พนา1, พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์1, ส้าเริง นราแก้ว2  

และ ปัทมา อภิชัย1* 

Kamontip Jitjailoedngam1 , Sudarat Khuananurakphana1 , Pattanasuk Tipparak1 , Samroeng Narakaew2 

and Pattama Apichai1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้ศึกษาผลของเวลาที่ใชใ้นการสปารค์ ความหนาของฟิลม์ และอุณหภูมท่ีิใชส้้าหรับเผาอบออ่นต่อสมบัติ

ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ส้าหรับการน้าไปประยุกตใ์ช้กับเซลล์แสงอาทิตยช์นิดเพอรอฟซ์ไกด์ ตัวอย่างฟิล์มบาง 

มคีวามหนาประมาณ 330-350 นาโนเมตร ถูกเคลอืบลงบนแผ่นรองกระจกด้วยกระบวนการสปารค์ ซึ่งควบคุมความหนา

ของฟิลม์ดว้ยการหมุนแผ่นกระจกพืน้ท่ี 1×1 ตารางเซนติเมตร จากนั้นน้าฟิล์มไปเผาอบออ่นท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณสมบัติทางโครงสร้างและทางแสง โดยโครงสร้างพื้ นผิวของไททาเนียม 

ไดออกไซด์ศึกษาด้วยเคร่ืองกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและยืนยันปริมาณของไททาเนียมและออกซิเจน

ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การกระจายตัวของรังสีเอ็กซ์ ผลการวิเคราะห์การสั่นของโมเลกุลด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี

พบว่าไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ให้โครงสร้างเฟสแบบ อนาเทส ผลการวิเคราะห์สมบัติ

ทางแสงด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีพบวา่ไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีสังเคราะห์ได้มคี่าของแถบชอ่งว่าง

พลังงานเท่ากับ 3.33 อเิล็กตรอนโวลต์และสามารถดูดกลนืแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 ถงึ 700 นาโนเมตร 
 

ค้าส้าคัญ:   วธีิการสปารค์, โครงสร้างเฟสแบบอนาเทส 
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-Abstract- 

Abstract  
 The aim of this work was to characterize and evaluate the sparking times, the film thickness and the annealed 

temperatures on the properties of titanium dioxide thin films for perovskite solar cell applications.  The thin films of 

about 330-350 nm thickness were successfully deposited onto glass substrates by sparking process.  To obtain a 

uniform film thickness, the substrate was moved rotate around an area of 1×1 cm2
.  The films were annealed at 500 

oC for 1 hr.  The morphological and optical properties were investigated.  The surface morphology of TiO2 was studied 

using Scanning electron spectroscopy (SEM), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analysis confirm contents 

of titanium and oxygen.  Raman spectra reveal the annealed samples at 500 oC are the anatase phase.  The optical 

properties of TiO2are studied by using Ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy. The optical band gap energy is found 

to be 3.33 eV and absorbtion is cover the wavelength range from 300 nm to 700 nm. 
 

Keywords:   Sparking method, Anatase phase 
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-Abstract- 

การวิเคราะห์และออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงชนิดหลายขดลวดในวงจรฟอร์เวิร์ดคอน

เวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์ส้าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 

The Analysis and Design in Multiple Winding High Frequency Transformer of Two 

Switch Forward Converter for PV Applications 
 

ไพโรจน์ แสงอ้าไพ1* และ สันติพงษ์ คงแก้ว1 

Pairote Sangampai1* and Suntipong Khongkhaeo1  
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น้าเสนอการวิเคราะห์และออกแบบหมอ้แปลงความถี่สูงชนดิหลายขดลวดในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์

เตอร์แบบสองสวติช์ส้าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ โดยใชว้ธีิไฟไนท์เอลเิมนต์ในการวเิคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรม

ความเข้มสนามแม่เหล็กและพลังงานแม่เหล็กสะสมในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ชนิดหลายขดลวดโดยจ้าลอง 

การท้างานของวงจรมีการเปลี่ยนแปลงกระแสโหลดท่ีเอาต์พุตหลัก ด้วยวิธีการออกแบบการวางขดลวดในแต่ละรูปแบบ 

ผลจากการวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กและพลังงานแม่เหล็กสะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองค่าความ

เหนี่ยวน้าร่ัว จะมีความสอดคล้องกันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและแนวทางท่ีสามารถน้าไปสู่การออกแบบหม้อแปลงความถี่

สูงส้าหรับวงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ส้าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทติย์  
 

ค้าสา้คัญ:   หมอ้แปลงความถีสู่ง, ฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์, ความเข้มสนามแม่เหล็ก, ไฟไนท์เอลเิมนต์  
 

Abstract  

 This paper presents an analysis and design of the multiple output high frequency transformer using Two 

Switch Forward Converter for PV Application.   The study the magnetic field intensity and energy stored in a multiple 

output high frequency transformer using Finite Element Method.  The analysis made by observing behavior of device 

when change load current at the main output and compare multiple output high frequency transformer design.  The 

results from the analysis of the magnetic field intensity and energy stored in high frequency transformer would be 

useful for design guidelines for multi-output planar transformers for Two Switch Forward Converter for PV Applications.  
 

Keywords: High frequency transformer, Two switch forward converter, Magnetic field intensity, Finite element  
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-Abstract- 

การทดสอบพันธุ์ขา้วโพดเลี ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไรเ่กษตรกรท่ีเหมาะสมกับ

ภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Yield Trial Evaluation of Field Corn Pre-Commercial Variety in Upper Northern 

Provinces Zone 2: Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan 
 

วีรพงษ์ วรรณสมพร1* และ บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1 

Weerapong Wannasomporn1* and Bunyarit Sinkangam1 
 

บทคัดย่อ 
 ปลูกทดสอบพันธ์ุขา้วโพดเลีย้งสัตวล์ูกผสมโครงการปรับปรุงพันธ์ุขา้วโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao 

Maize Improvement, UMPI) ในไร่เกษตรกรร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ระหว่างเดือน ธันวาคมถึงกันยายน 

2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ จ้านวน 2 ซ้้า จ้านวน 15 พันธ์ุ เพื่อทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมท่ี

เหมาะสมกับภาคเหนอืตอนบน คัดเลอืกจากลักษณะทางการเกษตร พบวา่ พันธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ UPFT7, 

UPFT1, UPFT9, UPFT6, และ UPFT8 (1,769, 1,460, 1,361, 1,300, และ 1,219 กโิลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ) ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบ 

ได้แก่  พันธ์ุ  KU1, 9898C, NS3, KU1, NK6253, P3582, NSX152097, KSX5614, KSX5720, CP639 และ PAC139 เท่ากับ 

1,298, 1213, 1,169, 1,173, 1,272, 1,285, 1,255, 1,317, 1,346, 1,292 และ 1,405  กโิลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ 
 

ค้าส้าคัญ:   ข้าวโพดเลีย้งสัตว,์ ลูกผสม, ภาคเหนอืตอนบน 
 

Abstract  
 University of Phayao Maize Improvement (UPMI)  project was conducted field corn hybrid trials in farmer’ s 

fields comparing with the commercial varieties in Phayao during December -  September 2019.  The objective has 

found the suitable of field corn hybrid variety in Northern provinces. The trial composed of 15 entries, then experimental 

design was RCBD with 2 replications. Selection of good agricultural characters lines was conducted. The result showed 

that the highest yield of five hybrids were UPFT7, UPFT1, UPFT9, UPFT6, and UPFT8 ( 1,769, 1,460, 1,361, 1,300, 

and 1,219 kg. / rai, respectively) .  While, the check varieties were KU1, 9898C, NS3, KU1, NK6253, P3582, 

NSX152097, KSX5614, KSX5720, CP639 and PAC139 (1,298, 1213, 1,169, 1,173, 1,272, 1,285, 1,255, 1,317, 1,346, 

1,292 and 1,405 kg./rai, respectively) 
 

Keywords:   Field corn, Hybrids, Upper Northern 
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-Abstract- 

การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีศักยภาพ

การผลติในจังหวัดพะเยา  

The Combining Ability for Lines Selection on Highly Productive Capability of 

Waxy Corn in Phayao 
 

บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1*, ภาวินี จันทร์วจิติร1 และ สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน2 
Bunyarit Sinkangam1*, Pavinee Chanvichit1 and Surasak Wattapansorn2

 

 
 

บทคัดย่อ 

 จากการพัฒนาสายพันธ์ุแท้ข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่และ  

มีศักยภาพพัฒนาเป็นพันธ์ุลูกผสมในจังหวัดพะเยาตั้งแต่ฤดูกาล 2011D สามารถพัฒนาสายพันธ์ุแท้ท่ีมีศักยภาพจ้านวน  

7 สายพันธ์ุ ประกอบด้วย UPWH37-3, H37-7, C47-6, F18-4, F18-6, D13-5 และ D13-7 พบว่ามีลักษณะทางการเกษตร 

ท่ีดแีละตา้นทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ได้ในระดับปานกลาง-ดี (3.7-4.4) วันออกดอกท้ังตัวผู้และตัวเมยี เท่ากับ 52-56 และ 

52-57 วัน ตามล้าดับ ผลผลิตต่อไร่ พบว่าผลผลิตท้ังเปลือกและปอกเปลือกสายพันธ์ุ D13-7 มีค่าสูงท่ีสุด (1,274 และ 592 

กก.ตอ่ไร่ ตามล้าดับ) เปอร์เซ็นต์การตัดฝาน พบวา่ D13-5 มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 57.3% ตรวจสอบการแสดงออกของยีนแว๊กซี่

ด้วย I2KI ท้ังละอองเกสรและเอนโดสเปอร์ม พบว่า ติดสีแดงท้ังหมด ประเมินสมรรถนะการผสมโดยการผสมแบบพบกันหมด

ได้คู่ผสมจ้านวน 21 คู่ผสมปลูกทดสอบผลผลิตในฤดู 2113L พบว่า (1) มีปริมาณอะมิโลเพคตินเฉลี่ยเท่ากับ 97% (2) คู่ผสม 

C47-6 x D13-7 ให้น้้าหนักท้ังเปลือกสูงท่ีสุดเท่ากับ 2,126 กก.ต่อไร่ ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบเท่ากับ 1,571 กก.ต่อไร่  

(3) คู่ผสม H37-7 x D13-7 ให้น้้าหนักปอกเปลือกสูงท่ีสุดเท่ากับ 1,447 กก.ต่อไร่ ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบเท่ากับ 1,407 กก.

ต่อไร่ (4) การประเมินสมรรถนะการผสม พบว่าสายพันธ์ุ D13-7 ให้ค่าสมรรถนะการผสมท่ัวไปของผลผลิตท้ังเปลือกและ

ผลผลิตปอกเปลอืกดีท่ีสุด  
 

ค้าส้าคัญ:   สมรรถนะการผสม, ข้าวโพดข้าวเหนยีว, แวก๊ซียีน  
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-Abstract- 

Abstract  

 The development of waxy corn inbred lines in Phayao since 20 1 1 D was sho wed that good agronomic 

characters and good defensive of Northern corn leaf blight (NCLB). Seven elite lines, UPWH37-3 , H37-7, C47-6 , 

F18-4, F18-6, D13-5 and D13-7 were not only showed good agronomic characters and also defensed NCLB (raged 

3.7 - 4.4). Moreover, days to flowering were 52 - 56 days (tasseling) and 52 - 57 days (silking). The economic 

yields, D13-7 was the highest in husked and dehusked yield (1,274 and 592 kg./rai, respectively). Cutting percentage, 

D13-5 was the highest (57.3%).  Detecting wxwx expression by I2KI staining method, these elite progenies were 

stained in red of both ( pollen and endosperm) .  To evaluate the combining ability for improving waxy corn F1 hybrid, 

then, the combining ability of 2 1  F1 hybrids was followed in 20 13 L.  The results found that, ( 1 )  high amylopectin 

averaged 97% (2) the highest green weight was C47-6 x D13-7 (2,126 kg/rai), check was 1,5971 kg/rai (3) the 

highest white weight was H37-7 x D13-7 (1,447 kg/rai), check was 1,407 kg/rai and (4) D13-7 was expressed the 

highest GCA of husked and dehusked yield.  
 

Keywords:   Combining ability, Waxy corn, wxwx gene  
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-Abstract- 

การปรับปรุงพันธุข์้าวโพดเลี ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั นส้าหรับพื นท่ีภาคเหนือตอนบนเขต 2 

(จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

Development of Field Corn Hybrids for Early Variety for the Upper Northern 

Province Zone 2 (Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan) 

 

ภมร อยู่ทอง1*, วีรพงษ์ วรรณสมพร1, เทพนิมติ พุ่มไพจิตร1 และ บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1 

Pamon Yoothong1*, Weerapong Wannasomporn1, Thepnimit Phumpaichit1 and Bunyarit Sinkangam1 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในคร้ังนี้เพื่อปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตวล์ูกผสมอายุสั้นส้าหรับพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน

เขต 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ปลูกทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้นได้พัฒนาภายใตโ้ครงการ ปรับปรุง

พันธ์ุขา้วโพดมหาวทิยาลัยพะเยา (University of phayao Maize Improvement; UPMI) จ้านวน 10 คู่ผสม ในไร่เกษตรกร ระหวา่ง

เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จ้านวน 3 ซ้้าเพื่อทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ลูกผสมอายุสั้น ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน จากการประเมินลักษณะทางการเกษตรท่ีส้าคัญ พบว่า วันสลัด

ละอองเกสรและวันออกไหมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 74 และ 75 วัน ตามล้าดับ ขณะท่ีความสูงต้นเฉลี่ยท่ี 208 เซนติเมตร และ

ความสูงของฝักมีค่าเฉลี่ยท่ี 107 เซนติเมตร คู่ผสมท่ีให้น้้าหนักผลผลิตสูงเป็น 3 อันดับแรก UPMI223 UPMI227 UPMI245  

ท่ีให้ผลผลิตท่ี 1,288 1,129และ 1,129 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ในขณะท่ี พันธ์ุเปรียบเทียบ NSX052014 NSX152011 และ 

Pac139  ท่ีให้ผลผลิตท่ี 1,217 1,085 และ1,245 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ดังนั้นคู่ผสมดังกล่าวจึงเหมาะสมท่ีน้าไปสงเสริมให้

เกษตรกรปลูกตอ่ไป 
 

ค้าส้าคัญ:   ข้าวโพดเลีย้งสัตว,์ ลูกผสม, อายุสั้น 
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-Abstract- 

Abstract  

 Objective of experiment was aimed to improve field corn hybrids for early variety for the Northern provinces 

zone 2, Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan.  Ten early hybrids were sowed in farmer fields those have improved 

under the University of Phayao Maize Improvement project.  The trial was conducted in RCBD with 3 replications, 

during January- May 2019. For yield performances, days to anthesis and tasseling of F1 hybrids ranged from 74 to 75 

days, respectively. Meanwhile, the height averaging of plant was 208 and of ear 107 centimeter. Yield performance, 

the three best crosses were UPMI223 UPMI227 and UPMI245 ( 1,288 1,129 and 1,129 kilogram/ rai, respectively) . 

While, the check varieties gave 1,217 1,085 and 1,245 kilogram/rai (NSX052014 NSX152011 and Pac139, respectively). 

Therefore, those hybrids are suitable to support farmers growing.  
 

Keywords:   Field corn, Hybrids, Early variety  
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-Abstract- 

การทดสอบพันธุ์ขา้วโพดข้าวเหนียวลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับ

ภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Yield Trial Evaluation of Waxy Corn Pre-Commercial Variety in Upper Northern 

Provinces Zone 2: Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan 
 

เทพนิมติร พุ่มไพจิตร1* และ บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1 

Thepnimit Phumphaichit1* and Bunyarit Sinkangam1 
 

บทคัดย่อ 
โครงการการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีให้

ผลผลิตสูง และเหมาะกับพื้นท่ีปลูกหลังนา ท้าการคัดเลือกสายพันธ์ุแท้ข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี

จ้านวน 70 สายพันธ์ุ ท้าการผสมแบบ Line × Tester โดยใช้สายพันธ์ุทดสอบ 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ UPWXT-01 และ UPWXT-03 

ได้สายพันธ์ุลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้นจ้านวน 140 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561  ท่ีแปลง

เกษตรกรจังหวัดพะเยา พบว่า มีวันสลัดละอองเกสร และวันออกไหมระหว่าง 47-60 วัน โดยคู่ผสมท่ีให้ผลผลิตฝักสด 

ท้ังเปลือก และผลผลิตหลังการปอกเปลือกสูงสุด คือ UPWXF32 เท่ากับ 1,613 และ 1,436 กิโลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ ขณะที่

ความยาวฝัก ความยาวการติดเมล็ด และความกว้างฝักของทุกคู่ผสมเฉลี่ย เท่ากับ 16 14 และ 4.8 เซนติเมตร ตามล้าดับ  

ด้านเปอร์เซ็นต์การปอกเปลือก พบว่า คู่ผสม UPWXF48 ให้ค่าท่ีสูงสุด เท่ากับ 76.7% ส่วนด้านเปอร์เซ็นต์การตัดฝาน พบว่า 

คู่ผสม UPWXF78 ให้คา่ท่ีสูงสุด เท่ากับ 67% ส้าหรับด้านการประเมินคุณภาพการกัดชิม ได้แก่ ความชอบ ความเหนยีวนุม่ และ

ความหนาของ pericarp พบว่า ทุกคู่ผสมให้ค่าเฉลี่ยในแต่ละลักษณะ เท่ากับ 3 3.1 และ 2.7 คะแนน ตามล้าดับ ดังนั้นคู่ผสม 

UPWXF32, UPWXF77 และ UPWXF48  มีลักษณะทางการเกษตรและศักยภาพในการปรับตัวท่ีดี ส้าหรับน้าไปสร้างเป็นพันธ์ุ

ลูกผสมเพื่อให้ได้เป็นพันธ์ุส้าหรับส่งเสริมในอนาคตตอ่ไป 
 

ค้าสา้คัญ:   ข้าวโพดข้าวเหนยีว, สายพันธ์ุ, ลูกผสม 
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-Abstract- 

Abstract 
 Object of University of phayao maize improvement ( UPMI)  project Yield Trial Evaluation of Waxy Corn  

Pre- commercial Variety in Upper Northern Provinces Zone 2 Chaing Rai, Phayao, Phrae and Nan.  Sevennteen lines 

were selected and then, were fertilized then crosses between line and two testers including UPWXT-01 and UPWXT-

03. In the preliminary F1 trial, 140 crosses were conducted on farm in July - November 2018 at Phayao farmer field. 

The result showed that tasseling and silking averaged from 47 to 60 days. For economic yield characters, UPWXF32 

was the best of both green and white weights ( 1 ,613  and 1 ,436 kg/ ria) .  Moreover, ear length, tip length and ear 

width were averaged about 16, 14 and 4 .8 cm, respectively.  In addition, the percentage of shelling and cutting of 

UPWXF48 and UPWXF78 were found that highest at 76. 7% and 67% , respectively.  With the people test, flavor, 

tenderness and thickness were obviously averaged with a score at 3, 3. 1 and 2 . 7.  Then UPWXF32, UPWXF77 and 

UPWXF48 good agronomic and growing in adaptation in for to F1 hybrid of F1 hybrid in for commercial varity.    
 

Keywords:   Waxy corn, line and hybrid 
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การติดตามสภาวะออกซิเดชัน่-รีดกัชัน่ในชั นดนินาท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการผลติข้าว 

The Monitoring of Oxidation-Reduction Potential in Soil Layer to Rice  

Cultivation Changes 

 

ธนันญารัตน์ ปินไชย1* และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1 

Thanunyarat Pinchai1* and Sukthai Pongpattanasiri1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักชั่นในช้ันดินนา โดยจ้าลองช้ันดินในสถาพเสมือนจริง 

(Stratified Paddy Field Model) ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดินตามการแบ่งระยะการเจริญเติบโต

ของข้าว ในชัน้ดิน 4 ระดับ ได้แก่ผิวดิน, 10 cm จากผิวดิน, 30 cm จากผิวดิน และ 60 cm จากผิวดิน วางแผนการทดลองแบบ

สุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) การศึกษาพบว่าสภาวะออกซิเดช่ัน – รีดักชั่น มีความสัมพันธ์กับ

ระดับน้้า ในระยะก่อนการปลูกข้าวท่ีระดับผิวดินของทุกแบบจ้าลองอยู่ในสภาวะออกซิเดชั่น (Eh >300 มิลลิโวลต์) หลังจาก 

มีการขังน้้า พบว่า ท่ีระดับ 30 cm และ 60 cm ของทุกแบบจ้าลองอยู่ในสภาวะรีดักชั่น (Eh < 300 มิลลิโวลต์) แต่ท่ีระดับ 

ผิวดินยังอยูใ่นสภาวะออกซิเดชั่นและมีการเข้าสู่สภาวะรีดักชั่นได้ช้ากว่าระดับชั้นดินอื่นๆ หลังจากมกีารไขน้้ากลางฤดูในระยะ

ก่อนตั้งท้องของข้าวพบว่าท่ีระดับ 10 cm จากผิวดิน แบบจ้าลอง T1, T2, T8 และT10 เข้าสู่สภาวะออกซิเดชั่นท้าให้เกิดสภาวะ 

Re-Oxidation 
 

ค้าส้าคัญ:   โครงสร้างพื้นท่ีนาข้าว, การไหลซึมผ่านของน้้า, สภาวะออกซิเดช่ันในดิน, ศักย์รีดอกซ์  
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-Abstract- 

Abstract  
 This research aims to study Oxidation-Reduction Potential in Paddy Soil By simulating the soil in the virtual 

architecture (Stratified Paddy Field Model) .  The Monitoring of Oxidation-Reduction Potential according to the division 

of rice growth stages. The soil divided in 4 level, soil surface, 10 cm from the soil surface, 30 cm from the soil surface 

and 60 cm from the soil surface.  The experimental design was completely randomized design (CRD) .  The results 

showed that oxidation-reduction conditions is associated with groundwater levels. The first phase of flooding model is 

in oxidation state (Eh > 300 mV). After flooding, at 30 cm from the soil surface and 60 cm from the soil surface it will 

moved into a reduction state ( Eh <300 mV)  but at surface level still in oxidation state and will enter reduction state 

more slowly.  After mid- season drainage, at 10 cm from the surface of the T1, T2, T8 and T10 models was oxidation 

state. The ability to received oxygen from the water to infiltrate the soil surface caused of Re-Oxidized Conditions. 
 

Keywords:   Paddy field foundation, Percolation Soil, Oxidation, Eh potential  
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-Abstract- 

ตลาดน ้าปริทัศน์ 

Floating Market Studies: A Literature Review 

 

พราว อรุณรังสเีวช1* 

Proud Arunrangsiwed1* 
 

บทคัดย่อ 

 ตลาดน้้าเป็นส่วนส้าคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น จึงท้าให้งานวิจัยจ้านวนมากได้ถูกจัดท้าขึ้นเกี่ยวกับ

ตลาดน้้า บทความนี้ได้รวบรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะโดยสามารถแบ่งเป็น 6 เร่ืองหลัก ดังต่อไปนี้  1) ตลาดน้้าเป็น

ศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันล้้าค่า  2) ซึ่งการออกแบบ การแต่งร้าน และสินค้าควรมีเอกลักษณ์และควรค่าตอ่

การเข้าถึง  3) ท้ังนี้ด้วยบรรยากาศท่ีแตกต่างจากสถานท่ีอื่น ๆ ตลาดน้้าจึงกลายเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และให้

ความรู้สึกหลุดออกจากชีวิตการท้างานในแต่ละวัน 4) ส่วนผสมทางการตลาดเป็นหัวข้อท่ีถูกศึกษามาก   

5) และนักวิจัยมักให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาวะเศรษฐกิจชุมชน โดยเร่ิมจากความ

สามัคคีและร่วมมือกันของชุมชน ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่รัฐ  6) สื่อต่าง ๆ เช่น สังคมออนไลน์ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น ควรถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมอืประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวตลาดน้้า ท้ายนี้งานวจิัยในอนาคตควรสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยให้

การสื่อสารซื้อขายกับนักท่องเท่ียวต่างชาติประสบผลส้าเร็จ ซึ่งงานวิจัยเชิงปฏิบัติการดังเช่นท่ีกล่าวมานี้จะสามารถช่วย

เพิ่มรายได้ท่ีชุมชนได้รับจากนักท่องเท่ียว 
 

ค้าส้าคัญ:   ตลาดน้้า, สื่อ, ชุมชนท้องถิ่น, การท่องเท่ียว 
 

Abstract  

 Floating markets or riverside markets have been an important part of local economy, so several previous 

studies were conducted regarding this topic.  The current article reviewed these research studies and they could be 

grouped as 6 themes. First, folk wisdom and priceless cultures could be found and preserved in floating markets. Second, 

the decoration, surrounding, and goods sold in floating market should be unique and worth to keep or explored.  Third, 

the uniqueness of these places provides the tourists with relaxing moment and the sense of escaping from everyday 

routine.  Forth, marketing mix has frequently been the major topic for research studies.  Next, many scholars gave 

suggestion to improve the environment and economy of floating market, which mostly are about the cooperation among 

folks, hawkers, and government officials. Finally, various kinds of media, such as social network, TV, and local newspaper 

should be used as the tools to promote floating markets as the tourist attractions.  The current article suggests that 

participatory action research should be employed by involving a technology that helps local people communicate with 

foreign tourists. This will directly increase local people’s income. 
 

Keywords:   Floating market, Media, Local communities, Tourism 
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-Abstract- 

การพัฒนาระบบแชทบอตแนะน้าสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ 

The Development Chatbot System for Recommendation Tourist Attractions in 

Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province by Using Line Application 
 

ชาญชัย อรรคผาติ1*และ  พิชญะ บุญยานันท์1 

Chanchai Arkaphati1*and Pitchaya Boonyanun1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบแชทบอตในการโต้ตอบอัตโนมัติส้าหรับให้ข้อมูลสถานท่ี

ท่องเท่ียวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบท่ีเกี่ยวข้องภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น โดยระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลสถานท่ี

ท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพัก ประวัติสถานท่ีท่องเท่ียว แผนท่ีเดินทาง และโปรโมชั่นของแต่ละร้านค้า ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เติบโตยิ่งขึ้น อีกท้ังช่วยอ้านวยความสะดวกด้านข้อมูล

ท่องเท่ียวในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องให้กับนักท่องเท่ียวในการเดินทาง กระบวนการพัฒนาระบบใช้วธีิตามแนวทางการวจิัย 

เ ร่ิมจากการศึกษาและเก็บข้อมูลสถานท่ีท่องเ ท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร ข้อมูลอื่น ๆ ท่ี เกี่ยวข้องในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาระบบ วิเคราะห์วางแผนขั้นตอนการศึกษา เลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ วางแผนและ

ออกแบบระบบ ภายหลังการพัฒนาเสร็จสิ้นมีการน้าระบบไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน มีการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด สรุปผลการพัฒนา และน้าเสนอผลวิจัยจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบโดย

กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ผลประเมินความพงึพอใจด้านประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.82) และผลประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบโต้ตอบไลน์แชทบอต ค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก  (x̄ = 3.71) ผลประเมินในกลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป พบว่าความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.83) ผลประเมินความพงึพอใจด้านฟังกช์ันการใช้งานระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 3.96) และผลประเมินความพงึพอใจโดยรวมดา้นการออกแบบระบบ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18) 
 

ค้าส้าคัญ:   แชทบอท, ท่องเท่ียว, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, แอปพลเิคชันไลน์  
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-Abstract- 

Abstract  
The purpose of this research was to developed a chatbot system in an automated interaction for providing 

tourist information within Phra Nakhon Sri Ayutthaya province via the application line and to study the satisfaction 

of users after the system development was completed.  The system will be able to interact with users to display 

tourist attractions, restaurants, accommodations, tourist destination history Travel, map and promotions.   The 

beneficial of system was to promote tourism in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province to grow even more as well 

as facilitating tourist information in all areas that are relevant to tourists when traveling. The system development 

process uses a research methodology according to research guidelines by studying and collecting tourist attractions, 

accommodation, restaurants and other relevant informations.  After that have a process to analyze the possibility 

to use as a guideline for system development, system planning and design.  After the development is completed, 

the system is tested and improved, and have to present the results of the satisfaction evaluation from using the 

system by the related user groups, including information technology experts and general users.  
 

Keywords:   ChatBot, Travel, Phranakorn Sri Ayutthaya province, Application line 
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-Abstract- 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนกังานฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏิบัติงานโรงพยาบาล  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Ethical Behaviors of the Advance Emergency Medical Technician at Hospital 

under the Ministry of Public Health in Three Southern Border Provinces 
 

ภัคณัฐ วีรขจร1* 

Phakkhanat Weerakhachon1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ้านวน 111 คน  พยาบาลหัวหน้า

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ้านวน 32 คน  

ผู้ร่วมงานของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จ้านวน 111 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)  5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ตอนท่ี 2 

เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จ้านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .942 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

ผลการวจิัย พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัตงิานโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านการ

เคารพความเป็นอิสระ และด้านการบอกความจรงิ ตามล้าดับ 
 

ค้าส้าคัญ:   พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The Study of Ethical Behavior of the Advance Emergency Medical Technician in Hospital under the Ministry 

of Public Health in Three Southern Border Provinces the population used in this research is the emergency medical 

staff who work in hospitals. Under the Ministry of Public Health in the three southern border provinces, consisting 

of 111 nurses, chief of accident and emergency hospitals Under the Ministry of Public Health in the three southern 

border provinces, consisting of 32 participants, 111 emergency medical staff. Research tools Is a questionnaire it is 

a Ratting Scale model with 5 levels, divided into 2 parts: Part 1 regarding personal information, part 2 about ethical 

behavior of 30 items with confidence equal to .942. The statistics used for data analysis. Such as frequency, 

percentage, arithmetic mean and standard deviation 

 The results of the research revealed that the ethical behavior of the Advance Emergency Medical 

Technician working at hospitals under the Ministry of Public Health in the three southern border provinces was at 

a high level. When considering each aspect, it was found that the Advance Emergency Medical Technician Have 

ethical behavior at a high level. Consideration of each aspect, the first three of ethical behaviors are honesty, 

respect of individual, and report the truth of patients’ illness, consecutively. 
 

Keywords:   Ethical behavior, Emergency medical officer, Hospitals under the Ministry of Public Health in the 

three southern border provinces 
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ความคิดเห็นที่มีต่อระบบรายงานผลการปฎบิัติงานออนไลน์: กรณศีกึษาบุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

The Opinion of Toward the Online Performance Report:  A Case Study of Staff of 

School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao  
 

ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์1* 

Thanchanathorn Thanchanyatharn1* 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรได้น้า เทคโนโลยี

สารสนเทศ มาช่วยพัฒนาระบบงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการด้าเนินงานของบุคลากร 

ในองค์กร การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการใช้ระบบสารสนเทศจัดระบบการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัติไปปฏิบัติงาน ผ่านระบบปฏิทินออนไลน์   

ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิานโดยใช้ระบบ

รายงานผลการปฎิบัติงานออนไลน์ ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

คุณภาพของค้าถาม ด้านความตรงเชงิเนื้อหาใชผู้้ทรงคุณวุฒจิ้านวน 3 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร ในองค์กร และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป  เป็นผู้ประเมิน ปรับปรุงข้อ

ค้าถามจากค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกข้อค้าถามท่ีเหมาะสม แล้วจึงด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

           ผลการวจิัย พบวา่มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวนท้ังสิ้น 34 คน  ชาย จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4  หญิง 

จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 67.6  เป็นพนักงานสายวิชาการ จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และ

พนักงานสายสนับสนุน จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี 

และ ช่วง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.4 พบว่าระดับ

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อระบบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือ รูปแบบในการน้าเสนอข้อมูล 

ไม่ซับซ้อน เมนูท่ีใช้ในโปรแกรมเข้าใจง่าย และการออกแบบทางจอภาพมีความเป็นสัดส่วน มีล้าดับรายการเมนูมี

ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และ ระบบสามารถน้ามาใช้งานได้จริงในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมเห็นว่าเป็นระบบท่ีมีประโยชน์ แต่เนื่องจากยังไม่ได้เข้าใช้งานจริงในระบบ ควรน้าระบบมาใช้จริงและ

ด้าเนนิการพัฒนาระบบในล้าดับตอ่ไป 
 

ค้าส้าคัญ:   การบริหารงานบุคคล, ระบบสารสนเทศงานบุคคล 
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-Abstract- 

Abstract  
 In today’s modern society, there is a dramatical change in information technology (IT). Moreover, IT has 

been increasingly recognised the practical applications.  As a result, IT has been widely applied to different parts 

of corporate structure, particularly Human Resource (HR) .  Applying technology into HR significantly increases the 

effectiveness in business operations. There are two research objectives. The first aim is to find the opinions of staff 

in School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, on the different IT services, including annual leave 

and sickness absence reports and announcements through the online calendar software.  The other objective is to 

conduct a comprehensive questionnaire survey on the obstacles in practical IT utilization. The group expert review 

was utilised as the questionnaire evaluation method.  

  The study was conducted with a sample of 34 the academic and non- academic staff, equally.  The 

sample contained 23 females and 11 males which were 67.6, and 32.4%, respectively. There were a academic 

staff 18 persons and support staff 16 persons which were 52.9, and 47.1% , respectively.  The participants were 

divided into 3 different age groups.  For example, 26-30, 31-35, and more than 36 years old were responsible 

for 35.3, 35.3 and 29.4%, respectively. The results indicated that the satisfactory level on the general usages of 

IT was very satisfied.  Due to user- friendliness, the level of satisfaction on information retrieval was extremely 

satisfied. Following that, the straightforward and smooth interface was evaluated as very satisfied. The possibility 

of an IT practical application was classified as possible. Finally, it was suggested that to accomplish the study, the 

IT system should be fully utilized in a routine job. 
 

Keywords:   Human resources management, Personnel information systems 
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-Abstract- 

การจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรา้ไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท้าวทิยานิพนธข์อง

นักศกึษา 

Communication management  master of communication arts program faculty 

of communication arts Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi province 

Per thesis preparation of students 
 

อภวิรรณ  ศิรินันทนา1* 

Apiwan Sirnantana1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะ

นเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ตอ่การจัดท้าวิทยานพินธ์ของนักศึกษา (2) เพื่อศกึษาปัญหา

และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร้าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ตอ่การจัดท้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชิงคุณภาพ  โดยใชว้ิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ซึ่งเป็นการพูดคุย ซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย เพื่อให้

ผลการวจิัยมคีวามสมบูรณ์และเป็นประโยชนต์่อมหาวิทยาลัยในการน้าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ตอ่ไป โดยผู้ให้ขอ้มูลหลัก คือ 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี จ้านวน  

26 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลร่วม ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ้านวน 3 คน  ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ 

การสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการ

จัดท้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยไปด้วย 1) การวางแผน 2) ขั้นตอนแนวปฏิบัติ  3) การติดตามของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย  ส่วนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบไป

ด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้เรียน 2) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร และ 3) ปัจจัยด้านทรัพยากร 
 

ค้าส้าคัญ:  การจัดการการสื่อสาร, วทิยานพินธ์, นักศึกษา 
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-Abstract- 

Abstract  

The objective of this research was 1) To study  the communication management master of communication arts 

program faculty of communication arts Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi province per thesis 

preparation of students.  2)  To study problems and obstacles regarding the Communication management master 

of communication arts program faculty of communication arts Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi 

province per thesis preparation of students. This research is qualitative research. By means of in-depth interview, 

which is a discussion Question one- on- one between the informants and the researcher.  To make the research 

results complete and beneficial to the university in implementing recommendations. In which the main contributor 

is student master of communication arts program faculty of communication arts Rambhai Barni Rajabhat University  

Chantaburi province 26 people As for the informants, there are 3 thesis advisors.  The study indicated that 

Communication management  master of communication arts program faculty of communication arts Rambhai Barni 

Rajabhat University  Chantaburi province per thesis preparation of students  It consists of  1) planning 2) practice 

steps 3)  tracking of advisors and graduate schools as for the problems and obstacles regarding Communication 

management master of communication arts program faculty of communication arts Rambhai Barni Rajabhat 

University Chantaburi provincePer thesis preparation of students Consisting of  1) personal factors for learners, 2) 

curriculum factors and curriculum management, and  3) resources factors. 
 

Keywords: Communication management, Thesis, Student 
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-Abstract- 

“เรียเจียเวาะ” วถิกีารอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษา 

บ้านทิพุเย ต้าบลชะแล อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบรุี 

“Ria Chia Wo” Coexistence for Food Security: A Case Study of Ban Thiphuye, 

Chalae Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province 
 

นพรัตน์ ไชยชนะ1* 

Nobparat Chaichana1* 
 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วถิีชวีิตของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหร่ียงโผล่วบ้านทิพุเย 

ต้าบลชะแล อ้าเภทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตามหลักคิด

เรียเจียเวาะในบริบทสังคมปัจจุบัน ใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประยุกตว์ธีิทางมานุษยวิทยา เก็บข้อมูลโดยการค้นคว้า

จากเอกสาร ข้อมูลจากภาคสนาม ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  ในพื้นท่ี 

"ส่วนตัว" และพื้นท่ี "สาธารณะ" ผู้วิจัยวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูล โดยมกีารตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า “เรียเจียเวาะ” เป็นเร่ืองเกี่ยวกับสัจธรรม หลักค้าสอนทางศาสนาเข้ามาท้าให้เกิดความพอดี 

เพื่อใชก้้าหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในชุมชนสร้างความเสมอภาค กุลโลบายในการดูแลพื้นท่ีท้ามาหากินให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเหมาะสมกับการเป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตหวงห้ามของรัฐ (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) 

ชว่ยให้ภูมปัิญญาการท้ามาหากินคงอยู่และเป็นแนวทางให้กับลูกหลานได้เรียนรู้การน้าภูมิปัญญามาไปปรับใชใ้นการดูแล

รักษาพื้นท่ีหาอยู่หากินร่วมกัน ใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติอย่างสงบ เกิดมิติอย่างอัธภาพอยู่กับป่าอย่างสมดุลย์ 

หลักเรียเจียเวาะมีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ทรัพยากร อาทิ ห้ามกั้นห้วยเพื่อจับปลาในชุมชนมีข้อก้าหนดใน การ

ด้าเนนิชวีิตท่ีเคร่งครัด เชน่ ห้ามผิดลูกผิดเมีย เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาท่ีเร่ิมต้นด้วยค้าว่า “สัจจะ” สิ่งท่ีเราพบและได้

เรียนรู้ในการด้ารงชวีิตท่ีส้าคัญ คือ การผลิตข้าวไร่ เพื่อยังชพี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความเชื่อเต็มไปด้วยความเคารพ

ต่อพระแม่ธรณี ต่อป่า ต่อน้้า และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับแนวทาง

เกษตรกรรมยั่งยืนท่ีชุมชนสืบทอดเพื่อสร้างความยืดหยุน่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

โดยไมสู่ญเสียเอกลักษณ์ของตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนสบืไป 
 

ค้าส้าคัญ:   ความมั่นคงทางอาหาร, ภูมิปัญญา, กฎระเบียบ  
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-Abstract- 

Abstract  
The objective of this area study was to synthesize the way of life of Pow Karen of Ban Thiphuye, Chalae 

Sub- district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province to learn about food security situation based on the 

“Ria Chia Wo”  concept in the present social context.   This qualitative study applied anthropological research 

methods in which data were collected from related literature and from the field through in- depth interviews, 

participant and non-participant observation in “private”  and “public”  spaces.   The data were verified at every 

step and then analyzed. 

 The study found that “Ria Chia Wo” is related to truths, religious teachings that makes it well-balanced 

for use as rules and regulations for living together in the community.   It provides equality and strategies for people 

in the area to make their living in correspondence to the present situation and suitable for being located in a 

government’s restricted area (Khao Laem National Park) .  Moreover, it helps maintain wisdom of making a living 

and guides young people to learn to apply it in looking after the area where people live and earn their living 

together.  People in the community live simple and peaceful lives with a dimension of appropriateness and balance 

in the forest.  The “Ria Chia Wo” principles include restrictions on use of natural resources such as that on blocking 

a creek to catch fish.   Another principle is their strict adherence to Buddhism beginning with the word “Sajja” .  

The community learns an important way of life based on upland rice production for a living which is an activity 

with beliefs and respect to Mother Nature, forest, water and many others.  These are culture in congruence with 

sustainable agriculture inherited by the community for flexibility that allows adaptation to the changing situation 

without losing their identities, and maintains food security for the community.  
 

Keywords:   Food security, Wisdom, Rules and regulations  
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคดิค่าธรรมเนียมการจดัท้าบัญชีของส้านกังานบญัชีคุณภาพ 

Factors Affecting Accounting Fee Determination of Certified Accounting Firms  
 

สุธิดา เดชะตา1* 

Suthida Dechata1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชีของส้านักงาน

บัญชีคุณภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินของกิจการ ปัจจัยด้านขอบแขต 

การปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการ 

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจของส้านักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคเหนือ ภาค

ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลางและภาคใต้ รวมจ้านวน 6 ภาค ของประเทศไทย 

จ้านวนท้ังสิน้ 153 แห่ง สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบว่า ส้านักงานบัญชีคุณภาพส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นผู้มีต้าแหน่งผู้บริหารส้านักงานบัญชี

คุณภาพ มีประสบการณ์การท้าบัญชีมากกว่า 10 ปี และจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจ้ากัด ท้ังยังอยู่ในเขตภาค

กลาง มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมลีูกค้าเข้ารับการบริการประมาณ 100 – 200 ราย ซึ่งส้านักงานบัญชคีุณภาพมกีารก้าหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชี โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ ในเร่ือง

ความส้าคัญประวัติของกิจการและทัศนนคติของเจ้าของกิจการ รวมท้ังความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการจัดท้าบัญชี

ของกิจการ (2) ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินของกิจการ ในเร่ืองยอดรวมบัญชีรายได้ ยอดรวมบัญชีค่าใช้จ่าย (3) ปัจจัย

ด้านขอบแขตการปฏิบัติงาน ในเร่ืองความส้าคัญกับปริมาณเอกสารประกอบการของกิจการ เช่น เอกสารบัญชีมี 

ความเรียบร้อยและมีการเก็บจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าท่ีดี และ (4) ปัจจัยอื่น ๆ ในเร่ืองทีมงานบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชท่ีีรับจัดท้าของธุรกิจแตล่ะประเภท  

ผลการศึกษา พบว่า ส้านักงานบัญชีคุณภาพ มีปัญหาการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชี จากการท่ีลูกค้า

ต่อรองราคาค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชีเพื่อได้ราคาที่ถูกลง ซึ่งลูกค้าคิดว่าการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชีสูง

เกินไป ท้าให้ไม่สามารถขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชี นอกจากนี้ปัญหาการคิดค่าธรรมเนียมท่ีสูงจะท้าให้ลูกค้า

เปลี่ยนไปใชส้้านักงานบัญชคีุณภาพอื่นท่ีคดิค่าธรรมเนียมการจัดท้าบัญชถีูกกวา่ 
 

ค้าส้าคัญ:   ค่าธรรมเนยีมการจัดท้าบัญชี, ส้านักงานบัญชคีุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

                                           
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 50200  
1 Bachelor of Business Administration, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 50200 

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



 407  

 

-Abstract- 

Abstract  
 The objective of this study is to study the factors that affect the Accounting Fee Determination of Certified 

Accounting Firms, such as business factors: data factors in the financial statements of the business, scope of work factors, 

and other factors, by using questionnaires as a tool to collect information from business owners, managing partner, 

managing director, or the decision-making authority of the Certified Accounting Firms in the northern, western, northeast, 

southeast, central, and southern regions; six regions of Thailand for a total of 153  places.  The statistics used for data 

analysis were percentages, medians, and standard deviations. 

 The results show that most of the Certified Accounting Firms in Thailand are executives that have more than 

10 years of accounting experience and are established as a legal entity in Company Limited form; mostly located in the 

central region.  In addition, most Certified Accounting Firms have approximately 100-200  customers and there are 

determination-of-accounting fees which gives the highest level of importance by considering four factors which are: (1) 

Business factors of the importance of business history and viewpoint of business owners, including cooperation in 

providing information for the business accounting; (2) Data factors in the financial statements of the business in revenue 

totals and expense totals; (3) Scope of work factors of the quantity of business documents, such as orderly accounting 

documents and good customer storage; (4) Other factors of the accounting team have knowledge and understand the 

accounting standards that are prepared for each type of business. 

 The study indicated that the Certified Accounting Firms has an accounting fee calculation problem from 

customers negotiating accounting fees to get a cheaper price, because the customers think accounting fees are too high. 

In addition, the problem of high fees will cause customers to switch to other Certified Accounting Firms that charge 

cheaper accounting fees. 
  

Keywords:   Accounting Fee Determination Certified Accounting Firms 
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-Abstract- 

ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลน์ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษี

ทางอเิล็กทรอนิกส ์กรณีศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอขนอม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Problems and Obstacles in Online Filling of Personal Income Tax via e-Filling, 

a Case of Provincial Administrative Organizations of Khanom District, Nakhon 

Si Thammarat Province 
 

อาทิตย์ สุจเสน1*, สุณิษา ขนอม1, วัชรากร แซ่หวั่น1 และ อารี เต๊ะหละ1 

Arthit Sutjasen1*, Sunisa Khanom1, Watcharagorn Saewan1 and Aree Tehlah2 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร และเพื่อศึกษาหาระดับความส้าคัญของ

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร โดยน้าผล

การศึกษาไปเป็นข้อมูลในการก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน 

ส่วนราชการและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีประชากรและ 

กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 237 คน การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยก้าหนดปัจจัยในการศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ  

ด้านความรู้ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ดา้นความปลอดภัย และด้านขั้นตอนในการใชบ้ริการ 

 ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัย 3 ด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญกับปัญหาและอุปสรรคระดับน้อยท่ีสุด 

คือ ด้านความรู้ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ และด้านความปลอดภัย ส่วนปัจจัยด้านขั้นตอนในการใช้บริการผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส้าคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย โดยปัจจัยย่อยในด้านขั้นตอนในการใช้บริการท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามจัดให้เป็นอันดับแรก คือ ความรวดเร็วในการช้าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ATM, ธนาคาร, ไปรษณีย์  

เป็นตน้  
 

ค้าส้าคัญ:   ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, แบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา, อนิเทอร์เน็ต 

 

  

                                           
1 วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 
2 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัดสงขลา  90180 
1 College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Province 80210 
2 Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Province 90180 

*Corresponding author e-maik: arthitgolden@gmail.com 



 409  

 

-Abstract- 

Abstract  
The study of problems and obstacles in online filling of personal income tax via e- filling, a case of 

Provincial Administrative Organizations of Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province aimed to investigate 

the general information of personal income taxpayers who access the Internet system of Revenue Department, 

and to study the priority level of problems and obstacles in accessing the Internet system for filling personal income 

tax of Revenue Department. The gathered data would be used to determine the solution of problems and obstacles 

and to provide the guidance for the government agencies and taxpayers to fill the personal income tax.  The 

population and samples were 237 people.  The data was collected by using questionnaires which specified the 

study factors into 4 areas: knowledge, equipment availability, security and steps in using services.  

The study found that there were 3 factors that the respondents gave the least importance to the problems 

and obstacles, which were knowledge, equipment availability and security. The factor of the steps in using services, 

the respondents gave the low importance to the problems and obstacles.  The sub- factor in the steps in using 

services that the respondents firstly ranked was the rapid of payments through various channels such as ATM, 

the bank and the post office. 
 

Keywords:   Personal income taxpayer, Personal income tax list, Internet 
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-Abstract- 

การขาดแคลนนักบนิ: ความท้าทายของอุตสาหกรรมการบนิ 

Airline Pilot Shortage: A Challenge Facing the Airline Industry  
 

ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์1* และ ภัทรศร ีอนิทร์ขาว1 

Lanliya Phraepanichawat1* and Patarasri Inkhao1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการ

บินท่ีส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนนักบินท่ัวโลกในปัจจุบัน สาเหตุท่ีเกี่ยวข้องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสาย

การบินตน้ทุนต้่า ตลอดจนวธีิการแก้ไขปัญหา ไมว่า่จะเป็นการสร้างนักบินให้เพียงพอกับจ้านวนเคร่ืองบิน การยืดอายุ

เกษยีณของนักบินท่ีมอีายุเกิน 60 ปี การให้เชา่นักบนิ การลงทุนเปิดโรงเรียนของสายการบินหรือการท้าความร่วมมือ

ระหว่างสายการบินกับโรงเรียนการบินท่ีได้มาตรฐาน การขยายอายุวซี่าท้างานของนักบินต่างชาต ิหรือแมก้ระท่ังการ

ออกกฎหรือการคลายกฎชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของ

ผู้โดยสารเป็นส้าคัญ 
 

ค้าส้าคัญ:   การขาดแคลนนักบิน, ความท้าทาย, อุตสาหกรรมการบิน 
 

Abstract  

 This article aims to survey the aviation effects of rapid expansion of low- cost aviation industry growth 

nowadays on the whole wide world airline pilot shortage, related causes resulting from this rapid growth of the 

low-cost airlines, and some guidelines to solve the problems.  The guidelines include granting a work permit visa 

extension to the pilots over 60 years of age, airline pilot rentals, investment in opening training schools of the 

airlines, cooperation between airlines and standard aviation schools in producing the pilots, extension of work 

permit visas to international pilots, or issuing temporary or less restricted regulations.  Nonetheless, the prior 

solutions to any problems should be in regard to the safety of the passengers. 
 

Keywords:   Pilot shortage, Challenge, Airline industry 
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-Abstract- 

ประสิทธิผลของการสัมมนาเสริมรายวิชาเพื่อน้าเสนอความก้าวหน้าในการด้าเนินการ

วจิัยต่อความรู้เกี่ยวกับการด้าเนินการวจิัยของนักศกึษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

บัณฑิต ปีการศกึษา 2561 

The Effectiveness of Additional Seminar on Research Knowledge and Research 

Methodology among Students of Thai Traditional Medicine in Academic year 2018 
 

อวิรุทธ์ สิงหก์ุล1* 

Awirut Singkun1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิผลของการสัมมนาเสริมรายวิชาเพื่อน้าเสนอความก้าวหน้าในการด้าเนินการวิจัยต่อ

ความรู้เกี่ยวกับการด้าเนินการวจิัยของนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความรู้เกี่ยวกับ

การวิจัยท่ีได้รับจากการสัมมนา ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการด้าเนินการวิจัยก่อนและหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสัมมนา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ค้านวณขนาดตัวอย่างโดย

ใช้โปรแกรม G*Power ได้ขนาดตัวอย่าง 32 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์

แผนไทยบัณฑิต รุ่นท่ี 9 ชัน้ปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 40 คน ยินดีเข้าร่วมวจิัย 38 คน เพื่อเข้า

ร่วมสัมมนาน้าเสนอความก้าวหน้าในการด้าเนินการวิจัย 12 เร่ือง จ้านวน 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง ระหว่างเดือน

มนีาคม – เมษายน 2562 ใชส้ถิติพรรณนาวเิคราะห์และน้าเสนอข้อมูลตามลักษณะของตัวแปร และใช้ Paired sample 

t-test ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการด้าเนินการวิจัยก่อนและหลังการสัมมนา การศึกษานี้ได้รับ

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบว่า ความรู้

ได้รับจากกิจกรรมการสัมมนาอยู่ในระดับมาก 3.66 คะแนน และทัศนคติต่อการสัมมนาอยู่ในระดับดีมาก 4.00 

คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเข้าร่วมสัมมนาน้าเสนอความก้าวหน้าในการด้าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนเฉลี่ย 12.11 คะแนน หลังกิจกรรมการสัมมนา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 18.92 คะแนน ซึ่งสูงกว่าก่อนการ

เข้าร่วมสัมมนา อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p – value < .05) 
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-Abstract- 

Abstract  
 The study of the effectiveness of additional seminar of progress presentation on research conducting 

process knowledge was studied among students of Thai traditional medicine in academic year 2018. The objectives 

of this descriptive study were to evaluate knowledge on research process, study and compare their knowledge on 

research conducting process before and after participated in seminar program. The population was 82 students 

who registered health research project. G*Power program was used for sample size calculation that was 32 

participants for this study. Purposive sampling was made to select 40 students from the third year student of Thai 

traditional medicine. 38 students participated in seminar on 12 topics progress presentation. Two topics were 

presented within 3 hours of each week and continued to 6 weeks between March and April 2019. Descriptive 

statistics were used to analyzed the data and compared mean of knowledge score on research conducting process 

by Paired sample t-test. This study was approved for ethic research in human. The results were found that self 

evaluation of their knowledge was 3.66 and attitude on the seminar program was 4.00, both were in the good 

level. Before participated in seminar program, their mean of knowledge score on research conducting process was 

12.11 and after finished seminar program their mean knowledge score was 18.92. Their knowledge score on 

research conducting process was significant higher (p – value < .05). 
 

Keywords:   Seminar, Progress presentation, Research conducting process 
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-Abstract- 

แนวทางการตัดสินใจเพื่อผลิตล้าไยอย่างเหมาะสมภายใต้แนวทางเกษตรแปลงใหญ่

ของต้าบลแม่ตืน อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน 

An Optimized Decision Making for Longan Cultivation under the Large 

Agricultural Land Plot Guidelines of Mae Tuen, Li District, Lamphun province  
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Montri Singhavara1*, Phunchit Pinthadit2, Aree Cheamuangphan1 and Wasapol Wongdeethai3 
 

บทคัดย่อ 

 การตัดสินใจต่อการใชปั้จจัยการผลิตอย่างเหมาะสมภายใตแ้นวทางเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกล้าไย

ใน ต.แมต่นื อ้าเภอลี ้จังหวัดล้าพูน จ้านวน 400 ราย ในเนื้อท่ีขนาด 4,000 ไร่  สามารถท้าได้โดยอาศัยแบบจ้าลองหลาย

เป้าหมายแบบหลายช่วงเวลา(Multi-goal and Multi-Period Linear Programming) ร่วมกับวิธีการเชิงล้าดับชั้นแบบคลุม

ครือ (Fuzzy Analysis Hierarchical Process: AHP) ผลการศกีษา  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช ้ท่ีดนิ แรงงาน และน้้า เพื่อ

การปลูกและขายล้าไยแบบสดช่อ(ท้ังนอกและในฤดู) มากขึ้นเมื่อเกษตรกรต้องการให้เกิดประสิทธิภาพมากกวา่ความเท่า

เทียมของผลตอบแทน  และสามารถสร้างผลตอบแทนต่อครัวเกษตรกรได้สูงถึง 46,212 บาท/ปี มากกว่าผลตอบแทนใน

ปัจจุบันเท่ากับ 3,372 บาท/ปี ในขณะท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ยกวา่ในปัจจุบัน      

การศึกษาค้นพบว่า แม้ว่าการปลูกล้าไยนอกฤดู (ขายสดช่อ) สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดแต่ก็ต้อง

แลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงด้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อราคาผลผลิตตกต่้า  และปัจจัยด้านสภาพอากาศ(ผลผลิตตกต่้า) 

ส่งผลอย่างมากต่อผลตอบแทนของเกษตรกรโดยรวมเมื่อเทียบกับความไม่แน่นอนจากปริมาณน้้า และปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ 
 

ค้าสา้คัญ:  เกษตรแปลงใหญ่, ล้าไย, การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์, แบบจ้าลองหลายเป้าหมาย, แบบหลายชว่งเวลา 
 

 

 

 

  

                                           
1 สาขาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
2 สาขาเศรษฐศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศน์ มหาวิทยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
3 กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จงัหวัดเชียงใหม่ 50290 
1 Department of Economics, Faculty of Economics, Maejo University, Chiang Mai Province 50290 
2 Department of Economics, Faculty of Management and Information, Phayao University, Phayao Province 56000 
3 Western Language Section, Faculty of Liberal Arts, Maejo University, Chiang Mai Province 50290 

*Corresponding author e-mail: montrish220816@hotmail.com 
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-Abstract- 

Abstract 

 Decision toward using production factors appropriately under the large agricultural land plot guideline of 400 

longan growers in the area of 4,000 Rai in Mae Tuen, Li District, Lamphun province can be done by employing Multi-

objective and Multi-period Linear Programming together with Fuzzy Analysis Hierarchical Process (FAHP). Result of the 

study shows the trends to use more land, labor and water resource for high quality longan growing and selling (both in 

and off seasons) , when agriculturists need more efficiency than equity of revenue.  This can make income per 

agriculturist’s household up to 46,212 Baht per year, more than presently income around 3,372 Baht per year while 

using less area for cultivation.  

The study also reveals that although off-season longan growing (for selling high quality type) can make higher 

revenue, this needs to trade-offs with high risk of return when longan price is dropped.   And the (negative)  climate 

factor ( low longan yield)  can cause overall decreasing income of agriculturists when compared to factors of amount of 

water resource and economic uncertainty.   
 

Keywords:   Large Agricultural Land Plot Guidelines, Loongan, Multi-decision making, Multi-goal             

                 and Multi-Period Linear Programming    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 415  

 

-Abstract- 

ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศกึษาระหวางประเทศ ฉบับท่ี 2 :

กรณีศกึษา ภาควชิาการบัญช ีสถาบันการอาชีวศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

Knowledge and Technical Ability, in Accordance with International Education 

Standards, Volume no. 2: A Case Study of Department of Accounting 

Northeastern Vocational Institute 3, Vocational Education Commission  
 

ปนัดดา ศรีวไิสย1*, สุณีรัตน ไปนาวะดี1, ปรียาณัฐ มิรัตนไพร1, จติรลดา ศรีสารคาม1, กันยกานต   1,  นายิกา 

ทองเสมอ1 และ นาถนภา นิลนิยม1 

Panadda Sriwisai1*, Suneerat Painawadee1, Preeyanat Mirattauaphrai1, Chitlada Srisarakham1, 

Kanyakarn Boobwong1, Nayika Tongsamer1 and Natnapha Ninniyom1  
 

บทคัดยอ  
การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศกึษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐาน การศึกษา

ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: (IES2) ของภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3  2) เพื่อศกึษาความคาดหวงัในการประกอบอาชีพทางการบัญชขีองภาควิชาการบัญช ีสถาบัน

การอาชีวศึกษา ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) 

ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จํานวน 253 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คือ แบบสอบถามสถิตท่ีิใชวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาชั้นปีสุดทาย (ระบบต่อเนื่อง) หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา มีระดับความรู้และความสามารถเชิ งเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศ  

ฉบับท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยูในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาพแวดลอมทางธุรกิจและองค์กร นอกจากนั้น ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังใน

การประกอบอาชพีทางการบัญช ีจํานวนมากไปหานอ้ย 3 อันดับแรก ดังนี้ อาจารยบัญชขีองสถาบันการศกึษาภาครัฐและ

เอกชน จํานวน 72 คน เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี จํานวน 63 คน และนักบัญชีบริหาร จํานวน 44 คน ส่วนความ

คาดหวังนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาไม่มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีคือ ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน เปิดสํานักงานรับทําบัญชแีละใหคําปรึกษาดานบัญชแีละภาษี  

คําสาํคัญ:   ความรู้, ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2,                   

ความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญช ี 

                                           
1 คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
1 Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, Maha Sarakham Province 44150  
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-Abstract- 

Abstract  
The objectives of this research were:  1) to study the level of knowledge and technical ability in accordance 

with the International Education Standard Volume No. 2. (International Education Standards 2: IES2) of Department 

of Accounting Northeastern Vocational Institute 3, vocational education commission, and  2)  to study the 

expectations of careers in accounting of the two- year students of Department of Accounting Northeastern 

Vocational Institute 3, vocational education commission.  The population used in this research was 253 final year 

students of the Department of Accounting Northeastern Vocational Institute 3, vocational education commission. 

The research instrument was a questionnaire.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

mean, and standard deviation.  The results showed that the final year students of the Department of Accounting 

Northeastern Vocational Institute 3, vocational education commission had a level of knowledge and technical ability 

in accordance with the international education standard volume No.  2 at a high level.  When considering score of 

each area.  The scores of the top three areas are given as follows:  legal and business regulations, and business 

environment and organization. Furthermore, the results of the research showed that the expectation of accounting 

professions is the top three results are as follows: faculty of accounting for public and private education institutions 

72 people, the company's financial and 63 people, and the management accountant was 44 people. The minimum 

expectation is students do not have the expectation of cooperative auditor, and private business, for example 

opening the accounting officer, and consulting accounting and taxation.  
 

Keywords:   Knowledge, Technical ability in accordance with international education standards volume no. 2, 

Expectations of careers in accounting 
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-Abstract- 

ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์  

(โครงการจัดการศกึษาร่วม มทร.ล้านนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก้าแพง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศกึษา 2561 

The Study of the Opinions of Students and Teachers toward the Curriculum 

Administration of Vocational Certificate Program of Mechatronics (Joint Education 

Project between Rajamangala University of Technology Lanna and 

Sankamphaeng Technical College), Chiang Mai 
 

วัชรัตน์ ถมทอง1*, สิรกิร เปงใจยะ2, พัชรี ไชยยงค์2 และ นิวัตร มูลปา3 

Wacharat Thomthong1*, Sirikorn Pengjaiya2, Patcharee Chaiyong2 and Niwat Moonpa3 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารสูตร ปวช.เมคคา

ทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา-วิทยาลัยเทคนิคสันก้าแพง) จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร

ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน จ้านวน 11 คน และนักศึกษาจ้านวน 29 คน ทั้งสิ้น 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 ท่าน ซึ่งได้ด้าเนินการค้านวณค่าดัชนคีวามตรงตามเนื้อหาได้คา่เท่ากับ 0.79 และ 1 ตามล้าดับ หาค่า

ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์  

(โครงการจัดการศกึษาร่วม มทร.ลา้นนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก้าแพง) จังหวัดเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (μ=3.90,σ=0.88) ส้าหรับด้านท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (μ=4.18, σ=0.69) รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (μ=4.03, σ =0.84) ในขณะท่ี

ด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (μ=3.57, σ=1.00) ผลการวิจัยอาจ

                                           
1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
2 โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยดี้านอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
3 ศูนย์การศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
1 Department of General Education, College of Integrated Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, 

Chiang Mai Province 50220 
2 Project of Educational Management Prototype for Vocational Education Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, 

Chiang Mai Province 50220 
3 TVET Hub Lanna, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai Province 50220 

* Corresponding author e-mail; wacharat@rmutl.ac.th 



 418  

 

-Abstract- 

สามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจน

การดูแลความเป็นอยูข่องนักศกึษาให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

ค้าส้าคัญ:   การบริหารหลักสูตร, การประเมินหลักสูตร 
 

Abstract  
 This study aims to study the opinion of students and teachers toward the curriculum administration of 

vocational certificate program of mechatronics ( Joint education project between Rajamangala University of 

Technology Lanna and Sankamphaeng Technical College) , Chiang Mai.  The sample of 40 people consisted of 11 

lecturer and 29 students. The data were collected from June to July 2019 by using the developed questionnaires. 

The index of item objectives congruence (IOC) were assessed by 2 professionals, which the value was shown as 

0.79 and 1 respectively. The reliability of the questionnaires was 0.96 by using Cronbarch’s alpha coefficient. The 

data were analyzed by using mean and standard deviation.  

 From the results, it was found that, the opinion of students and teachers toward the curriculum 

administration of vocational certificate program of mechatronics ( Joint education project between Rajamangala 

University of Technology Lanna and Sankamphaeng Technical College), was at a high level (μ=3.90,σ=0.88). 

The most opinion was at the lecturer aspect (μ=4.18, σ=0.69), and secondly at the learning evaluation aspect 

(μ=4.03, σ=0.84). The least opinion was the community involvement (μ=3.57, σ=1.00). The results of the 

study could be a guideline for curriculum administration improvement, educational management as well as taking 

care of the well-being of students for further quality and efficiency. 
 

Keywords:   Curriculum administration, Curriculum evaluation 
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-Abstract- 

การพัฒนารูปแบบการจัดการศกึษาทางเลอืกส้าหรับเด็กด้อยโอกาส กรณีศกึษา 

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Short-term curriculum development for underprivileged children, A case 

study of Chai Mongkhonwit School, Mueang District, Songkhla Province 
 

ฉารฝี๊ะ หัดยี1*, บุษราคัม ทองเพชร1 และ ขจรศักดิ์ พงษ์ธนา1 

Chareefah Hutyee1*, Bussarakam Tongpet1 and Kajornsak Pongtana1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาส้าหรับนักเรียนด้อย

โอกาส  2) จัดท้าหลักสูตรระยะสั้นส้าหรับนักเรียนด้อยโอกาส และ  3) ทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้นส้าหรับ

นักเรียนด้อยโอกาส ผลการวจิัย พบวา่  (1) สภาพปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศกึษา ประกอบด้วย 

กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ : การซ่อมบ้ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ : 

การเชื่อมพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การออกแบบกราฟิก กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้าน

เครื่องกล: การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และกิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย  (2) ผลการ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น พบวา่มคีวามเหมาะสมโดยเฉลี่ยในระดับมาก (x̄ =-3.99, S.D.=0.54)  (3) ผลการทดลองใช้และ

ประเมินหลักสูตรระยะสั้น พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ผลการทดลองใช้และ

ประเมินการใช้หลักสูตรระยะสั้นพบว่ากิจกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =3.86, S.D = 0.68) 

กิจกรรมพัฒนาด้านอุตสาหการ มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =4.05, S.D = 0.65) กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =3.94, S.D = 0.63) กิจกรรมด้านเคร่ืองกล มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =4.00, S.D = 

0.66) และกิจกรรมด้านพลังงานและความปลอดภัย มคีวามคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =4.01, S.D = 0.63). 
 

ค้าส้าคัญ:   การศึกษา, เด็กด้อยโอกาส, การศึกษาทางเลอืก  
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-Abstract- 

Abstract  

 The purpose of the research is  1)  Study the conditions, problems and needs of educational management for 

underprivileged students.2)  Create an educational management model for underprivileged students.  3)  Prepare short 

courses for underprivileged students.  And Try and evaluate the educational management model for underprivileged 

students.  The research found that Problems, problems and needs in educational management to consist of Electronic 

Professional Development Activities:  Basic Computer Maintenance, Industrial career development activities:  Basic 

welding, Information Technology Career Development Activities:  Graphic Design, Mechanical career development 

activities: Repairing household electrical appliances, and career development activities in energy and safety. The results 

of the study management model found that Appropriate, on average, at a high level ( x̄ =-3.99, S.D.  =0.54) , the 

results of the trial and evaluation of the educational management model Found that learners can learn and create 

professional skills appropriately.  Found that learners can learn and create professional skills appropriately Electronic 

activities There is a high level (x̄ =3.86, S.D = 0.68), Industrial development activities There is a high level (x̄ = 4.05, 

S.D = 0.65), Information technology activities There is a high level x̄ =3.94, S.D = 0.63), Mechanical activities There 

is a high level (x̄ =4.00, S.D = 0.66), And energy and safety activities There is a high level (x̄ =4.01, S.D = 0.63) 
 

Keywords:   Education, Disadvantaged children, Alternative education 
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-Abstract- 

ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 : 

กรณีศกึษาคณะการบญัชีและการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

Knowledge and Technical Ability, in Accordance with International Education 

Standards, Volume no.  2 :  A Case Study of Mahasarakham Business School, 

Mahasarakham University 
 

ปฐมาพร ไชยภูมิ1*, ลลิตา ลาดเงิน1, Zou Jing1, สุวรรณ หวังเจรญิเดช1 และ ณัฐวงศ ์พูนพล1 

Patamaporn Chaiyapoom1*, Lalita Ladngern1, Zou Jing1, Suwan Wangcharoendate1 and Nuttavong Poonpool1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: IES2) ของนิสิตชั้นปีท่ี 4  หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต (ระบบปกติ)  2) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญชขีองนิสิตช้ันปีท่ี 4  หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต (ระบบปกติ) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) 

คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จ้านวน 516 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิตท่ีิใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบว่า นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระดับความรู้และความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  

ฉบับท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 10 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 

ด้าน  โดยเรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล้าดับแรก ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายและ

ข้อบังคับทางธุรกิจ และด้านการเงินและการบริหารการเงิน ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ นอกจากนัน้ 

ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี มีจ้านวนมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ผู้ท้าบัญชี และสมุห์บัญชีหรือผู้อ้านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนความคาดหวังน้อย

ท่ีสุด คือ ผู้วางระบบบัญชหีรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญช ีและผู้ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ 
 

ค้าส้าคัญ:     ความรู้, ความสามารถเชงิเทคนิคตามมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ ฉบับท่ี 2, ความคาดหวังใน

การประกอบอาชพีทางการบัญชี 
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Abstract  
  The objectives of this research were:   1 )  to study the level of knowledge and technical ability in 

accordance with the International Education Standard Volume No. 2. (International Education Standards 2: IES2) 

of the fourth- year students in the Bachelor of Accountancy Program (Normal System) , and  2 )  to study the 

expectations of careers in accounting of the fourth-year students of the aforementioned program. The population 

used in this research were 516 final year students of the Bachelor of Accountancy Program, Mahasarakham 

Business School.  The research instrument was a questionnaire.  The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that the final year students of the Bachelor of Accountancy Program at Mahasarakham 

Business School had a level of knowledge and technical ability in accordance with the International Education 

Standard Volume No.  2  at a high level.   When considering each area, the students achieved a high level in 10 

areas and a moderate level in one area.  The scores of the top three areas are given as follows:  Information 

Technology, Business Law and Regulations and Finance and Financial management, respectively, whereas the 

lowest score is economics with a score.  In addition, the research found that the top three expected careers in 

accounting, given in a descending order, are financial and accounting officers, accounting officers representing, 

and accountants or directors of accounting and finance.  The least expected careers are the accountants or the 

accounting information system administrators and cooperative auditors, representing.  

 

Keywords:  Knowledge, Technical ability in accordance with international education standards volume no. 2, 

Expectations of careers in accounting  
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-Abstract- 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัต ิส้าหรับ

นักศกึษาโครงการ Work-integrated Learning: WiL  

Development of Training Courses on Sensors and Automatic Control for Student 

Projects Work-Integrated Learning: WiL 
 

ปิยะพงศ์ ชินราช1*,  ชัยณรงค์ เย็นศริิ1 และ ภัควี หะยะมิน1 

Piyapong CHinarat1*,  Chainarong Yensiri1 and  Pakkawee Hayamin1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส้าหรับนักศึกษา

โครงการ Work-integrated Learning: WiL ร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน ซึ่งท้าการพัฒนาชุดฝึกอบรม  

มี 4 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาชุดฝึกอบรม  2) การจัดท้าชุดฝึกอบรม  3) การทดลองใช้

หลักสูตร และ 4) ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร ส้าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของ

ระบบทวิภาคี สาขาวิชาไฟฟ้าก้าลัง การทดสอบกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ้านวน 30 คน จากการ

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับ 43.00 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พร้อมท้ังยังได ้

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ

หลักสูตรชุดฝึกอบรมท่ีได้พัฒนาสามารถน้าไปใชส้้าหรับการเรียนการสอนได้อยา่งดีและมปีระสิทธิภาพ 
 

ค้าส้าคัญ:   หลักสูตรการฝึกอบรม, การควบคุมอัตโนมัติ, Work-integrated Learning (Wil) 
 

Abstract  
 The paper is percents a Development of training courses on Sensors and automatic control For Student 

Projects Work-integrated Learning: WiL. There are 4 steps in developing the training package which are  1) study 

basic information of training package development  2) set up training package  3) program trial and  4) evaluate 

course evaluation for students in the Diploma of Vocational Education (Diploma)  of the bilateral system.  Major 

Electrical power The samples were selected by using 30 specific methods from the post-test achievement higher 

than before at 43.00 with statistical significance at the .05 level, while also evaluating student satisfaction.  In 

which the total average of each topic is at a high level Demonstrated that the developed training package curricula 

can be used for teaching and learning effectively and efficiently. 
 

Keywords: Training course, Automatic control, Work-integrated Learning (Wil)                                   
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-Abstract- 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐานเชื่อมโยงแนวคดิของสะเต็มศกึษา

ต่อความคิดสร้างสรรค์ 

An Activity of Stem Education using Project Based Learning Creativity  

 

ประสงค์ บรรจงเพียร1* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1 

Prasong Bungjoungpien1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น้าเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการจัดกิจกรรม และ  2) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้รูปแบบแบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท้าการทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ลงแข่งขันกิจกรรม Thailand Green Mech Contest จ้านวน 18 กลุ่มท้ังหมด 108 คน ผลการทดสอบ

พบว่าผลสัมฤทธ์ิของคะแนนท่ีได้หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ี

ระดับ 14.78 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พร้อมท้ังยังได้การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยรวมของแตล่ะหัวข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ี

ได้พัฒนาสามารถน้าไปใชส้้าหรับการจัดกิจกรรมได้อยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 

ค้าส้าคัญ:   การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน, สะเต็มศึกษา, ความคิดสร้างสรรค์ 
 

Abstract  
 The paper is percents an Activity of Stem Education using Project Based Learning Creativity, With the 

objectives 1) to compare activity achievement and  2) to study the satisfaction of students who participated in the 

project by using project model as the base This research was tested with a sample of 18 people who participated 

in the Thailand Green Mech Contest. A total of 108 people, the results showed that the achievement of the scores 

after the students received project-based learning. Studied higher than before learning at the level of 14.78 with 

statistical significance at the level of .05, it also evaluates student satisfaction. The overall mean of each topic was 

very high. Show that the developed learning management model can be used for teaching and learning effectively. 
 

Keywords:   Project based-learning, STEM education, Creativity 
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ประวัติศาสตร์กฎหมาย: กรณีศึกษากฎหมายเปรียบเทยีบการก้ากบัดูแลน ้า ระหว่าง

กฎหมายล้านนาโบราณกับพระราชบัญญัตทิรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561  

Legal History: A case Study of Comparative Law of Water Governance between 

the Ancient Lanna Laws and the Water Resources Act B.E. 2561  
 

หัสยา มาระวัง1*    

Hatsaya Marawang1*                   
 

บทคัดย่อ  

 วิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารผ่านมุมมองประวัติศาสตร์กฎหมาย  โดยเปรียบเทียบเอกสารโบราณท่ี

เกี่ยวกับการจัดการน้้า และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561  โดยวิเคราะห์ผ่านหลักธรรมาภิบาล ความ

ยุติธรรม และสิทธิในการเข้าถึงน้้า โดยศึกษาเอกสารส้าคัญ 3 ฉบับ คือ กฎหมายอาณาจักรหลักค้า (กฎหมายโบราณ

เมืองน่าน) กฎหมายมังรายศาสตร์ และกฎหมายปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบ  ซึ่งผลการวิเคราะห์เอกสารปรากฏความ

สอดคล้องกันของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารทรัพยากรน้้า และด้าเนินการภายใตห้ลักธรรมาภบิาลการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อความยุตธิรรม เท่าเทียมและค้านึงถึงสทิธิในการเข้าถึงน้้า  
 

ค้าส้าคัญ:   หลักธรรมาภิบาล, พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561, ระบบเหมืองฝาย, การมสี่วนร่วม, ความยุติธรรม
           

Abstract 
 This research is a documentary study through the perspective of legal history by comparing ancient 

documents related to irrigation system and the Water Resources Act B.E.  2561 (2018)  through analysis of good 

governance, fairness and Water’ s rights.  This research makes comparative method to study the three mains 

important documents which are The Lak- kum Law ( Law of ancient Nan, The Mungrai-Sart Law, and the Water 

Resources Act B.E. 2561. The results of the document analysis show that the water resources management under 

the current law is consistency to principle of good governance, fair and just for all people considering the right to 

access water. 
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-Abstract- 

ความหมายใจของคนเคยเสพเคยค้ากลับสู่คุณค่าการเป็นพลเมืองท่ีดี: กรณีศกึษา
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันจากการรายงานสภาวะของยาเสพติด ระบุว่า คดีอันดับท่ี 1 คือ การจับกุมยาบ้า ได้มากถึง 

300,946,097 เม็ด โดยภาคท่ีสามารถจับกุมได้มากท่ีสุด คือ ภาคเหนอื จ้านวนถึง 127,083,728 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 42.23 

ของการจับกุมได้ท่ัวประเทศ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัด

ภาคเหนอื เพื่อน้าผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ้าบัดฟื้นฟูฯ โดยไม่ถอืว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ

ติดเหล่านั้นได้เข้ารับการบ้าบัดฟื้นฟูฯโดยเร็วก่อนท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีเคยเสพยาเสพตดิ หรือเป็นผู้จ้าหน่ายให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการการด้าเนินงานของการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือและศึกษาหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเจตจ้านงการรับการ

ช่วยเหลือด้านส่งเสริมอาชีพของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ในเชิง

ตรรกะ (Logical Analysis) และใชส้ถิตเิพื่อการทดสอบหาความสัมพันธ์ ได้แก่ Chi-Square ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักท่ีท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมบ้าบัดในค่ายฯ มีสาเหตุมาจากอยากเป็นคนดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 37 และตัวแปร  ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

เจตจ้านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชีพโดยรวมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  ได้แก่ ตัวแปรอาชีพเดิม (p-value = 0.000) รายได้ (p-value = 0.012) และเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพตดิจึง

ตัดสนิใจเข้าร่วมบ้าบัดในค่ายฯ (p-value = 0.0005) 
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-Abstract- 

Abstract  
 In the present report the conditions of the drug Specifies whether the lawsuit # 1 was to arrest as many 

as 300,946,097 amphetamine tablets by sectors can be arrested Northern. The number of 127,083,728 granule 

to 42.23 percent of arrests across the country. From such a problem, the Board of the National Council for peace 

has announced to resolve the issue. In the Declaration No. 2557 108/2557 story brought down July 21 suspect 

treatment fuenfu have set up to give people drugs/drug has the opportunity to attend rehabilitation without having 

considered the legal consequences, so that drug/drug treatment to those fuenfu ASAP before they cause problems. 

The family and society. A study of the factors that have a relation, select help from the public sector. The results 

showed that the variables in relation to the intent to obtain professional help and funding for a statistically significant 

overall career at level 0.05 are the original profession variant (P-value = 0.000) income (P-value = 0.012) and 

the reason for the termination of the drug is decided to join the therapy in Khai (P-value = 0.0005). 
 

Keywords:   Drug, Drug rehabilitation therapist 
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-Abstract- 
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บทคัดย่อ 

  พระราชบัญญัตกิารปฏรูิปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 เป็นบทบัญญัตท่ีิควบคุมและจ้ากัด

สิทธิในท่ีดินของเกษตรกร โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สิทธิในท่ีดินซึ่งได้รับเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทโดยธรรม  

ซึ่งส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ก้าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขท่ีก้าหนดใน

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมถึงปัจจุบัน  ยังไม่มี

กฎกระทรวงก้าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว ท้าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาเม่ือ

ทายาทโดยธรรมไม่อาจขอรับมรดกสิทธิได้ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน จากการจ้ากัดสิทธิทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวท่ี

จะขอรับมรดกสิทธิได้ ท้าให้การตกทอดทางมรดกขัดหรือแย้งกับหลักการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปัญหาเกี่ยวกับการโอนสิทธิและการสืบมรดกของทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นบทบัญญัติ

ท่ีควบคุมและจ้ากัดสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร เมื่อทายาทต่างขอใช้สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นกฎหมายท่ัวไป 

และมลี้าดับชัน้กฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติปฏรูิปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้วิจัยเห็นวา่ ควรแก้ไขบทบัญญัต ิมาตรา 39 

เกี่ยวกับการโอนสิทธิเพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิสามารถโอนท่ีดินไปให้บุคคลอื่นท่ีเป็นเกษตรกรได้และกรณีการตกทอด

ทางมรดกสิทธิในท่ีดินให้สิทธิขอรับมรดกสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึ่งปัญหา

การโอนสิทธิและการสืบมรดกของทายาทโดยธรรม เกษตรกรจะโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อให้แก่ทายาทโดยธรรม แต่

จะต้องโอนให้แก่บุคคลเพียงรายเดียวเท่านั้น ส่วนการตกทอดทางมรดกของสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อเมื่อเกษตรกรถึงแก่

กรรมให้ตกทอดแก่คู่สมรสเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาระเบียบข้อก้าหนดดังกล่าวเป็นข้อจ้ากัดสิทธิการโอนสิทธิและ

ควบคุมมิให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิโอนท่ีดินท่ีได้รับสิทธิไปให้แก่บุคคลภายนอก และหากทายาทโดยธรรมบุคคลใดไม่

ประสงค์รับมรดกสิทธิหรือท่ีดินไม่สามารถแบ่งแยกให้เพียงพอแก่ทายาทโดยธรรมตามล้าดับนั้นได้ ให้มีสิทธิได้รับค่า

ทดแทนจากทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธินั้น และก้าหนดให้ทายาทโดยธรรมท่ีจะมีสิทธิรับมรดกนั้น ต้องเป็น

ทายาทโดยธรรมท่ีเป็นเกษตรกรหรือทายาทผู้ประสงค์จะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเท่านั้น 
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-Abstract- 

Abstract 
Agricultural Land Reform Act 2518, Section 39 is a provision that governs and limits land rights of farmers 

with the intention of granting the right of land which is inherited to statutory heirs which the Agricultural Land 

Reform Office (Sor Bor Kor)  has stipulated to comply with the rules, procedures and conditions prescribed in the 

Ministerial Regulations of Agriculture and Cooperatives Since the promulgation of the Agricultural Land Reform Act 

to the present there are still no ministerial regulations determining the rules, procedures and conditions in the said 

matter causing staff operations problems when the statutory heirs cannot obtain inheritance rights under land 

reform law due to the restriction on the rights of statutory heirs, only one person can obtain the inheritance rights. 

Then this causing the inheritance to be contrary to or inconsistent with the inheritance principles for statutory heirs 

under the Civil and Commercial Code. And other problems with the assignment of rights and inheritance of statutory 

heirs which is a provision that governs and limits the rights of farmers' land when different heirs request to use 

their rights as statutory heir, which is a general law and have the same hierarchy as the Agricultural Land Reform 

Act. The researcher agreed that the provisions of Section 39 concerning the transfer of rights should be modified 

so that the entitled farmers can transfer the land to other people who are farmers.  In case of inheritance, rights 

in land, rights to obtain inheritance, rights as statutory heirs under the Civil and Commercial Code which the 

problem of assigning rights and inheritance of statutory heirs, farmers will transfer lease or hire rights to statutory 

heirs but it must be transferred to only one person as for the inheritance of the lease or hire-purchase inheritance 

when a farmer passes away, first pass away to the spouse when considering the rules and regulations as a 

restriction of rights transferring and controlling farmers who have rights to transfer land that has been granted 

rights to third parties.  And if any statutory heir does not wish to inherit the rights or land and cannot divide 

sufficiently to the statutory heir, in that order, they have the right to receive compensation from the statutory heir 

who is entitled to receive that right and prescribes statutory heir who is entitled to inherit that he must be a 

statutory heir who is a farmer or heir who wishes to engage in agriculture only. 
 

Keywords:   Agricultural land reform office, Land reform, Land holding, Heir, Agricultural land 
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อ้านาจปกครองทางพฤตินัย 

Parental Authority in Fact 
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บทคัดย่อ 
 อ้านาจปกครอง เป็นอ้านาจส้าคัญท่ีสุดในการดูแลผู้เยาว์ กฎหมายมองผู้เยาว์เป็นผู้ด้อยความสามารถด้วย

อายุและวุฒิภาวะ จึงต้องมีผู้ใช้อ้านาจดูแลและปกครองผู้เยาว์ท้ังทางด้านส่วนตัวและทางทรัพย์สิน กฎหมาย

ครอบครัวของไทยนัน้ ก้าหนดให้ท้ังบิดาและมารดามีอ้านาจปกครองดูแลเหนอืตัวบุตร โดยอาจจะแตกตา่งกันไปในแต่

ละยุคสมัย เปลี่ยนแปลงจากอดีตจากครอบครัวแบบขยายมาเป็นครอบครัวแบบเดี่ยวในปัจจุบัน การท่ีก้าหนดให้

เฉพาะบิดามารดาเป็นผู้มีอ้านาจปกครองเพียงสองคน โดยหากบิดามารดายังมีชีวิตอยู่และยังไม่ถูกถอนอ้านาจ

ปกครอง อ้านาจปกครองนี้จะมีอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้เยาว์จะพ้นสภาวะผู้เยาว์ บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากบิดามารดา 

ไม่สามารถใช้อ้านาจปกครองตามกฎหมายกับผู้เยาว์ได้ ท้ังท่ีในความเป็นจริงนั้น ผู้เยาว์อาจจะอยู่ภายใต้อ้านาจ

ปกครองของบุคคลอื่นท่ีมิใช่บิดามารดาก็ได้ ซึ่งเรียกว่า อ้านาจปกครองทางพฤตินัย เมื่อกฎหมายของไทยยอมรับ

เฉพาะอ้านาจปกครองนิตินัย และไม่ยอมรับอ้านาจปกครองทางพฤตินัยหรืออ้านาจปกครองตามความเป็นจริงนั้น 

ย่อมกระทบต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและการด้ารงชีพของผู้เยาว์เป็นอย่างมาก และท้าให้ก่อให้เกิดปัญหาและข้อ

ยุ่งยากหลายประการ จึงควรบัญญัติรับรองหลักเร่ืองอ้านาจปกครองทางพฤตินัย เพื่อเป็นหลักให้ศาลสามารถใช้

พจิารณาในต้ังผู้อื่นท่ีเป็นผู้ใชอ้้านาจปกครองได้ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผู้เยาว ์
 

ค้าส้าคัญ:   อ้านาจปกครองทางพฤตินัย, อ้านาจปกครอง, ผู้ใชอ้้านาจปกครองทางพฤตินัย, ผู้ใชอ้้านาจปกครอง 
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-Abstract- 

Abstract  
 Parental Authority is the most important power to protect the child. The law considers the child as inferior 

person with age and maturity, so they ought to have a person who has the parental authority take care and 

protect their personal and property.  The Thai Family law give the parental authority to father and mother which 

may be different in each period that is changing from extended family in the past to single family now.  The 

regulation of parental authority gives only father and mother have the parental authority and if they still alive and 

the power has not been withdrawn, it will remain until the child has become a majority. The other person cannot 

exercise the power to the child despite they exercise in fact.  The exercise is called “ parental authority in fact” . 

When Thai law accepts only the parental authority in legal but not accepts the parental authority in fact. It’s greatly 

affects the care and life livelihoods of the child and causing many and complicate problem, therefore the law 

should accepts the parental authority in fact to establish the principle for the court’ s uses to consider in ordering 

the others to have the parental authority for the best interest of the child. 
 

Keywords:   Parental authority, Parental authority in fact, Custody  
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-Abstract- 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายการกระจายอ้านาจ: ศกึษา

เปรียบเทยีบประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร 

Public participation in decentralization policy making:  a comparative study of 

Thailand and UK 
 

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์1* และ ดารารัตน ์ค้าเป็ง2 

Chatthip Chaichakan1* and Dararat Khampeng2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายการกระจาย

อ้านาจในสหราชอาณาจักรและประเทศไทยรวมถึงปัจจัยและบริบทท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยอาศัย

แนวคิดทฤษฎีการกระจายอ้านาจ แนวคิดการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตน์ (Sherry R. Arnstein) และแนวคิดพหุกระแส

ของคงิด็อน (John W.Kingdon) และด้าเนินการตามแนวทางของวธีิวจิัยเชิงคุณภาพ อันมวีธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

การวิจัยเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ต้ารา งานวิจัย บทความ ข่าว เป็นต้น จากนั้นจึงน้าข้อมูลท่ีได้มา

วเิคราะห์ด้วยเทคนิควธีิการเข้ารหัสและตคีวามข้อมูลและการสร้างแผนท่ีต้าแหนง่ โดยผลการศึกษา พบวา่ การมสี่วน

ร่วมในการก้าหนดนโยบายการกระจายอ้านาจในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีลักษณะที่เหมอืนกันประการหนึ่ง 

คือ การผลักดันนโยบายโดยชนชั้นน้าซึ่งโดยมากมักจะปรากฏในรูปแบบของการยื้ออ้านาจระหว่างชนชั้นน้าท่ีกุม

อ้านาจศูนย์กลางกับชนชั้นน้าในท้องถิ่น ส่วนลักษณะท่ีแตกต่างกันนั้นสามารถสรุปได้สองประการ ประการแรก คือ 

กระบวนการก้าหนดนโยบายกระจายอ้านาจของสหราชอาณาจักรนั้นมีรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลายกว่า

กระบวนการก้าหนดนโยบายกระจายอ้านาจของไทย ประการท่ีสอง คือ ด้วยบริบท ท่ีแตกต่างกันอย่างมาก การ

กระจายอ้านาจในสหราชอาณาจักรได้พัฒนาไปสู่การแยกรัฐอิสระ ในขณะท่ีประเทศไทยยังด้าเนินอยู่ในวงจรการ

กระจายอ้านาจเพื่อรวมศูนย์  
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-Abstract- 

Abstract 
This research aims to examine public participation in decentralization policy making in UK and Thailand and to 

compare determinants and contexts of the participation in these two countries. It is based on three approaches including: 

decentralization theories, Arnstein’s participation approach, and Kingdon’s multiple-stream policy approach. It employs 

qualitative methodology which consists of documentary research as data collection method and content analysis as data 

analysis method.  Evidently, it is found that public participations in decentralization policy making in UK and Thailand 

have one thing in common which is policy advocacy by elites. Generally, this is a game of pulling and hauling between 

central and local elites.  On the other hand, the two countries differ in two matters.  One is that the participation in UK 

appears in more various forms than those appear in Thailand. Another is that, regarding different contexts between the 

two cases, decentralization in UK had evolved into independence issue while Thailand remains in decentralization- to-

recentralization cycle.  
 

Keywords: decentralization, public participation, policy making, multiple-stream approach 
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-Abstract- 

ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็นประธาน

กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ/หรือในฐานะเป็นประธานกรรมการ

ในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

The Problem of Neutrality of the University Council Expert Committees on Behalf of 

a Chairperson in the University Committee of Appealing and Complaint and/or on 

Behalf of a Chairperson in the Academic Position Proceedings Committee for 

Government Universities 
 

ทัศนะ ศรีปัตตา1* 

Tussana Siputta1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใน

ฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ้ามหาวทิยาลัย และในฐานะประธานกรรมการใน

คณะกรรมการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตลอดจนผลของมติ ท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีได้วินิจฉัยค้าขออุทธรณ์ หรือเร่ืองร้องทุกข์ และค้าขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภายใต้แนวความคิดหลักความเป็นกลาง หลักธรรมาภิบาล และหลัก

ความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สถานะของผู้ท่ีด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ย่อมเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒใินเร่ืองเดียวกันนัน้อีก ท้าให้มีแนวโน้มเอยีงไปตามแนวความคิดเดิมท่ีได้เคยพจิารณาและ/หรือวนิจิฉัยใน

ชั้นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ้ามหาวิทยาลัยมาแล้วก็ตาม แต่การด้าเนินงานของคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ้ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นการด้าเนินการขององค์กรเดียวกันท่ีแบ่งหน้า ท่ีกันท้างาน

ภายใต้กระบวนพิจารณาเดียวกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการขัดกันของการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีท้าให้การพิจารณาไม่เป็น

กลางได้  แต่ส้าหรับในกรณีท่ีสถานะของผู้ท่ีด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง

วิชาการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นั้น ย่อมเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในการประชุมสภา

มหาวทิยาลัย หากได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒใินเร่ืองเดียวกัน

นัน้อีก ย่อมท้าให้มีแนวโน้มเอยีงไปตามแนวความคดิเดิมท่ีได้เคยพจิารณามาในช้ันของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการมาแล้ว ย่อมขัดต่อหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติท่ีได้มีการเรียกร้องให้เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้ง
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-Abstract- 

ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครอง ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และยังขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย

ในการกระท้าทางปกครอง อันถือว่ามีสภาพร้ายแรงท่ีจะท้าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ และส่งผลท้าให้มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการขอก้าหนดต้าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการในมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายและ

อาจถูกเพิกถอนในภายหลังได้  โดยผลการวิจัยในคร้ังนี้ท้าให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะส้าหรับฐานะของกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒแิละในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย 
 

ค้าสา้คัญ:   สถานะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ, ความเป็นกลาง, ผู้มีสว่นได้เสียในการพิจารณาทาง

ปกครอง 
 

Abstract 
The objective of this study is to examine the problem of neutrality of the University Council Committees including 

the Expert on behalf of the chairperson in the University Committee of Appealing and Complaint and the Expert on behalf 

of the chair person in the government Universities committees of academic position proceedings, and the result of the 

University Council meeting concerning the decision of the appealing or complaint and the request of academic position 

of the academic staff in the government Universities, under the Principle of Impartiality, Good Governance, and the 

Principle of Legality.  The result of the study was found that the person with the status of being a chairperson in the 

University Committee of Appealing or Complaint, in which is the expert committee of the University Council, obviously 

has the significant role in the University Council meetings.  Even though that person attends the University Council 

meeting containing the same content, on behalf of the Expert Committee, and the opinion tends to stay with the same 

decision/ judge in the stage of the university’s appealing and complaint; the process of the University Committee of 

Appealing and Complaint is the operation of the same organization with separated tasks within the same proceedings 

process.  Therefore, it cannot be considered as the performance confliction that will lead to the un-neutrality.  On the 

other hand, the case if the Expert Committee as the chairperson of the Committee of the Academic Position Proceedings 

is a committee in the University Council meeting, is the significant position in the meeting. When the person attends the 

University Council meeting containing the same content, on behalf of the Expert Committee; the opinion tends to stay 

with the same decision with result of the Committee of the Academic Position Proceedings. This behavior has a confliction 

against the Principle of Impartiality, in which there is a request for the administrative staff not to be the interested person 

in the administrative proceedings; and against the Good Governance and the Principle of Legality in the administrative 

behavior.  This is considered as the serious state of being un-neutrality according to Article 16 of the Administrative 

Procedure Act, B.E.  2539.  As a result, the minutes of the University Council meeting, concerning with the request of 

academic position of the academic staff in the government universities, can be illegal and can be perhaps withdrawn. 

The results of this study suggest the roles of the University Council Expert Committees and the roles of being a 

chairperson on any committees in the government universities. 
 

Keywords:   The status of being an Expert Committee in the University Council Committees, Neutrality,  

The interested person in the administrative proceedings 
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-Abstract- 

แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส้าหรับนิสิตในสาขาวชิาสารสนเทศ

ศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสรา้งโอกาสการมีงานท้า 

Guidelines on Enhancing English Language Skills Development for the Information 

Studies Students, Srinakharinwirot University for Creating Job Opportunities 
 

อรทัย วารีสอาด1*, วิภากร วัฒนสินธุ์1,  ฐิติ ค้าหอมกุล1, โชติมา วัฒนะ1 และ ปภัสรา อาษา1  

Aurathai Wareesa-ard1*, Vipakorn Vadhanasin1, Thiti Khamhomkun1, Chotima Watana1 and Papatsara Arsa1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส้าหรับนิสิตในสาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานท้า  ในสังคมไทยปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ตระหนักว่า 

ภาษาอังกฤษมบีทบาทส้าคัญตอ่วถิีชวีิตของคนรุ่นใหม ่ไมว่า่จะเป็นการด้าเนนิชวีิตประจ้าวัน การเรียน และโอกาสท่ีดี

ในการท้างาน  ดังนั้น ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจึงจ้าเป็นต้องจัดการสอนภาษาอังกฤษ ท้ังการสอน

ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ัวไปและการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  ท้ังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒได้ตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงก้าหนดให้นสิิตเรียน

รายวชิาภาษาอังกฤษ รวม 18 หนว่ยกิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นรายวิชา

ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานท้า  และการน้าไปใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในอนาคต  นอกจากนี้ หลักสูตรยังด้าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 2 โครงการ คือ โครงการเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษส้าหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา และโครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส้าหรับนิสิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รวมท้ังมีการแนะน้าแหล่งสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ส้าคัญท่ีนิสิตสามารถฝึกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษได้ดว้ยตนเอง  
 

ค้าสา้คัญ:   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, สารสนเทศศึกษา, โอกาสการมีงานท้า 
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-Abstract- 

Abstract 
 This review article aims to enhance English language skills development for the Information Studies 

Students of Srinakharinwirot University for Creating Job Opportunities. In Thai society, most people are aware that 

English plays an important role in the way of life of the new generation.  Whether it is a daily life, study and job 

opportunities. So, it is necessary to arrange English courses in higher education, both general English courses and 

English for specific purposes courses  ) ESP). The Information Studies Program, Srinakharinwirot University is aware 

of the importance to require students to study English courses for 18 credits, especially English for Specific 

Purposes.  ESP focuses on building readiness in English language skills to create job opportunities.  Including to be 

tools of librarians or information professionals in the future.  In addition the activities of English language skills 

development have been organized continuously and consistently since the academic year 20 16 , consisting of         

1 )  English Skills Enhancement Program for Information Studies Studen 2  )  English Communication Skills 

Enhancement Program for Information Studies Students.  Moreover, suggesting important information sources or 

learning resources that students can practice English skills by themselves.  
 

Keywords:   English language skills development, Information studies, Job opportunities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 438  

 

-Abstract- 

การพัฒนาการคดิวิเคราะห์ในรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

Development of Analytical Thinking in Social Literature Course by Using Group 

Dynamics 
 

ทรงภพ ขุนมธุรส1*และ อนุชา กอนพ่วง2
 

Songphop Khunmathurot1* and Anucha Kornpuang2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ได้แก่  1) เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนิสิต  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ้านวน 1 ห้องเรียน 

จ้านวน 36 คน ท่ีได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและ

สถิตท่ีิใช ้ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้คะแนนต่้ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19 

และผู้เรียนท่ีได้คะแนนต่้ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม  

มคีะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( x ̄ = 4.16) 
 

ค้าส้าคัญ:   การพัฒนาการคิดวิเคราะห์, วรรณกรรมกับสังคม, กระบวนการกลุ่ม 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purposes of this research were to research 3  forms:   1 )  to develop the analytical thinking of the 

students in Social Literature Course by using group dynamics,  2) to study group behavior of students, and 3) to 

study the students’  satisfaction with learning by using group dynamics.  The sample group was the sophomores 

majoring in Thai, Faculty of Education, Naresuan University, 1st semester, academic year 2019, 1 classroom 

consisted of 36 students chosen by purposive sampling.  The research instruments were learning management 

plans using group dynamics, group behavior observation form, and satisfaction questionnaire.  Data analysis and 

statistics used were percentage and mean (x ̄), and standard deviation (S.D).  

 Analytical thinking development results found that 7 students had the scores below the criteria of 80 

percent, representing 19 percent. Additionally, 1 student had the scores below the criteria, representing 3 percent. 

The result of the group behavior development study had a good score and the result of the study of the overall 

students' satisfaction was at the high level (x ̄ = 4.16). 
 

Keywords:   Analytical thinking development, Social literature course, Group dynamics 
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-Abstract- 

ภาคแสดงในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ: บางสิ่งท่ีเราไม่ควรมองข้าม 

Predicates in Chinese and English: Something We Cannot Turn a Blind Eye 
 

มู่ ยานฮอง1* และ อภชัิย รุ่งเรอืง2

Mu Yanhong1* and Apichai Rungruang2 
 

บทคัดย่อ 
ภาคแสดงมีบทบาทอย่างมากในโครงสร้างของประโยค หากปราศจากภาคแสดงแล้ว ผู้อ่านหรือผู้ท่ีเรา

สื่อสารด้วยจะไมเ่ข้าใจวา่ประธานท้าอะไร  ในบางภาษา อาทิเชน่ ภาษาอังกฤษหากปราศจากภาคแสดงแลว้ประโยคท่ี

สมบูรณไ์มส่ามารถก่อรูปได้  เพื่อท่ีจะเห็นภาพของภาคแสดงในภาษาท่ีชัดเจนยิ่งขึน้  บทความวิชาการนี้ต้องการศึกษา

ภาคแสดงในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยเน้นท่ีโครงสร้างทางไวยากรณ์มากกว่าในเชิงความหมายหรือการใช้ 

เนื่องจากเมื่อเร่ิมเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนจะเร่ิมเรียนภาษาจากโครงสร้างไวยากรณ์ก่อน  บทความนี้ยังมี

ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนในเร่ืองการประยุกตใ์ชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาจีนในการเรียนการสอนส้าหรับผู้เริ่มเรียน

ภาษาต่างประเทศ 
 

ค้าสา้คัญ:   โครงสร้าง, ภาคแสดง, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract  
The predicate plays an important role in a sentence structure. Without it, the reader or hearer does not 

understand what the subject does, possesses, or is. In some languages such as English, without the predicate, a 

complete sentence cannot be constructed. To draw an overall picture of predicates, this paper aims to investigate 

the predicates in Chinese and English. The main focus is placed on their forms rather than meanings and uses, 

since when a learner starts learning new language grammars, s/he is initially introduced to the form before the 

other two elements are taken into account. Besides the forms of predicates, this academic paper also presents the 

similarities and differences among the two languages. The final part covers the pedagogical implications to pave 

the way for teachers to employ the forms of second language predicates (L2), specifically Chinese, to a new 

language learner. 
 

Keywords:   Forms, Predicates, Chinese, English 
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-Abstract- 

สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ ์

Aesthetics of Language in the Love Songs of Suntharaporn Band 
 

กาญจนาวดี ไชยสงค์1*, ปพิชญา พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Kanjanawadee Chaiyasong1*, Paphichaya Phromkantha1 and Phatthanant Phapor1  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์

ในช่วงยุคต้นและยุคกลางเป็นเพลงดังและเป็นบทเพลงท่ีแต่งระหว่างปี พ.ศ. 2480-2524 จ้านวน 55 บทเพลง ท้ังนี้

ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนาวเิคราะห์ จากการวจิัย พบวา่ มกีารใช้ภาษาได้แก่ การใช้ค้า การใช้รส

วรรณคดีสันสกฤต และการใช้โวหารภาพพจนท่ี์ปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์  

 ด้านการใช้ค้า มีท้ังหมด 4 ประเภท ปรากฏในบทเพลง 4 ประเภท ได้แก่  ค้าราชาศัพท์ การใช้ค้าซ้อน  

การใช้ค้าซ้้า และค้าภาษาถิ่น ดังนี้ ค้าราชาศัพท์ พบ 13 ค้า การใช้ค้าซ้อน พบ 252 ค้า การใช้ค้าซ้้า พบ 26 ค้า  

ค้าภาษาถิ่น พบ 2 ค้า ตามล้าดับ 

ด้านโวหารภาพพจน์ ปรากฏในบทเพลง 5 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สัญลักษณ์ และ

อติพจน์ ดังนี้ อุปมา พบ 27 แห่ง อุปลักษณ์ พบ 10 แห่ง บุคลาธิษฐาน พบ 17 แห่ง สัญลักษณ์ พบ 1 แห่ง  อติพจน์ 

พบ 13 แห่ง ตามล้าดับ 

ด้านรสวรรณคดีสันสกฤต ปรากฏในบทเพลง 5 รส ได้แก่ ศฤงคารรส กรุณารส ภยานกรส  พีภัตสรส และ

อัพภูตรส ดังนี้ ศฤงคารรส  พบ 71 แหง่ กรุณารส พบ 31 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 56.36 ภยานกรส พบ 2 แห่ง พีภัตสรส 

พบ 1 แห่ง อัพภูตรส พบ 4 แห่ง ตามล้าดับ  
 

ค้าส้าคัญ:   สุนทรียภาพทางภาษา, บทเพลงรัก, วงดนตรีสุนทราภรณ์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was to analyze the aesthetics of language in the love songs of Suntharaporn 

band during the early and medieval times as famous songs and songs that were composed during the year 1937-

198 1  with number of fifty five songs.  The researcher presented the results of the study as a descriptive data 

analysis, it was found that language usage, including the usage of words, the usage of Sanskrit rasa literatures, 

and the usage of figures of speech that appeared in the love songs of Suntharaporn band. 

 As the usage of words, there were four types of words that appear in four types of songs: 1. royal words, 

2. compound words, 3. repeating words, and 4. dialects. According to the analysis on the usage of words, Sanskrit 

rasa literary, and figures of speech, which appeared in the love songs of Suntaraporn band with fifty five songs, 

as follows : 252 words of the usage of compound words, 26 words of the usage of repeating words, 13 words of 

royal words and 2 words of dialects, respectively. 

There were nine types of figures of speech, which appeared in five types of songs: 1. simile, 2. metaphor, 

3. personification, 4. symbols, and 5. hyperbole: 27 of simile, 17 of personification, 13 of hyperbole 10 of metaphor, 

and 1 of symbols, respectively. 

As the Sanskrit rasa literatures, there were a total of nine rasa, which had five rasa that appeared in the 

song: 1. saringkaanra rasa (love rasa), 2. karuna rasa (mercy rasa), 3. bhayaga rasa (fear rasa), 4. phibhasa rasa 

(hatred rasa), and 5. atbhuta rasa (astonishment). There are four rasa of Sanskrit literature that did not appear: 

1. hasaya rasa (amusement rasa), 2. rautara rasa (anger rasa), 3. vira rasa (bravery-praise rasa), and 4. sanata 

rasa (peace rasa) .  The research found that:  71 places of saringkaanra rasa ( love rasa) , 31 places of bhayanaga 

rasa (fear rasa), 1 places of phibhasa rasa (hatred rasa), 4 places of atbhuta rasa (astonishment rasa), 27 places 

of simile, 10 places of metaphor, 17 places of personification, 13 places of hyperbole and 1 places of symbol, 
respectively. 
 

Keywords:   Aesthetics of Language, Love songs, Suntharaporn band 
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-Abstract- 

การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ในล้าล่องของฉวีวรรณ ด้าเนิน 

The use of rhetoric and figure of speech in the Lam Long by Chaweewan Damnoen 
 

ศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์1, ปพิชญา พรหมกันธา1*, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปุ่น ชมภูพระ1 

Saksit Chaitip1, Phaphichaya Promkantha1*, Phatthanant Phapor1 and Pun Chomphuphra1  
 

บทคัดย่อ 

วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้โวหารและโวหารภาพพจนใ์นล้าล่องของฉวีวรรณ ด้าเนิน ข้อมูล

ส้าหรับงานวิจัยคร้ังนี้คือล้าล่องท้ังหมด 40 กลอนล้า จากกการวิเคราะห์การใช้โวหารและภาพพจน์ในล้าล่องของ

ฉวีวรรณ ด้าเนิน ได้มาการถอดเสียงจากบันทึกการร้องหมอล้าจากสื่อออนไลน์ (youtube) จ้านวน 40 กลอนล้า 

ผลการวจิัยพบวา่ 

ผู้แต่งกลอนล้าล่องใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ แตกต่างกันตามความเหมาะสม และตามบริบทของกลอน

ล้านั้น ๆ โดยโวหารท่ีพบท้ังหมดม ี5 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร, พรรณนาโวหาร, เทศนาโวหาร, สาธกโวหาร และ

อุปมาโวหาร ซึ่งสรุปได้ว่าโวหารท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ พรรณนาโวหาร พบจ้านวน 36 แห่ง รองลงมาคือบรรยาย

โวหาร 15 แห่ง, เทศนาโวหาร 14 แห่ง, อุปมาโวหาร 11 แห่ง และสาธกโวหาร 3 แห่ง ตามล้าดับ 

ส่วนใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในล้าล่องของฉวีวรรณ ด้าเนิน พบจ้านวน 7 ประเภท ได้แก่ อุปมา  

อุปลักษณ์, สัญลักษณ์, อติพจน์, ปฏิภาคพจน์, บุคลาธิษฐาน และสัทพจน์ ซึ่งภาพพจน์ท่ีปรากฏมากท่ีสุด  

คือ สัทพจน์ พบท้ังหมด 34 แห่ง รองลงมาคือ อุปมา 15 แห่ง, อุปลักษณ์ 20 แห่ง, อติพจน์ 11 แห่ง, ปฏิภาคพจน์  

8 แห่ง, สัญลักษณ์ 6 แห่ง และบุคลาธษิฐาน 3 แห่ง ตามล้าดับ  
 

ค้าสา้คัญ:   โวหาร, ภาพพจน์, ล้าล่อง, ฉวีวรรณ ด้าเนนิ 
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-Abstract- 

Abstract 
This research aims to study the use of rhetoric and figure of speech in the Lam Long by Chaweewan 

Damnoen.  The data for this research is Lam Long, acquired 40 verse transcript from the recording from  

the online media (Youtube).  

The author of the poem Lam Lam used rhetoric and figure of speech were different as appropriate  

and according to the context of that poem.  There were found 5 types of rhetoric, including rhetorical narrative, 

rhetorical rhetoric, sermon, rhetorical and metaphor.  The most of rhetoric was 36 of descriptions, followed by  

15 places of narrative, 14 places of sermons, 11 places of metaphors and 3 places of quirky, respectively. 

As for the used figure of speech that appears in the Lam Long section of Chaweewan Damnoen  

was found 7 types:  similitude, metaphor, symbol, hyperbole, personification and onomatopoeia.  The most  

of figure of speech was 34 places of onomatopoeia, followed by 20 places of metaphors, 15 places of similitude, 

11 places of metaphor, 8 places of expression, 6 of symbolic and 3 places of personification, respectively. 
 

Keywords:   Rhetoric, Image, Lam long, Chaweewan damnoen 
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-Abstract- 

ฆราวาสธรรมท่ีปรากฏในใบเซียมซขีองวัดในเขตอ้าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก 

The Gharavasa-dhamma that appears on the Esiimsi of the temple in the city 

of Phitsanulok Province 
 

สุภาภรณ์ สุธรรมรักษ์1 และ สุกัญญาโสภี ใจกล่้า2 

Supaporn Sutammaruk1 and Sukunyasopee Chaiklam2  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาฆราวาสธรรมท่ีปรากฏในใบเซียมซีของวัดในเขตอ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกคร้ังนี้   

มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาและฆราวาสธรรมท่ีปรากฏในใบเซียมซีจากวัดในเขตอ้าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด

พิษณุโลก โดยผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาท่ีปรากฏในใบเซียมซี มีเนื้อหา 11 ด้าน ได้แก่ ด้านโชคลาภ ด้านความรักคู่ครอง  

ด้านสุขภาพ  ด้านคดีความ  ด้านญาติมิตรศัตรู  ด้านหนี้สิน  ด้านค้าสอนและความเชื่อ  ด้านบุตรธิดา  ด้านของสูญหาย  

ด้านการงานและด้านการเดินทาง  

 ส่วนหลักฆราวาสธรรมท่ีปรากฏในใบเซียมซีนั้น มีการกล่าวถึงธรรมของผู้ครองเรือนด้านทมะ อันหมายถึง  

การข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจ ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้า มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้านขันติ อันหมายถึง ความอดทน  

ท้าหนา้ท่ีการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  ไมท้่อถ้อย   ซึ่งสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันท่ีมีการเร่งรีบและแข่งขัน  อกีท้ัง

ยังมีสิ่งยั่วยุให้มีกิเลสมากยิ่งขึ้น การแทรกหลักในการรู้จักควบคุมจิตใจ  ไม่ให้โกรธหรือมีความหลงอยู่กับสิ่งไม่ดี รู้จัก

แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา อีกท้ังยังแทรกธรรมเกี่ยวกับความอดทน  ท้างานด้วย

ความขยันหมั่นเพยีรและไมท้่อถอย จึงถือวา่เป็นสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชวีติในปัจจุบันอยา่งยิ่ง 
 

ค้าส้าคัญ: ฆราวาสธรรม, ใบเซียมซี  
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-Abstract- 

Abstract  
 A study of  Gharavasa-dhamma that appears on the Esiimsi from a temple in Mueang Phitsanulok district. 

Phitsanulok Province Which the research found that The content contained in the Esiimsi consists of 11 aspects, 

such as fortune, love, spouse, health, lawsuit, enemy, debt, teachings and beliefs, children, lost items. Work and 

travel. 

As for the Gharavasa-dhamma that appear in the Esiimsi is a talk about the virtues for a good household 

life : Dama, which means taming and training oneself. Improve oneself to progress the most, followed by Khanti, 

which means tolerance, do their job with diligence and not give up.  In line with today's society that is in a hurry 

and competition There is also a temptation to have more lust.  The principle of inserting the mind not to be angry 

or obsessed with bad things Knowing how to fix bugs and improve oneself to progress with intelligence.  Also, 

inserted the dharma about patience Work with diligence and not give up. Therefore, considered very necessary in 

today's life. 
 

Keywords:    Gharavasa-dhamma, Esiimsi  
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-Abstract- 

กลวธิีการตั งชื่อภาพยนตร์จีนฉบับภาษาอังกฤษ ปี ค.ศ. 2017 

Naming Strategies of Chinese Film Titles in 2017 

 

ภัทรพงศ ์พื้นงาม1* 

Pattarapong Purnngam1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์จีนท่ีเข้าฉายยังโรงภาพยนตร์ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 2017 น้ามาจ้าแนกแบ่งเป็นหมวดหมู่รายช่ือภาพยนตร์ท่ีมีการตัง้ชื่อภาพยนตร์ฉบับ

ภาษาอังกฤษคู่กับรายช่ือภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน เพื่อวิเคราะห์หากลวธีิการตัง้ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษโดยน้า

รายช่ือภาพยนตร์จีนตน้ฉบับภาษาจีนเป็นเกณฑ์ในการศกึษา โดยใชห้ลักทฤษฎีการแปลของ Skopos น้าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบสถิติพรรณนาความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.  2017  

พบรายชื่อภาพยนตร์จีนท่ีมีการตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นฉบับภาษาอังกฤษ จ้านวนท้ังสิ้น 307 เร่ือง สามารถแบ่งเป็น

หมวดหมู่ได้ 3 กลวิธีคือ การตั้งชื่อเร่ืองโดยอิงการตั้งชื่อแบบแปลตรงตัวพบมากท่ีสุด จ้านวน 188 เร่ือง คิดเป็น  

ร้อยละ 61.44 รองลงมาคือการตั้งชื่อด้วยการอิงตามแก่นเร่ือง จ้านวน 85 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 27.78 และล้าดับ

สุดท้ายคือการตั้งชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษแบบการทับศัพท์ตามต้นฉบับภาษาจีนจ้านวน 33 เร่ือง คิดเป็น  

ร้อยละ 10.78  
 

ค้าส้าคัญ:   กลวิธี, ภาพยนตร์, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, การตัง้ชื่อ  
 

Abstract  
 The purposes of this study were to compile a list of Chinese films screened in People's Republic of China in 

2017.  Some Chinese films were named in 2  languages; Chinese (original name)  and English.  The English version 

titles of these films was categorized by naming strategies.  Basing on the translation theory by Skopos ( 1997) .  The 

results showed that during January to December in 2017 , 307  Chinese films with Chinese and English title were 

found.  Naming strategies of these films were divided into 3  main strategies, 1) Literal translation, 188 (61.44%) 

Chinese films used literal translation strategy to translate Chinese title to English. 2) Based on the theme, 85 (27.28) 

Chinese films used this strategy. 3) Word-by-word translation, 33 (10.78) Chinese films used this strategy.  
 

Keywords:   Strategy, Film, Chinese, English, Naming  
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-Abstract- 

คติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วส ี: สมิอสีานวัดป่าแสงอรุณ 

Symbolic Glass Colour Decoration: Buddhist Architecture Isan Wat Pa Saeng Arun 
 

นิตยา ป้องกันภัย1* 

Nittaya Phongkanpai1* 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มุ่งเสนอการศึกษาคติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วสีในสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ 

การศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส้ารวจข้อมูลภาคสนามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วสีในสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีการน้าคติสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา คติสัญลักษณ์ด้านความเชื่อและคติสัญลักษณ์ด้านชาติ

พันธ์ุถ่ายทอดผ่านงานปูนป้ันประดับกระจกแก้วสี ซึ่งคติสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา การท้าความดี การปฏบัิติธรรม การน้าไปสู่การละกิเลส และหากสามารถละกิเลสได้จะท้าให้มีความสุข 

ถือได้ว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นหน่ึง ส่วนการละกิเลสเป็นค้าสอนท่ีส้าคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของพระพุทธศาสนาท่ีจะน้าพา

ไปสู่พระนพิพานได้ ส่วนคตสิัญลักษณ์เกี่ยวกับความเชื่อดั่งเดิม ต้านาน นทิาน ตอ้งการสื่อให้เห็นถึงเร่ืองราวความเชื่อของ

พญานาคท่ีเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา รวมถึงการเป็นผู้ท้านุบ้ารุงพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และนกหัสดีลิงค์สะท้อน

ความเชื่อในการขึ้นสู่สวรรค์หลังความตาย และคติสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติพันธ์ุ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีท่ี

ประชาชนชาวไทยมตีอ่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ค้าส้าคัญ:   คติสัญลักษณ,์ กระจกแก้วส,ี สิมอีสาน 
 

Abstract  

This academic paper presents the study of the symbol of the glass in Sim Isan, Pa Saeng Arun Temple. The 

study uses qualitative research regulations. By using field survey and interview forms as a tool for data collection From 

the analysis of the data on the symbolic decoration of colored glass in Sim Isan, Pa Saeng Arun Temple Khon Kaen 

province found that the Buddhist symbols. Beliefs and beliefs and ethnic symbols conveyed through stucco and decorated 

with colored glass. Which the Buddhist symbol reflects faith in Buddhism, doing good, practicing Dharma will make 

happy Considered as a step towards Dharma is one of the most important teachings of Buddhism that can lead to 

Nirvana. As for the original beliefs, myths and tales, the media wanted to convey the naga's beliefs that protect 

Buddhism. Including being a preservation of religion to remain forever and reflects belief in ascension after death And 

the ethnographic symbols Shows the loyalty that the Thai people have to the monarchy. 
 

Keywords:   Symbolism, Colour glass, Isan buddhist architecture  
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-Abstract- 

การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณภีรณ์  

Establishing Linage of the Dancers: Buariao Rattanamaneeporn 
 

รัตนะ ตาแปง1*, นคร ค้าร้อง2, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว2, อัษฎาวุธ พลอยเขียว2 และ ปรียาชนก เกษสุวรรณ3 

Rattana Tapang1*, Nakhon Khamrong2, Tanapong Dedkaew2, Ausadawut Ploykhiew2  

and Preeyachanok Ketsuwan3 
 

บทคัดย่อ 
 การสร้างสายสกุลช่างฟอ้น บัวเรียว รัตนมณภีรณ์ ชา่งฟ้อนลา้นนา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอ่สูช้วีิตของ

บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นศิลปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟอ้น) ปี พ.ศ. 2559 คนแรก

ของจังหวัดเชียงราย ในด้านชีวติส่วนตัว และชีวิตในสังคมศลิปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่มี

การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางสังคมล้านนา โดยการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

สัมภาษณน์างบัวเรียว รัตนมณภีรณ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาข้อมูลของบัวเรียว และน้ามาเขยีนบรรยายโดย

วธีิการพรรณนา ถึงกระบวนการและวิธีการต่อสู้ชีวิตของบัวเรียว รัตนมณภีรณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นศิลปินและเป็นครูผู้มีความรักในศิลปะการแสดงพื้นเมือง

ล้านนาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดยการดูแลของบิดา คือ นายกุย สุภาวสิทธ์ิ และได้รับการถ่ายอดการฟ้อนพื้นเมอืงล้านนา

จากนายโม ใจสม ณ วัดศรีทรายมูล ซึ่งเจ้าอาวาสวัด คือ พระครูพรมมาลังกา เป็นผู้อุปถัมภ์คณะช่างฟอ้นในสมัยน้ัน 

บัวเรียว เร่ิมตน้การฟอ้นจากความชอบ แลว้ศึกษาการฟอ้นจากครู พัฒนาตนเองจากเด็กท้ายแถว เป็นผู้น้าแถวในการ

ฟอ้นและการแสดงพื้นเมอืงล้านนาในกลุ่ม จนได้ไปเผยแพร่การฟ้อนในท่ีต่าง ๆ ของเชยีงราย ท้ังในฐานะนักแสดงและ

ในฐานะครู  เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวจากการสูญเสียสามี ท้าให้บัวเรียว ต้องต่อสู้ชีวิตพร้อมกับ

บุตรสาว อีก 3 คน ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 แต่บัวเรียวเป็นผู้ท่ีต่อสู้

ทางด้านศิลปะการแสดงลา้นนา เผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติ จากความเป็นแม่ของลูก ๆ สู่ความเป็น

แมค่รูแห่งแผ่นดินล้านนา และแมค่รูท่ีมีลูกศิษยท์างด้านศิลปะการแสดงพืน้เมอืงล้านนาทั่วประเทศไทย มสีายสกุลช่าง

ฟ้อนท่ีเข้มแข็งท้ังในกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี พุทธศักราช 2559 

สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยยึดหลักความอดทน เสียสละ 

ซื่อสัตย์ และกตัญญูต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
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-Abstract- 

Abstract  
The study of establishing linage of the dancers: Buariao Rattnamaneeporn, a Lanna dancer, aims to study 

the life struggle of Mrs.  Buariao Rattnamaneeporn, the national artist in Performing Arts ( Folk Performing Arts-

Dancer) in Buddhist ear 2559 (2016), who is the first person in Chiang Rai Province rewarded the national artist 

including personal life and social life of Lanna performing arts during the sixty years due to the changing of situation 

in Lanna society.  This study collected from text books, related documents, the interview of Mrs. Buariao 

Rattanamaneeporn and related people about her, and analyzed through descriptive essay about processes and 

ways of life struggle of Mrs. Buariao Rattnamaneeporn. 

The study was found that Mrs. Buariao Rattnamaneeporn is the national artist and also a teacher who is 

passionate in Lanna performing arts since she was six years old from Mr.Kui Supawasit, her father’ s raising. 

Further, Lanna performing arts was passed knowledge from Mr.  Mo Jaisom at Srisaimoon Temple under Prakru 

Phrommalangka, an abbot, who was also the patronage towards the dancing group at that time.  However, Mrs. 

Buariao Rattnamaneeporn began dancing from her own passion then studied from her teachers and developed 

herself from the person in the last of the row then she was a leader of dancers and Lanna dancing in the group 

until she distributed performing arts in many places in Chaing Rai as the role of a dancer as well as a teacher. 

Nonetheless, the changing of her family was from losing her husband and she had to struggle in life with three 

daughters and conserved Lanna performing arts in the same time since the Buddhist era year 2529 ( 1986) . 

Likewise, Mrs.  Buariao Rattnamaneeporn is the struggle person of Lanna performing art and has been accepted 

in the national level.  Furthermore, from the role of a mother to “Mae Kru”  ( a female teacher)  of Lanna and a 

teacher that has many disciples in Lanna performing arts around the country. Consequently, the lineage of dancers 

was strengthened among the group of juveniles and elder people until she awarded as the national artist in the 

Buddhist ear 2559 (2016) in Performing Arts (Folk Performing Arts-Dancer) from the Ministry of Culture by holding 

tolerance, trustworthiness and gratefulness to parents, teachers and patrons.  
 

Keywords:   Fighting, Linage of the dancers, Dancers  
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การสร้างสรรค์ลวดลายเครื่องประดับร่วมสมัยท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายย่าม

ชาวไทลื อ 

The Creation of Contemporary Ornament Patterns Inspired by Tai Lue Satchel 

Patterns 
 

สุพจน์ ใหม่กันทะ1* และ รติรส บุญญะฤทธิ์1 

Suphot Maikuntha1* and Ratirost Boonyarit1 

 

บทคัดย่อ 
“ไทลื้อ” เป็นกลุ่มคนท่ีพูดภาษาตระกูลไทมถีิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขต เมอืงสิบสองพันนา ประเทศจีนในปัจจุบัน 

โดยมีแม่น้้าโขงเป็นแม่น้้าสายส้าคัญ มวีัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวถิีชีวิตท่ีนับถือพระพุทธศาสนา การ

ด้าเนินชีวิต ผูกพันกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมการผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นความเชื่อ ท่ีจะให้การ

ด้าเนินวิถีชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง บอกเล่าผ่านเสน่ห์ของผ้าทอท่ีผู้หญิงชาวไทลื้อได้แสดงฝีมือของตนเอง เพื่อแสดง

ถึงความผูกพันมอบให้แด่ชายคนท่ีตนรักคือ ย่าม ไว้เป็นสื่อแห่งความรักประดับตกแต่งร่างกายใช้ใส่ข้าวของเคร่ืองใช้

จิปาถะ ส้าหรับชีวิตประจ้าวัน มีลวดลายท่ีทรงคุณค่า และในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ ความนิยม

เคร่ืองประดับร่วมสมัย มีกลิ่นอาย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจึงท้าให้ลวดลายบนย่ามสามารถน้ามาออกแบบเป็น

เคร่ืองประดับ และชุดการแต่งกายได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้สวมใส่ได้จริง เกิดรายได้เสริมในชุมชน ตลอดจน

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมได้ในอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:   ไทลื้อ, ศลิปวัฒนธรรม, เครื่องประดับ 
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-Abstract- 

Abstract  
          "Tai Lue" is a group of people who speak the Tai language. There are original settlers in the area 

Xishuangbanna Autonomous Region of Tai Ethnic Groups, China at present With the Mekong River being an 

important river there are cultures, traditions and beliefs, as well as ways of life in Buddhism. Lifestyle bound to 

nature Arts and culture the ritual of blending perfectly is a belief. That will lead to a prosperous lifestyle Told 

through the charm of woven fabric that Tai Lue women showed their skills To show the bond given to the man 

that he loves, which is a bag of love as a medium of adornment, decorating the body, putting things, miscellaneous 

utensils For everyday life With valuable patterns And nowadays the conservation trend along with The popularity 

of contemporary jewelry has a unique aura of culture, so the designs on the satchel can be designed as ornaments. 

And dress appropriately, can be used to actually wear Create extra income in the community As well as develop 

into a cultural tourist destination in the future 
 

Keywords:   Tai Lue, Arts and culture, Ornament 
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อัตลักษณ์เครื่องประดับเงินชนเผ่าในล้านนา: การประยุกต์ใช้ออกแบบเป็น

เครื่องประดับเงินในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

Lanna’ s Hill Tribe Identity on Silver Jewelry:  Application of Design in the Era 

of Creative Economy 
 

ภาณุพงศ ์ จงชานสิทโธ1* และ ญาณิศา  โกมลสิรโิชค2 

Panupong Jongcharnsittho1*and Yanisa komonsirichok2  
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้น้าเสนอเรื่องอัตลักษณ์เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าในล้านนา ท่ีสามารถน้ามาประยุกต์ใช้

ในการออกแบบเครื่องประดับเงินในยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มสีาระส้าคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องประดับ

ตัง้แตส่มัยโบราณถึงปัจจุบัน  ความส้าคัญของเครื่องประดับท่ีมตีอ่วถิีชวีติของมนุษย ์ความส้าคัญของเครื่องประดับท่ี

มีต่อเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกท่ีส้าคัญรองจากสินค้ารถยนต์และคอมพิวเตอร์ เคร่ืองประดับเงิน

ในสังคมล้านนาจ้าแนกเป็น 2 กลุ่มคอื คนเมอืงและชนเผ่า ท้ัง 2 กลุ่ม มลีักษณะ รูปแบบ และการใชเ้ครื่องประดับเงิน

ท่ีต่างกัน โดยเฉพาะชนเผ่านั้นมีเคร่ืองประดับเงินรูปแบบสวยงาม มีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 6 เผ่า  คือ  

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ชนเผ่าอา่ข่า ชนเผ่าลซีู ชนเผ่ามง้ ชนเผ่าดาราอั้ง และชนเผ่าลัวะ เครื่องประดับเงินของชนเผ่าในล้านนา

นับเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าท่ีมีความส้าคัญ นอกเหนือจากเสื้อผ้า รูปแบบเคร่ืองประดับเงินต่างๆ ท่ีสามารถน้ามา

ประยุกตใ์ชอ้อกแบบเป็นเครื่องประดับเงินท่ีสามารถใชก้ับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมอืงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ค้าส้าคัญ:   อัตลักษณ,์ เครื่องประดับเงิน, ชนเผ่า, ล้านนา, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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Abstract  
 This academic article is presenting the identity of Lanna’ s hill tribe jewelry, which could be applied for 

jewelry design in the creative economy, consist of significant idea concerning with its evolution from the past, 

significant meaning of the jewelry toward Thai’ s economy and people as the third- placed exporting product  

associated from automobile and computer.  Form of silver jewelry in Lanna society could be categorized into form 

for city people and tribe people.  Each of the form would be served with a different patterns and functions.  The 

form of jewelry for the tribes has a particular style and pattern.  These tribes are Lu-Mien, Akha, Lizu, Hmong, 

Dara-Ang and Lua.  Although the form of jewelry would be served as the identity of each tribe, apart from their 

habiliment, it could be applied on silver jewelry design for daily utilization of city people in the creative economy 

society. 
 

Keywords:  Identity, Silver jewelry, Hill tribe, Lanna, Creative economy 
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การศึกษารูปแบบศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมธรรมมาสน์พื นถิ่น ในอ้าเมืองเมือง 

จังหวัดพะเยา ด้วยเทคโนโลยดี้านการรังวัดและภาพถ่าย 

The study of fine arts and architecture pulbit vernacular in Muang Phayao 

with aids of surveying and photography technologies 
 

อรทัย มหาวรรณ1* 

Aurathai Mahawun1* 
 

บทคัดย่อ 

 วิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ คติความเชื่อท่ีเกี่ยวข้อง ส้ารวจ 

และระบุท่ีต้ัง พกิัด องคป์ระกอบ วัสดุสิ่งก่อสร้าง รูปแบบทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมของธรรมมาสน์ ท่ีมีคุณค่า

ต่อมรดกวัฒนธรรมของเมืองพะเยา โดยส้ารวจรังวัดธรรมมาสน์ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในการรังวัดและภาพถ่าย 

เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีชัดเจนของธรรมมาสน์ในเขตอ้าเภอเมืองจังหวัดพะเยา  

ก่อให้เกิดชุดฐานข้อมูลส้าหรับอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการในด้านรูปแบบทางศิลปกรรม  คติ คุณค่า ความงาม 

ความหมาย และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของธรรมาสนใ์นเขตอ้าเภอเมอืงจังหวัดพะเยา รวมท้ังบันทึกให้เป็นเอกสาร

ท่ีท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าไปใชอ้า้งอิงร่วมกันได้ 
 

ค้าสา้คัญ:   ธรรมมาสน์, ส้ารวจรังวัด, พะเยา 
 

Abstract 

 Research this The objective is to study the value of historical significance.  Relevant beliefs, explores and 

identifies the location, coordinates, building materials The artistic and architectural styles of Pulpit.  That is valuable 

to the cultural heritage of Phayao By exploring the survey of fairness with technological methods in surveying and 

photos In order to obtain a clear artistic and architectural style of Pulpit in Mueang District, Phayao Province  Gave 

rise to a set of databases for reference to academic information in the form of art, beliefs, values, beauty, meaning 

and architectural forms of the Dharma district in Mueang District, Phayao Province.   Including recording as 

documents that the local and relevant agencies can use for reference 
 

Keywords:   Pulpit, Surveying, Phayao 
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แนวทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาการใช้พื นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมือง 

กรณีศกึษา เทศบาลต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Project of Creating Landscape Architecture Guidelines for Solving Problem of 

the Public Area in the Urban: A Case Study of Maeka Sub-District Municipality, 

Muang District, Phayao Province 
 

ปณิธาน ประมูล1*  

Panitan Pramoon1*  
 

บทคัดย่อ 

 พื้นท่ีในเขตเทศบาลต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิด

ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่สามารถตอบสนองกับการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง รวมถึงการดูแลและบริหารจัดการพื้นท่ี โดยเฉพาะการจัดการพื้นท่ีสาธารณะของเมืองเช่น ระบบ

การจราจรท่ีมีความปลอดภัย ทางเท้า สวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวท่ีควรมีต่อจ้านวนประชากร รวมถึงปัจจัยทางภูมิ

สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ขาดการวางแผนและด้าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมจึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาแนวนโยบายและแผนพัฒนาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีมผีลต่อภูมทัิศน์เมอืง

และพื้นท่ีสาธารณะ ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลต้าบลแม่กา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

วางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

  แนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถเห็นถึงกระบวนการ

วางแผนพัฒนาพื้นท่ีภูมิสถาปัตยกรรมโดยชุมชนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนงานอื่น  ๆ ได้ ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีสร้างแนวทางหรือโครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการคือ แนวทาง

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาชุมชน แนวทางการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสวนสุขภาพของชุมชน แนวทางการสร้างสวนสาธารณะ และแนวทางการสร้างศูนย์สินค้า 

OTOP เพื่อสร้างรายได้ชุมชน 
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-Abstract- 

Abstract 
 The area of Maeka Sub-district Municipality, Muang District, Phayao Province has expanded quickly and 

this caused many problems, especially the basic infrastructure. The preparation of the infrastructure did not respond 

the expansion of the urban area, the maintenance and area management, particularly, the urban area 

management such as traffic system with safety pedestrian, public park, the ratio of green area per population as 

well as the landscape architectural factors in improving the quality of life in the community and the lack of concrete 

plan and implementation.  Therefore, it needed to study the policy and plan for development of infrastructure 

affecting the urban landscape and public area of the relevant organizations, especially Maeka Sub- district 

Municipality to plan for the expansion of the urban area in the future.  

The guideline of area development caused from the activities on this study expected the community to 

understand the process development plan of the landscape architecture that it could be applied to other planning. 

The process generated or constructed projects and developed areas consistent with the requirement, for example 

guideline of landscape architecture design, and The Education Environment and Community Wisdom Learning 

Center, improvement guideline of landscape and community health care, guideline of public park construction and 

guideline of OTOP center for community income.  
 

Keywords:   Landscape architecture, Public area in the urban, Maeka aub-district municipality, Phayao province 
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-Abstract- 

เกณฑ์ในการแก้ปัญหาการระบายน ้าหลากจากพายุฝนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื นฐานสเีขียว 

Criteria Solution of Storm-Water Drainage Problem by Using Green Infrastructure System 
 

ปณิธาน ประมูล1*  

Panitan Pramoon1*  
 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาหานาวทางแก้ปัญหาด้านการระบายน้้าหลากจากพายุฝนท่ีสามารถปรับใช้กับ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยได้ เพื่อน้าไปใช้เพื่อการวางแผนและการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาใน

ระดับครัวเรือนจนถึงระดับผังเมอืงด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสเีขียว  

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะการขยับเลื่อนของฤดูกาล  

ซึ่งส่งผลตอ่ปริมาณน้้าฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะท่ีฤดูฝนนัน้ยังคงมรีะยะเวลาเท่าเดิมส่งผลให้เกิดน้้าหลาก

จากพายุฝนจนกระท่ังอาจเกิดน้้าทว่มได้และจะทวคีวามรุนแรงขึน้ทุกปี ซึ่งน้้าฝนจากพายุเรียกว่า Storm-Water น้้าฝน

จากพายุหรือฝนตกหนักในพื้นท่ีหนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่งไหลออกไปไปตามพื้นท่ีต่าง ๆ นั้น สามารถสร้างปัญหาประเด็น

ด้านคุณภาพน้้าก่อให้เกิดปริมาณน้้าเสียท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมได้หากไหลไปรวมกับระบบน้้าท้ิง อาจเกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท้ายน้้า และประเด็นด้านความรุนแรงจากความแรงของน้้าไหลหลากจากพายุฝน  

อาจก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินเกิดโคลนถล่ม เกิดน้้าท่วมฉับพลัน และเกิดดินตะกอนทับถมส่งผลให้ล้าน้้าตื้น

เขินในพืน้ท่ีท้ายน้้าเป็นต้นก่อให้เกิดปัญหาในระดับของครัวเรือนไปจนถึงระดับผังเมอืง 

ในงานวิจัยได้น้าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบจาก

ปัญหาและความรุนแรงท่ีเกิดจากน้้าหลากจากพายุฝน โดยใช้การออกแบบวางผังทางภูมิสถาปัตยกรรมจนกระท่ัง

นโยบายด้านการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมรับมือด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green infrastructure)  

ซึ่งเป็นระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีทุกคนมามารถเข้าถึง ส่งผล

กระทบด้านบวกตอ่ประชากรในพื้นท่ีท้ังทางด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
 

ค้าสา้คัญ:   โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวการระบายน้้า, น้้าหลากจากพายฝุน, จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

  

                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Architecture And Fine arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: paitan.pr@gmail.com 



 459  

 

-Abstract- 

Abstract 
The study aimed to find out the solution of storm-water drainage problem to adapt to the topographic 

and climatic conditions of Thailand and to use for planning and designing to solve the problem from the household 

level to the urban level by using Green Infrastructure System.  

Currently, global warming has caused changes in many areas, especially the adjournment of the seasons. 

As a result, the annual rainfall has been likely to increase. However, the duration of the rainy season is the same, 

which leads to floods ranging from storms to floods. Every year, there is more violence and the rainfall from storm 

is called storm-water. Storm-water or heavy rainfall may cause problems when they flow to different areas at a 

particular time. However, water quality problems may cause the increased volume of wastewater from flowing if 

the total flow to the sewage treatment system, it will Impact the environmental quality in downstream areas as a 

result.   In addition, the intensity of water flows from the strength of the storm may cause erosion of soil and it 

causes mudslides, flash floods and sediment deposition resulting in a shallow river in downstream areas.  This 

causes problems at the household level to the urban level.  

The study was proposed to be consistent with the context of the problem and to reduce the impact of 

severe flooding by using designing and planning of landscape architecture through urban planning policy to solve 

problems and deal with infrastructure.  The system was the planning system to manage natural resources for the 

infrastructure and everyone was able to access and it affected positively to the population in both the quality of 

life and environmental sustainability. 
 

Keywords:   Green infrastructure system, Storm-water drainage, Phayao province 
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-Abstract- 

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 

Agro-Tourism Potential by Local Community Groups East-Lanna 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก เชียงราย 

พะเยา แพร่ น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส้ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อน้าไปสู่การออกแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่องเท่ียวเชงิเกษตร ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น้าชุมชน ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง

ทางการท่องเท่ียวในชุมชน และใชก้ารส้ารวจศักยภาพทางการท่องเท่ียว การประเมินศักยภาพทางการท่องเท่ียว การ

สัมภาษณ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท้ังนี้ จากการศึกษาพบ

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชงิเกษตรในพืน้ท่ีจังหวัดแพร่ พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก คือ บ้านทุ่งศรี ต้าบลทุ่ง

ศรี อ้าเภอร้องกวาง และบ้านนาคูหา ต้าบลสวนเขื่อน อ้าเภอเมืองแพร่ พื้นท่ีจังหวัดน่าน พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับดีมาก คือ บ้านหนองเต่า ต้าบลม่วงตึ๊ด อ้าเภอภูเพียง และบ้านดงป่าสัก ต้าบลฝายแก้ว อ้าเภอภูเพียง พื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยม คือ บ้านแม่สาด ต้าบลแม่กรณ์ อ้าเภอเมือง และบ้านเมอืงรวง 

ต้าบลแมก่รณ ์อ้าเภอเมอืง พื้นท่ีจังหวัดพะเยา พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก คือ บ้านแม่พริก ต้าบลหนองหล่ม 

อ้าเภอดอกค้าใต้ และบ้านร่องไฮ ต้าบลแม่ใส อ้าเภอเมือง และจากการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวชุมชน

ท่องเท่ียวเกษตร พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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-Abstract- 

Abstract  
 Independent Study of Agro-tourism potential by local community groups Lanna of East in case of Chaing-

Rai, Phayao, Phrae, and Nan which the aim was to explore the potential of agro- tourism, and to lead the model 

activities to suit agro- tourism local.  The main contributors were the leaders of community, those who involved in 

tourism and to explore the potential of tourism, the assessing the potential of tourism, Interview, Brainstorming in 

Tourism activities designed to provide of tourism. The study of Agro-tourism potential by local community groups 

Lanna of East as Phrae which the standard was very respectable level as Ban Thung Si, Rong Kwang, Phrae and 

Ban Na Khu Ha, Suan Khuean, Phrae. Nan which the agro-tourism benchmark level was very good as Ban Nong 

Tao, Muang Tuet and Ban Dong Pa Sak, Fai Kaeo, Phu Phiang, Nan.  Chiang Rai was the agro- tourism standard 

excellent level as Ban Mae sad, Mae Kon, Mueang and Ban Mueang Rung, Mae Kon, Mueang.  Phayao was the 

agro- tourism standard excellent level as Ban Mae Pek, Nong Lom, Dok Khamtai and, Ban Rong Hai, Mae Sai, 

Mueang Phayao.  And the assessing the potential of tourism community and Agro -  tourism agriculture 

standardized. 
 

Keywords:   Agro-tourism potential 
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-Abstract- 

การประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนป่าพยอม บริเวณลุ่มน ้า

ทะเลสาบสงขลา อ้าเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง 

Assessment of Community Based Tourism Management by Pa Phayom Area of 

Songkhla Lake Basin, Pa Phayom District, Phatthalung Province 
 

ชัยรัตน์ จุสปาโล1* 
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บทคัดย่อ 
            พื้นท่ีลุม่น้้าทะเลสาบสงขลาตัง้อยู่เขตของจังหวัดพัทลุง สงขลา และบางอ้าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

บริเวณนี้มีฐานทรัพยากรท่องเท่ียวท้ังแหล่งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลาย ปัจจุบันชุมชนท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ได้ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าหลายชุมชนยังขาดระบบการจัดการการท่องเท่ียว

โดยชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่องเท่ียวในพืน้ท่ีจังหวัดพัทลุง การศึกษาครัง้นี้จะประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชน

ป่าพะยอม บริเวณลุม่น้้าทะเลสาบสงขลาในอ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การวจิัยมวีัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ  1) 

เพื่อศึกษาบริบทการด้าเนนิงานของชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม  2) เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเท่ียว

โดยชุมชนป่าพยอม จ.พัทลุง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การส้ารวจ การสังเกตการณ์ สนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชงิ 

จากผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวของชุมชน ได้แก่ ชาวบ้าน สมาชิกในฐานการเรียนรู้ของชุมชน แกนน้าชุมชน 

ผู้ประกอบการท่องเท่ียวในชุมชน และเจ้าหน้าท่ีจากส้านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพัทลุงและองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า บริบทการด้าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวมีโครงสร้างการ

ท้างาน แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีข้อควรปฏิบัติส้าหรับนักท่องเท่ียว ส่วนผลการประเมินศักยภาพใน

การบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน พบว่า ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนและด้านการจัดการ

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและยั่งยืน และด้านบริการและความปลอดภัย มศีักยภาพครบทุก

ประกอบ 
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-Abstract- 

Abstract  
 Songkhla Lake Basin is located in Phatthalung Province, Songkhla and some districts of Nakhon Si 

Thammarat Province.  This area has many tourist attractions bases on both natural and diverse cultural sites. 

Currently, the tourism community in this area uses the tourism resource bases.  However, it is found that many 

communities still lack a system of tourism management by communities.  Especially the tourism community in 

Phatthalung province. Therefore, this study will assess the tourism potential by the Pa Phayom community in the 

Songkhla Lake Basin in Pa Phayom District, Phatthalung Province.  The research has two main objectives:  1)  To 

study the operational context of the Pa Payom tourism community.  2)  To assess tourism management potential 

by Pa Payom Community, Phatthalung Province.  Method of qualitative research by a survey, observation group 

discussion, An in- depth interview was conducted with those involved in community tourism such as Villagers, 

members of the learning base of the community, community leaders, local tourism business owner And officer 

from the Phatthalung Tourism and Sports Office and officer from Local Administrative Organization 40 people. The 

findings of this research were as follows: The operational context of the tourism community has a working structure. 

Divide the roles and responsibilities of each duty.  There is a community tourism promotion committee with 

consideration to environmental conservation and there are guidelines for tourists as for the evaluation of the 

potential of community tourism management, it is found that the community tourism management and the 

economy, society and quality of life.  Conservation and promotion of cultural heritage Systematic and sustainable 

management of natural resources and the environment and the service and safety have full potential in each 

component. 
 

Keywords:   Assessment of community based tourism management, Pa Payom tourism community, Songkhla lake basin 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

A Study of Affecting Factors to Selection to Study in the Bachelor’ s Degree 

Level of Industrial Engineering, University of Phayao 

 

คมกฤต เมฆสกุล1*

Khomkit Meksagul1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้

ประกอบด้วยนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 118 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และแบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยด้านหลักสูตรเป็น

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษามากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก รวมท้ังปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

แต่ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย , ปัจจัยด้าน

หลักสูตร และปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิภาคท่ีอาศัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้านหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับ 

ต่้ามาก อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความสัมพันธ์เชงิบวกกับปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ในระดับต้่า 

อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ค้าส้าคัญ:   การเลอืกศึกษา, วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยพะเยา  
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-Abstract- 

Abstract  
 The purpose of this research was to study and find the relationship of affecting factors to selection to 

study in the bachelor’s degree level of industrial engineering, University of Phayao. The samples were 118 students 

in high school level.  Statistics for data analysis were the frequency, the percentages, the Mean, the standard 

deviation, the Pearson’ s correlation coefficient for data scale and spearman rank correlation coefficient for ordinal 

data.  Research result indicated that course factors are the most of decision to study as a high level including the 

image of the university. But the personal reasons as a medium level. The image of the university factors, course 

factors and personal reasons factors have a positive at moderate level to correlation with the statistical significance 

at the .01 level. And, personal factors in the region have the positive correlation to course factors with the statistical 

significance at the .05 level that also have the positive correlation to course factors with the statistical significance 

at the .01 level   
 

Keywords:   Decision to study, Industrial engineering, University of Phayao 
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-Abstract- 

การศึกษาภูมิปัญญาชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู เส้นทางการท่องเท่ียว

ธรรมชาติ ในพื นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชต้าบลผาช้างน้อย 

จังหวัดพะเยา 

Study of Community Wisdom in Conservation and Restoration Natural Tourism 

Routes in the Area of the Plant Genetic Conservation Project Due to the Royal 

Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri 

Sirindhorn Plant Genetic Coverage, Pha Chang Noi Subdistrict, Phayao Province 
 

วารัชต์  มัธยมบุรุษ1* 

Warach Madhyamapurush1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ภูมิปัญญาชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู เส้นทางการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพื้นท่ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีปกปัก

พันธุกรรมพืชต้าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา มีวิธีการด้าเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความ และสร้างข้อมูลสรุปแบบอุปนัย น้าเสนอด้วยวธีิพรรณนาวิเคราะห์ 

กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น้าชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ

สรุปผลวจิัยได้ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและทางกายภาพของต้าบลผาชา้งน้อยจังหวัดพะเยา อยูใ่นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์

ป่าดอยผาช้าง การน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาการในชุมชนท่ีน้าความกลากหลายทางชีวภาพของพืชมาใช้ประโยชน์

ของชุมชนต้าบลผาช้างน้อย สามารถแบ่งได้ 7 ประเภทดังนี้  1. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  2. องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้านถิ่นอาศัย  3. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเคร่ืองนุ่งห่ม  4. องค์ความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านยารักษาโรค  5. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรม 6. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ความเชื่อ และ  7. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ 
 

ค้าส้าคัญ:   ภูมิปัญญาชุมชน, การอนุรักษฟ์ื้นฟู 
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-Abstract- 

Abstract  
 This Study is Community wisdom in conservation and restoration Natural tourism routes in the area of the 

Plant Genetic Conservation Project due to the royal initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess 

Maha Chakri Sirindhorn Plant Genetic Coverage, Pha Chang Noi Subdistrict, Phayao Province. 

 By using qualitative research methods to collect data from in- depth interviews Analyze data by 

interpretation and create an inductive summary presented with descriptive analysis methods the sample group or 

informant is knowledgeable.  Which consists of community leaders and government and private agencies the 

research found that.  
Current and physical background information of Pha Chang Noi Subdistrict, Phayao Province In the Doi 

Pha Chang Wildlife Sanctuary The introduction of local wisdom of the community in which the multi- biological 

eczema of plants is utilized for the community of Pha Chang Noi Subdistrict Can be divided into 7  categories as 

follows:  1. Knowledge and local wisdom in food 2. Knowledge and wisdom in the habitat 3. Knowledge and local 

wisdom on apparel 4 .  Knowledge and local wisdom in medicine 5 .  Knowledge and local wisdom on rituals 6 . 

Knowledge and local wisdom on faith and 7. Knowledge and local wisdom on local wisdom in other areas. 
 

Keywords:   Community wisdom, Conservation 
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-Abstract- 

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านเอกสารด้าเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณ

ปกติมหาวทิยาลัยพะเยา ส้าหรับผู้ประสานงานวจิัย 

Development of the Research Document Process; University of Phayao Normal 

Fund for Research Coordinator 

 

อรพรรณ  พรหมธนพันธ์1* 

Arraphun Phomtanaphun1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านเอกสารด้าเนินงานโครงการวิจัยส้าหรับผู้

ประสานงานวิจัยและได้แนวทางท่ีเหมาะสมส้าหรับการปฏิบัติงานด้านเอกสารด้าเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประสานงานโครงการวิจัยระดับคณะของมหาวิทยาลัยพะเยา จ้านวน 17 คน พบว่าปัญหาของ

การปฏบัิตงิานท่ีมักพบได้แก่ การจัดส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยมรีะยะเวลาท่ีจ้ากัด เอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุน

โครงการวจิัยมเีอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวจิัยมากเกินไป และเกิดความไม่เข้าใจในขัน้ตอนของการ

ปิดโครงการวจิัย ส้าหรับแนวทางท่ีเหมาะสมส้าหรับการปฏบัิติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจึงควร ขยายระยะเวลาการจัดส่ง

ข้อเสนอการวิจัย และจัดท้าเอกสารส้าหรับการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยให้ผู้ประสานงานคณะเป็น

ผู้ตรวจก่อน นอกจากนั้นการเพิ่มบทบาทด้านการประสานงานและส่งเอกสารผ่านเว็บไซด์จะช่วยอ้านวยความสะดวก

แก่ผู้ประสานงาน และนักวิจัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 

ค้าส้าคัญ:   เอกสารด้าเนนิงานโครงการวิจัย, ผู้ประสานงานวิจัย, มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

Abstract  
 The purposes of this research were to study the research document process problems from research 

coordinator and the appropriate guideline for the research document operation. A sample of 17 cases were drawn 

from each faculty research coordinator in University of Phayao, using in- depth interview method.  The results of 

this study were issue as follows:  the limited period of the offer research proposal method, the financial are too 

many documents and there are not understanding of the final research document process.  The appropriate 

operation to solve problem ought as:  extend during offer research proposal, establish check list document for 

research coordinator certified.  Moreover, the contact working by website, that too support 

the facilitate and accuracy for research coordinator and researcher.   
 

Keywords:   Research document, Research coordinator, University of Phayao  
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-Abstract- 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท้าบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ

ธุรกิจในจังหวัดเพชรบรุี  

Business Operators’  Opinions towards the Desirable Characteristics of the 

Accountants in Phetchaburi Province 
 

อภชิญา จันทร์งาม1*, สกุลวดี ต้นกันยา1, ณัชชา ตั้งธนากาล1 และ  นภนนท์ หอมสุด1 

Apichaya Janngam1*, Sakulwadee Tonkanya1, Natcha Tangthanakan1 and Noppanon Homsud1  
 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้ท้าบัญชีท่ีพึงประสงค์

ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี จ้านวน 100 ราย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัย คือ แบบสอบถาม สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะผู้ท้าบัญชีท่ีพึงประสงค์ในด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและการสื่อสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ อยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า รูปแบบธุรกิจและประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ท้าบัญชีของกลุ่มตัวอยา่ง ขณะท่ีทุนจด

ทะเบียนท่ีแตกต่างกันสง่ผลต่อคุณลักษณะผู้ท้าบัญชขีองกลุม่ตัวอย่าง 
 

ค้าสา้คัญ:   คุณลักษณะของผูท้้าบัญชี, รูปแบบธุรกิจ, ประเภทธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน 
 

Abstract  
 The objectives of this research are to study opinion and comparing accountants’ desirable characteristics 

of business operators in Petchaburi province. The sample is 100 business operators in Petchaburi. The research 

instrument is questionnaire. The usage statistics are frequency, percentage, standard deviation, t-test, and F-

test. It was found that the samples have accountants’ desirable characteristics in high level which consisting of 

intellectual skill, technical and functional skill, personal skill, interpersonal and communication skill, and 

organizational and business management skill. Hypothesis testing found that the difference of business type and 

company type did not effect accountants’ desirable characteristics while the difference of registered capital effected 

accountants’ desirable characteristics.        
 

Keywords:   Accountant characteristics, Company type, Business type, Registered capital 
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-Abstract- 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซื อโปรแกรม

ส้าเร็จรูปทางการบัญชขีองสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุร ี

Marketing Mixes Factor Influencing Accounting Software Package Buying 

Decision of Business Firms in Phetchaburi 
 

ชนมน ปฐมกนก1*, บุญญารัตน์ ศรเีมือง1, สุชญา ชัยกิจ1 และ นภนนท์ หอมสุด1 

Chanamon Pathomganok1*, Boonyarat Srimuang, Suchaya Chaiyakit1 and Noppanon Homsud1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้

โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชขีองสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอยา่ง คือ สถานประกอบการในเขต

จังหวัดเพชรบุรีจ้านวน 67 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดทุกด้านอยู่ในระดับมากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่สถานท่ีต้ังสถานประกอบการท่ีแตกตา่งกันไม่สง่ผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชี ยกเวน้ด้านช่องทางการจัดจ้าหนา่ยและ

ด้านส่งเสริมการตลาด ผลการวจิัยยังพบวา่ ประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกตา่งกันมีอิทธิพลตอ่สว่นประสมทางการตลาด

ไมแ่ตกตา่งกัน ยกเวน้ ด้านกระบวนการ 
 

ค้าส้าคัญ:   ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซือ้, โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญช ี
 

Abstract 
 The objective of this researchis to study marketing mixes influencing accounting software package buying 

decision of business firms in Phetchaburi. The sample is 67 business firms in Phetchaburi. The research instrument 

is questionnaire.  The usage statistics are frequency, percentage, mean, standard deviation, and F- test.  It was 

found that the sample has opinion about marketing mixes in high level in all aspects.  Hypotheses testing found 

that the difference in location of business firm did not influence marketing mixes influencing accounting software 

package buying decision except place and promotion. It was also found that the difference in type of business firm 

did not influence marketing mixes influencing accounting software package buying decision except process.  
 

Keywords:   Marketing mixes, Buying decision, Accounting software package 
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-Abstract- 

คุณภาพชีวติการท้างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Quality of Work of Finance and Accounting Staffs in Bangkok 
 

นันท์นภัส น่วมภา1*, สิรนิันทน์ เอมกมล1, อารียา สง่าศรี1 และ นภนนท์ หอมสุด1 

Nannapat Nuampa1*, Sirinun Aemkamon1, Areeya Sangasri1 and Noppanon Homsud1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท้างานของผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญชี ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 150 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 

และ F-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการท้างานในด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง และมีคุณภาพชวีติการท้างานในดา้นสภาพการท้างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้าน

การท้างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับมาก การทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานภาพ  ท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท้างานในด้านต่าง ๆท่ีไม่แตกต่างกัน และ

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท้างานในด้านต่าง ๆท่ีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น คุณภาพชีวิตการ

ท้างานในดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม 
 

ค้าส้าคัญ:   คุณภาพชีวิตการท้างาน, นักการเงินและบัญช ี
 

Abstract 
This research objective is to study quality of work life of finance and accounting staffs in Bangkok. The 

sample is 150 finance and accounting staffs in Bangkok. The research instrument is questionnaire while the statistics 

techniques employed in this research are percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. It was found 

that the sample have quality of work life in receiving enough and fair compensation on moderate level. It was also 

found that they have quality of work life in safe and healthy working condition, career advancement and job 

security, competency development, collaboration and relationship with others, and being beneficial to society on 

high level Hypothesis testing found that the difference on gender and marital status did not affect quality of work 

life in all aspects. Moreover, the difference on education did not affect quality of work life in all aspects except on 

receiving enough and fair compensation. 
 

Keywords: Quality of work life, Finance and accounting staff 
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-Abstract- 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกเข้าท้างานในส้านักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ 

Factors Affecting the Decision to Choose to Work in an Accounting Office in 

Samut Prakarn Province 
 

จริัฌญา ตันติดลธเนศ1*, เบญจรัตน ์มักสัมพันธ์1 และ อรวี วัจวาทิน1 

Jiratchaya Tantidoltanet1*, Bencharat Maksamphan1 and Arawee Watjawatin  
  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท้างานในส้านักงานบัญชีในจังหวัด

สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ จ้านวน 177 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา่ ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท้างานในส้านักงานบัญชใีนจังหวัดสมุทรปราการ โดยเรียงล้าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนและ

สวัสดกิาร ปัจจัยดา้นค่านยิม ปัจจัยดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปัจจัยดา้นโอกาสการเจริญก้าวหน้าใน

งาน ปัจจัยดา้นลักษณะงาน และปัจจัยดา้นชื่อเสียงองคก์ร 
 

ค้าส้าคัญ:   นักบัญช,ี ส้านักงานบัญชี 
 

Abstract 

 The objective of this research is to study factors affecting the decision to choose to work in an accounting 

office in Samut Prakarn.  The sample is 177 accountants from Samut Prakarn.  The research instrument is 

questionnaire.  The statistical techniques used in this research are frequency, percentage, mean, and standard 

deviation.  It was found that factors affecting the decision to choose to work in an accounting office in Samut 

Prakarn in descending order of mean from highest to lowest as follows; relationship with coworkers, job security, 

compensation and benefit, value, opportunity in learning and self- development, opportunity of career 

advancement, job description, and corporate reputation. 
 

Keywords:   Accountant, Accounting office 
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-Abstract- 

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ต่อการรับนักบญัชีจบใหม่เข้าท้างานของบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 

Desirable Characteristics of Recruiting New Graduate Accountant to Private 

Companies in Bangkok 
 

นัทธนุต สร้อยทอง1*, วรรณพร ปองสุข1, ศริประภา ศรีกระมล1 และ นภนนท์ หอมสุด1 

Nattanut Sroytong1*, Wannaporn Pongsuk1, Siraprapha Srikramon1 and Noppanon Homsud1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของการรับนักบัญชีจบใหม่เข้าท้างานของ

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอยา่ง คือ บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครจ้านวน 100 บริษัท เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ F-test 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประเภทของกิจการท่ีแตกตา่งกันไม่ส่งผลตอ่คุณลักษณะของการรับนักบัญชจีบใหม่เข้า

ท้างาน ยกเวน้คุณลักษณะด้านคุณธรรม จรยิธรรม และอุปนสิัย และประเภทการด้าเนนิงานของกิจการท่ีแตกต่างกัน

ไม่ส่งผลตอ่คุณลักษณะของการรับนักบัญชจีบใหม่เข้าท้างาน 
 

ค้าส้าคัญ: นักบัญชจีบใหม่, บริษัทเอกชน, การรับเข้าท้างาน 
 

Abstract  
The objective of this research is to study desirable characteristics in new graduate accountant recruitment 

of private companies in Bangkok.  The sample is 100 private companies in Bangkok.  The research instrument is 

questionnaire.  The usage statistics are frequency, percentage, mean, standard deviation, and F- test.  The 

hypothesis testing was found that different types of businesses do not affect the characteristics of recruiting new 

graduates to work except morality, ethics and personal habits.  It was also found that different operation of 

businesses does not affect the characteristics of recruiting new graduates to work. 
  

Keywords: New Graduated Accountant, Private Company, Recruitment  
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-Abstract- 

การจัดท้าและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดพะเยา  

The Preparation and Use of Accounting Information for Business Performance 

Measurement of SMEs in Phayao Province  
 

บังอร สวัสดิ์สุข1* 

Bungon Sawatsuk1*  
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดท้าบัญชีและการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อ

วัดผลการด้าเนินงานของธุรกิจ SMEs ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้ คือธุรกิจ SME ท่ีจดทะเบียนเป็นนติิบุคคล และยัง

ด้าเนินธุรกิจอยู่ในปีพ.ศ. 2560 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยแยกตามรูปแบบของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล 

รวมท้ังสิ้น 321 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ วิจัยใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังการเก็บข้อมูลแล้วมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ของกลุม่

ตัวอย่าง มีจ้านวนเหลือเท่ากับ 267 ชุด ท่ีน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดท้าบัญชีด้วยการจ้างส้านักงานบัญชีร้อยละ 62.91 และกิจการ

ด้าเนนิการจัดท้าบัญชีเองร้อยละ 37.10 ด้านวธีิการบันทึกบัญช ีพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งใชว้ิธีการบันทึกบัญชีแบบผสมผสาน

ระหว่างวิธีการบันทึกด้วยมือและการใชค้อมพิวเตอร์ ร้อยละ 50.50 วิธีบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชี 

ร้อยละ 13.50 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีการรวบรวมหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบก้ากับภาษี/ใบ

ค่าใช้จ่าย เป็นต้น รองลงมา มีการจัดท้ารายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบก้าไร ขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น 

ร้อยละ 71.9 และไม่จัดท้าขั้นตอนนี้ ร้อยละ 28.10 กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี

เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในอนาคตในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 กลุ่ม

ตัวอย่างใช้ข้อมูลการบัญชีจากงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แก่ รายได้ และค่าใช้จ่าย ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.78 รองลงมาได้แก่ยอดลูกหนี้และยอดเจ้าหนี้มาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 งานวิจัยนี้ได้เก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการตรวจทานภายหลังการจัดท้าบัญชขีองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตรวจทาน

หลังจากการจัดท้าบัญช ีรอ้ยละ 59.60 และ ส่วนมากไมม่กีารจ้างท่ีปรึกษาทางการบัญช ีคิดเป็นร้อยละ 89.60  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สามารถน้าผลการศึกษามาใช้ในพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้ความส้าคัญถึงประโยชน์ และความคุ้มค่าของการจัดท้าบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้ธุรกิจมผีลการด้าเนินงานท่ีดขีึน้และยั่งยนืต่อไป 
 

ค้าส้าคัญ:  การจัดท้าและการใชข้้อมูลบัญชี, การวัดผลการด้าเนนิงาน, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, จังหวัดพะเยา  
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1 Department of Accounting, School of Management and Information Science, University of Phayao, Phayao Province, 56000  
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-Abstract- 

Abstract  
This research is aimed to study the situation of accounting preparation and the use of accounting 

information and problems using accounting information of business performance. The population used in this study 

is the registered SME business and still operate in the year 2560. Total of 321 sample size were classified by the 

type of registered business and collected research data by using Questionnaire as the research tool.  After 

examining the integrity of the sample questionnaire response was 267 questionnaires which were analyzed by 

using descriptive statistic (percentage, mean, standard deviation). The research found that the samples prepared 

their Accounting Information by employment the Accounting office of 62.91% , and prepared their Accounting 

Information by themselves of 37.10%. Aaccounting recording method of research samples found that most samples 

conducted by a mix of accounts recording the record by hand and using a computer of 50.50% and operated by 

accounting software 13.50 percent.  All samples of this study was collected Accounting vouchers, such as the 

accounting receipts/ tax invoices/ expense etc.  Prepared financial reports such as profit and loss statements, etc. 

were 71.9 percent.  Research finding of in the use of accounting information of majority of samples revealed that 

to help them in making decisions about changes to future investment in most of the levels which are equivalent 

to 4.64.  The sample used the account information from the Income statement included income and costs in most 

levels, which have an average value equal to 4. 78, followed by the accounts receivable and accounts payable 

amounts used in decisions, which have an average value equal to 4.29.  This research has collected additional 

information on the review after accounting preparation of the sample group. It was found that most of the samples 

were reviewed after accounting preparation of 59.60%.  In the aspect of accounting consultants of the sample 

group, it was found that 89.60 percent of samples did not have accounting consultants. The findings of the study 

can be used by relevant agencies, both the public and private sectors to develop and promote knowledge for 

SMEs to pay attention to the worth of Accounting Preparation of SMEs in order to increase the efficiency of 

management for the business to have better and sustainable operations.  
 

Keywords:  Preparation and Use of Accounting Information, Business Performance Measurement, SMEs, Phayao Province 
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-Abstract- 

การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชทั้กษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใน

การเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วจิัยเป็นฐานของนักศกึษาครูวทิยาศาสตร์:

ทักษะการตั งสมมติฐานและทักษะการทดลอง 

The Study of Learning Behavior Pattern Using Science Process Skills Through 

Research-Based Learning Activity of Science Student Teachers:  Formulating 

Hypotheses and Experimental Skills 

 

บรรณรักษ์  คุ้มรักษา1*และ ปริศนา รักบ้ารุง1 

Bannarak Khumraksa1*and Prissana Rakbumrung1 
 

บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการทดลอง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้

วทิยาศาสตร์แบบสบืเสาะและสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้จิัยเป็นฐาน การศึกษาครัง้นี้

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ผลแบบอุปนัย  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไปท่ีถูกเลือกมาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จ้านวน 44 คน  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ถูกออกแบบและน้ามาใช้ในรายวิชาไฟฟ้าและพลังงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย 6 กิจกรรม ข้อมูลวิจัย 

ถูกเก็บจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการทดลองก่อนเรียนและ 

หลังเรียน (IOC = 1.00) ผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

สะท้อนทักษะการตั้งสมมติฐานของตนเองแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ในจ้านวนนี้มีรูปแบบท่ีสะท้อนการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ 1 รูปแบบ สัดส่วนค้าตอบคิดเป็นร้อยละ 76.5 ในขณะท่ีการสะท้อนทักษะ

การทดลองของนักศกึษากลุ่มตัวอยา่งมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 4 รูปแบบ  และยังคงมรูีปแบบท่ีสะท้อนการเรียนรู้โดยใช้

การทดลองเพื่อสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ 1 รูปแบบ สัดส่วนค้าตอบคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลดังกล่าว

แตกตา่งจากรูปแบบการเรียนรู้ท่ีนักศกึษาสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนโดยสิ้นเชงิ 
 

ค้าส้าคัญ:   ทักษะการตัง้สมมตฐิาน, ทักษะการทดลอง, การเรียนรู้โดยใชว้จิัยเป็นฐาน, นักศกึษาครูวทิยาศาสตร์ 
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-Abstract- 

Abstract  
 This paper report the results of studying the learning behavior pattern involving with science process 

skills, formulating hypothesis skill and experimental skill, to promote self-discovery learning and self-constructing 

knowledge for science student teacher through  research- based learning activity.  This study used qualitative 

research methodology and inductive analysis.  The sample is 44 of undergraduate students in general science 

program which collected by cluster sampling.  Research-based learning approach was allowed to design learning 

activity and then applied to use for electric and energy course.  That activity composed of 6 minor activities. 

Research data were collected from learning behavior questions involving with formulating hypothesis skill and 

experimental skill (IOC = 1.00), before and after learning activities. The result indicating that after constructing of 

research- based learning activity, student reflected their learning behavior pattern related with formulating 

hypothesis skill as 4 patterns. Among these, there is 1 pattern which exhibited self-inquiry learning, calculated as 

76.5%. While reflecting the experimental skills of the sample students, there are 4 different styles.  And there is 

still 1 pattern that reflects learning by using experiments to discover a knowledge by themselves, calculated as 

100%. The showed results is completely different from the learning pattern in which students reflect their learning 

behavior before studying. 
 

Keywords:   Formulating hypothesis skill, Experimental skill, Research-based learning, Science student teacher 
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-Abstract- 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL 

ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

The effect of collaborative learning activities through TGT and KWDL techniques 

that affect on learning achievement and problem solving skills of Mathematics of 

Prathomsuksa 5 students 
 

ประกายเดือน  ซื่อสัตย์1*และ วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์1 

Missprakaiduen Suesat1*and Wilaiporn Rittikoop1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับ

เทคนิค KWDL ท่ีสง่ผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) ศึกษาพฤติกรรมการท้างาน

กลุ่มของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ส้านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์

ปัญหา 4) แบบประเมินพฤตกิรรมการท้างานกลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา่  

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

คุณภาพมากท่ีสุด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน ก่อนเรียนมีคะแนนร้อย

ละ 60.67 หลังเรียนมีคะแนนร้อยละ 72.67 โดยมีผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 

12.00 

3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนมคีะแนนร้อยละ 72.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

4. พฤติกรรมการท้างานกลุ่ม ของนักเรียน ภายหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL มรีะดับคุณภาพปานกลาง  
 

ค้าส้าคัญ:   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื, ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา, เทคนิค TGT/KWDL, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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-Abstract- 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop cooperative learning activities by using TGT technique 

and KWLD technique on the efficiency of Mathematics and Mathematics problem-solving skill for grade 5 students 

2) to compare the students’ learning achievement in Mathematics before and after using the cooperative learning 

activities 3) to compare the grade 5 students’ Mathematics problem-solving skill after learning activities based on 

the 70 percent criterion and 4)  to study the group work behavior of grade 5 students.  The sample was grade 5 

students in at Laifaikaew School (Phayao Primary Educational Service Area Office 2)  who had studied during 

semester 2 in academic year of B.E. 2561. And there were 15 students. The instruments used for this experiment 

were: 1) learning management plan 2) learning achievement test 3) problem-solving skill test and 4) Group work 

behavior evaluation form. Data was statistically analyzed by mean and standard deviation. 

 The findings were: 

1. The quality of Cooperative learning activities by using TGT technique and KWLD technique was highest 

level. 

2. The students’  learning achievement on problem solving in Mathematics before and after using the 

Mathematics learning activities were 60.67 percent and 72.67 percent, respectively. The post-score was higher 

than pre-score at 12.00 percent. 

3. The post- score of grade 5 students on Mathematics problem- solving skill after learning with 

cooperative learning activities by using TGT technique and KWLD technique was 72.44 percent which higher than 

criterion at 70. 

4. The quality of group work behavior of grade 5 students after learning with cooperative learning 

activities by using TGT technique and KWLD technique was medium level. 
 

Keywords:   Cooperative learning activities, Problem-solving skill, TGT technique KWLD technique,  

Learning achievement 
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-Abstract- 

การวเิคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อหา

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ขั นพื นฐาน 

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

The Analysis of Thai Language Subject Tests in O-NET to Develop Achievement 

of Grade 9 Students in Demonstration School University of Phayao 
 

คงอมร เหมรัตน์รักษ์1*, ไพลิน อินค้า1 และ สุรเชษฐ์ โยชนะ2 

Khongamon Hemmaratrak1*, Phailin Inkham1 and Surachet Yochana2 
 

บทคัดย่อ 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และน้าผล

มาเป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยใช้ข้อสอบ     

O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ้านวน 5 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 ) รวม 250 ข้อ เป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์โดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ท่ีได้สร้างขึ้นมาช่วยในการวเิคราะห์ตลอดจนน้าผลมาประชุมกับ

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ต่อไป    

 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจ้านวน 250 ข้อ ท้าให้ได้คลังข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย 

ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 3 สามารถแบ่งตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้ 5 สาระ แบ่งกลุม่ขอ้สอบตามสาระ ดังนี้  1) สาระ

การอ่าน (R) พบข้อสอบ 66 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 8 กลุ่ม  2) สาระการเขียน (W) พบข้อสอบ 36 ข้อ และ

แบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 10 กลุ่ม  3) สาระการฟัง การดูและการพูด (LVS) พบข้อสอบ 27 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้  

9 กลุ่ม  4) สาระการใช้ภาษาไทย (TLU) พบข้อสอบ 87 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 9 กลุ่ม  5) สาระวรรณคดีและ

วรรณกรรม (L) พบข้อสอบ 34 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 4 กลุ่ม เมื่อน้าการวิเคราะห์มาประชุมกลุ่มย่อยกับ

ผู้เชี่ยวชาญได้แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดังต่อไปนี้  (1) การพัฒนาข้อสอบในคลังข้อสอบโดยอิง

เนื้อหาและรูปแบบตามผลการวิจัย เพื่อใช้ทบทวนให้กับนักเรียนก่อนสอบ O-NET  (2) จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้    

เพื่อทบทวนนักเรียนก่อนสอบ O-NET อย่างเป็นระบบโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ      

เพื่อจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสัมฤทธ์ิผล  (3) จัดท้าแบบทบทวน O-NET ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้สะดวก   
 

ค้าส้าคัญ:   วเิคราะห์ขอ้สอบ, O-Net ภาษาไทย, แนวทางในการพัฒนาผลสอบ O-Net ภาษาไทย 

  

                                           
1 โรงเรียนสาธิต และ สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000 
1 Demonstration School and Thai, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 School of education Thai, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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-Abstract- 

Abstract 
This study aimed to analyze Thai language subject tests in Ordinary National Education Test (O-NET) and 

to find ways to develop achievement of grade 9 students in Demonstration School University of Phayao. 250 items 

of the tests at totolly five years (2014-2018) were analyzed by using O-NET Analysis form. In addition, the results 

will be further employed to find ways to develop students’ achievement in O-NET of Demonstration School 

University of Phayao.  

The results revealed that the alaysis of 250 tests can be devided into five standards of learning and 

groups of the tests as follows. There were 66 items of 8 groups in Reading (R), 36 itmes of 10 groups in Writing 

(W), 27 items of 9 groups in Listening, Viewing and Speaking (LVS), 87 items of 9 groups in Thai Language Usage 

(TLU) and 34 items of 4 groups in Literature and Literary Work (L). When the analysis was brought to a small 

group meeting with experts, the following guidelines were developed for student achievement. They were  

(1) developing examination in the test bank based on the contents and the research results to review for the 

students before taking O-NET exam,  (2) making lesson plans systematically to review the students before taking 

O-NET exam by deviding the students into 2 groups; normal students and special students, in order to effective 

learning management and  (3) creating online O-NET for students access conveniently.  
 

Keywords:   Analysis of the test, Thai Language Subject tests in O-NET, Guidelines for the development of O-

NET exam 
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-Abstract- 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโครงการรับเขา้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

ระดับ ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร์  

A Relationship between Admission Programs and Learning Achievement of 

Liberal Arts Undergraduates  
 

ปวลี ดวงดี1* 

Pawalee Duangdee1*  
 

บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนสิิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอยา่งคือ นสิิตสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัสนิสิต 56 รวมท้ังหมด 172 คน แล้วน้ามา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient Correlation) 

ความแตกตา่งของตัวแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ผลการศึกษา

พบว่าประเภทโครงการรับเข้าศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.162  ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามแม้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์จะแสดงว่าไม่สัมพันธ์กัน แต่เมื่อเรียงล้าดับเกรดเฉลี่ยพบว่านิสิตท่ีเข้าศึกษาโดยโครงการระบบกลาง

(Admissions) มีผลการเรียนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.87 รองลงมาคือ นิสิตท่ีรับเข้าศึกษาโดยโครงการโควตา

ท่ัวประเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.72 และนอ้ยท่ีสุดคือ นสิิตท่ีรับเข้าศึกษาต่อโดยโครงการนักเรียนเรียนดโีดยมีผล

การเรียนเฉลี่ย 2.54 ผลการวจิัยถูกน้าไปใชใ้นกระบวนการรับเข้าโดยพจิารณาให้จา้นวนท่ีน่ังในการสอบคัดเลอืกทุก ๆ 

โครงการเท่ากัน และเพื่อสร้างแนวทางเพิ่มจ้านวนนิสิตในสถานการณ์ท่ีจ้านวนเยาวชนท่ีศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมี

จ้านวนลดลง  
 

ค้าส้าคัญ:   ความสัมพันธ์, โครงการรับเข้า, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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-Abstract- 

Abstract  
This study aims to analyze the relationship between the admission programs and the learning 

achievement of undergraduate students of the School of Liberal Arts. The target samples are 172 students (Student 

Code 56)  of the School of Liberal Arts, University of Phayao, who completed a Bachelor's Degree in the regular 

program.  The data was collected in the form of administration recording and was statistically analyzed using 

coefficient correlation to find the differences between variables (admission programs, e.g. Excellent Student Project, 

Quota Admission Program, etc. )  affecting the learning achievement of students.  The results of the study has pin 

pointed that the admission programs showed no effect on the student’ s learning achievement or their grades.  It 

was statistically found thatthey have the correlation coefficient value of 0. 162.  In addition, the results disclosed 

that the students enrolled by the University Central Admission System (UCAS)  had the highest average results, 

with an average of 2.87, followed by students who were admitted by the Quota Admission System, with an 

average grade of 2. 72.  In contrast, it was found that the students who were admitted by the Excellent Student 

Project had the lowest average results with an average grade of 2.54.  
 

Keywords:   Relationship, Admission programs, Learning achievement 
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-Abstract- 

การศึกษาวเิคราะห์การตอบสนองทางกฎหมายต่อปัญหาของธุรกิจครอบครัวใน

ประเทศไทย  

An Analysis Study on Legal Responsiveness to Problems of Family Business in 

Thailand 
 

เบญญาภา เกษมปิติสุขสกุล1* 

Benyapha Kasemphitisuksakul1* 
 

บทคัดย่อ 

ธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจท่ีมีอยู่ในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก มีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศและของโลก ส้าหรับประเทศไทยธุรกิจครอบครัวมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ของประเทศและ

ก่อให้เกิดการจ้างงานจ้านวนมาก การเป็นธุรกิจครอบครัวสามารถพิจารณาได้จากความเป็นเจ้าของ การเป็นสมาชิก

ในครอบครัว และวิธีการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ฉันท์สมาชกิในครอบครัวเดียวกันมบีทบาทส้าคัญอยา่งยิ่งในการ

ด้าเนินธุรกิจครอบครัว แม้ว่าธุรกิจครอบครัวจะมีความส้าคัญตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีลักษณะเฉพาะใน

การด้าเนนิธุรกิจ แตไ่มม่บีทบัญญัติใดในระบบกฎหมายไทยท่ีบัญญัติถงึธุรกิจครอบครัวไวโ้ดยเฉพาะ 

งานวจิัยนี้จึงมุ่งท่ีจะศกึษาวิเคราะห์การตอบสนองทางกฎหมายตอ่ปัญหาของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 

โดยท้าการวจิัยเอกสารถึงปัญหาของธุรกิจครอบครัวและการตอบสนองของระบบกฎหมายไทยต่อปัญหาดังกล่าว ผล

การศึกษาในช้ันต้นพบว่าการน้าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับธุรกิจครอบครัวได้ก่อให้เกิด

ความไมเ่ป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ควรมกีฎหมายธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ และควรมกีารศึกษาวิจัยอยา่งลึกซึ้งต่อไป 

ค้าส้าคัญ: ธุรกิจครอบครัว, ปัญหาธุรกิจครอบครัว, การตอบสนองทางกฎหมาย 
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-Abstract- 

Abstract  
 Family business or family firm is quite notable in almost all countries around the globe.  In Thailand, this 

type of business provides 80 per cent of GDP and brings about a notable number of employment rate.  Family 

business can be classified by its ownership, family members, and management.  Family relationship plays crucial 

roles in family business management.  Despite of family business’ s crucial roles in economic system and unique 

character, legal system does not provide adequate responsiveness to the needs of this business.  None of Thai 

legal provisions directly refer to family business. 

This study aims to analyze the necessity of a family business law through documentary research on the 

problems of family business and how Thai legal system responses to those problems.  This primary study found 

injustice occurred and lead to the conclusion that a family business law should be enacted and a thorough study 

on this issue should be done. 
 

Keywords:   Family business, Family business problem, Legal responsiveness 
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-Abstract- 

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อ

เด็กและเยาวชน 

Problems and Legal Measures in case of Sexual Grooming Online on Children 

and Juvenile 

วิภาวรรณ แก้วมณีพร1* และ วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ1 

Wipawan Kaewmaneeporn1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความทันสมัยและก้าวหน้า ท้าให้การติดต่อสื่อสารกัน

ท้าได้โดยงา่ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตดิตอ่สื่อสารผ่านเครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดท้ังผลดีและผลเสีย จึงมกีลุ่ม

บุคคลใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยนี้เป็นเคร่ืองมือในการกระท้าความผิดและแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน การ

ล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน จึงถือว่าเป็นอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความรุนแรง 

อันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชนไม่วา่จะเป็นในเชงิพัฒนาการ แนวคิดหรือค่านยิม รวมไปถึงสภาพ

สังคม เป็นปัญหาส้าคัญท่ีควรตอ้งได้รับการแก้ไขและก้าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ยัง

ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอและยังด้อยประสบการณ์  จากการศึกษาพบว่าการล่อลวงเด็กและเยาวชน โดยปกตินั้นมี

ขั้นตอนท่ีเรียกว่า บันได 4 ขั้น คือ  1. การติดต่อสื่อสารหรือส่งสื่อลามกผ่านทางข้อความ ซึ่งพบได้บ่อยคือผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือ (sexting)  2. วธีิในการชักจูงเด็กให้เข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศต่างๆท่ีผิดกฎหมาย โดยการท้า 

ให้เด็กไว้ใจ (grooming)  3. อนาจาร คือการกระท้าท่ีไม่สมควรในทางเพศ แตะต้องร่างกายเนื้อตัวผู้อื่นในทางไม่

สมควรและรวมไปถึงลักษณะท่ีท้าให้เกิดความอับอายในทางเพศ 4. ส้าเร็จผล คือ การลว่งละเมดิทางเพศได้ท้าส้าเร็จ

แล้ว  แต่ในปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการในการควบคุม ป้องกัน ปราบปรามความผิดในขั้นตอน 

sexting และ grooming มีแต่เพียงความผิดฐานกระท้าอนาจาร และความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา ตามประมวล

กฎหมายอาญา ซึ่งความผิดฐานดังกล่าวลว้นแตต่อ้งมีการกระท้าความผิดส้าเร็จทัง้สิน้ กฎหมายจึงไม่ครอบคลุมท้าให้

เกิดช่องวา่งทางกฎหมาย จึงสง่ผลให้ไมส่ามารถน้าตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษได้  ดังนั้นจึงจ้าเป็นท่ีจะตอ้งบัญญัติ

ฐานความผิดขึ้นใหม่ เพิ่มเติมค้านิยามหรือขอบเขต “การล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน” 

เพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนอายุของเด็กและเยาวชน  มาตรการลงโทษและเพิ่มโทษให้หนักขึ้น และควรมีหน่วยงาน

เฉพาะของรัฐซึ่งมีหนา้ท่ีเข้ามาก้ากับดูแล  รวมไปถึงการเยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีตกเป็นเหยื่อ จึงเป็นสิ่งท่ีจ้าเป็นและ

เหมาะสมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการลอ่ลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ค้าส้าคัญ:     เด็กและเยาวชน, สื่อออนไลน,์ อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต, การลอ่ลวงทางเพศออนไลน์, การละเมดิ

ทางเพศออนไลน์ 
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-Abstract- 

Abstract 
Nowadays, the world has developed rapidly, the modern and advanced technology is making easy way 

for communicating especially via internet then the result effect in both good and bad way. Therefore some group 

of people use this technology communicate for making the offence and exploiting children and juvenile. The online 

grooming and sexual abuse to children and juvenile are cybercrime that are violent, dangerous and causing 

damage to children and juvenile regardless of their development, ideas or social values including the state of 

society. This is very important issue that should be addressed and set the measures protecting children and juvenile 

who are not yet mature enough and underdeveloped also. The researcher found that Sexual Grooming, there are 

4 steps called steps: 1. Sexting, 2. Grooming, 3. Indecent and 4. Succeed, there is no law or measure to control, 

prevent, suppress, sexting and grooming, sexual grooming online on children and juvenile that can be adapted 

and punished offenders appropriately. There are just the offense of committing indecent and rape of the Criminal 

Code, that the said offenses must be the complete offense.  Therefore the law does not cover then causing legal 

gap resulting in being unable to punish the offender. Thus it is necessary to establish new offenses such as adding 

definition or scope of “ sexual grooming online on children and juvenile”  furthermore adding regulation involving 

with the age of children and juveniles, increasing more penalties and should sets up a specific government unit 

which is responsible for overseeing including the remedy of victims to children and juvenile.  Then it is necessary 

and appropriate to make all of solution mention above solving the problem of sexual grooming online on children 

and juvenile more effectively. 
 

Keywords:   Children and juvenile, Online media, Cybercrime, Sexual grooming online, Meeting a child following 

sexual grooming offense 
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-Abstract- 

มาตรการสนับสนุนความน่าเชื่อถือข้อมูลพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ

ยุติธรรม 

Measures to support the credibility of electronic evidence in the justice process 

กิตติศักดิ์ ทุมเสน1* และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1 

Kittisak Thumsen1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีไป

ในทางท่ีดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้กระบวนการของการท้าธุรกรรมการติดต่อกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จาก

อินเตอร์เน็ตโดยมีคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อ้านวยความสะดวกแก่มนุษย์ สังเกตจากการใช้งานมากขึ้น

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มีระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้บุคคลท่ัวไปมีการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล 

การท้าธุรกรรมการเงิน การสั่งซื้อสินค้า และอื่น ๆ ส่งผลให้รูปแบบการด้าเนินชีวิตในการติดต่อธุรกรรมของบุคคลใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนส้าคัญบนพื้นฐานของการใช้งานมากขึ้น จึงย่อมมีการเกิดปัญหา

การลักลอบการกระท้าความผิดผ่านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการในรูปแบบการประมวลผลของ

คอมพวิเตอร์ หรือเกิดจากการไมท้่างานตามค้าสั่งท่ีก้าหนดไว ้หรือท้าให้การท้างานผิดพลาดไปจากค้าสั่งท่ีก้าหนดไว้หรือ

ใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท้าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพวิเตอร์โดยมิชอบรูปแบบสังคมปัจจุบัน

มีนิยมการใช้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นจนกระท่ังได้พัฒนาเป็นท่ีแพร่หลายสู่เส้นทางการท้าธุรกรรมทุกรูแบบท้าให้

การท้าธุรกรรมหลายประเภทจากการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังการรับส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างหรือการจัดเก็บเอกสารในรูปการจัดเก็บบันทึกของไฟล์ ซึ่งมีข้อดีท่ีสามารถ

กระท้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อกีท้ังยังชว่ยลดปริมาณการใชท้รัพยากร ลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย แตเ่มื่อเทียบกับแต่เดิม

ท่ีใช้เอกสารกระดาษเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นท่ีนิยมใช้ท้าธุรกรรมอย่างกว้างท้ังในองค์กรภาครัฐท่ีประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง สะดวก และรวดเร็ว หรือในภาคเอกชนกับความคล่องตัว

ของธุรกิจต่าง ๆ และแม้แต่การท้าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ในทุกระดับระหว่างประเทศต่าง  ๆ ได้ เมื่อเกิดปัญหาความ

น่าเชื่อถือท่ีเกิดขึ้นจากการกระท้าความผิดผ่านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จึงมีผลตามมาท้าให้เกิดความเสียหายต่อ

บุคคลอื่นในสังคม ฉะนัน้รัฐควรท่ีจะเข้ามาควบคุมก้าหนดมาตรการสนับสนุนความนา่เชื่อถือข้อมูลอเิล็กทรอนกิส์เพื่อ 

ดูแลมิให้เกิดปัญหาล่าช้าในการสืบเสาะหาพยานจากกระท้าความผิดโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีท้าความเสียหาย

ดังกล่าว ซึ่งได้ตราพระราชบัญญัติว่าการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติธุรกรรม

อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ.2551 สมควรท่ีจะก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท้าดังกล่าว 
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Abstract 

Due to the evolution of the internet communication system today, there has been a change in technology for the 

better and faster.  Making the process of transactions, contacts, various activities through online media from the internet 

with computers or other electronic media convenience for humans observe from more usage through various channels of 

computer data, which has an internet system, allowing individuals to communicate, sending information, making financial 

transactions, orders, products, etc. , resulting in a change in the way of life of people in society.  The computers come in 

more important parts based on usage, therefore, there is a problem of illegal smuggling through computer data traffic of 

service providers in the form of computer processing or causing by failure to perform as specified in the order or causing 

malfunction from the specified command or use any method unknowingly access to information, modify or destroy other 

people's information in the computer system.  Today's society has become more and more popularly used information 

technology until it has developed into a wide variety of transaction paths, resulting in many types of transactions from the 

conversion of paper documents to electronic documents, including data transmission via electronic networks creating or 

storing documents in the form of document storage which has advantages that can be done quickly and efficiently, it also 

helps to reduce the amount of resource use, reduce cost. However, when compared to the past, the use of paper documents 

and electronic documents are therefore widely used for transactions, both in government organizations that apply information 

technology systems for providing services thoroughly, conveniently and quickly, or in the private sector with agility of various 

businesses and even commercial transactions at all levels between countries.  When there has a credible problem arising 

from an offense through computer data traffic, it has a consequence causing damage to other people in society. Therefore, 

the government should take control and establish measures to support the credibility of electronic data in order to prevent 

the delay in searching for witnesses from the offender by using the computer system that caused the damage.  That was 

the reason to enact “The Computer Crime Act 2007” and “The Electronic Transactions Act 2008” then it is appropriate to 

specify measures to prevent and suppress such acts 
 

Keywords:   Digital Evidence Court Hearing, Electronic Data, Computer Traffic Information, Service Providers, 

Computer Crime, The Computer Crime Act 2007 (B.E. 2550), The Electronic Transaction Act 2008 

(B.E. 2551) 
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-Abstract- 

การศึกษาเปรียบเทยีบผลของข้อตกลงระงับข้อพพิาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และ 

ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความในกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในศาล 

Comparative study of the result of the settlement agreement in the mediation 

process for civil disputes follow the Dispute Resolution Act B.E.  2562 and of the 

compromise agreement in the dispute resolution in court 

ศลิป์ สร้อยสังวาลย์1* และ วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ1 

Sin Soisangwarn1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 

 ปัญหาข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาในสังคมไทยเกิดขึ้นเป็นจ้านวนมากในทุกชุมชนต้ังแต่ระดับครอบครัว 

ชุมชน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัดตลอดจนไปถึงระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับ

หน่วยงานของรัฐ เพิ่มเป็นจ้านวนมากทุกปีเป็นเหตุให้คดีความจ้านวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก มีคดี

ฟ้องร้องต่อศาลเป็นจ้านวนมาก สร้างภาระและเพิ่มคดีให้ศาลต้องพิจารณาตัดสินคดีอย่างมากมาย ดังนั้น การมี

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการประนอมข้อพิพาท เพื่อให้คู่กรณีได้ตกลงระงับข้อพิพาทกันท้ังในชั้นศาลและใน

ชั้นพนักงานอัยการ ในองค์กรของรัฐต่าง ๆ เช่น  ท่ีท้าการอ้าเภอ องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือในชุมชนจะมีผลให้คดีท่ี

เข้าสู่กระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายลดลง เป็นการประหยัดท้ังเวลา ค่าใชจ้่าย  และบรรเทาความวิตกกังวลให้กับ

ประชาชนท่ีมีขอ้พพิาท 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 เพื่อให้น้ากระบวนการ

ไกล่เกลี่ยมาใชใ้นคดีแพ่งท่ีมทุีนทรัพย์ไม่มากนักและคดีอาญาบางประเภทโดยก้าหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หนว่ยงาน

ของรัฐ พนักงานสอบสวนหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้เป็นแนวทางและกฎเกณฑ์ในการด้าเนิน

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทตา่ง ๆ ทัง้นี้โดยค้านงึถึงความยินยอมของคู่กรณีท้ังสองฝ่าย

เป็นส้าคัญ เพื่อท้าให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลให้น้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม และ

เสริมสร้างสังคมให้อยูร่่วมกันอยา่งสงบสุข  

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจ 

จานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ซึ่งจะมีผลให้การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทท่ีคู่กรณีได้ 

ตกลงระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ และได้ท้าข้อตกลงระงับข้อพิพาทขึ้นแล้ว หน่วยงานท่ีมาท้าหน้าท่ีใน 

การพิจารณารับรองข้อตกลงระงับข้อพิพาท คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและหากคู่กรณีฝ่ายใด 

ฝ่ายหน่ึงผิดข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณีอีกฝ่ายจะสามารถน้าข้อตกลงท่ีผ่านการรับรองแล้วนั้นไปบังคับคดีได้เลย  

ซึ่งท้าให้มีศักดิ์และสิทธิอยู่ในระดับเดียวกับการระงับข้อพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ท่ีเกิดจากการไกล่
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-Abstract- 

เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ซึ่งตามปกติศาลจะมีค้าพิพากษาตามยอม ท้าให้มีผลคือหากคู่ความฝ่ายท่ีต้องปฏิบัติตามสัญญา

ประนปีระนอมยอมความ  ไมป่ฏบัิตติามคู่ความอีกฝ่ายท่ีเสียหายมสีิทธิเรียกร้อง โดยสามารถน้าค้าพิพากษาตามสัญญา

ประนปีระนอมยอมความ ไปบังคับคดีได้ทันที โดยมติอ้งฟอ้งด้าเนินคดีใหม ่ซึ่งเป็นผลท่ีเท่ากัน  แมก้ลไกแรกเกิดนอกศาล

ยุติธรรม  และกลไกหลังเกิดภายในศาลยุติธรรม 
 

ค้าส้าคัญ:  การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในศาล, การบังคับตามค้าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ, การไกล่

เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน, การบังคับตามข้อตกลงระงับขอ้พิพาท 
 

Abstract 

The civil and criminal disputes in Thai society occur a lot in every community from the family level, 

community, sub- district, district, province, to the national level whether the dispute between private and private 

or private with government agencies increasing a lot every year causing a large number of lawsuits to enter the 

mainstream judicial process.  There are numerous lawsuits in the court creating a lot of burdens and increasing 

cases for the court to consider.  There fore the process for mediation or conciliation leading the parties agreed to 

settle the dispute both in court and in the prosecutor level in various government organizations such as the district 

office, sub-district administrative organizations or communities will result in reduced cases of legal proceedings or 

procedures. It saves both time, cost, and relieves anxiety for people in dispute. 

At present, the government has issued the Dispute Resolution Act B. E.  2562 to enable the mediation 

process to be used in civil cases with a small amount of funds and certain types of criminal cases by establishing 

a central law for government agencies inquiry official or the civil dispute resolution center for using as a guideline 

and rules for the implementation of alternative justice processes. In resolving or resolving various disputes however, 

taking into consideration the consent of both parties is important to reduce the number of cases to court. Reducing 

conflict reconciliation in society and strengthen society to coexist peacefully. 

According to the study, it has been found that the Mediation Dispute Act B.E. 2562, which was announced 

in the Government Gazette on 22 May B. E.  2562 will result in the enforcement of the dispute settlement 

agreement, the parties agreed to settle disputes under this Act and entered into a dispute resolution agreement, 

the significant agency that response for approving dispute settlement agreements is the Department of Civil Rights 

and Liberties Protection. If either party is in breach of the dispute resolution agreement, another party will be able 

to bring the agreement which was approved to enforce the case.  This shows the same rights as the dispute 

resolution under the compromise agreement arising from conciliation in court, which normally the court will give a 

judgment as agreed, if the party who must comply with the compromise agreement do not follow the judgment, 

the damaged party has the rights to demand by being able to bring the judgment under the compromise agreement 

going to enforce immediately without having to file a new lawsuit. This is equivalent result although the mechanism 

come from outside the court of justice or come from within the court of justice. 
 

Keywords:   The dispute resolution in court, enforcement of the judgment under the compromise agreement, 

mediation of civil disputes, enforcement under the dispute resolution agreement 
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ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มิติใหม่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม

พระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

Public Mediation Center, A New Dimension in Dispute Resolution According  

to the Mediation Dispute Act B.E. 2562 
 

ชาญวิทย์ คิดอ่าน1* และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1 

Chanwit kidarn1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาคดีฟ้องร้องท่ีมีจ้านวนมากในกระบวนการยุติธรรมของไทย หรือท่ีหลายท่านเคยได้ยินค้ากล่าวท่ีว่า 

“คดีลน้ศาล” โดยในปัจจุบันการแกไ้ขปัญหาคนลน้คุกเป็นประเด็นส้าคัญ เนื่องจากการกระท้าความผิดในหลากหลาย

ตัวบทกฎหมายก้าหนดโทษให้จ้าคุก การท่ีมนุษยผ์ู้หน่ึงต้องเข้าไปอยู่ในคุกนั้น เป็นการตัดศักยภาพมนุษยซ์ึ่งเป็นต้นทุน

ทางสังคมไปโดยชัดแจ้ง เพราะบางกรณีผู้กระท้าความผิดอาจกระท้าไปด้วยความจ้าเป็นหรืออารมณ์ชั่ววูบ แต่จะยก

ศีลธรรมหรือความรู้สึกขณะกระท้าความผิดมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดมิได้ กระบวนการยุติธรรมของไทยพยายามท่ีจะ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทขึน้ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล การไกล่เกลี่ยใน

ชั้นพนักงานสอบสวน การไกล่เกลี่ยของศูนย์ด้ารงธรรมต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัดของกระทรวงมหาดไทย แม้กระท่ังการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชุมชนซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าว เป็นการน้า

กระบวนการยุติธรรมกระแสรองมาใช้ ภายใต้หลัก “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” (Restorative Justice)  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระท้าความผิดได้มโีอกาสส้านกึในการการท้าของตน และหากต้องการกลับตัวกลัวใจแก้ไขตนเอง 

ก็จะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก หากแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยท้ังหมดดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้เป็น

เพียงการกระท้าภายใต้ระเบียบปฏิบัติของประกาศกระทรวงมหาดไทย เท่านั้น ในปัจจุบันฝ่ายนิติบัญญัติได้ออก

กฎหมายเป็นพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกฎหมายกลางซึ่งใช้เป็นแม่แบบในการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท ท้าให้เกิดองคาพยพใหม่ท่ีน่าสนใจก็คือ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ซึ่งกฎหมายเปิด

โอกาสให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ขึ้นได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงาน

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยกฎหมายก้าหนดอ้านาจหน้าท่ีให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนท้างานได้อย่างประสบผลส้าเร็จตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งปัญหาท่ีผู้วิจัยสังเกตเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขคือคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาชน เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายก้าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังไมรั่ดกุมอาจเป็นเหตุให้

การปฏบัิตงิานเกิดข้อผิดพลาดและมีผลถึงการท้าข้อตกลงระงับพิพาทท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู้พพิาทได้ อกี

ประเด็นท่ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาคือ การให้อ้านาจผู้ไกล่เกลี่ยในการท้าข้อตกลงระงับพิพาท แม้กฎหมายจะมี
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-Abstract- 

บทบัญญัติให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานออกหนังสือรับรองขอ้ตกลงพิพาท แตไ่มไ่ด้กลา่วถึงข้อแก้ไข

กรณท่ีีขอ้ตกลงพิพาทเกิดจากความผิดพลาดของผู้ไกล่เกลี่ยจึงเป็นอีกประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง  
 

ค้าส้าคัญ:   ศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน, กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์, การเบ่ียงเบนคดี,  

การแก้ไขฟื้นฟูการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กระทรวงยุตธิรรม 
 

Abstract 
There are the problem of lawsuits that have many in the Thai justice process or you have heard the 

saying that "overcrowding case" in the present, solving the overcrowding problem is an important issue due to an 

offense in many ways, the law stipulates punishment for imprisonment that a human being has to go into that 

prison. It is a clear cut of human potential, which is a social cost because for some cases the offenders may do it 

with necessity or a short while emotion but cannot raise the morals or feelings while committing an offense as the 

excuse. The Thai judicial process is trying to solve this kind of problem by having a dispute resolution process such 

as mediation in court, mediation at the inquiry official's, mediation of Dhamrongtham Center / District / Province of 

the Ministry of Interior even resolving disputes on the part of local government organizations at the community.  It 

has been said the mediation process is the application of the secondary justice process under the principle of 

" Restorative Justice”  to allow the offender having the opportunity to be aware of their actions and if want to 

rehabilitate then will not have to enter to the mainstream judicial process.  However the mediation processes 

mentioned above is only an act under the regulations of the Ministry of Interior.  At present, the legislature has 

passed the law as the Dispute Resolution Act B.E.2562 causing new organization of interest that named " Public 

Mediation Center"  which the law allows people to unite to set up a center for resolving disputes for the purpose 

of operations in the dispute resolution of the public sector which the law stipulates the authority to the Department 

of Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice helping promotion and supporting the civil mediation center 

to work successfully according to the spirit of the law 
 

Keywords:   Public mediation center, Restorative justice, Diversion, Rehabilitation, Dispute resolution,  

Department of rights and liberties protection, Ministry of justic 
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-Abstract- 

บทบาทของกฎหมายการผังเมืองเพื่อการอนรุกัษ์เมืองประวัติศาสตร์ กรณี อ้าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

Role of the Town-Planning Law for the Conservation of Historic Towns:  

A Case Study of Chiang-Saen District, Chiang Rai  
 

อาทิตย์ ปวงมาทา1* 

Atit Pongmata1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทใหม่แห่งกฏหมายผังเมืองตาม

พระราชบัญญัติการผังเมืองรวม พ.ศ.2562 และศกึษาสภาพปัญหาเชิงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ก้ากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร ในการสงวนรักษาอัตลักษณ์และจัดการเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน  

ผลการศึกษาพบว่า กฏหมายพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ยังไม่สามารถสงวนรักษาอัตลักษณ์ของเมือง

ประวัติได้ ด้วยเหตุท่ีว่านโยบายการผังเมืองมีลักษณะรวมอ้านาจ โดยก้าหนดผังเมืองรวมเชิงนโยบายเป็นแผนผัง

แม่บท ไม่สอดคล้องให้ส่วนท้องถิ่นก้าหนดได้ด้วยตนเอง จึงไม่สามารถด้าเนินการออกผังเมืองเฉพาะได้  ถึงแม้จะ

เพิ่มเตมิกระบวนการมีสว่นร่วมในกฎหมายนีก้็ตาม 

ข้อเสนอแนะ  1) การจัดท้าผังเมืองเฉพาะ ควรก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการก้าหนดผัง

เมอืงเฉพาะภายใตผ้ังเมืองจังหวัด ไมจ่้าเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัต ิท้ังน้ีตอ้งไม่กระทบต่อนัยยะตามรัฐธรรมนูญ  

และ  2) การท้าผังเมืองเฉพาะควรก้าหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตวัฒนธรรมให้ด้าเนินการออกผังเมือง

เฉพาะหรือข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อส่งเสริมและสงวนรักษาวิถีอัต

ลักษณข์องชุมชนเพื่ออนุรักษเ์มอืงประวัตศิาสตร์ 
 

ค้าส้าคัญ:   เมอืงประวัตศิาตร์, พระราชบัญญัติผังเมอืงรวม พ.ศ.2562, เชยีงแสน 
 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  56000   
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail:  



 495  

 

-Abstract- 

Abstract  
 This study is documentary research. The objective is to study the new role of amendment for the Town-

Planning Law B.C.  2562 and the local problems of the local governmental organization in supervision with the 

building control law for preserving the identity and managing Chiang Saen's Historic Towns.  The study revealed 

that the Law is still unable to preserve the identity of the historical city since the town planning policy has absolute 

control by a centralized power and by mandating toward a policy- based integrated city plan as a master plan 

which is not consistent with the local custom. Therefore, the local government would be unable to carry out specific 

city plans, even if there is a participation process. 

  Recommendations firstly, for the processing of the specific town planning the local government, should 

participate and designate the specific town plans under the provincial city plan law.  In a legality process for 

preparing of a specific city plan, local government should have rightful to establish a specific city plan under the 

provincial city plan, which is unnecessary to enact the new Act if such plan does not violate the meaning of 

constitutional law.  Secondly, the preparation of a specific city plan should require the local government in the 

cultural zone to issue a specific city plan or local ordinances under the Building Control Act B.C. 2522 to promote 

and conserve the identity of the community in order to preserve the historical city. 
 

Keywords:   Historic towns, Town-planning law B.E. 2562, Chiang-Saen district 
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-Abstract- 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความขอแรงในชั นจับกุมของพนักงานต้ารวจ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 : กรณีศึกษาในพื นท่ีจังหวัด

เชียงราย 

The Problems and Obstacles in Having the Defense Counsel in the Police Official 

Arrested Process according to the Criminal Procedure Code Section 7/1 : The 

Case Study in Chiang Rai Province 

ธนโชติ เพ็ชรหาญ1* และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1 

Tanachot Phethan1* and  Wimonrekha Sirichairawan1 

บทคัดย่อ 
 สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจ้าเลยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึง

สิทธิมนุษยชน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐมีหน้าท่ี

ตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยท่ีเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความเองได้ 

เพื่อเป็นหลักประกันให้ความเป็นธรรม เมื่อถูกด้าเนินคดีอาญา เร่ิมตั้งแต่บุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน

ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และในชั้นพิจารณาคดีของศาล ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาบัญญัติ

ให้รัฐจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยในคดีอาญา การมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจ้าเลยในคดีอาญา มี

ความส้าคัญและจ้าเป็นต่อกระบวนการยุติธรรม ถ้าผู้ต้องหาหรือจ้าเลยมีทนายความจะท้าให้จ้าเลยได้รับการ

ชว่ยเหลอืคุม้ครองสิทธิไม่เสียเปรียบในการสู้คด ีท้าให้การพจิารณาคดีมคีวามเป็นธรรม 

 แม้ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาจะบัญญัตคิุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ้าเลยไว้ก็ตาม แต่การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นการจับกุมของ

เจ้าพนักงานต้ารวจยังไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันผู้ต้องหามีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

7/1 โดยผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมสีิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือ

ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามสีิทธิพบ

และปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค้าตนได้

ในชั้นสอบสวน ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาตไิด้ตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหนา้ท่ีแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานัน้ทราบใน

โอกาสแรกถึงสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาในการมีทนายความให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย แต่โดยสภาพความเป็นจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ปรากฏว่าการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแกผู่้ต้องหาหรือจ้าเลยของไทย ยังไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยยังไม่ได้

รับความคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายยังมีข้อบกพร่องมีช่องว่าง การให้

ความชว่ยเหลอืโดยการจัดหาทนายความให้ผู้ตอ้งหาหรือจ้าเลยยังไม่ท่ัวถึง รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณไมเ่พียงพอ 

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  56000   
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจ้าเลยท่ีเป็นคนยากจน

เมื่อถูกด้าเนินคดี เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จึงเป็นสาเหตุ

ส้าคัญท่ีท้าให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ้าเลยโดยรัฐ 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้ต้องหาในการมีทนายความในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดีแล้วก็ตาม 

แต่ในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังมิได้ก้าหนดเป็นท่ีแน่ชัดว่าในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษ

รุนแรง คือ อัตราโทษตัง้แตห่้าปีขึน้ไป เมื่อได้มีการแจ้งขอ้กลา่วหาและมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับแลว้ต้องมกีารแจ้งสิทธิ

ต่าง ๆ ให้ผู้ท่ีถูกจับทราบ หากผู้ท่ีถูกจับนั้นแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าการจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงาน

สอบสวนท่ีได้รับตัวผู้ถูกจับน้าตัวผู้ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมโดยไมช่ักช้า โดยรัฐต้องจัดหาทนายความมา

ให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ถูกจับในการตรวจสอบการจับกุมด้วย เพื่อท่ีทนายความจะได้ช้ีแจงถึงข้อกฎหมายท่ีถูกต้องเหมาะสม

ตามข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับความเป็นธรรมท่ีผู้ต้องหาควรจะได้รับในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ้านาจรัฐ รวมถึงมีการคัดค้านหากเจ้าพนักงานต้ารวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา                         

ไม่ตรงกับความเป็นจริงอันเป็นการถ่วงดุลอ้านาจรัฐ ท้าให้ผู้ต้องหาได้รับความเป็นธรรม หากเจ้าพนักงานต้ารวจแจ้ง

ข้อกล่าวหาแก่ผู้ตอ้งหาไม่ตรงกับความเป็นจริงย่อมเกิดผลเสียแก่ผู้ตอ้งหาได้  

 จากการศกึษาพบวา่กฎหมายของประเทศไทยดังกล่าวท่ีมีลักษณะการคุ้มครองสิทธิของผู้ตอ้งหาในชั้นจับกุม

นั้น ยังไม่เพียงพอในเร่ืองของการมีทนายความในชั้นจับกุมของเจ้าพนักงานต้ารวจ ท้าให้ผู้ต้องหาไม่ได้รับโอกาสใน

การต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า 1. สภาทนายความจะต้องมีบทบาทและสนับสนุนให้ประชาชนมี

ความตื่นตัว รับรู้ถึงการมีสิทธิและรักษาสิทธิของตน 2. รัฐควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมให้มี

ขอบเขตท่ีชัดเจนโดยเฉพาะกฎหมายท่ีให้อ้านาจในการตรวจสอบการกระท้าของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม 

ไม่ให้ละเมดิต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของประชาชน 3. รัฐควรก้าหนดประสิทธิภาพหรือคุณภาพของทนายความ

ท่ีรัฐจะจัดหาให้ กลั่นกรองถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของทนายความท่ีจะท้างานพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ต้องหา

และควรให้สิทธิผู้ตอ้งหาท่ีจะเลือกทนายความดว้ยตนเอง 

ค้าส้าคัญ:    ทนายความขอแรง, ชั้นจับกุมของพนักงานต้ารวจ, กระบวนการของรัฐท่ีดีท่ีค้านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน, การควบคุมอาชญากรรมโดยรัฐ, สิทธิมนุษยชน, จังหวัดเชยีงราย 

Abstract 
The rights to have a defense counsel for the suspect or accused is a fundamental right in accordance with the 

provisions of the constitution including human rights and related laws everyone will receive state aid as the law provided. 

The state has a legal duty to provide attorneys for poor and unused accused or defendants. As a guarantee for fairness 

when being prosecuted, beginning with the said persons entering the judicial process in the arrest, investigation and 

judicial proceedings.  Thailand has a Criminal Procedure Code, requiring the government to provide lawyers for the 

accused or defendant in criminal cases.  Having a defense counsel of the accused or defendant in a criminal case is 

important and necessary for the justice process if the accused or the defendant has a defense counsel, the defendant 

will be assisted and protected without any disadvantage in the case and it will be the trial fair. 

Although the present Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 and the Criminal Procedure Code will protect 

the rights of the accused or defendant but the protection of the rights of the accused in the arrest of the police official is 

not enough. At present, the accused has the right under the Criminal Procedure Code, Section 7/1, where the arrested 

or the accused who is detained or detained has the right to notify or request the official to notify the relatives or the 
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person whom the arrested person or the accused of trust is aware of the arrest and the controlled location at the first 

opportunity. And the arrested or the accused shall have the right to meet with and be consulted by the person who will 

be his / her defense counsel. The defense counsel or the person you trust will be able to attend the interrogation during 

the investigation, receiving a visit or contacting with relatives as appropriate, getting medical attention quickly when 

illness occurs.  The administrative or police official entrusting the arrested or the accused has the duty to notify the 

arrested or the accused at the first opportunity of the right of the arrested or the accused in having a defense counsel 

to assist in protecting the rights under the provisions. Legal but by the reality of the Thai criminal justice system appears 

to provide legal assistance to the accused or defendant. Thailand still not be able to proceed efficiently. The accused or 

defendant has not yet been given legal rights protection due to defects in the law, there are gaps assistance by providing 

a defense counsel for the accused or defendant is not thorough.  The state provides insufficient budget support, lacking 

of public relations to let people know their rights according to the law especially the accused or defendant who is poor, 

when prosecuted Government Officials do not strictly comply with the provisions of the law. Therefore it is an important 

cause of violation of people's rights and freedom. Currently procuring lawyers for the accused or defendant by the state 

as provided by law, the right of the accused to have a defense counsel at the arrested, inquiry and trial level.  But in 

the arrest process according to the Criminal Procedure Code still not yet clear that in a criminal case with a severe 

penalty, a penalty of five years or more.  After the allegations and detainees have been reported, the rights must be 

notified to the arrested person.  If the arrested person informs the investigating officer that the arrest is unlawful the 

inquirer who receives the arrestee shall bring the arrestee to the court to investigate the arrest without delay. The state 

must provide a lawyer to advise the arrested person in examining the arrest so that the defense counsel can explain 

the legal matter that is appropriate according to the facts of the accused so that the accused should receive justice in 

the criminal justice process and to balance the power of the state including an objection if the police official reports the 

allegations to the accused which is not true to the balance of state power causing the accused to receive justice if the 

police official makes an allegation to the accused that is not correct, it can result in damage to the accused. 

From the study, it found that the Thai law that has the characteristics of protecting the rights of the accused 

in the arrest is not enough in the matter of having a defense counsel in the arrest of the police officials causing the 

accused does not receive the full opportunity to fight for themselves. Then researcher recommends that 1. The Lawyers 

Council must play a role and support the people to be alert, aware of their rights.  2.  The state should amend the law 

on justice to a clear extent, especially the law that gives the power to examine the actions of officials on the justice 

process, not to violate the law and human rights of the people. 3.The state should determine the efficiency or quality of 

the lawyers that the state will provide, screening the efficiency of the duties of the lawyer who will work to protect the 

rights of the accused and the right of the accused to choose a lawyer himself/herself. 

Keywords:   Defense counsel, The arrest process of police official, Due process, Crime control, Human rights, 

Chiang Rai province 
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การวิเคราะห์กลวธิีทางภาษาในชื่อผลติภัณฑส์บู่ 

The Linguistic Strategies Analysis of Soap Brand Name Characteristics 
 

ปานตะวัน หล้าเพชร1* และ เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต1 

Lapetch Pantawan1* and Klaisingto Phennapha1  
  

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์สบู่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักวิจัย

ใช้ทฤษฎีการศึกษาระบบเสียงในภาษา เสียง วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัย 

เชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยชื่อผลิตภัณฑ์สบู่จ้านวน 54 แบรนด์ ซึ่งคัดเลือกข้อมูลจาก  

2 ร้านจ้าหน่ายเครื่องส้าอาง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2562 โดยศึกษาตามลักษณะ

ของชื่อผลิตภัณฑ์ (Roberson, 1989) ผลการวิจัยพบ 3 ระดับภาษาศาสตร์ของชื่อผลิตภัณฑ์สบู่ ได้แก่ ระบบเสียง

ในภาษา เสียงระดับวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ในการวิเคราะห์สัทศาสตร์ พบเสียงพยัญชนะต้น 5 เสียงท่ี

น้ามาตั้งชื่อผลิตภัณฑ์สบู่ ได้แก่ เสียงกักระเบิด (38.8%), เสียงเสียดสี (16.6%), เสียงกึ่งเสียดสี (1.8%), เสียงเน

สิก (14.7%), เสียงข้างลิ้น (7.3%),  และเสียงกึ่งสระ (5.5%) การวิเคราะห์เสียงระดับวากยสัมพันธ์ พบโครงสร้าง

ภาษาของชื่อผลิตภัณฑ์สบู่ คือ วลีและค้า ซึ่งผลของการวิเคราะห์พบวลีมากที่สุด คิดเป็น 78% ตามด้วย ค้า  

คิดเป็น 22% การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบแยกองค์ประกอบทางความหมายของ

ผลิตภัณฑ์สบู่ สามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนผสม สรรพคุณ ผู้ค้นพบ และ ต้นก้าเนิดของผลิตภัณฑ์  
 

ค้าส้าคัญ:   ชื่อสบู่, กลวิธีทางภาษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 สาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 English Department, School of Liberal Arts. University of Phayao, Phayao Province 56000 

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

mailto:Saipanptalp@gmail.com


 500  

 

-Abstract- 

Abstract 
 This research aims at describing how soap brand names are created . To analyze the data found the 

researchers applied phonological level, syntactic level, and semantic level . This is a qualitative and descriptive 

research.  The study examines 54 soap brand names products which were taken from two cosmetic stores 

were in front of University of Phayao from August 2019.  The brand name characteristics ( Roberson, 1989) 

are used in the study.  The result shows 3 linguistics levels of the soap brand name products; phonological 

level, syntactic level and semantics level.  In the phonetic level, it found 5 initial sounds of soap brands that 

can be created by applying stop (38.8%), fricative (16.6%), affricate (1.8%), nasal (14.7%), lateral (7.3%), 

and approximant ( 5. 5% )  sounds.  In the syntactic level, it revealed the language structures of soap brand 

name; word and phrase structure.  The most frequency of the soap brand name is phrase structure (78%) , 

followed by the word structure (22%). In the semantics level, the componential analysis is used to analyze 

the component of meaning of the soap brand names .  It can be divided to four groups include ingredients, 

properties, founder, and origin of product .  
 

Keywords:   Soap brand names, Linguistics level 
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โครงสร้างและข้อผิดพลาดท่ัวไปในบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากบทความวิจัยและ

บทความทางวชิาการท่ีได้เข้า ร่วมน้าเสนอในงานประชุมทางวชิาการพะเยาวจิัย ครั งท่ี 7 

Organization Patterns and Common Mistakes in English Research Abstracts 

from Academic and Research Papers in the 7th Phayao Research Conference 
 

อาทิตย์ การดื่ม1* และ สิงห์ค้า รักป่า1 

Artid Kanduem1* and Singkham Rakpa1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและข้อผิดพลาดด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน

บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษของบทคัดย่อจากบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ  ท่ีได้เข้าร่วมน้าเสนอในงาน

ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 7 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจ้านวนท้ังสิ้น 

251 ผลงาน งานวิจัยนี้ท้าการคัดเลือกบทคัดย่อแบบสุ่ม กลุ่มสาชาวิชาละ 20 บทคัดย่อ ท้าการวิเคราะห์และ

ค้านวณหาความถี่ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อ และข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตาม

โครงสร้างพื้นผิวประโยค เพื่อวิเคราะห์การเขียนบทคัดยอ่และน้าผลมาวเิคราะห์และอภปิรายผลโดยการเปรียบเทียบ

กันระหว่าง 3 กลุ่มการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อ จ้านวนท้ังหมด 60 ฉบับ เขียนด้วย  

4 องค์ประกอบพื้นฐานบทคัดย่อ จ้านวน 34 ฉบับ เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน จ้านวน 22 ฉบับ และเขียนด้วย  

2 องค์ประกอบพื้นฐาน จ้านวน 4 ฉบับ ด้านข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิว

ประโยคพบวา่ ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ (31 ครัง้) มีน้อยกว่าข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค (560 

คร้ัง) ผลวิจัยข้างตน้แสดงให้เห็นวา่ผู้เขียนควรมีความรู้ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อและด้านหลักภาษาศาสตร์และ

โครงสร้างพื้นผิวประโยค จะท้าให้บทคัดยอ่มคีวามถูกต้องและท้าให้ผู้อ่านสามารถเขา้ใจบทคัดยอ่ได้งา่ยมากยิ่งขึน้ 
 

ค้าส้าคัญ:   องคป์ระกอบของบทคัดยอ่, ข้อผิดพลาด, หลักภาษาศาสตร์, โครงสร้างพื้นผิวประโยค  
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Abstract  
This research aimed to investigate organization patterns and common mistakes in English abstracts 

written in academic and research papers in the 7th Phayao Research Conference. The abstracts were randomly 

selected from three academic clusters: the Health Sciences Cluster, the Social Sciences Cluster, as well as the 

Science and Technology Cluster.  For data analysis, 60 English abstracts found in both poster and oral 

presentations were all analyzed and calculated for the frequencies of occurring mistakes into  two aspects:  1) 

The organization patterns of abstracts, and 2) Common mistakes of the sentences with two major levels: inguistic 

categories and surface strategy taxonomies.  The four organization patterns of abstracts together with 

backgrounds, aims/objectives, methods, as well as results and conclusions were investigated; subsequently, the 

common mistakes of the sentences used were divided into two major levels : 1) Linguistic categories related to 

its phrase construction, modal verbs, passive voice, conjunction, sentential complement, and psychological 

predicate, and 2) Surface strategy taxonomies related to its omission, addition, misformation, and misordering. 

The results showed that 34 abstracts were written with the four organizational patterns, meanwhile 22 abstracts 

with three and four abstracts with two. In terms of the common mistakes of the sentences use, fewer mistakes 

found at the linguistic category level with 31 errors were more found than at the surface strategy taxonomy 

level with 560 errors. The results of the study also suggested that knowledge in the organizational patterns of 

abstracts, linguistic category and surface strategy taxonomy are all resulted in its accuracy and the readers’ 

easy understandings.   
 

Keywords:    The organization patterns of an abstract, Common mistake, Linguistic category, Surface strategy               

taxonomy 
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วัจนกรรมถ้อยค้าของตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง “อเวนเจอรส์: เผด็จศึก” 

Analysis of Speech Acts of Main Character “Tony Stark” in Avenger: Endgame 

Movie 
 

ศักดินา สุทธิพันธุ์1* และ เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต1 

Suttipan Sakdina1* and Klaisingto Phennapha1 
 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้วิเคราะห์ถ้อยค้าของตัวละครหลัก “โทนี่ สตาร์ค”  ในภาพยนตร์เร่ือง “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” 

ตามแนวคิดของวัจนกรรมของเซอร์ล (Searle, 1983) ท่ีจ้าแนกการวิเคราะห์วัจนกรรม 5 ประเภท ได้แก่ การกล่าว

ยืนยัน การประกาศ การผูกมัด การสั่งให้ท้าและการแสดงความรู้สึก ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผ่านการถอดอักษรท่ี

เป็นถ้อยค้าของ “โทนี่ สตาร์ค” ท้ังหมดจ้านวน 128 ถ้อยค้า ผลการวเิคราะห์พบวา่ ตัวละคร “โทนี่ สตารค์” ใชว้ัจนกร

รมท้ังหมด 5 ประเภท ได้แก่  1) การกล่าวยืนยัน  2) การประกาศ  3) การผูกมัด  4) การสั่งให้ท้า และ  5) การแสดง

ความรู้สึก เมื่อจ้าแนกตามความถี่และอัตราส่วนร้อยละ  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของตัวละครและ

เนื้อเร่ืองของภาพยนตร์มีผลต่อการใช้วัจนกรรม 
 

ค้าส้าคัญ:   วัจนกรรม, ตัวละครหลัก, โทนี่ สตารค์ 
 

Abstract 
 This research analyzed utterance of main character “Tony Stark”  in Avenger:  Endgame according to 

the concept of speech act of Searle ( Searle, 1983)  which classifies the analytical speech act.  Speed act is 

divided into 5 types include  1. Assertive  2. Declarative  3. Commissive  4. Directive and  5. Expressive. Data 

that use in analysis through paraphrasing of utterance of “Tony Stark” in total 128 utterance. The result found 

that “Tony Stark” used all 5 types of speech act include  1 Assertive  2. Declarative  3. Commissive  4. Directive 

and  5. Expressive. When classified by frequency and percentage ratio, the result shows that the characteristics 

of the characters and the story of the movie influence the use of the speech act . 
 

Keywords:   Speech act, Main character, Tony stark 
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ภาษาในเกมออนไลน์ : การวิเคราะห์กระบวนการสร้างค้า 

Language on Game Online: The Analysis of Word Formation Processes  
 

ทรงวุฒ ิทับทวี1* และ เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต1 
Tabtawee Songwut1* and Klaisingto Phennapha1  
 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างค้าในวงการเกมและการโฆษณาเกม ตามแนวคิด

การวิเคราะห์กระบวนการสร้างค้าของ Yule(2005) และ Crystal (2001) การเก็บตัวอย่างข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยคือค้าท่ีปรากฏในวงการเกม โฆษณาเกมจากเว็บไซต์ และจากค้าท่ีใช้ภายในเกม 

จ้านวน 80 ค้า ผลการวิจัยพบว่า ค้าท่ีปรากฏในวงการเกมและการโฆษณาเกม เกิดจากกระบวนการสร้างค้า  

4  กระบวนการ ได้แก่  การใช้อักษรยอ่ ( Abbreviation), การการตัดค้าให้ส้ันลง (Clipping ,)  การใช้ค้าจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ 

(Invention) และการใชวิธีการสรางค้าหลาย ๆ วิธีรวมกัน (Multiple process) เมื่อจ้าแนกอัตราส่วนร้อยละพบว่า

กระบวนการสร้างค้าท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือการย่อค้า (Abbreviation) ร้อยละ 61.25 อันดับท่ีสองคือการตัดค้า 

(Clipping) ร้อยละ 35 อันดับท่ีสามคือ การใช้ค้าจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ (Invention) อัตราส่วนร้อยละ 2.5 และ อันดับท่ี 4 

วิธีการสร้างค้าหลาย ๆ วิธีรวมกัน (Multiple process) ร้อยละ 1.25 องค์ประกอบทางความหมายค้าสามารถแบ่ง 

ได้เป็น 3 หน้าท่ีหลัก คือ การสื่อสารในเกม ระบบการเล่น และการโฆษณา ผลการวเิคราะห์สะทอ้นให้เห็นว่า ภาษาใน

เกมจะต้องการค้าท่ีสั้นและกระชับท้ังด้านการสื่อสารระหว่างเล่นเกม หรือการบอกข้อมูลระบบการเล่นภายในเกม  

จึงเป็นกระบวนการท่ีสร้างสรรค์ค้าได้งา่ย 
 

ค้าสา้คัญ:   กระบวนการสร้างค้า, เกมออนไลน,์ ภาษาในเกม 
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Abstract 
 The purpose of this study is to analyze word formation process in base on word formation process theory 

of Yule (2005) and Crystal (2001). The Purposive Sampling is used to collect data. Data which use in study is the 

words of game online and game advertisements from websites and game computer 80 words. The results of the 

study represent that the words which appear in language on Game Online and game advertisements can be 

categorized into 4-word formation processes: Abbreviation, Clipping, Invention, and Multiple process.  

 When frequency distribution and percentage show that the most word formation process discover in 

language on Game Online and game advertisements is Abbreviation 61.25 percent.  The Second frequency used 

is 35 percent of new words created by clipping.  The Third frequency used is 2.5 percent of new words created 

by Invention, as well as Finally, 1.25 percent of new words created by Multiple process.  And, the results of the 

study represent also represent that language on Game Online and game advertisements can be divided into 3 

categorizes are using in communication, using in game system and using in advertisement.  The analyzed result 

indicates that Abbreviation is the most word formation process of 3 categorizes are used because language on 

Game Online need the words which short and compact in communication while playing or informs data of game 

system, so this process is creative process to produce the words which easy to remember and understand in 

language on Game Online and game advertisements. 
 

Keywords:   Word formation, language on game online 
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กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทยว์รีะพล จันทร์ดยีิ่ง 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จ าปาทอง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจต ิรอดเทศ 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา ภักดคีง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ วงษ์บูรณาวาทย์ 23. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา  วเิศษศลิปานนท์ 

5. รองศาสตราจารย์ ร.อ.(หญิง).ดร.จีรนันท์ แกล้วกลา้ 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ ์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก ธีระภูธร 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดไทย ทองอุน่  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา โกมลเจรญิสิริ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนนิท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา จิระวิริยะกุล 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวทิย ์วิวัฒนเศรษฐ์ 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พทัิกษผ์ล 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันตศ์ริิวัฒน์ 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสทิธ์ิ วงศ์ราษฎร์ 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทพิย์วรรณ 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น  าเงิน จันทรมณี 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณ ี 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย ์อุ่นกอง 

16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แยม้เมน่ 35. ดร.วรีะพงษ์ กิตวิงศ์ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล 36. ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ ์

18. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 37. ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก  

19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย 38. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   

  39. ดร.เอื อมพร ทพิย์เดช 

 

เลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวอัญชลี เทียมคีรี    นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วสบื 
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