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คำ�นำ�

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำาปี 2565 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ : 

การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation) 

ณ โรงแรม  ทวินโลตัส อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศ  

และมีกิจกรรมการนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำานวน 82 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ จำานวน 68 ผลงาน 

รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยทักษิณ จำานวน 13 บูธ

คณะผู้ดำาเนินการจัดประชุมวิชาการ ใคร่ขอขอบพระคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วมที่ได้ให้การ

สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้นำาเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนคณะ

ทำางานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่มีส่วนร่วมสำาคัญในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สิงหาคม 2565
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ส�รจ�กอธิิก�รบดีี

 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคตดิต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง

และส่งผลกระทบในวงกว้าง การวิจัยและนวัตกรรมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างองค์ความรู้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมสามารถให้ป้องกันปรับตัวในทิศทางที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤต 

หรอืการแสดงออกถงึศลิปะ ดนตรี วรรณกรรม ท่ีช่วยปลอบประโลมจติใจ การสร้างกำลังใจท่ีจะอยูร่่วมกนั

อย่างมีความหวัง พลัง ความรู้สึกเห็นคุณค่าของความร่วมมือทุกส่วนในการฟัันฝ่่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

สร้างความเช่ือมัน่ระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนีส้ถาบันการศึกษา จงึเป็นพลังทางสังคม

และกลไกท่ีสำคัญยิ่งด้านการวิจัยท่ีสร้างนวัตกรรมทางสังคมในครั้งนี้ ซึ่ึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 -2570 และแผนยทุธศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 (TSU-Social Innovation 

Movement; TSU SIM Movement) ที่ได้เชื่อมโยงกับนโยบายและการปฏิิรูประบบอุดมศึกษา ภายใต้

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม (อว.) จงึกำหนดกรอบแนวคดิแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

พ.ศ. 2564-2568 เพื่อขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” จากการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

CONCEPT: TSU - SIM (TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT) และการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยให้ความสำคัญกับ (1) การพัฒนากำลังคนยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อโจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยกระดับ การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ และ 

(4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ความสำคัญของการ

พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหา องค์ความรู้จากการวิจัยในแต่ละ

ศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาการ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งให้

ตอบสนองอย่างเหมาะสมและทันตอ่การเปลีย่นแปลง ความท้าทายต่าง ๆ  ทีเ้กดิขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต

สำหรบัการประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่33 ประจำป ี2565 ภายใตห้วัขอ้ 

: การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation) 

เป็นจดุสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัทกัษณิและสถาบันอดุมศกึษา องค์กร และเครอืข่าย

ในระบบวิจัยท่ัวประเทศ ที่จะนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์อันเป็นประโยชน์

เชิงวิชาการ เชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและถือเป็นพลังสร้างสรรค์สำคัญ

สำหรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและ

ถ่ายทอดความรู้และพลังปัญญาเพื่อประโยชน์สู่มาตรฐานระดับสากลบนฐานท้องถิ่น 
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มหาวทิยาลยัทักษณิขอขอบคณุสำนักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) สำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

ระดับพ้ืนที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

ที่ร่วมเป็นหน่วยงานร่วมจัด และขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้นำเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการดำเนิน

การจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมท้ังบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จะสัมฤทธิ�ตามความมุ่งหมายทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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1

ศิลปะการเต้นร าเฉพาะพื้นที่ : เริงวัตถา ลีลาถีบจักร 
ชลธิชา สารีรมั1*, ปิยะพงศ์  พลฤทธิ์ 2 และอรวรรณ  โภชนาธาร3 

 
บทคัดย่อ 

 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด เริงวัตถา ลีลาถีบจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอาชีพร้านตัดเย็บเสื้อผ้า กรรมวิธีการตัด
เย็บเสื้อผ้าและแฟช่ันสมัยนิยมของสตรีสงขลาในช่วงปี พ.ศ.2500 – 2510 ในย่านเมืองเก่าสงขลา 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะการแสดงในรูปแบบศิลปะการเต้นร าเฉพาะพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและช่วยส่งเสริม
คุณค่าภูมิปัญญาของคนสงขลาในย่านเมืองเก่า วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตและปฏิบัติการ และตวัผู้สร้างสรรค์เป็นเครือ่งมือในการด าเนินการสร้างสรรค์         ผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย บุคคลผู้มีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าสงขลา ช่างตัดเย็บ และผู้ประกอบการห้องเสื้อ   ใน
ย่านเมืองเก่า น าข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และน าเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงในรูปแบบ          
การเต้นร าเฉพาะพื้นที่ เริงวัตถา ลีลาถีบจักร เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่บอกเล่า บรรยากาศร้านตัดเย็บ กรรมวิธีการตัดเย็บ
เสื้อผ้า และแฟช่ันสตรีสมัยนิยมในช่วงปี พ.ศ.2500 –2510 โดยใช้โครงสร้างท่าร านาฏศิลป์ไทย ท่าร านาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้ 
และท่าทางการตัดเย็บเสื้อผ้า บอกเล่าเรื่องราวการแสดงให้สัมพันธ์กับพื้นที่ภายในร้านตัดเย็บและย่านเมืองเก่าสงขลา 
ออกแบบดนตรีประกอบการแสดง โดยใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ดนตรีไทยผสมผสานกับดนตรีสากล นักแสดงเป็นผู้หญิงล้วน
จ านวน 6 คน ออกแบบชุดแต่งกาย 2 รูปแบบ คือ การแต่งกายแบบพื้นถิ่นเน้นความเรียบง่ายนุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมเสื้อแขนกุด 
และการแต่งกายตามแฟช่ันสมัยนิยม นุ่งกระโปรงนิวลุค สวมเสื้อเข้ารูปคอปกใหญ่ ตกแต่งด้วยผ้าปาเต๊ะและผ้าทอเกาะยอ        
ใช้ระยะเวลาในการแสดง 6 นาที 
 

ค าส าคัญ :  การแสดงสร้างสรรค์, ศิลปะการเต้นร าเฉพาะพื้นท่ี, ถีบจักร, ย่านเมืองเก่าสงขลา 
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2 4th year students, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 

3 Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
* Corresponding author: Tel: 063-9107841. E-mail address: chontichasareeram@gmail.com 
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Site-Specific Art Dance : Rueng-wattha Treadling Style 
Cholticha Sariram1*, Piyapong Polrit2 and Orawan Phochanatan3 

 
Abstract 

  Creative work Rueng- wattha Treadling Style aimed to 1)  Study a career in  garment shop, 
sewing process and fashion trend of Songkhla women during the years 1957 –  1967 in the old town of 
Songkhla. 2) To create performance art in form of site-specific art dance to support communication tourism 
public relation and helping promote the wisdom of Songkhla people in the old town.   Creative method 
using a qualitative research process, study, collect data from documents, interviews, observations and 
operations. Creative person is a tool for creative action. Contributors including a person who has knowledge 
of the history of Songkhla Old Town, a tailor and a dressmaker in the old city.  Bring data to synthesize, 
analyze and bring into the process of creating performing arts in site-specific art dance form. Rueng-wattha 
treadling style is a creative work that tells a story of sewing shop, atmosphere sewing process and women's 
fashions trend during the year 1957-1967. Using the structure of Thai traditional dance, southern folk dance 
postures and dressmaking gestures tells the story of the show related to area inside the tailor shop and the 
old town of Songkhla.  Performances music design using southern folk music, Thai music mixed with 
international music.  The performers consisted of 6 all- female, and designed their costumes in 2 styles; 
wearing a sleeveless shirt and dress according to modern fashion, wearing a new look skirt, wear a shirt with 
a large collar. Decorated with Batik cloth and Ko Yo fabric. Show duration is 6 minutes. 
 

Keywords :  Creative Performance, Site-Specific Art Dance, Treadling, Songkhla Old Town 
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Site-Specific Art Dance : Rueng-wattha Treadling Style 
Cholticha Sariram1*, Piyapong Polrit2 and Orawan Phochanatan3 

 
Abstract 

  Creative work Rueng- wattha Treadling Style aimed to 1)  Study a career in  garment shop, 
sewing process and fashion trend of Songkhla women during the years 1957 –  1967 in the old town of 
Songkhla. 2) To create performance art in form of site-specific art dance to support communication tourism 
public relation and helping promote the wisdom of Songkhla people in the old town.   Creative method 
using a qualitative research process, study, collect data from documents, interviews, observations and 
operations. Creative person is a tool for creative action. Contributors including a person who has knowledge 
of the history of Songkhla Old Town, a tailor and a dressmaker in the old city.  Bring data to synthesize, 
analyze and bring into the process of creating performing arts in site-specific art dance form. Rueng-wattha 
treadling style is a creative work that tells a story of sewing shop, atmosphere sewing process and women's 
fashions trend during the year 1957-1967. Using the structure of Thai traditional dance, southern folk dance 
postures and dressmaking gestures tells the story of the show related to area inside the tailor shop and the 
old town of Songkhla.  Performances music design using southern folk music, Thai music mixed with 
international music.  The performers consisted of 6 all- female, and designed their costumes in 2 styles; 
wearing a sleeveless shirt and dress according to modern fashion, wearing a new look skirt, wear a shirt with 
a large collar. Decorated with Batik cloth and Ko Yo fabric. Show duration is 6 minutes. 
 

Keywords :  Creative Performance, Site-Specific Art Dance, Treadling, Songkhla Old Town 
 

ศิลปะการเต้นร าเฉพาะพื้นที่ : ประตูแห่งกาลเวลา 
เสาวลักษณ์ ล ่าล่อง1* ชุติมา จรชัย2 และอรวรรณ โภชนาธาร3  

 
บทคัดย่อ 

 ผลงานสร้างสรรค์ ศิลปะการเต้นร่าเฉพาะพื้นที  : ประตูแห่งกาลเวลา มีวัตถุประสงค์เพื อ 1. ศึกษาประวัติประตูเมือง
สงขลาและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา 2. เพื อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงในรูปแบบศิลปะ                  
การเต้นร่าเฉพาะพื้นที  เพื อสนับสนุนการสื อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวของคนสงขลา วิธีด่าเนินการสร้างสรรค์                          
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยกลุ่ม                    
ผู้มีความรู้เรื องประตูเมืองสงขลาและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของย่านเมืองเก่าสงขลา น่าข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เข้าสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงในรูปแบบการเต้นร่าเฉพาะพื้นที  การแสดงชุด ประตูแห่งกาลเวลา เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ที บอกเล่าพื้นที ประตูเมืองสงขลาที ได้สร้างจ่าลองไว้เป็นแลนด์มาร์คส่าคัญในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นสื อเชิง
สัญลักษณ์ถึงประตูเมืองสงขลา 10 ประตูที ล้อมรอบเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางในสมัยรัชกาลที  3 และร่องรอยวิถีวัฒนธรรมในอดีต
ที ยังคงมีปรากฏอยู่ภายในย่านเมืองเก่าสงขลาในปัจจุบัน ออกแบบท่าร่าให้สัมพันธ์กับพื้นที ในการแสดง โดยใช้นาฏยลักษณ์
นาฏศิลป์ตะวันตก นาฏศิลป์ตะวันออกผสมผสานกับโครงสร้างท่าร่าโนราและการเคลื อนไหวอย่างธรรมชาติ ออกแบบดนตรี
แบบผสมผสานใช้ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างและดนตรีจีน ใช้นักแสดงผู้ ชาย
จ่านวน 4 คน ผู้หญิงจ่านวน 4 คน การแต่งกายยึดหลักตามแนวศิลปะน้อยช้ินแต่ให้คุณค่ามาก (Minimalism) เลือกใช้                    
สีน้่าเงินสื อถึงความสุขุมเยือกเย็น หนักแน่น ของคนสงขลาเมือง 2 ทะเล และน่าผ้าปาเต๊ะมาตกแต่งเป็นสื อเชิงสัญลักษณ์ของ
วิถีวัฒนธรรมภาคใต้ ใช้ระยะเวลาในการแสดง 5 นาที 
 
ค าส าคัญ :  การแสดงสร้างสรรค์, ศิลปะการเต้นร่าเฉพาะพื้นที , ประตูเมืองสงขลา, ย่านเมืองเก่าสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 9000 
2 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 9000 
3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ สงขลา 9000 
1 4th year students, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 9000 
2 4th year students, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 9000 
3 Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 9000 
* Corresponding author: Tel.: 093-6633592 E-mail address: saowalak29690@gmail.com 
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Site-Specific Art Dance: Gates of Time 
Saowalak Lamlong1* Chutima Jornchai2 and Orawan Phochanatarn3  

 
Abstract 

 Creative work site- specific art dance:  gate of time aimed to 1)  Study history of Songkhla town 
gate and traditional way of life of Songkhla old town community.  2)  To create performance art in site-
specific art dance to support communication and public relations for tourism of Songkhla people. Creative 
method; use qualitative research process, study, gathered information from documents, interviews, and 
observations.  Informants consisted a group of people who had knowledge of Songkhla town gate and 
Songkhla old town traditional culture. Bring data to synthesize, analyze, and enter creating performance art 
process in site- specific dance form.  The Gates of Time show is a creative work tells about Songkhla Town 
Gate area that has been replicated as an important landmark in Songkhla old town.   It is a symbolic of 10 
Songkhla town gate that surrounded the Songkhla town on Boyang bank during reign of King Rama III and 
traces of cultural way still exist in Songkhla old town today.  Design dance moves to be related to 
performance area using dance characteristic of western and oriental combine with Nora dance structure 
and natural movements.  Design music in integrate style using international music, upper south and lower 
Southern folk music and Chinese music.  Using 4 actors and 4 actresses.  Dress is based on minimal art 
concept but gives a lot of value ( Minimalism) .  Choose blue to represent calm and firmness of Songkhla 
people in 2 seas and decorate Batik cloth as symbolic of Southern cultural way of life.  Show duration is 5 
minutes. 
 
Keywords :  Creative Performance, Site-Specific Art Dance, Songkhla Town Gate,  
                  Songkhla Old Town 
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Site-Specific Art Dance: Gates of Time 
Saowalak Lamlong1* Chutima Jornchai2 and Orawan Phochanatarn3  

 
Abstract 

 Creative work site- specific art dance:  gate of time aimed to 1)  Study history of Songkhla town 
gate and traditional way of life of Songkhla old town community.  2)  To create performance art in site-
specific art dance to support communication and public relations for tourism of Songkhla people. Creative 
method; use qualitative research process, study, gathered information from documents, interviews, and 
observations.  Informants consisted a group of people who had knowledge of Songkhla town gate and 
Songkhla old town traditional culture. Bring data to synthesize, analyze, and enter creating performance art 
process in site- specific dance form.  The Gates of Time show is a creative work tells about Songkhla Town 
Gate area that has been replicated as an important landmark in Songkhla old town.   It is a symbolic of 10 
Songkhla town gate that surrounded the Songkhla town on Boyang bank during reign of King Rama III and 
traces of cultural way still exist in Songkhla old town today.  Design dance moves to be related to 
performance area using dance characteristic of western and oriental combine with Nora dance structure 
and natural movements.  Design music in integrate style using international music, upper south and lower 
Southern folk music and Chinese music.  Using 4 actors and 4 actresses.  Dress is based on minimal art 
concept but gives a lot of value ( Minimalism) .  Choose blue to represent calm and firmness of Songkhla 
people in 2 seas and decorate Batik cloth as symbolic of Southern cultural way of life.  Show duration is 5 
minutes. 
 
Keywords :  Creative Performance, Site-Specific Art Dance, Songkhla Town Gate,  
                  Songkhla Old Town 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะการเต้นร าเฉพาะพ้ืนที่ : ซวงฝู 
กมลทิพย์  แซ่จิ้ว1* ศิริรัตน์  แก้วกับทอง2 และอรวรรณ  โภชนาธาร3 

 
บทคัดย่อ 

 ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ซวงฝู  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษารูปลักษณ์ ความเชื่อ ของค้างคาวที่เป็น
สัตว์มงคลของจีน 2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงในรูปแบบศิลปะการเต้นร าเฉพาะพ้ืนที่   
เ พ่ือสนับสนุนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของคนสงขลา วิธีด า เนินการสร้างสรรค์   
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อของจีน น าข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์สร้าง 
กรอบความคิดผลงานสร้างสรรค์ และน าเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงในรูปแบบ 
การเต้นร าเฉพาะพ้ืนที่ ซวงฟู เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเชื่อว่าค้างคาวเป็นสัตว์มงคลเรียกโชค 
เรียกทรัพย์ท าให้โชคดีมีความสุข คนสงขลาเชื้อสายจีนในย่านเมืองเก่า  นิยมตกแต่งบ้านเรือนและ 
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยภาพค้างคาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน การแสดงมุ่งน าเสนอลักษณะรูปลักษณ์ การประดับ
ตกแต่งบ้านเรือนตามคติความเชื่อของค้างคาวคู่สัตว์มงคลของจีน ผ่านกระบวนท่าร าเต้นผสมผสานโครงสร้าง
ท่าร านาฏศิลป์จีนที่ออกแบบให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เดิมเป็นคฤหาสน์ 
ของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมือง มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมตะวันตก  
อายุกว่า 100 ปี ใช้ท านองเพลงภาคใต้ตอนบนผสมผสานกับดนตรีจีน ใช้นักแสดงผู้ชายจ านวน 1 คน  
ผู้หญิงจ านวน 1 คน น าโครงสร้างและลวดลายของค้างคาวที่ปรากฏในย่านเมืองเก่าสงขลามาเป็นต้นแบบ  
ในการออกแบบชุดแต่งกาย เลือกใช้สีแดงและสีทอง เพ่ือสื่อถึงความโชคดี ความร่ ารวย และความเจริญรุ่งเรือง 
ใช้ระยะเวลาในการแสดง 5 นาท ี
 
ค าส าคัญ : การแสดงสร้างสรรค์, ศิลปะการเต้นร าเฉพาะพ้ืนที่, ค้างคาวคู่, ย่านเมืองเก่าสงขลา 

 
 

 
 
1 นิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 นิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ สงขลา 9000 
1 4th year students, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 9000 
2 4th year students, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 9000 
3 Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 9000 
* Corresponding author: Tel.: 0801403347. E-mail address: s.siriratway@gmail.com 
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Site-Spacific Art Dance : Suangfu 
Kamonthip Saejiw1* Sirirat Kaewkabthong2 and Orawan Phochanatan3 

 

Abstract 

 Creative works of Suangfu intend to 1) Study the appearance and beliefs of bats, which 
are auspicious animals in China.  2)  To create performance art in site- specific art dance to 
support a communication and public relations for tourism of Songkhla people.  Creative 
method; Use qualitative research process, study, gathered information from documents, 
interviews, and observations.  The informants consisted group of people with knowledge of 
Chinese culture and beliefs.  Synthesize information, analyze and create mind frame for 
creative works and brought into creating performance art process in form of site- specific art 
dance, Suangfu.  Creative work reflects the belief that bats are auspicious animals that bring 
good luck, wealth and happiness. Songkhla people of Chinese descent in old town popularly 
decorated houses and appliances with bats image, which influenced by China.  Show aims to 
present the appearance, home decoration according to the beliefs of Chinese auspicious 
animal pair of bats through dance process that combines the structure of Chinese art dance 
that designed to be related to area around Songkhla National Museum.  It was originally the 
mansion of Phraya Sunthonurak (Net-Na-Songkhla), governor assistant. It features Chinese and 
Western architectural styles that over 100 years old.  Use upper southern region melody to 
blend with Chinese music.  Use performer one male and one female.  Bats structure and 
patterns that appear in old town of Songkhla were used as a model for costume design.  Use 
red and gold color to convey the meaning of good luck, wealth and prosperity. Show duration 
is 5 minutes. 
 
Keywords : Creative Performance, Site-Spacific Art Dance, pair of bats, old town of Songkhla 
 

 
 

 

 

 

 

 

การแสดงเดี่ยวขับร้องสมัยนิยม โดยนางสาวบรรณสรณ์ นวลมุสิต 
Vocal Senior Recital by Bannasorn Nuanmusit 

 
บรรณสรณ์ นวลมุสิต  

 
บทคัดย่อ 

 การขับร้องถือเป็นศิลปะทางดนตรีอย่างหนึ่งเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
เปล่ ง เสี ยง  เทคนิคของการขับร้ อง  การตีความบทเพลงและถ่ ายทอดอารมณ์ของแต่ละบทเพลง 
อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษย์ งานสร้างสรรค์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือจัดแสดงเดี่ยวขับร้อง
เพลงแบบสมัยนิยม อันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาดุริยนิพนธ์ประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด 4 เพลง ได้แก่   
(1) เพลง Never Enough ของศิลปิน Loran Allred (2) เพลง Sway ของศิลปิน Michael Buble (3) เพลงน้้าตา
หยดสุดท้าย ของศิลปิน วิชญาณี เปียกลิ่น (4) เพลงปวดใจ ของศิลปิน รังสรรค์ ปัญญาเรือน รวมระยะเวลา  
25 นาที Vocal Senior Recital by Bannasorn ครั้งนี้ เป็นรูปแบบออนไลน์ท ำกำรแสดงขับร้องร่วมกับกำรใช้
เสียงดนตรีส ำเร็จรูปเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 เวลำ 19:00 น. ช่องทำง Facebook Live: Nink Bannasorn 

 

ค าส าคัญ : การแสดงดนตรี การขับร้อง  

  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”
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Site-Spacific Art Dance : Suangfu 
Kamonthip Saejiw1* Sirirat Kaewkabthong2 and Orawan Phochanatan3 

 

Abstract 

 Creative works of Suangfu intend to 1) Study the appearance and beliefs of bats, which 
are auspicious animals in China.  2)  To create performance art in site- specific art dance to 
support a communication and public relations for tourism of Songkhla people.  Creative 
method; Use qualitative research process, study, gathered information from documents, 
interviews, and observations.  The informants consisted group of people with knowledge of 
Chinese culture and beliefs.  Synthesize information, analyze and create mind frame for 
creative works and brought into creating performance art process in form of site- specific art 
dance, Suangfu.  Creative work reflects the belief that bats are auspicious animals that bring 
good luck, wealth and happiness. Songkhla people of Chinese descent in old town popularly 
decorated houses and appliances with bats image, which influenced by China.  Show aims to 
present the appearance, home decoration according to the beliefs of Chinese auspicious 
animal pair of bats through dance process that combines the structure of Chinese art dance 
that designed to be related to area around Songkhla National Museum.  It was originally the 
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red and gold color to convey the meaning of good luck, wealth and prosperity. Show duration 
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Keywords : Creative Performance, Site-Spacific Art Dance, pair of bats, old town of Songkhla 
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บรรณสรณ์ นวลมุสิต  

 
บทคัดย่อ 
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Vocal Senior Recital by Bannasorn Nuanmusit 

Bannasorn Nualmusit 

 

Abstract 

 Vocal performance is of significant importance for some who study the voice major.  The 
process of vocal organ, voice technical, the interrupt of each song, the singer will be practice and 
work hard to make a perfect show. Senior Recital by Bannasorn Nualmusit belongs to an individual 
study, creative musical artworks.  The main component is about popular music songs:  (1)  Never 
Enough – Loran Allred (2) Sway – Michael Buble (3) Nam-Ta-Yot-Sut- Tay - Wichayanee Pearklin 
(4) Puad Jai – ver. Rangsan Panyaruen. The during time is about 25 minutes and presented via an 
online phatform with the backing tracks on 15 March 2022 at 7 pm, facebook streaming live Nink 
Bannasorn. 

           

Keywords:  Musical Performance, Vocal    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนมบอกของหรอยสงขลา : การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้                     
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเทีย่วย่านเมืองเก่าสงขลา 

ทรงพร ศรีทองดี1, ภัทรวดี พรหมทองแก้ว2 และประภาพรรณ ภูเก้าล้วน3 
 

บทคัดย่อ 
 หนมบอกของหรอยสงขลา : การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมือง
เก่าสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนมบอก ขนมพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา น ามาสร้างสรรค์เป็น                  
การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้  ประเภทศิลปะการเต้นร าเฉพาะพ้ืนที่ ในชื่อชุด                     
“หนมบอกของหรอยสงขลา” และน าผลงานสร้างสรรค์มาใช้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมือง
เก่าสงขลา รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาเก่ียวกับขนมโบราณของคนสงขลา วิธีการด าเนินการวิจัยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จากกลุ่มผู้รู้และผู้มี
ประสบการณ์ในเรื่องขนมบอกเมืองสงขลา น าข้อมูลมาวิเคราะห์เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้ ประเภทศิลปะการเต้นร าเฉพาะพ้ืนที่   
 ผลการวิจัยพบว่า “ขนมบอก” เป็นขนมพ้ืนบ้านโบราณของจังหวัดสงขลาเป็นขนมที่หารับประทาน              
ได้ยาก ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 2 ร้าน การสร้างสรรค์ผลงานเป็นการน าเสนอลักษณะ สีสัน กรรมวิธี และ
เรื่องราวเกี่ยวกับขนมบอกขนมพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา ถ่ายทอดผ่านการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายที่ เลียนแบบ
รูปทรง ลักษณะ และสีสันขนมบอกในโทนสีเหลืองขาว ใช้ท่าร านาฏศิลป์ไทย ท่าร าโนราพ้ืนฐาน และท่าร า                  
การแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้ โดยให้นักแสดงผู้หญิงล้วนจ านวน 6 คน แสดงเป็นขนมบอกที่มีชีวิตเลียนแบบลักษณะ
ของขนมบอกในแต่ละขั้นตอนและเชิญชวนให้ผู้คนมารู้จักขนมบอก ดนตรีประกอบการแสดงใช้เพลงและบทร้องที่
ประพันธ์ขึ้นใหม่มีท่วงท านองที่สนุกสนานเร้าใจ ใช้ส าเนียงเพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ผสมผสานกับดนตรีสากล ใช้
ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 5 นาที บันทึกผลงานในรูปแบบสื่อวีดีโอ โดยใช้สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาการแสดงเป็นการเฉพาะ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Youtube  
facebook  TikTok การสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ
ย่านเมืองเก่าสงขลา รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาเกี่ยวกับขนมโบราณของคนสงขลา ท าให้ผู้คนจ านวนมาก
เกิดความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวและลิ้มลองขนมบอกในย่านเมืองเก่าสงขลา      
ค าส าคัญ : หนมบอก, นาฏศิลป์สร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้ 

                                                           
1 นิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000 
2 นิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000 
3 อาจารย์สาขาวิชาศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000 
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Nom-Bok Kong Roi Songkhla: Creation of southern folk dances to 
promote tourism in the old town of Songkhla 

Trongporn Srithongdee
Trongporn Srithongdee 1, Phattharawadi phromthongkaeo2 and Praphaphan Phukaoluan3 

 
Abstract 

Nom-Bok Kong Roi Songkhla: Creation of southern folk dances to promote tourism in old 
town of Songkhla.  Objective is to study information about Khanom-Bok the Songkhla traditional 
dessert brought to create creative southern folk dance; type of site- specific dance.  Using it to 
promote cultural tourism, helping to inherit wisdom about Songkhla ancient desserts.  Using 
qualitative research process by studying documents, interviews and observations from group of 
knowledgeable and experienced people in Songkhla desserts. Analyze data into southern creative 
folk dances works process.  Results showed that "  Nom-Bok Kong Roi Songkhla"  is an ancient 
traditional dessert and hard to find.  Currently, there are 2 shops remain.  The works creation is 
presented the characteristics, colors, processes and stories about Songkhla traditional desserts. 
Conveyed through make- up and costume that mimics the shape, appearance and dessert color 
in yellow and white tones.  Using Thai traditional dance, basic Nora dance and southern folk 
dance.  Six female actors play as a living Khanom-Bok, imitating appearance of Khanom-Bok in 
each step.  Inviting people to know Khanom-Bok.  Uses newly composed songs and lyrics with 
upbeat melody.  Using southern folk songs accent mixed with international music.  Show takes 
approximately                            5 minutes. Work saves in video format. Using location that related 
to show's content.  Publish through online media including Youtube, facebook and TikTok.  The 
creation and dissemination is part of promoting tourism in old town of Songkhla.  As well as 
helping to inherit the wisdom about ancient desserts. Makes a lot of people interested to traveling 
and trying desserts in old town of Songkhla. 
Keywords : Nom-bok, Creative southern folk dance  
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โครงสร้างสังคมพืชและการกักเก็บคาร์บอนของพ้ืนที่บริการค่ายพักแรมเยาวชน  
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ 

 
วรวุฒิ งามพิบูลเวท1* ประเจต อ านาจ2 จริยา แสงอุดม3 

 
บทคัดย่อ 

โครงสร้างสังคมพืชและกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่บริการค่ายพักแรมเยาวชน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศป่าไม้ โดยการวางแปลงตัวอย่าง 20 x50 เมตร 
จ านวน 4 แปลง ผลการศึกษาพบว่าสังคมป่าดิบแล้ง มีจ านวนชนิดพรรณไม้ทั้งสิ้น  40 ชนิด  37 สกุล 22 วงศ์ โดยไม้เด่นที่พบ 
พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) สัก (Tectona grandis L.f) สมอพิเภก (Terminalia bellirica Roxb.) บริเวณนี้มีการ
ปกคลุมของเรือนยอดประมาณ 39.61 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของ ไม้ต้นเท่ากับ 2.94 ลูกไม้ เท่ากับ 1.76 และ  
กล้าไม้เท่ากับ 2.02 โดยไม้ต้นมีขนาดพื้นที่หน้าตัด 25.24 ตร.ม/แฮกแตร์ และความหนาแน่นของพรรณไม้ เท่ากับ 347  
ต้น/แฮกแตร์ โดยสังคมพืชป่าดิบแล้งมีการกักเก็บคาร์บอนสะสมทั้งหมด 31.73 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) 116.4 ตัน CO2 เทียบเท่า/เฮกแตร์ ป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากช้ันบรรยากาศ มีบทบาท
ในการเพิ่มก๊าซออกซิเจนฟอกอากาศให้บริสุทธ์ิให้กับพ้ืนท่ีบริการ จากการศึกษานี้สามารถน าข้อมูลไปต่อยอดในการวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายของพรรณพืชและโครงสร้างของป่าในพ้ืนท่ีบริการ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine vegetation structure and carbon sequestration of Youth 
camp service area Wiang Kosai National Park, Phrae Province in 4 plots, 20x50 m2 in size. Results show that the 
total of species in Dry Evergreen for was 40 species (37 genera, 22 families) and the most dominant trees was 
Microcos tomentosa Sm., Tectona grandis L.f  and  Terminalia bellirica Roxb.. This area has about 39.61 percent 
of the canopy cover. The Shanon-Wiener index diversity in Dry Evergreen forest for the tree is 2.94, the sapling 
is 1. 76, and the seedling is 2. 02 the basal area is 25. 24 m3/ ha and density of trees is 345 tree/ ha.  Carbon 
sequestration in Dry Evergreen Forest were 31.73 tC/ha equivalent to 116.4 tCO2/ha.  The information can be 
used to manage the utilization of the area without affecting the forest structure in the service area. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine vegetation structure and carbon sequestration of Youth 
camp service area Wiang Kosai National Park, Phrae Province in 4 plots, 20x50 m2 in size. Results show that the 
total of species in Dry Evergreen for was 40 species (37 genera, 22 families) and the most dominant trees was 
Microcos tomentosa Sm., Tectona grandis L.f  and  Terminalia bellirica Roxb.. This area has about 39.61 percent 
of the canopy cover. The Shanon-Wiener index diversity in Dry Evergreen forest for the tree is 2.94, the sapling 
is 1. 76, and the seedling is 2. 02 the basal area is 25. 24 m3/ ha and density of trees is 345 tree/ ha.  Carbon 
sequestration in Dry Evergreen Forest were 31.73 tC/ha equivalent to 116.4 tCO2/ha.  The information can be 
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ผลของรูปแบบการจัดการน ้าร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น ้าของ
ข้าวปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุดดินสมุทรปราการ 

 
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ1์*, ธนวดี  พรหมจันทร2์, และ จรีะศักดิ์ ชอบแต่ง3 

 
บทคัดย่อ 

 การจัดการปุ๋ยและน ้าที่มีมีความสอดคล้องกับความต้องการของข้าวเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าวและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น ้าของ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการและได้รับการจัดการปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าของแอพพลิเคชั่น All-rice1 วาง
แผนการทดลองแบบการเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม (group comparison t-test) สิ่งทดลอง คือ 1) การจัดการน ้าแบบเปียก
สลับแห้ง (AWD) และ2) การจัดการน ้าแบบท่วมขังตลอดระยเวลาการปลูก (CF)  เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวเมื่อข้าวอายุ 120 วันหลังการย้ายปลูก ค้านวณปริมาณและประสิทธิภาพการใช้น ้าของข้าว ผลการทดลอง พบว่า การจัดการ
น ้าทั ง 2 รูปแบบไม่มีผล (P>0.05) ต่อการให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว อย่างไรก็ตาม ข้าวที่ได้รับการจัดการน ้า
แบบ AWD สามารถประหยัดน ้าและมีประสิทธิภาพการใช้น ้าดีกว่าข้าวที่มีการจัดการน ้าแบบ CF เท่ากับ 20.44 และ 21.21 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ดังนั น การจัดการน ้าแบบ AWD ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของแอพพลิเคชั่น All-rice1 เป็นแนวทาง
หนึ่งในการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการท้านา 
 
ค้าส้าคัญ:  ข้าว การจัดการน ้า แอพพลิเคช่ัน All-rice1 ชุดดินสมุทรปราการ 
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Effects of water management regimes combined with soil-tested fertilizer management on 
yield and water use efficiency of Pathum Thani 1 rice grown on Samutprakarn soil series 
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Abstract 

 Fertilizer and water management practices taking into account plant requirements lead to improved 
productivity and water use efficiency (WUE) of rice growing. An objective of the present study was to compare 
paddy yields and yield components as well as WUE of Pathumthani 1 rice grown on Samutprakarn soil series 
and received fertilizer management recommended by the All-rice1 application. A group comparison t-test with 
15 replications was used. Two treatments were as follows; 1) rice received an alternate wetting and drying (AWD) 
water management practice and 2) rice received a continuous flooding (CF) water management practice. Data 
associated with yields and yield components were recorded on day 120 after transplanting.  Also, quantities of 
water use (WU)  and WUE were computed.  Results showed that yields and yield components of the AWD and 
CF rice did not differ ( P>0. 05) .  However, the AWD rice saved 20. 44%  WU and increased 21. 21% WUE when 
compared to the CF rice. Thus, a combination of AWD and soil-tested fertilizer management practices is one of 
promising technology to improved productivity and sustainability of rice growing.  
 
Keywords:  Rice, Water management, All-rice1, Samutprakarn soil series 
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ผลของรูปแบบการจัดการน ้าร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น ้าของ
ข้าวปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุดดินสมุทรปราการ 

 
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ1์*, ธนวดี  พรหมจันทร2์, และ จรีะศักดิ์ ชอบแต่ง3 

 
บทคัดย่อ 

 การจัดการปุ๋ยและน ้าที่มีมีความสอดคล้องกับความต้องการของข้าวเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าวและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น ้าของ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการและได้รับการจัดการปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าของแอพพลิเคชั่น All-rice1 วาง
แผนการทดลองแบบการเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม (group comparison t-test) สิ่งทดลอง คือ 1) การจัดการน ้าแบบเปียก
สลับแห้ง (AWD) และ2) การจัดการน ้าแบบท่วมขังตลอดระยเวลาการปลูก (CF)  เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวเมื่อข้าวอายุ 120 วันหลังการย้ายปลูก ค้านวณปริมาณและประสิทธิภาพการใช้น ้าของข้าว ผลการทดลอง พบว่า การจัดการ
น ้าทั ง 2 รูปแบบไม่มีผล (P>0.05) ต่อการให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว อย่างไรก็ตาม ข้าวที่ได้รับการจัดการน ้า
แบบ AWD สามารถประหยัดน ้าและมีประสิทธิภาพการใช้น ้าดีกว่าข้าวที่มีการจัดการน ้าแบบ CF เท่ากับ 20.44 และ 21.21 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ดังนั น การจัดการน ้าแบบ AWD ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของแอพพลิเคชั่น All-rice1 เป็นแนวทาง
หนึ่งในการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการท้านา 
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การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระบบไบโอรีแอคเตอร์ 

อมรรัตน์ ยาสมุทร1,2, วีระชัย ตีรอรุณศริิ2, สุภคั มหัทธนพรรค3* 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาวิธีการชักน าให้เกิดยอดจากเมล็ดไผ่ซางหม่น Dendrocalamus sp. ซึ่งเป้นไผ่ที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจในการขยายพันธุ์แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในการศึกษาครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดยอดไผ่ซางหม่น  
โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลวในระบบไบโอรีแอคเตอร์  (TIB) เพื่อรองรับการขยายพันธุ์ไผ่ปริมาณมาก 
ในภาคอุตสาหกรรม เมล็ดพันธุ์ไผ่ถูกฟอกฆ่าเช้ือด้วย Mercuric Chloride เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารลดแรงตึงผิว 
Tween 20 เ ป็ น เ วล า  10  น า ที  เ ลี้ ย ง ในอาหา ร  MS (Murashige and Skoog Medium)  เ ป็ น เ วล า  1  สั ปด าห์   
จากนั้น ย้ายเนื้อเยื่อลงในอาหาร MS ที่เติม 6-Benzyl aminopurine (BAP) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA)  
ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าการวางเลี้ยงในอาหารที่เติม BAP เข้มข้น 3 มก./ล. และ NAA เข้มข้น 2 มก./ล. สามารถเพิ่ม
ปริมาณยอดมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 24.66 ยอด/ช้ินส่วน นอกจากนี้ วิธี TIB มีประสิทธิภาพ และสามารถชักน าจ านวนยอด 
ได้มากที่สุด ในสภาวะการเพาะเลี้ยงใช้ปริมาณยอดเริ่มต้น 5 ยอด ในอาหาร ปริมาณ 500 มล. ให้เนื้อเยื่อสัมผัสอาหาร  
เป็นเวลา 2 นาที ทุก 2 ช่ัวโมง มีการเพิ่มปริมาณยอดของไผ่ซางหม่นมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 84.33 ยอด ในสัปดาห์ที่ 8  

ค าส าคัญ: ไผ่ซางหม่น เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ไบโอรีแอคเตอร ์
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Micropropagation of Dendrocalamus sp. by tissue culture and temporary immersion 
bioreactor system  

 

Amonrat Yasamut1,2, Weerachai Teeraarunsiri2, Supuk Mahatthanapuk3* 

Abstract 

 Protocol for micropropagation of genomic bamboo shoots from seeds. (Dendrocalamus sp.) 
was developed. In this study, the optimal bamboo shoots initiation were done after 8 weeks on semi-solid 
medium and liquid medium by a temporary submerged bioreactor system (TIB) to support mass production 
in the industrial sector.  Surface- sterilized seeds by 0 . 1%  mercuric chloride mixed with Tween 20  for 10 
minutes were cultured for 1 weeks on MS medium (Murashige and Skoog Medium). After that, the explants 
were cultured on MS medium supplemented with 6- Benzyl aminopurine ( BAP)  and 1- Naphthaleneacetic 
acid (NAA) at different concentrations. It was found that 3 mg/l BAP and 2 mg/l NAA added in MS medium 
induced the highest shoot numbers at 24. 66 shoots/ explant In addition, the bioreactor culture method  
was presented high efficiency with increased the number of shoots faster.  The high survival rate seedlings 
cultured in the bioreactor system were found with the feeding frequency 2 hours, medium 500 ml, 5 shoots 
of initiate and 2 minute in medium apply. When, the culture by temporary immersion bioreactor by using 5 
initial shoots, the average shoots production rate at 84.33 shoots after 8 weeks. 

Keywords: Dendrocalamus sp. Tissue culture Bioreactor 
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การวิเคราะห์หาแนวโน้มการปลูกหญ้าแฝกของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมป่าไม้  
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

อุปดิศร์ ฉัตรค ำ1 และนันทิดำ สุธรรมวงศ์2* 

บทคัดย่อ 

โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยกรมป่ำไม้ เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินมำอย่ำง
ต่อเนื่องมำกกว่ำสิบปีแต่ยังขำดกำรน ำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปใช้เพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำร จึงได้น ำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์มำ
ใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 - 2563 มีกำรปลูกหญ้ำแฝกใน
พื้นที่ภำคเหนือมำกที่สุด ไม่มีกำรปลูกในภำคใต้ หญ้ำแฝกพันธุ์ศรีลังกำเป็นชนิดที่ปลูกมำกที่สุด ช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำช้ันที่ 4 มี
กำรปลูกหญ้ำแฝกมำกที่สุด แนวโน้มกำรปลูกในพื้นที่ช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำช้ันที่ 1 4 และ 5 มีเพิ่มขึ้น กำรปลูกหญ้ำแฝกจะเน้น
ด ำเนินกำรในพื้นที่มีระดับควำมสูงจำกน้ ำทะเลต่ ำกว่ำ 400 เมตร พื้นที่ควำมลำดชัน 0 – 5 เปอร์เซ็นต์ หรือพื้นที่รำบ มีกำร
ปลูกมำกกว่ำร้อยละ 70 และประมำณร้อยละ 2.38 ที่ปลูกหญ้ำแฝกในพ้ืนท่ีที่มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์  เนื้อดินที่
นิยมปลูกหญ้ำแฝกมำกท่ีสุดคือ ดินร่วนปนทรำย ชนิดหญ้ำแฝกทีป่ลูกในดินชนิดนี้มำกที่สุด ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ ก ำแพงเพชร 
1 ก ำแพงเพชร 2 แม่แฮ พระรำชทำน ร้อยเอ็ด สงขลำ 3 สงขลำ 4 สงขลำ 6 และศรีลังกำ มีกำรปลูกมำกในพื้นที่ป่ำไม้ ที่เป็น
ป่ำสมบูรณ์  ป่ำแดงหรือป่ำเต็งรัง ป่ำรอสภำพฟื้นฟู  ทั้งนี้ในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น จำกผล
กำรศึกษำ กรมป่ำไม้ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อกำรวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณ กำรก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยที่ควร
ด ำเนินโครงกำร เช่น ควรขยำยโครงกำรไปยังพ้ืนท่ีภำคใต้  
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Using GIS to analyse the spatial trend of vetiver grass planting in projects under the 
Royal Initiative by the Royal Forest Department 

Uppadit Chatkum1 and Nantida Sutummawong2* 

Abstract 

The vetiver grass projects by the Royal Forest Department have been continuing for over ten years. 
However, an integrated spatial approach needs to be applied for the future. Here, we employed GIS to 
assess the spatial trend of how the vetiver grass planting projects are done. As a result, the south has no 
projects, whilst the north has the majority. The Sri Lankan species is the most widely grown vetiver species. 
Focusing on plants at an elevation of less than 400 meters above sea level. More than 70% of the land 
had a slope of 0 to 5 percent, accounting for 2.38 percent of the total area planted on slopes greater than 
35 percent. Additionally, Chiang Mai, Mae Hae, Royal Grant, Roi Et, Songkhla 3, Songkhla 4, Songkhla 6, and 
Sri Lanka are among the countries where vetiver grass is most frequently grown on sandy loam. The forest 
is ready to be regenerated by planting. However, the percentage of vetiver planted in agricultural and 
communal areas will keep rising from 2016 to 2021. Finally, vetiver grass planted in the national reserve 
forest was divided into 12.59 percent for agricultural land reform and 55.94 percent for the national reserve 
forest. Thus, it may be necessary to choose additional vetiver grass species suited for planting in forest and 
agricultural areas to identify target areas where more projects should be carried out, such as expanding 
projects to more southern regions. 

 

Key words: Geographic Information System, Vetiver grass, Spatial approaches, Royal Project, Management 
plan 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

20

สร้างเครื่องอัดกระถางจากดินเหนียวโดยใช้ระบบไฮดรอลิค 
 

ธวัชชัย  ค ำแดง1*, สุรศักดิ์  ใจดี2 , ชัยรัตน์ หงษ์ทอง3 และ อภิรมย์ ชูเมฆำ4 
 

บทคัดย่อ 
กระถำงในกำรใช้เพำะช ำกล้ำไม้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ท ำจำกพลำสติก เช่น กระถำงพลำสติกและถุงพลำสติกเป็นต้น 

เนื่องจำกหำง่ำยและมีรำคำถูก แต่เมื่อต้นกล้ำเริ่มใหญ่ขึ้นก็จะน ำต้นกล้ำออกจำกกระถำง เพื่อน ำต้นกล้ำไม้ฝังลงดินโดยกำรน ำ
ต้นไม้ออกจำกกระถำงหรือฉีกถุงพลำสติกออกจำกต้นกล้ำเพื่อลงดิน ส่วนกระถำงหรือถุงพลำสติกที่ถูกฉีกออกก็จะกลำยเป็น
ขยะและมักถูกท ำลำยโดยกำรเผำหรือฝังกลบลงดินซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก ปัจจุบันกำร
น ำเอำวัสดุทำงกำรเกษตรหรือวัสดุที่สำมำรถย่อยสลำยเองได้ตำมธรรมชำติเข้ำมำทดแทนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ท ำมำจำก
พลำสติกจึงเป็นอีกทำงหนึ่งที่จะช่วยลดปริมำณขยะและลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกอีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับวัสดุ
ทำงกำรเกษตร กำรสร้ำงเครื่องอัดรูปกระถำงจำกดินเหนียวโดยใช้ระบบไฮดรอลิคจะมีมอเตอร์ขนำด 1 HP ใช้ก ำลังไฟฟ้ำ 220 
โวลต์ และใช้แรงดัน 400 PSI โดยมีแม่พิมพ์ทรงกระบอกคล้ำยถ้วยแก้วมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 150 มม. และมีควำมยำว 170 
มม.และมีรูปำกบนกว้ำง 100 มม. และรูล่ำงขนำด 70 มม. เครื่องอัดกระถำงจำกดินเหนียวโดยใช้ระบบไฮดรอลิค ในกระถำง 1 
ใบ มีส่วนผสมดังนี้ ดินเหนียว 85 เปอร์เซ็นต์ น้ ำเปล่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ แป้งมันส ำปะหลัง 5 เปอร์เซ็นต์ น้ ำมันพืช 5 เปอร์เซ็นต์ 
และผสมให้เข้ำกัน วิธีกำรทดลองน ำดินเหนียวที่ผสมกันเสร็จเรียบร้อยมำช่ังให้ได้น้ ำหนัก 1.3 กิโลกรัม และน ำดินเหนียวไปใส่
ตัวแม่พิมพ์ จำกนั้นน ำไปท ำกำรอัดขึ้นรูปกระถำงแล้วน ำไปตำกแดด 3 วัน  จำกกำรทดลองอัดขึ้นรูป กระถำงแห้งมีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงกระถำงแห้งเฉลี่ย 110 มม. ควำมสูง 130 มม. และควำมหนำขอบกระถำง 8 มม. และใน 1 ช่ัวโมงจะผลิต
กระถำงได้ 60 ใบต่อช่ัวโมงใน 1 วัน ระยะเวลำท ำงำน 8 ช่ัวโมงจะได้กระถำงทั้งหมด 480 ใบ ต่อวันและขำยในรำคำใบละ 10 
บำท และจุดคุ้มทุนของเครื่องอัดรูปกระถำงจำกดินเหนียวโดยใช้ระบบไฮดรอลิคอยู่ที่ 6.08 วัน 
                                            
ค าส าคัญ : ดินเหนียว, เครื่องอัดรปูกระถำง, กระถำงดินเหนียว, ไฮดรอลิค 
 
1,3,4 ผศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี 12110 
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Fabrication Pot Plant Compressed Machine from Clay by Hydraulic System  
 

Thawatchai  Comedaeng1, Surasak  Jaidee2 , Chairat  Hongthong3 and Apirom Chumeka4 

 
Abstract 

Pots in today's wood nursery are mainly made of plastic, such as plastic pots and plastic bags, for 
example, because they are easy to find and cheap, but as seedlings get bigger, they remove seedlings from 
pots to remove buried wood seedlings in the ground by removing plants from pots or tearing plastic bags 
out of seedlings to ground them, while torn pots or plastic bags become wasted and are often destroyed 
by burning or landfill in the ground, which affects the environment and produces greenhouse gases. 
Currently, the use of agricultural or biodegradable materials that can be used naturally to replace materials 
or products made of plastic is another way to reduce waste and reduce greenhouse gases, and also create 
added value for agricultural materials.  The Fabrication of a potted extruder from clay using a hydraulic 
system will have a 1 HP motor with 220 volts of power and a pressure of 400 PSI, with a cylindrical mold 
resembling a glass cup with a diameter of 150 mm. And it has a length of 170 mm and has a 100 mm wide 
upper mouth hole and a 70 mm lower hole.  The clay pot press using hydraulic system in 1 pot contains 
the following ingredients: 85 percent clay, 5 percent water, 5 percent tapioca flour, 5 percent vegetable oil, 
and mix well. The experimental method of applying the finished mixed clay to weigh 1.3 kg and putting the 
clay in the mold, then extrusion the pots and putting them to dry in the sun for 3 days.  Dry pots have an 
average dry pot diameter of 110 mm. 130 mm height and 8 mm pot edge thickness, and in 1 hour 60 pots 
per hour will be produced in 1 day, the working period of 8 hours will get a total of 480 pots per day and 
sell them for 10 baht each, and the break-even point of the pot extruder from clay using hydraulic systems 
is 6.08 days. 
 
Keywords: clay, pot extruder, clay pots, Hydraulic 
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การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอส าหรับการตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว 

ศุภิสรา หนูในน ้า1 กรวิชญ์ ขุนทองจันทร์1  เอกราช แก้วนางโอ2 และ เกษศิรินทร์ รัทจร3* 
 

บทคัดย่อ 
 
โรคไหม้ในข้าวเป็นโรคที่มีการระบาดมาก ซึ่งมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ลดลง เป็นปัญหาส้าคัญของการผลิตข้าวท่ัวโลก 

การใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรคไหม้นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด สามารถลดความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้ในข้าวได้ 
ในงานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ โดยน้าพันธุ์ข้าวทั งหมด 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์หางยี  71, พันธุ์      
น ้าสะกุย 19, พันธุ ์กข55 และพันธุ์เฉี ยงพัทลุง จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง น้ามาสกัดดีเอ็นเอ ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ และเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) และเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 
(gel electrophoresis) โดยตรวจสอบด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอทั งหมด 3 ยีน ซึ่งเป็นยีนหลักใช้ในการตรวจสอบยีนต้านทาน
โรคไหม้ ได้แก่ Pi9, Pigm(t) และ Pi5 ผลการวิจัยพบว่า ข้าวพันธุ์หางยี 71 มียีนต้านทานโรคไหม้ทั ง 3 ยีน ส่วน กข55 และ
เฉี ยงพัทลุงมียีนต้านทานโรคไหม้ 2 ยีน คือ Pigm(t) และ Pi5 ส่วนน ้าสะกุยมียีนต้านทานโรคไหม้ Pi9 และพบยีน Pigm(t) และ 
Pi5 แสดงแถบดีเอ็นเอที่มียีนต้านทานและไม่ต้านทานโรคไหม้ ผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าวพันธุ์น ้าสะกุย 19 กข55 และ
เฉี ยงพัทลุงมียีนต้านทานโรคไหม้บางสว่น แตกต่างจากหางยี 71 ที่ปรากฏยีนหลักของยีนต้านทานโรค ดังนั นการใช้เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอในครั งนี จะเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูลทางพันธุกรรมและสามารถช่วยคัดเลือกสายพันธ์ุที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
สายพันธ์ุข้าวให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ในอนาคตได้ 

 
ค าส าคัญ : ข้าว, ยีนต้านทานโรค, โรคไหม้, เครื่องหมายดเีอ็นเอ  
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Application of DNA Markers for Identification of Blast Resistance gene in Rice 

Suphitsara Nunainam1 Kornrawit Khoonthongchan 1 Ekkarat Kaewnango2 Kedsirin Ruttajorn3* 

Abstract 

Blast disease is a disease of extreme infestation and a major problem in rice production worldwide. 
It affects the reduced yield.  The use of resistant varieties is the most effective way.  Resistant varieties can 
significantly reduce the damage from the outbreak of blast disease.  In this research, we aimed to detect 
blast resistance genes.  We used four rice varieties, including Hahng Yi 71, Nam Sa-gui 19, RD55, and Chiang 
Phatthalung from Phatthalung Research Center.  Extract DNA, detect DNA quality, and increase DNA with 
Polymerase Chain Reaction techniques ( PCR)  and gel electrophoresis techniques by examining three DNA 
markers, the significant genes used to detect blast resistance genes: Pi9, Pigm(t), and Pi5. The results showed 
Hahng Yi 71 contained three blast- resistant genes.  RD55 and Chiang Phatthalung contained two blast 
resistance genes:  Pigm( t)  and Pi5, while Nam Sa- gui 19 contained Pi9 blast resistance 
gene.  Pigm( t)  and Pi5 blast resistance genes show DNA bands containing blast resistance and blast 
susceptible genes.  This research indicates that Nam Sa- gui 19, RD55, and Chiang Phatthalung had some 
blast-resistant genes, unlike Hahng Yi 71, which appear to be the leading disease resistance genes. Therefore, 
these DNA markers will be helpful for genetic information and the selection of effective species to improve 
the rice breed's complete resistance to blast disease further into the future to enhance the rice breed's 
complete resistance to blast disease. 

Keywords:  rice, resistance gene, blast disease, DNA marker 
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ประสิทธิภาพการเสริมเอนไซม์รวมเพื่อลดปริมาณสารต้านโภชนะในกากถั่วเหลือง 

วริทธ์ิ ไทยประสงค1์ และบณัฑติ ยวงสร้อย2* 

บทคัดย่อ  

 กากถ่ัวเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารสัตว์น  า เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูง และ
กรดอะมิโนที่จ าเป็น แต่กลับพบว่ามีสารต้านการใช้โภชนะ (Anti-nutritional factors; ANFs) ซึ่งไปขัดขวางการใช้ประโยชน์
ได้ของสารอาหารท าให้ใช้ได้ปริมาณจ ากัดในอาหารสัตว์น  า  โดยงานวิจัยนี ได้ท าการใช้เอนไซม์รวม (Cocktail enzymes)  
ผสมในกากถ่ัวเหลือง ที่ความเข้มข้น 0 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 ช่ัวโมง โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Factorial experiments in CRD (2x6) และท าการวิเคราะห์หาปริมาณ ANFs ได้แก่ สารยับยั งทริปซิน 

(Trypsin inhibitor) กรดไฟติก (Phytic acid) และสารก่อภูมิแพ้ (β-conglycinin) ที่ระยะเวลาต่างๆ   ผลการทดลองพบว่า
การใช้เอนไซม์รวมผสมกับกากถ่ัวเหลืองที่ระยะเวลาต่างๆ มีอิทธิพลร่วมกัน ส่งผลให้สารยับยั งทริปซิน (p=0.0001) กรดไฟติก
(p=0.0220) และสารก่อภูมิแพ้ (p=0.0006) โดยมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปที่ 1 ช่ัวโมง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 0.0910±0.003 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร, 0.2236±0.002 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ0.860±0.016 
มิลลิกรัม/กรัม ตามล าดับ ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนด้วยเทคนิค in vitro of protein digestibility มีแนวโน้มสูงสุด
ที่ 4 ช่ัวโมง โดยเพ่ิมขึ นร้อยละ12.69 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้เอนไซม์รวมผสมในกากถั่วเหลือง สามารถช่วย
ปรับปรุงให้กากถั่วเหลืองมีปริมาณ ANFs ลดลง และมีประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนสูงขึ น ซึ่งจะสามารถใช้กากถั่ว
เหลืองในสูตรอาหารสัตว์น  าได้ในปริมาณที่มากขึ น  

 

ค าส าคัญ : กากถ่ัวเหลือง เอนไซม์ สารต้านโภชนะ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน 
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The Efficacy of Using Exogenous Enzymes Cocktail to Reduce Anti-nutritional Factors in 
Soybean Meal 

Warit Thaiprasong1 and Bundit Yuangsoi 2* 

Abstract 

Soybean meal (SBM) is considered as a main plant protein source in aquafeed because its contain 
high protein and essential amino acid content.  However, the high concentration of anti-nutritional factors 
( ANFs)  interfere with nutrient utilization which limited the inclusion levels of soybean meal in aquafeed. 
This present study was investigated the supplementation of exogenous enzymes cocktail in soybean meal 
with 0 and 10 m/kg at 0, 0.5, 1, 2, 4 and 8 hr. The treatments were arranged as a 2x6 factorial in a Completely 
Randomized Design ( CRD)  with 4 replicates.  Samples were determined trypsin inhibitor, phytic acid and 

allergenic protein (β-conglycinin) after the treatment time. The results found that an interaction between 
the enzyme cocktail supplementation and different treatment time was decreased ANFs such as trypsin 

inhibitor (p=0.0001), phytic acid (p=0.0220) and allergenic protein (β-conglycinin) (p=0.0006) in SBM after 1 
hr. of treatment time with significant difference (p<0.05). Those ANFs was 0.0910±0.003 mg/ml, 0.2236±0.002 
mg/ ml and 0 . 8 6 0 ± 0 . 0 1 6  mg/ g, respectively.  The highest of in vitro of protein digestibility in SBM was 
attained in the presence by of enzyme treatment at 4 hr.  which 12. 69%  increased.  It can be concluded 
from the results that the using of exogenous enzymes cocktail could be an effective method for reducing 
ANFs in SBM and improving protein digestibility. Improving its nutritional value would make it more suitable 
for use as feed ingredient allow for higher inclusion levels. 
 

Keywords : Soybean meal, enzyme, Anti-nutritional factors, protein digestibility 
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ผลของการจัดการสวนต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตา 

ที่ปลูกร่วมยางพารา 
 

เอมฤดี มณีรัตน1์ ชุติกาญจน์ แสนเสนาะ2 ระวี เจียรวภิา3*และวิชัย หวังวโรดม4 

 

บทคัดย่อ 
วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรในแปลงเกษตรกรมีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟสาร การศึกษาครั้งนี้ จึง

เปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตา 2 กลุ่ม ที่ปลูกร่วมยางพาราอายุ 3 ปี ในจังหวัดสงขลา คือ ผลผลิตที่ได้จาก
การจัดการสวนที่ไม่มีการจัดการน้ า ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว 2 ครั้งในฤดูกาล (T1) และกลุ่มผลผลิตที่มีการจัดการน้ า ปุ๋ย และเก็บ
เกี่ยวทุกสัปดาห์ (T2) เพื่อประเมินลักษณะทางกายภาพ ข้อบกพร่องในเมล็ด และขนาดเมล็ดทางการค้า พบว่า การจัดการ
สวนแบบ T2 ท าให้ได้เมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่มีลักษณะปกติสูง (50.99%) และเมล็ดที่มีข้อบกพร่องต่ า (17.06%) แตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการสวนแบบ T1 ขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เรขาคณิต ปริมาตร พื้นที่ผิว และความหนาแน่นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญด้วย จึงส่งผลให้ T2 มีสัดส่วนของขนาดเมล็ด
กาแฟสารทางการค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 7.14 มิลลิเมตร สูงเท่ากับ 23% ขณะที่ ในการจัดการสวนแบบ T1 พบสัดส่วนของ
ขนาดเมล็ดกาแฟสารเล็กกว่า 6.35 มิลลิเมตร สูงถึง 70% ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการสวนที่มกีารจัดการน้ า ปุ๋ย 
และวิธีการเก็บเกี่ยวให้แก่ต้นกาแฟโรบัสตาที่ปลูกร่วมยางพาราสามารถปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารทาง
การค้าได้ 

 
ค าส าคัญ: กาแฟโรบัสตาคุณภาพ ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟ พืชร่วมยางพารา Coffea canephora  
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Effect of Orchard Manipulation on Physical Characteristics and Green Bean’s Quality of 

Robusta Coffee in Rubber-Coffee Intercropping 
 

Emruedee Maneerat1 Chutikarn Saensano2 Rawee Chiarawipa3* and Vichai Wongvarodom4 

 
Abstract 

Orchard manipulations in coffee planting play an important role in the quality of coffee beans. The 
objective of this study was to assess the bean quality of the Robusta coffee plant that intercropped with a 
3-year-old rubber plantation in Songkhla province. Coffee beans from Robusta coffee plants were compared 
under two manipulations as two treatments:  ( T1)  no watering regime, without- fertilizer application, and 
harvesting twice a season, and ( T2)  watering regime, fertilizer application, and harvesting every week, 
regarding physical characteristics, green bean defects, and commercial size. The study found that the coffee 
beans in T2 resulted in a high percentage (50.99%) in bean’s normality and low defected beans (17.06%) 
with a significant difference. Green beans from T2 significantly increased in diameter, volume, surface area, 
and bulk density.  As a result, the proportion of commercial sizes larger than 7. 14 mm was high as 23% , 
whereas, in the T1 was found 70% in the small size (less than 6.35 mm). This study indicates that orchard 
manipulations by water regime, fertilizer application, and harvesting methods for the rubber-robusta coffee 
intercropping system could improve the quantity and quality of green coffee beans in commercial 
production. 
 
Keywords: Fine Robusta, Defect of coffee beans, Rubber intercrop, Coffea canephora 
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การศึกษาอัตราการใชน้ ้าของทุเรียนหมอนทองระยะก่อนเก็บเกี่ยวในพื นที่ภาคใต้ของไทยด้วยเซนเซอร์เซปโฟล 

เจษฎา โสภารัตน์1* และ นิลุบล นวลจันทร์คง2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภมูิอากาศจุลภาค ต่อการใช้น ้าของทุเรยีนหมอนทอง เพื่อท้าความเข้าใจการสอบสนองทาง
สรีรวิทยา ส้าหรับการจัดการด้านชลประทาน ท้าการศึกษาปรมิาณการใช้น ้าของต้นทุเรียนหมอนทองอายุ 20 ปี ในสภาพพื นทีล่าด
เขาของ อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ภายใต้สภาพภูอากาศภาคใต้ของไทย ด้วยเซนเซอร์เซปโฟลชนิดน้าความร้อน ผลการศึกษา
พบว่าอัตราการไหลของน ้าในท่อไซเลมของลา้ต้น (ET) แปรผันตามปัจจัยภูมิอากาศจลุภาค รูปแบบความสมัพันธ์อธิบายไดด้้วย
สมการโลจสิติก โดยที่ค่ารังสีดวงอาทิตย์ (Rs) และค่าความดันไอขาดหาย (VPD) มีค่า R2 เท่ากับ 0.7934 และ 0.9337 ตามล้าดบั 
ค่า VPD ที่ 1.1 kPa และค่า Rs ที่ 128 W.m-2 เป็นระดับท่ีท้าให้ทุเรียนหมอนทองมีอัตราความเร็วของการดูดใช้น ้าสูงท่ีสุด และคา่ 
VPD ที่เกิน 2.0 kPa และค่า Rs ที่ 300 W.m-2 เป็นระดับท่ีจ้ากดัการใช้น ้าของต้นทุเรียนหมอนทอง ค่าเฉลี่ยปรมิาณการใช้น ้าต้น
ทุเรียนท่ีมีขนาดเส้นรอบวงล้าต้น 110 ซม. ใช้น ้าอยู่ในช่วง 42 – 132 ลิตรต่อต้นต่อวัน และต้นทุเรยีนที่มีขนาดเส้นรอบวงล้าต้น 88.8 
และ 89.6 ซม. ใช้น ้าอยู่ในช่วง 28 – 90 ลิตรต่อต้นต่อวัน ผลการศกึษาดังกล่าวชี ว่าทุเรียนหมอนทอง ที่ปลูกในพื นท่ีลาดเขามีความ
อ่อนไหวต่อปัจจัยภูมิอากาศจลุภาค ดังนั นการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบระหวา่งพื นที่ในภาคใต้ และภาคตะวันออกที่มีภมูิอากาศ
จุลภาคต่างกัน จึงมีความส้าคัญตอ่การจัดการในแต่ละพื นท่ี  

ค้าส้าคัญ: ภูมิอากาศจลุภาค การไหลของน ้าในท่อไซเลม ทุเรียนหมอนทอง 
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Sap flow measurement of Monthong durian during pre-harvesting stage in Southern 
Thailand 

Jessada Sopharat1* and Nilubol Nuanjunkong2 

Abstract 

The study was to investigate the effect of micro-climate on physiological response of Monthong durian 
trees, providing contribution in irrigation managements. Heat dissipation sap flow probes had been used to 
monitor xylem sap flow of the trunks of 20-year-old durian trees in the condition of Southern Thailand. The 
relations of climatic factors and sap flow were explained with logistic functions. The results showed that xylem 
sap flow (ET) fluctuated with climatic factors; solar radiation (Rs), vapor pressure deficit (VPD); R2 = 0.7934 and 
0.9337, respectively. Over 1.1 kPa of VPD and 300 W.m-2 of Rs was the constraint in water uptake of durian trees. 
The daily water uses of trees with 110 and 88.8 – 89.6 cm perimeter were 42 - 132 and 28 - 90 L.tree-1.d-1, 
respectively. The results showed that sap flow of Monthong durian trees in the condition of tropical humid of 
Southern Thailand was highly sensitive with variations of micro-climate. The further study in the regions of 
Eastern Thailand where the micro-climate is distinct needs to be performed for comparing.     

     
Keywords: micro-climate, xylem sap flow; durian tree  
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การศึกษาอัตราการใชน้ ้าของทุเรียนหมอนทองระยะก่อนเก็บเกี่ยวในพื นที่ภาคใต้ของไทยด้วยเซนเซอร์เซปโฟล 

เจษฎา โสภารัตน์1* และ นิลุบล นวลจันทร์คง2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภมูิอากาศจุลภาค ต่อการใช้น ้าของทุเรยีนหมอนทอง เพื่อท้าความเข้าใจการสอบสนองทาง
สรีรวิทยา ส้าหรับการจัดการด้านชลประทาน ท้าการศึกษาปรมิาณการใช้น ้าของต้นทุเรียนหมอนทองอายุ 20 ปี ในสภาพพื นทีล่าด
เขาของ อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ภายใต้สภาพภูอากาศภาคใต้ของไทย ด้วยเซนเซอร์เซปโฟลชนิดน้าความร้อน ผลการศึกษา
พบว่าอัตราการไหลของน ้าในท่อไซเลมของลา้ต้น (ET) แปรผันตามปัจจัยภูมิอากาศจลุภาค รูปแบบความสมัพันธ์อธิบายไดด้้วย
สมการโลจสิติก โดยที่ค่ารังสีดวงอาทิตย์ (Rs) และค่าความดันไอขาดหาย (VPD) มีค่า R2 เท่ากับ 0.7934 และ 0.9337 ตามล้าดบั 
ค่า VPD ที่ 1.1 kPa และค่า Rs ที่ 128 W.m-2 เป็นระดับท่ีท้าให้ทุเรียนหมอนทองมีอัตราความเร็วของการดูดใช้น ้าสูงท่ีสุด และคา่ 
VPD ที่เกิน 2.0 kPa และค่า Rs ที่ 300 W.m-2 เป็นระดับท่ีจ้ากดัการใช้น ้าของต้นทุเรียนหมอนทอง ค่าเฉลี่ยปรมิาณการใช้น ้าต้น
ทุเรียนท่ีมีขนาดเส้นรอบวงล้าต้น 110 ซม. ใช้น ้าอยู่ในช่วง 42 – 132 ลิตรต่อต้นต่อวัน และต้นทุเรยีนที่มีขนาดเส้นรอบวงล้าต้น 88.8 
และ 89.6 ซม. ใช้น ้าอยู่ในช่วง 28 – 90 ลิตรต่อต้นต่อวัน ผลการศกึษาดังกล่าวชี ว่าทุเรียนหมอนทอง ที่ปลูกในพื นท่ีลาดเขามีความ
อ่อนไหวต่อปัจจัยภูมิอากาศจลุภาค ดังนั นการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบระหวา่งพื นที่ในภาคใต้ และภาคตะวันออกที่มีภมูิอากาศ
จุลภาคต่างกัน จึงมีความส้าคัญตอ่การจัดการในแต่ละพื นท่ี  

ค้าส้าคัญ: ภูมิอากาศจลุภาค การไหลของน ้าในท่อไซเลม ทุเรียนหมอนทอง 
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เจลยางสนผสมน ้ามันอบเชยก่อตัวในแหล่งก้าเนิดบรรจุยาอิมาทินิบเมสิเลทยับยั งเซลล์มะเร็งล้าไส้ใหญ่และ
ล้าไส้ตรง 

 

อิ มอง เคียง1, ต่อศักดิ์ อินทรไพโรจน์2, จงจันท์ มหาดเล็ก3 และธวัชชัย แพชมัด4* 

 

บทคัดย่อ 
ระบบน าส่งยาเฉพาะที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความเข้มข้นยาบริเวณต าแหน่งเป้าหมายและลดความเป็นพิษของยาทั่ว

ร่างกาย เจลก่อตัวในแหล่งก าเนิดเป็นรูปแบบสารละลายส าหรับฉีดซึ่งประกอบด้วยสารก่อเจลและสารออกฤทธ์ิในตัวท าละลาย
ที่มีความเข้ากันได้กับร่างกาย โดยต ารับในรูปแบบสารละลายนี้เปลี่ยนรูปเป็นเจลหรือสภาพคล้ายเมทริกซ์ภายหลังการฉีดสู่
ตัวกลางที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบ เช่น ของเหลวในร่างกาย ด้วยกลไกการแลกเปลี่ยนตัวท าละลาย ยางสนเป็นวัสดุธรรมชาติที่
น่าสนใจท่ีมาจากต้นสนและสามารถจัดหาได้ในประเทศ สารนีเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สลายตัวทางชีวภาพและมีความเข้ากันได้
กับร่างกาย โดยมีการใช้ในการเตรียมไมโครแคปซูลและเคลือบฟิล์ม โดยอาศัยคุณสมบติไม่ละลายน้ าและป้องกันความช้ืนได้ดี
ของยางสน ส าหรับงานวิจัยนี้เจลยางสนผสมน้ ามันอบเชยก่อตัวในแหล่งก าเนิดได้ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับน าส่งยาอิมาทินิบเมสิเลท
แบบออกฤทธ์ินาน เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง น้ ามันอบเชยมีฤทธิ์แรงในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด
และเสริมฤทธิ์นี้ได้กับยาอิมาทินิบเมสิเลท งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษาผลของความเข้มข้นของยางสนและการเติมน้ ามัน
อบเชยต่อสมบัติเคมีกายภาพของเจลยางสนผสมน้ ามันอบเชยก่อตัวในแหล่งก าเนิดทีไ่ด้ถูกพัฒนาขึ้น ได้แก่ ความหนืด รูปแบบ
การไหล ความสามารถในการฉีด การยึดติด การก่อตัวเป็นเจล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิว และการควบคุมการปลดปล่อย
ยา รวมทั้งความเป็นพิษต่อมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง พบว่าต ารับทั้งหมดมีการไหลแบบนิวโตเนียนและมีความหนืดน้อย
กว่า 266.9 เซนติพอยซ์ และสามารถฉีดได้ง่าย การเติมน้ ามันอบเชยลดความแข็งและเพิ่มการยึดติดให้ต ารับ การก่อตัวของเจล
เพิ่มขึ้นตามเวลาหลังสัมผัสตัวกลางที่เป็นบัฟเฟอร์ภายใต้การสังเกตุใต้กล้องจุลทรรศน์  การเติมน้ ามับอบเชยมีผลต่อการ
แยกวัฏภาคของยางสนมาสู่เนื้อเจลจากการสังเกตปรากฏการณ์ระหว่างพื้นผิว โดยยาอิมาทินิบเมสิเลทมีการปลดปล่อยได้
ยาวนานถึง 28 วัน ภาพถ่ายสภาพพื้นผิวจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนท าให้เห็นโครงสร้างที่มีความพรุนคล้ายฟองน้ าน้อยลง
เมื่อความเข้มข้นของยางสนในต ารับมากขึ้นหรือมีการเติมน้ ามันอบเชย จากการที่เนื้อเจลต้านทานการแพร่ของน้ าที่มากขึ้น  
นอกจากน้ีเจลยางสนผสมน้ ามันอบเชยก่อตัวในแหล่งก าเนิดยับยั้งเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงชนิดเอชซีที 116 และเอช
ที 29 ได้หลังการบ่มที่เวลาต่างๆ ดังนั้นเจลยางสนผสมน้ ามันอบเชยก่อตัวในแหล่งก าเนิดมีศักยภาพในการน าส่งยาอิมาทินิบเม
สิเลทให้ยาวนานส าหรับยับยั้งมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 
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Imatinib Mesylate-Loaded Rosin/Cinnamon Oil-Based In Situ Forming Gel Against 
Colorectal Cancer Cells 

 
 

Ei Mon Khaing1, Torsak Intarapirote2,, Jongjan Mahadlek3, and Thawatchai Phaechamud4,* 
 

Abstract 
 

Localized delivery system has been designed to improve drug concentration around target site 
and reduce systemic drug toxicity.  In situ forming gel ( ISG)  system is injectable solution dosage form 
consisted of gel forming agent and active ingredients dissolving in biocompatible solvents. ISG transforms 
from solution state into gel or matrix-like after being injected into an aqueous environment such as 
physiological fluid via solvent exchange mechanism. Rosin is an interesting natural material obtained from 
pine trees, which is locally available, eco-friendly, biodegradable, and biocompatible. It has been used for 
microencapsulation and film coating owing to its aqueous insolubility of good moisture barrier properties. 
For this research rosin/ cinnamon oil (CO) -based ISG was developed for sustained delivery of imatinib 
mesylate ( IM)  against colorectal cancer cells. CO has potent anticancer activities against various cancer 
cells, as well as synergistic effect with IM on colorectal cancer cells. The aim of this research is to 
investigate the effect of rosin concentration and CO addition on physicochemical properties (viscosity, 
rheology, injectability, mechanical & adhesiveness characters, gel formation and interface interaction) and 
in vitro drug release from developed IM-loaded rosin/ CO based ISG systems.  Moreover, cytotoxicity of 
prepared ISG system was evaluated against colorectal cancer cells (HCT-116 and HT-29 cell) using WST-1 
cell viability assay. All formulations exhibited Newtonian flow behavior with viscosity less than 266.9 cPs, 
and ease of injectability.  Inclusion of CO decreased hardness and increased adhesive force whereas 
promoted higher release of IM.  Gel formation was increased with time after contact phosphate buffer 
under microscopic observation.  CO addition influenced on phase separation into gel structure from 
interfacial phenomena observation. Drug release was sustained over a period of 28 days. Surface 
topography from SEM revealed less porous scaffold for higher concentrated rosin-based ISM and inclusion 
of CO enhanced gel resistance to water diffusion. All tested ISGs revealed cytotoxicity against HCT-116 and 
HT-29 cell lines at different incubation times.  Thus, CO-loaded rosin-based ISG exhibited as potential 
sustained IM delivery for cancer chemotherapy against colorectal cancer cells. 

 

Keywords: Rosin, In situ forming gel, Cinnamon oil, Imatinib mesylate, Colorecta 
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การศึกษาสมบัติของน ้ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลท่ีปราศจากแอลกอฮอล์ 
 

ประภาพร บุญม1ี* ปาณิสรา สุวรรณมณ2ี และเปรมวดี ศิริพิทยา2 
 

บทคัดย่อ 
น ้ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลท่ีปราศจากแอลกอฮอล์เป็นต้ารับที่น่าสนใจส้าหรับการรักษาโรค

เชื อราในช่องปาก เพราะเป็นของเหลวที่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงภายในช่องปาก และสะดวกในการใช้ส้าหรับผู้ป่วย 
การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมีของต้ารับน ้ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยา
โคลไตรมาโซลที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์นี เตรียมจากไมโครอิมัลชันประเภทน ้ามันในน ้าที่ได้จากการศึกษา
พฤติกรรมวัฏภาคของระบบท่ีมีส่วนประกอบแตกต่างกัน โดยน้าไมโครอิมัลชันที่เลือกมาผสมกับตัวยาส้าคัญและสารช่วยที่
เหมาะสม จากนั นน้าไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมี ผลการศึกษาพบว่าระบบทีป่ระกอบด้วยทวีน 80, 3:2 
กรดโอเลอิก:น ้ามันกานพลู, และ 1:1 น ้า:พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 หรือ 1:1 น ้า:โพรพิลีนไกลคอล ใหพ้ื นที่ไมโครอิมัลชันขนาด
ค่อนข้างใหญ่และไมโครอิมัลชันประเภทน ้ามันในน ้าสามารถเกิดได้ เองเมื่อความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวค่อนข้างต่้า จึง
เตรียมน ้ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชัน 2 ต้ารับจาก 2 ระบบนี โดยน้าไมโครอิมัลชันประเภทน ้ามันในน ้าที่เลือกจากพื นที่ไมโคร
อิมัลชันในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมมาผสมกับยาโคลไตรมาโซลเป็นตัวยาส้าคัญ แซคคารินโซเดียมเป็นสารแต่งรสหวาน 
และโซเดียมเบนโซเอทเป็นสารกันเสยี ซึ่งพบว่าต้ารับท่ีเตรียมได้มีสมบัติทางกายภาพทีน่่าพึงพอใจและมีความคงตัวทางเคมีเมื่อ
เก็บในภาชนะแก้วใสที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30 วัน 
 

ค้าส้าคัญ : ยาโคลไตรมาโซล น ้ายาบ้วนปากไมโครอิมลัชัน โรคเชื อราในช่องปาก ยาต้านเชื อรา 
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Characterization of Clotrimazole-Loaded Microemulsion-Mouthwashes without Alcohol 
 

Prapaporn Boonme1*, Panisara Suwanmanee2, and Premwadee Siripittaya2 
 

Abstract 
Formulations of alcohol-free clotrimazole-containing microemulsion-mouthwashes have been 

interesting for treatment of oral candidiasis. Their liquid form can be thoroughly distributed inside the oral 
cavity and convenient for usage of the patients. This study aimed to determine physical properties and 
chemical stability of clotrimazole-loaded microemulsion-mouthwashes without alcohol. The products 
were prepared from oil-in-water microemulsions obtained from investigation of phase behavior of various 
systems composed of different components by mixing the selected microemulsions with an active drug 
and suitable excipients. Afterwards, they were evaluated for physical properties and chemical stability. 
The results showed that the systems composed of Tween 80, 3:2 oleic acid:clove oil, and 1:1 
water:polyethylene glycol 400 or 1:1 water:propylene glycol provided quite large microemulsion regions 
and oil-in-water microemulsions could spontaneously form at relatively low surfactant concentrations. 
Two microemulsion-mouthwashes were therefore prepared from these two systems by mixing the oil-in-
water microemulsions chosen from microemulsion regions of the pseudoternary phase diagrams with 
clotrimazole as active drug, sodium saccharin as sweetener, and sodium benzoate as preservative. It was 
found that the prepared formulations possessed satisfactory physical characteristics and chemical stability 
after being kept in clear glass containers at room temperature for at least 30 days. 
 

Keywords: Clotrimazole, Microemulsion-mouthwash, Oral candidiasis, Antifungal drug 
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Abstract 
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and oil-in-water microemulsions could spontaneously form at relatively low surfactant concentrations. 
Two microemulsion-mouthwashes were therefore prepared from these two systems by mixing the oil-in-
water microemulsions chosen from microemulsion regions of the pseudoternary phase diagrams with 
clotrimazole as active drug, sodium saccharin as sweetener, and sodium benzoate as preservative. It was 
found that the prepared formulations possessed satisfactory physical characteristics and chemical stability 
after being kept in clear glass containers at room temperature for at least 30 days. 
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การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดเพคตินจากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้ 
 

ณัฏฐวี ธาราพิทักษ์วงศ์1 ปพิชญา ใจปัญญา1 ชญาภา บญุญฤทธิ์1 กวินนาถ พงษ์เมษา2 และนภารตัน์ จิวาลักษณ์3* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณและเปรียบเทียบร้อยละผลผลิตของเพคติน ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ

และเปรียบเทียบเพคตินที่สกัดได้จากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้ จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด 
เปลือกเงาะ เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลือกกล้วย และเปลือกแก้วมังกร โดยการน าเศษเหลือท้ิงจากเปลือก
ผักและผลไม้ที่ท าแห้งมาสกัดเพคตินโดยใช้น้ าส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v โดยใช้ปริมาณผงบดของเปลือกผักและผลไม้แห้งใน
ปริมาณชนิดละ 10 กรัม โดยใช้อัตราส่วนต่อน้ าส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v เท่ากับ 1 กรัม : 20 มิลลิลิตร ที่สภาวะอุณหภูมิการ
สกัด 90 °C เวลา 2 ช่ัวโมง และท าการตกตะกอนเพคตินด้วยเอทานอล พบว่า สารเพคตินจากเปลือกมะนาวมีร้อยละของ
ผลผลิตมากท่ีสุดคือ 16.6 % และสารเพคตินที่สกัดจากเปลือกมังคุดมีปริมาณของสารเพคตินน้อยท่ีสุด โดยมีร้อยละผลผลติคอื 
6.9 % ซึ่งจากการเปรียบเทียบสีของเพคตินที่สกัดได้ พบว่า สีของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด มีความแตกต่าง
กัน โดยเพคตินจากเงาะให้สีน้ าตาล เพคตินจากกล้วยให้สีน้ าตาลเข้ม เพคตินจากมังคุดให้สีน้ าตาลแดง เพคตินจากแก้วมังกรให้
สีเหลืองอมชมพู เพคตินจากมะกรูดให้สีเหลืองเข้ม ส่วนเพคตินจากเปลือกทุเรียน เพคตินจากส้มโอ และเพคตินจากมะนาวให้สี
เหลืองไข่ นอกจากน้ี ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเพื่อเปรียบเทียบความหนืดของสารเพคติน พบว่า เพคตินที่ได้จาก
การสกัดจากเปลือกมังคุด มีค่าความหนืดมากที่สุด ส่วนเปลือกเงาะ เปลือกแก้วมังกร เปลือกทุเรียน เปลือกส้มโอ มีความหนืด
มากเป็นล าดับถัดมา และเพคตินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกกล้วย เปลือกมะนาว และเปลือกมะกรูดมีความหนืดน้อยที่สุด 
ดังนั้น ผลจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเพคตินทีส่กัดได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการวิจัยครั้งต่อไป
และการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางค์ เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : เพคติน, เศษเหลือท้ิงจากเปลือกผักและผลไม้, คุณสมบัติทางกายภาพ 
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Comparison of Physical Properties of Pectin Extract from  
Vegetable and Fruit Peel Residues 

 
Nattawee Tarapitakwong1 Papitchaya Jaipunya1 Chayapa Bunyarit1  

Kawinnart Pongmesa2 and Naparat Jiwalak3* 
 

Abstract 
 This research aimed to quantify and compare the percent yield of pectin and study the physical 
properties and compare extracted pectin from 8 types of the fruit and vegetable peel leftovers such as from 
durian, mangosteen, rambutan, pomelo, lime, kaffir lime, banana, and dragon fruit. The method to compare 
the yield percentage (% Yield) was by drying examples and extracting them using vinegar (5% v/v). In this 
research, the amount of powder from fruit peels was set at 10 grams while the proportion of powder and 
5% v/v vinegar was 1 gram:  20 ml, at the extraction temperature of 90 °C for 2 hours, and the pectin was 
precipitated using Ethanol.  It was found that pectin from lime peels held the highest percentage of yield, 
16.6% , and pectin from mangosteen peels held the least percentage of yield, 6.9%. Moreover, the colors 
of the extracted peels were different; pectin from rambutan was brown; pectin from banana was dark brown; 
pectin from mangosteen was red- brown; pectin from dragon fruit was yellow- pink; pectin from Kaffir lime 
was dark yellow; and pectin from durian, pomelo, and lime was light yellow.  Furthermore, researchers 
analyzed the peels’ physical characteristics to compare their pectin viscosity. The result revealed that pectin 
from mangosteen was the most viscous; pectin from rambutan, dragon fruit, durian and pomelo was less 
viscous; and pectin from banana, lime and kaffir lime were the least viscous.  The results of the physical 
characteristics of extracted pectin can be used as ground for future research and developing products such 
as food products and cosmetic products. 
 
Keywords: pectin, Leftovers from peels of vegetables and fruits, physical properties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมสารเคลือบผิวจากน ้ายางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกาจากยางธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการโซลเจล 

อนุธิดา สุวรรณ1, นัฐพงษ์  สุขวิพัฒน์2, อนุวัติ แซ่ตั้ง3, นิธินาถ แซ่ตั้ง4* 

บทคัดย่อ 

น้้ายางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา (H-WPUS) แบบใหม่สามารถเตรียมได้ส้าเร็จด้วยกระบวนการโซลเจล โดยพอลิออลจาก
ยางธรรมชาติจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมน้้ายางพอลิยูริเทน (WPU) และน้้ายางไฮบริดพอลิยูริเทน (H-WPU) ซึ่ง H-WPU ถูก
เตรียมผ่านกระบวนการโซลเจลระหว่างกลุ่มเทอร์มินอลเอมีนของ (3 -อะมิโนโพรพิล)ไตรเอทอกซีไซเลน (APTES) กับกลุ่ม NCO 
ของพรีพอลิเมอร์พอลิยูริเทน และ WPU ถูกเตรียมผ่านกระบวนการพรีพอลิเมอร์โดยไม่มี APTES ท้าการศึกษาผลของปริมาณ 
นาโนซิลิกาทีร่้อยละ 5-15 โดยน้้าหนัก โดยท้าการวัดการกระจายตัวและขนาดอนุภาคด้วยเครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโน และ
ตรวจวัดสัณฐานวิทยาด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งผ่าน โดย WPU และ H-WPU มีเสถียรภาพท่ีดีและมปีรมิาณของแขง็
ร้อยละ 20 ซึ่ง H-WPU จะมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า WPU โดยการเติมซิลิกาลงใน H-WPU เกิดกระจายตัวที่ดีและช่วยลดการ
รวมตัว ในทางกลับกันการเติมซิลิกาใน WPU จะเกิดการรวมตัวที่น้าไปสู่การแยกเฟส โดยฟิล์ม H-WPUS มีค่าความมันวาวของ
พื้นผิวต่้า (13.60 GU) และมีสีเหลืงขุ่นตามปริมาณซิลิกาที่เพิ่มขึ้น โดยซิลิกาที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 ถึง 15 โดยน้้าหนัก ค่าความ
ต้านแรงดึงของฟิล์ม H-WPUS เพิ่มขึ้นจาก 792 kPa เป็น 1,582 kPa และค่าดูดซึมน้้าลดลงจากร้อยละ 27 เป็น 17 ตามล้าดับ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า H-WPU สามารถเตรียมเป็นฟิล์ม H-WPUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค้าส้าคัญ : พอลิยูริเทนสูตรน้้า ยางธรรมชาติ ซิลิกา สารประกอบไซเลน กระบวนการโซลเจล สารเคลือบผิว 
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Comparison of Physical Properties of Pectin Extract from  
Vegetable and Fruit Peel Residues 

 
Nattawee Tarapitakwong1 Papitchaya Jaipunya1 Chayapa Bunyarit1  

Kawinnart Pongmesa2 and Naparat Jiwalak3* 
 

Abstract 
 This research aimed to quantify and compare the percent yield of pectin and study the physical 
properties and compare extracted pectin from 8 types of the fruit and vegetable peel leftovers such as from 
durian, mangosteen, rambutan, pomelo, lime, kaffir lime, banana, and dragon fruit. The method to compare 
the yield percentage (% Yield) was by drying examples and extracting them using vinegar (5% v/v). In this 
research, the amount of powder from fruit peels was set at 10 grams while the proportion of powder and 
5% v/v vinegar was 1 gram:  20 ml, at the extraction temperature of 90 °C for 2 hours, and the pectin was 
precipitated using Ethanol.  It was found that pectin from lime peels held the highest percentage of yield, 
16.6% , and pectin from mangosteen peels held the least percentage of yield, 6.9%. Moreover, the colors 
of the extracted peels were different; pectin from rambutan was brown; pectin from banana was dark brown; 
pectin from mangosteen was red- brown; pectin from dragon fruit was yellow- pink; pectin from Kaffir lime 
was dark yellow; and pectin from durian, pomelo, and lime was light yellow.  Furthermore, researchers 
analyzed the peels’ physical characteristics to compare their pectin viscosity. The result revealed that pectin 
from mangosteen was the most viscous; pectin from rambutan, dragon fruit, durian and pomelo was less 
viscous; and pectin from banana, lime and kaffir lime were the least viscous.  The results of the physical 
characteristics of extracted pectin can be used as ground for future research and developing products such 
as food products and cosmetic products. 
 
Keywords: pectin, Leftovers from peels of vegetables and fruits, physical properties
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บทคัดย่อ 

น้้ายางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา (H-WPUS) แบบใหม่สามารถเตรียมได้ส้าเร็จด้วยกระบวนการโซลเจล โดยพอลิออลจาก
ยางธรรมชาติจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมน้้ายางพอลิยูริเทน (WPU) และน้้ายางไฮบริดพอลิยูริเทน (H-WPU) ซึ่ง H-WPU ถูก
เตรียมผ่านกระบวนการโซลเจลระหว่างกลุ่มเทอร์มินอลเอมีนของ (3 -อะมิโนโพรพิล)ไตรเอทอกซีไซเลน (APTES) กับกลุ่ม NCO 
ของพรีพอลิเมอร์พอลิยูริเทน และ WPU ถูกเตรียมผ่านกระบวนการพรีพอลิเมอร์โดยไม่มี APTES ท้าการศึกษาผลของปริมาณ 
นาโนซิลิกาทีร่้อยละ 5-15 โดยน้้าหนัก โดยท้าการวัดการกระจายตัวและขนาดอนุภาคด้วยเครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโน และ
ตรวจวัดสัณฐานวิทยาด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งผ่าน โดย WPU และ H-WPU มีเสถียรภาพท่ีดีและมีปรมิาณของแขง็
ร้อยละ 20 ซึ่ง H-WPU จะมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า WPU โดยการเติมซิลิกาลงใน H-WPU เกิดกระจายตัวที่ดีและช่วยลดการ
รวมตัว ในทางกลับกันการเติมซิลิกาใน WPU จะเกิดการรวมตัวที่น้าไปสู่การแยกเฟส โดยฟิล์ม H-WPUS มีค่าความมันวาวของ
พื้นผิวต่้า (13.60 GU) และมีสีเหลืงขุ่นตามปริมาณซิลิกาที่เพิ่มขึ้น โดยซิลิกาที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 ถึง 15 โดยน้้าหนัก ค่าความ
ต้านแรงดึงของฟิล์ม H-WPUS เพิ่มขึ้นจาก 792 kPa เป็น 1,582 kPa และค่าดูดซึมน้้าลดลงจากร้อยละ 27 เป็น 17 ตามล้าดับ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า H-WPU สามารถเตรียมเป็นฟิล์ม H-WPUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Preparation of Hybrid Waterborne Polyurethane-Silica Coating based on Natural rubber via 
Sol-gel process 

Anutida Suwan1, Nathapong Sukhawipat2, Anuwat Saetung3, Nitinart Saetung4* 

Abstract 

The new hybrid waterborne polyurethane- silica ( H- WPUS)  was successfully synthesized from sol- gel 
process.  The bio-polyol based on natural rubber (NR)  was used as starting material to synthesize waterborne 
polyurethane (WPU) and hybrid WPU (H-WPU). The hybrid WPU was prepared through sol-gel reaction of the 
terminal amine group of ( 3 - Aminopropyl)  triethoxysilane ( APTES)  with the NCO group of prepolymer 
polyurethane. The WPU was prepared through a prepolymer process without APTES. In addition, the effects of 
the nano-silica filler content of 5-15 %wt were investigated.  The nano-sizer was used to measure the particle 
size distribution, and the shape morphology of dispersion was characterized by TEM spectroscopy.  The WPU 
and hybrid WPU had good stability with a total solid content of about 20%.  The hybrid WPU had a larger 
particle size than WPU.  However, the results showed that adding nano- silica to hybrid WPU- silica via sol- gel 
process gave well dispersion and reduced nano-silica agglomeration.  In contrast, WPU-silica dispersion caused 
agglomeration leading to phase separation. Furthermore, hybrid WPU-silica films showed low surface gloss units 
(13.60 GU)  and appeared opaque in yellow with increasing nano-silica.  In addition, nano-silica increased from  
0 to 15 %wt, the tensile strength of hybrid WPU-silica increased from 792 kPa to 1,582 kPa, and water absorption 
decreased from 27% to 17% , respectively.  The results also showed that the hybrid WPU via sol- gel process 
was effective for preparing hybrid WPU-silica with enhanced performance. 

 

Keywords : Waterborne polyurethane, Natural rubber, Silica, Silane compound, Coating material 
 

ผลของชนิดตัวดูดซับเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ต่อการก าจัดสีย้อมออเรนจ์ II ในน  า 

ณัฐภูมิ เหนียดบตุร, พนิตา สุมานะตระกูล และศรชัย อินทะไชย* 

 

บทคัดย่อ 

 การปนเปื้อนของสีย้อมอินทรีย์ในน ้าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน ้า ในการท้า
การเกษตรและระบบสุขภาพ แม้ว่าได้รับปริมาณสีย้อมในปริมาณน้อยเข้าสู่ร่างกายก็ท้าให้เกิดโรคต่าง ๆ  ดังนั น การก้าจัดโมเลกุล
ของสีย้อมที่ปนเปื้อนในน ้าจึงเป็นงานวิจัยที่ท้าทายและน่าสนใจ ซึ่งสีย้อมออเรนจ์ II ในน ้า มีโครงสร้างเป็นประจุลบ มีความเสถียร
ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ซึ่งจะต้องใช้ตัวดูดซับที่มีพื นผิวที่มีประจุบวกในการก้าจัดสีย้อมออเรนจ์ II ในน ้า ในงานนี  ได้
ท้าการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมออเรนจ์ II ในน ้า ของวัสดุเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (LDH)  ตัวดูดซับชนิดต่าง ๆ 
(MgAl-LDH, NiAl-LDH และ ZnAl-LDH) เตรียมโดยการตกตะกอนร่วม และพิสูจน์เอกลักษณะของตัวดูดซับโดยเทคนิค XRD และ 
FT-IR  จากรูปแบบการเลี ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) ของตัวดูดซับทั งหมด แสดงระนาบ (003) ที่ต้าแหน่ง 2 ประมาณ 11.5 ซึง่
สอดคล้องกับโครงสร้าง LDH  และจากสเปกตรัมอินฟราเรด แสดงแถบลักษณะเฉพาะประมาณ 1379 - 1383 cm-1 เนื่องจาก
โหมดการสั่นแบบยืดของคาร์บอเนต (CO3

2-) ผลที่ได้บอกถึงการรวมตัวของ LDH ด้วย CO3
2- ระหว่างชั นของ MgAl-LDH, NiAl-

LDH และ ZnAl-LDH  จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ พบว่า ตัวดูดซับทั ง 3 ชนิด ให้ประสิทธิภาพสูงในการก้าจัดสีย้อมออ
เรนจ์ II ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต และอาจเกิดการแลกเปลี่ยนประจุลบ โดยที่ NiAl-LDH เป็นตัวดูดซับที่ดีที่สุด ซึ่ง
อาจมาจากลักษณะจ้าเพาะทางพื นผิวและโครงสร้าง 

ค าส าคัญ : น ้าเสีย, ออเรนจ์ II, MgAl-LDH, NiAl-LDH, ZnAl-LDH 
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Preparation of Hybrid Waterborne Polyurethane-Silica Coating based on Natural rubber via 
Sol-gel process 
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Abstract 

The new hybrid waterborne polyurethane- silica ( H- WPUS)  was successfully synthesized from sol- gel 
process.  The bio-polyol based on natural rubber (NR)  was used as starting material to synthesize waterborne 
polyurethane (WPU) and hybrid WPU (H-WPU). The hybrid WPU was prepared through sol-gel reaction of the 
terminal amine group of ( 3 - Aminopropyl)  triethoxysilane ( APTES)  with the NCO group of prepolymer 
polyurethane. The WPU was prepared through a prepolymer process without APTES. In addition, the effects of 
the nano-silica filler content of 5-15 %wt were investigated.  The nano-sizer was used to measure the particle 
size distribution, and the shape morphology of dispersion was characterized by TEM spectroscopy.  The WPU 
and hybrid WPU had good stability with a total solid content of about 20%.  The hybrid WPU had a larger 
particle size than WPU.  However, the results showed that adding nano- silica to hybrid WPU- silica via sol- gel 
process gave well dispersion and reduced nano-silica agglomeration.  In contrast, WPU-silica dispersion caused 
agglomeration leading to phase separation. Furthermore, hybrid WPU-silica films showed low surface gloss units 
(13.60 GU)  and appeared opaque in yellow with increasing nano-silica.  In addition, nano-silica increased from  
0 to 15 %wt, the tensile strength of hybrid WPU-silica increased from 792 kPa to 1,582 kPa, and water absorption 
decreased from 27% to 17% , respectively.  The results also showed that the hybrid WPU via sol- gel process 
was effective for preparing hybrid WPU-silica with enhanced performance. 
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เรนจ์ II ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต และอาจเกิดการแลกเปลี่ยนประจุลบ โดยที่ NiAl-LDH เป็นตัวดูดซับที่ดีที่สุด ซึ่ง
อาจมาจากลักษณะจ้าเพาะทางพื นผิวและโครงสร้าง 
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The effect of various type of layered double hydroxide adsorbents on  
removing orange II dye 

Nattapoom Niedbut, Panita Sumanatrakul and Sonchai Intachai* 
 

Abstract 
 The contamination of organic dye in water is a serious topic of environmental problems, impacting on 
water shortage for agriculture and health system.   Even very low amount of dye into body has still caused 
severe diseases, thus the removal of dye molecule contaminated in water is a challenging and interesting 
research. Orang II dye presents anionic structure in water that is stable on high pressure and temperature.  As a 
result, positively charge-surface adsorbent shows high affinity on capturing orang II.  The adsorption efficacy of 
orange II dye in water was studied for a double layer hydroxide (LDH)  material.  Various adsorbent (MgAl-LDH, 
NiAl-LDH and ZnAl-LDH)  were carried out by co-precipitation, and characterized by XRD and FT- IR.   The XRD 
patterns of all adsorbent revealed the ( 003)  reflection at 2 about 11. 5 which was corresponding to LDH 
structure.   The infrared spectra showed the characteristic band about 1379 - 1383 cm-1 due to the stretching 
vibration mode of carbonate ( CO3

2- ) .   The result could be indicative of the formation of LDH with interlayer 
CO3

2-The capacity of MgAl- LDH, NiAl- LDH and ZnAl- LDH was highly effective on remining orang II as a result of 
the electrostatic interaction, where NiAl- LDH was the best adsorbent that might be due to the surface and 
structure characteristics. 

Keywords: Waste water, Orang II, MgAl-LDH, NiAl-LDH, ZnAl-LDH 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในพืชกระท่อมต่อการยับยั้งการท างาน 
ของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสและแอลฟา-กลูโคซิเดส ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง 

นุชจรี บัณฑิตชน1 และพนิตา ก้งซุน่2 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเมื่อคนเรามีอายุท่ีมากขึ้น ท าให้มีโรคตามมามากมาย โดยส่วนใหญ่แล้วโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคอัลไซ

เมอร์ และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงยาที่สามารถบรรเทาอาการซึ่งอาจมีผลข้างเคียงต่อ
ร่างกายตามมา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองหาสารออกฤทธ์ิจากพืชกระท่อมที่มีศักยภาพต่อการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิล
โคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง จากผลการค านวณพบว่าสารออกฤทธ์ิจากพืช
กระท่อม มคีวามสามารถในการยึดจับของเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด พบว่าสารที่ให้ค่าพลังงานสูงสุด ในการยึดจับกับเอนไซม์อะซิทิล
โคลีนเอสเตอเรส  คือ สารไอโซมิทราฟิลลีน (BE -11.42, %Cluster 100) และสารที่ให้ค่าพลังงานสูงสุด ในการยึดจับกับเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดสในโรคเบาหวาน คือ สารสติปปูเลติน (BE -11.87, %Cluster 100) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการค านวณนี้สามารถ
ช่วยลดเวลาและงบประมาณในการทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมถึงใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสชั
อันจะน าไปสู่การควบคุมและบรรเทาอาการของโรคดังกล่าวได้ 
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The effect of various type of layered double hydroxide adsorbents on  
removing orange II dye 

Nattapoom Niedbut, Panita Sumanatrakul and Sonchai Intachai* 
 

Abstract 
 The contamination of organic dye in water is a serious topic of environmental problems, impacting on 
water shortage for agriculture and health system.   Even very low amount of dye into body has still caused 
severe diseases, thus the removal of dye molecule contaminated in water is a challenging and interesting 
research. Orang II dye presents anionic structure in water that is stable on high pressure and temperature.  As a 
result, positively charge-surface adsorbent shows high affinity on capturing orang II.  The adsorption efficacy of 
orange II dye in water was studied for a double layer hydroxide (LDH)  material.  Various adsorbent (MgAl-LDH, 
NiAl-LDH and ZnAl-LDH)  were carried out by co-precipitation, and characterized by XRD and FT- IR.   The XRD 
patterns of all adsorbent revealed the ( 003)  reflection at 2 about 11. 5 which was corresponding to LDH 
structure.   The infrared spectra showed the characteristic band about 1379 - 1 383 cm-1 due to the stretching 
vibration mode of carbonate ( CO3

2- ) .   The result could be indicative of the formation of LDH with interlayer 
CO3

2-The capacity of MgAl- LDH, NiAl- LDH and ZnAl- LDH was highly effective on remining orang II as a result of 
the electrostatic interaction, where NiAl- LDH was the best adsorbent that might be due to the surface and 
structure characteristics. 

Keywords: Waste water, Orang II, MgAl-LDH, NiAl-LDH, ZnAl-LDH 
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Screening the potential of bioactive in Kratom inhibition activity 
of acetylcholinesterase and alpha-glucosidase by molecular docking technique 

Nootcharee Banditchon1 and Panita Kongsune2 

Abstract 
 Currently, the aging population is responsible for a number of ailments. Alzheimer's disease is one 
of the most common illnesses that affect the elderly. With diabetes, a chronic illness that is incurable Only 
medicines can treat symptoms that could have negative repercussions on the body. The goal of this study 
was to look for Kratom active compounds that might inhibit the acetylcholinesterase enzyme.  and the 
alpha- glucosidase enzyme using molecular docking methods According to the calculations, the Kratom 
active ingredient has the capacity to bind the two types of enzymes identified as the material with the 
highest energy value.  Isomitrafilline had the strongest acetylcholine esterase binding ( BE - 11. 42, percent 
Cluster 100), and it also had the most energy. For laboratory research, the estimated data can help shorten 
the duration and cost.  It also serves as a benchmark for pharmaceutical and medical advancements that 
would reduce and regulate the symptoms of such illnesses. 
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การกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต ่าในบรรยากาศผสมคลอไรด์ 
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และพลอยไพลิน นัคราช4 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่่าในบรรยากาศผสมคลอไรด์ การวิจัยเริ่มต้น
ตั้งแต่การเตรียมช้ินงานแล้วศึกษาสภาพผิวของช้ินงาน ศึกษาคุณสมบัติทางกล ศึกษาโครงสร้างจุลภาค และองค์ประกอบทางเคมี 
ผลการศึกษาพบว่าผิวของช้ินงานสนิมน้ันขรุขระและลอกร่อนแตกต่างจากผิวของช้ินงานปกติที่มีผิวค่อนข้างเรียบและไม่ลอกร่อน 
ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยและค่าความแข็งแรงดึงครากเฉลี่ยของช้ินงานปกติมากกว่าช้ินงานสนิมอยู่ที่5.39% และ 2.32% 
ตามล่าดับ เนื่องจากเกิดผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนบนผวิของช้ินงานสนิม ท่าให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเข้มข้นของความเค้นที่สูง เมื่อ
ช้ินงานได้รับแรงดึงจึงเกิดรอยร้าวและแตกหักได้ง่ายกว่า ผิวของช้ินงานปกติประกอบด้วยธาตุเหล็ก ออกซิเจน คาร์บอน และ
ซิลิกอน ส่วนผิวของช้ินงานสนิมประกอบด้วยธาตุที่เป็นองค์ประกอบเหมือนกันกับช้ินงานปกติยกเว้นตรวจพบธาตุคลอรีน เมื่อ
ศึกษาโครงสร้างจุลภาคช้ันฟิล์มของช้ินงานสนิมพบว่าฟิล์มมีรอยร้าวเสียหายแตกต่างจากช้ินงานปกติที่ช้ันฟิล์มยังปกคลุมเนื้อพื้น
โลหะ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า ช้ันฟิล์มของช้ินงานสนิมมีธาตุคลอรีนอยู่ซึ่งไม่พบในช้ันฟิล์มของช้ินงานปกติ 
เนื่องจากช้ันฟิล์มของเหล็กกล้ารีดร้อนนั้นยังคงมีรูพรุนแม้ว่าจะผ่านกระบวนการรีดร้อนแล้วก็ตาม รูพรุนดังกล่าวท่าให้คลอไรด์
ไอออนสามารถแพร่เข้าไปท่าปฏิกิริยากับท้ังช้ันฟิล์มและเนื้อพ้ืนโลหะเกิดเป็นไออนออกไซดไ์ฮดรอกไซด์ได้ ท่าให้ช้ันฟิล์มของช้ินงาน
สนิมมีความหนามากขึ้นและมีรอยร้าว 
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Corrosion of low alloy steel in chloride containing environment 
 

Tosapolporn Pornpibunsompob1, Sittha Saidarasamoot2, Sawitri Phabjanda3, Teeratas Pornyungyuen3,  
Apirath Gositanon3, Suradet Chalermboon3 and Ploypilin Nakaracha4  

 
Abstract 

The objective of this research is to study the corrosion of low carbon steel in a chloride containing 
environment. The research started from the preparation of the specimen and the study of the surface condition 
of the specimen.  The mechanical properties, microstructure and chemical composition were also investigated 
between normal and rusted specimen comparatively.  The results showed that the surface of the rusted 
specimen was rough and peeling, different from the normal surface of the workpiece, which was relatively 
smooth and non- corrosive.  The average ultimate tensile strength and average yield strength of normal 
specimens were higher than those of rusted specimens at 5.39% and 2.32%, respectively. Because the corrosion 
products developed on the surface of rusted specimens caused a high stress concentrations area.  When the 
specimen is subjected to tensile stress, it is more prone to cracks and breaks.  The surface of the normal 
specimen was composed of iron, oxygen, carbon and silicon whereas the surface of the rusted specimen 
contained the same elements as the normal specimen except chlorine which was detected.  The film layer of 
rusted specimen was cracked in contrast with the normal specimen where the film still covered the metal 
substrate.  From the chemical composition analysis, it was found that the film layer of the rusted specimen 
contained chlorine which is not detected in the film layer of the normal specimen.  This is because the film 
layer of hot rolled steel remains porous even after the hot rolling process.  These pores allow chloride ions to 
diffuse and react with both the film layer and the metal substrate to form ferric oxyhydroxide.  This makes the 
film layer of the rusted specimen was thicker and initiated cracks.  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่่าในบรรยากาศผสมคลอไรด์ การวิจัยเริ่มต้น
ตั้งแต่การเตรียมช้ินงานแล้วศึกษาสภาพผิวของช้ินงาน ศึกษาคุณสมบัติทางกล ศึกษาโครงสร้างจุลภาค และองค์ประกอบทางเคมี 
ผลการศึกษาพบว่าผิวของช้ินงานสนิมนั้นขรุขระและลอกร่อนแตกต่างจากผิวของช้ินงานปกติที่มีผิวค่อนข้างเรียบและไม่ลอกร่อน 
ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยและค่าความแข็งแรงดึงครากเฉลี่ยของช้ินงานปกติมากกว่าช้ินงานสนิมอยู่ที่5.39% และ 2.32% 
ตามล่าดับ เนื่องจากเกิดผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนบนผวิของช้ินงานสนิม ท่าให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเข้มข้นของความเค้นที่สูง เมื่อ
ช้ินงานได้รับแรงดึงจึงเกิดรอยร้าวและแตกหักได้ง่ายกว่า ผิวของช้ินงานปกติประกอบด้วยธาตุเหล็ก ออกซิเจน คาร์บอน และ
ซิลิกอน ส่วนผิวของช้ินงานสนิมประกอบด้วยธาตุที่เป็นองค์ประกอบเหมือนกันกับช้ินงานปกติยกเ ว้นตรวจพบธาตุคลอรีน เมื่อ
ศึกษาโครงสร้างจุลภาคช้ันฟิล์มของช้ินงานสนิมพบว่าฟิล์มมีรอยร้าวเสียหายแตกต่างจากช้ินงานปกติที่ช้ันฟิล์มยังปกคลุมเนื้อพื้น
โลหะ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า ช้ันฟิล์มของช้ินงานสนิมมีธาตุคลอรีนอยู่ซึ่งไม่พบในช้ันฟิล์มของช้ินงานปกติ 
เนื่องจากช้ันฟิล์มของเหล็กกล้ารีดร้อนนั้นยังคงมีรูพรุนแม้ว่าจะผ่านกระบวนการรีดร้อนแล้วก็ตาม รูพรุนดังกล่าวท่าให้คลอไรด์
ไอออนสามารถแพร่เข้าไปท่าปฏิกิริยากับท้ังช้ันฟิล์มและเนื้อพ้ืนโลหะเกิดเป็นไออนออกไซดไ์ฮดรอกไซด์ได้ ท่าให้ช้ันฟิล์มของช้ินงาน
สนิมมีความหนามากขึ้นและมีรอยร้าว 
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การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการขึ้นรูปและปริมาณของเศษเหล็กท่ีมีผลต่อสมบัติในการป้องกันรังสีของ
วัสดุเชงิประกอบจีโอพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุก าบังรังสีแกมมา 

 
อัฟนาน  สกุงสารี1    พวงทิพย์  แก้วทับทิม2    สมัญญา  สงวนพรรค3    และธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ์4     

 
บทคัดย่อ 

หลักความปลอดภัยพื้นฐานส าหรับการใช้งานรังสีคือใช้เวลาให้น้อยเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งก าเนิดรังสี เพิ่ม
ระยะห่างออกจากแหล่งก าเนิดรังสี และใช้วัสดุก าบังรังสีในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเวลาและระยะห่างได้ เพื่อลดความเข้มรังสี
ลง การศึกษานี้ท าการศึกษาวัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุก าบังรังสี โดยใช้เศษเหล็กเป็นสารตัวเติมในอัตราส่วนที่
แตกต่างกันตั้งแต่ 0 20 40 60 80 และ 100 phr ขึ้นรูปทั้งรูปแบบอัดและรูปแบบหล่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของปริมาณเศษเหล็ก และรูปแบบการขึ้นรูปที่มีต่อสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา จากการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนรังสีแกมมามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของสารตัวเติมเศษเหล็กเพิ่มขึ้น โดยที่อัตราส่วนเศษเหล็ก 100  phr ให้ค่า
สัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีเชิงเส้นสงูสุด 0.923 cm-1 ที่ระดับพลังงาน 1.17 MeV ส าหรับตัวอย่างที่ข้ึนรูปแบบอัด และ 0.524 
cm-1 ส าหรับตัวอย่างที่ข้ึนรูปแบบหล่อ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาครึ่งที่ลดลง 0.75 cm ส าหรับตัวอย่างแบบอัด และ 1.33 
cm ส าหรับตัวอย่างแบบหล่อ การทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ที่มีปริมาณเศษเหล็กเพิ่มขึ้น และขึ้นรูปแบบอัด
ให้สมบัติในการป้องกันรังสีและสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่าการขึ้นรูปแบบหล่อ 
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A Study of the Effects of Forming Patterns and the Quantity of Iron Boring Scrap on 
Radiation Shielding Properties of Geopolymer Composites for the Development of 

Gamma Shielding Materials 
 

Afnan  Sekungsaree1*, Pungtip kaewtuptim2, Samunya Sanguanpak3 and Tidarut  Wichaidith4  
 

Abstract 
The basic principles of radiation used include: spending less time and taking away from the radiation 

source; and if that time and distance cannot be controlled, there should be a shielding material to help 
reduce the radiation intensity. This study investigated geopolymer materials for the development of gamma 
radiation shielding materials.  Using iron boring scrap as a filler in different ratios ranging from 0, 20, 40, 60, 
80, and 100 phr , forming both pressed and casted forms, it is aimed at studying the influence of iron boring 
scrap content and forming patterns on gamma protection.  The experiments were carried out to determine 
the amount of radiation that passed through samples of geopolymer materials. The High Purity Germanium 
Detector (HPGe) was measured by using a 60Co radiation source that produces gamma rays with energies of 
1.17 MeV.  The maximum linear attenuation coefficient ()  was attained for geopolymer iron filling wastes 
of 100 phr. For the pressed sample and casting samples, the LAC were equal to 0.923 and 0.524 cm-1 MeV, 
respectively, at photon energy of 1.17 MeV. This corresponds to the HVL of 0.75 cm for the pressed sample 
and 1. 33 cm for the casting sample.  This study has shown that press- formed geopolymer samples have 
better radiation shielding properties and physical properties than cast-formed samples. 
 
 
Keywords :  Geopolymer ; Gamma rays ; Radiation shielding ; Linear attenuation coefficient ; Half value layer 
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A factor of Air Distribution with fabric New Era in Small Air Conditioning Room 

Supakit Boonpyjit1 Weerachai Chaiworapuek2 and Kunthakorn Khaothong3* 

Abstract 
 The design of air distribution in air conditioning systems using air work ducts. The design engineering 
must be considering the air velocity comfort impact of the occupants. In this research study, computational 
fluid dynamics ( CFD)  methods were used to determine the air velocity distribution from the porous fabric 
duct in the small air conditioning room. The results show that the factor affecting air velocity human comfort 
was air velocity inlet and total pressure air outlet porous fabric duct.  
 
Keywords: Velocity, Comfort, Porous fabric 
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหุ่นยนต์ตัดหญ้าบนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียง 
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บทคัดย่อ 
หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ น่าเสียดายที่หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติส่วนใหญ่ไม่

สามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียงได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของวิจัยนี้คือการออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหุ่นยนต์ตัดหญ้าที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปยังจุดหมายตามเวลาที่ก าหนด และ
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสถียร บทความนี้น าเสนอวิธีการควบคุมความเร็วการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ตัดหญ้าด้วยตัวควบคุมฟัซ
ซี่ลอจิก โดยตัวควบคุมสามารถควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ตัดหญ้าให้คงที่แม้ว่าหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ ไม่
ราบเรียบและลาดเอียง จากนั้นทดสอบตัวควบคุมที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ ในชุดข้อมูลการทดสอบพบว่า ตัวควบคุมสามารถควบคุมความเร็วทั้งภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและมีความลาดเอียงได้
โดยมีข้อผิดพลาดความเร็วของการเคลื่อนที่ในสภาวะคงท่ี 
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Cruise control of a lawn mower robot on rough and inclined terrain 
 

Rerngwut Choomuang1* 
 

Abstract 
An autonomous lawn mowers robot is becoming more and more popular.  Unfortunately, most 

lawn mower robot is unable to maneuver on rough and inclined terrain.  Therefore, the objective of this 
research is to design and develop a cruise control system of a robot, that can move at a constant speed 
to its destination at a specified time and can move stable.  This article presents a method for controlling 
the movement speed of the robot mower with fuzzy logic controller by the controller can maintains a 
constant speed of the robot motion even when the robot moves on rough and inclined terrain.  Then test 
the developed controller for any errors related to the speed of the robot motion.  In the test dataset, the 
controller was able to control speed on both rough and inclined terrain with the velocity error of the 
motion in the steady state 
 
Keyword: Lawn mower robot, control system, Fuzzy Logic Controller (FLC) 
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Preliminary Experimental Test of Biomass Gasification Process with Open Core Throat 
Less Downdraft Gasifier 

 

Woranuch Jangsawang1* 

 

Abstract 
 

 Gasification is one of the thermochemical conversion processes that have been considered as a promising 
approach to convert biomass into useful gaseous products. Downdraft gasifiers are popular for engine 
applications as also used for thermal applications. The product gas has to meet individual requirements of 
different end users or applications. The downdraft gasifier based on open core throat less design has been 
developed according to it is suitable for small sized biomass. The preliminary experimental test was 
conducted to investigate gasifying characteristics by studying from the temperature distribution within 
gasifier. There kinds of biomass were used in this study such as Eucalyptus wood chip, Mimosa wood twig 
and wood pellet. The results showed that the temperature distribution within gasifier for each zone 
corresponds with characteristic of gasifying process that be occurred within downdraft gasifier. Moreover the 
temperature profiles for gasifying process for all three biomass tests were in the same pattern. The 
maximum temperature was in the combustion zone (T3).  The maximum temperature at combustion zone 
for Eucalyptus wood chip is highest when compare with the maximum temperature at combustion zone of 
Mimosa wood twig and wood pellet. The temperature at combustion zone (T3) of Eucalyptus wood chip, 
Mimosa wood twig and wood pellet was 838 , 783 and 620 degree Celsius respectively. The temperature 
at the combustion zone resulting on the temperature at the reduction zone.  The average  temperature at 
the reduction zone for  gasifying of all three biomass feed are in the range of  470-514  degree Celsius. 
While the temperature at pyrolysis zone and the temperature at gas exit are not significant difference  for 
all three biomass feed. These results showed that the reaction within the gasifier can carry out continuously 
with suitable temperature in each zone as the design. 

 

Keywords: gasification ; open core throat less; downdraft; prreliminary experimental test; temperature 
distribution.  
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ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงจ านวนรอบการชาร์จกับการเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ 
ติตตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริต 

กานต์  นัครวรายุทธ1* 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับการพูดถึงว่าเป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  แต่หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกบดบัง
จะส่งผลให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์น้อยลงและไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดได้  ท าให้แบตเตอรี่
ต้องจ่ายพลังงานเสริมให้กับโหลดซึ่งหากแบตเตอรี่มีขนาดเล็กเกินไปก็จะส่งผลให้รอบการชาร์จเพิ่มสูงขึ้นจนเสื่อมสภาพเร็วแต่หาก
มากเกินไปก็ท าให้การลงทุนสูงมากเกินไป จากการทดสอบโดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงจริงที่ความถี่ 1 ช่ัวโมงเป็นเวลา 1 ปีเทียบกับ
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือนและก าหนดให้ค่า DoD แบตเตอรี่ไม่เกิน 40% พบว่าที่
ขนาดความจุแบตเตอรี่ 100% รอบการชาร์จของแบตเตอรี่จะอยู่ที่เป็น 2050 รอบและเมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่เป็น 150% 
200% 250% และ 300% แล้วรอบการชาร์จจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.49 2.15 2.87 และ 3.05 เท่าของความจุเริ่มต้น โดยที่
ความจุของแบตเตอรี่ 250% และ 300% การเพิ่มขึ้นของรอบความจุเพิ่มขึ้นน้อยมากคือเพิ่มขึ้นเพียง 370 รอบการชาร์จหรือ 
6.28% เท่าน้ันและมีจ านวนช่ัวโมงที่ไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดแตกต่างกัน 12 ช่ัวโมง  ดังนั้นการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่
ที่เกินกว่า 250% อาจเป็นการลงทุนที่เกินความจ าเป็นและการใช้ระบบส ารองพลังงานอื่นที่มีราคาถูกว่าเพื่อชดเชยส่วนต่างจ านวน
ช่ัวโมงท่ีไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่น่าน ามาพิจารณาปรับใช้กับระบบเช่นกัน 

ค าส าคัญ : ค่าระดับความลึกการคายประจุของแบตเตอรี่ ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกรดิ รอบการชาร์จแบตเตอรี ่
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Preliminary Experimental Test of Biomass Gasification Process with Open Core Throat 
Less Downdraft Gasifier 

 

Woranuch Jangsawang1* 

 

Abstract 
 

 Gasification is one of the thermochemical conversion processes that have been considered as a promising 
approach to convert biomass into useful gaseous products. Downdraft gasifiers are popular for engine 
applications as also used for thermal applications. The product gas has to meet individual requirements of 
different end users or applications. The downdraft gasifier based on open core throat less design has been 
developed according to it is suitable for small sized biomass. The preliminary experimental test was 
conducted to investigate gasifying characteristics by studying from the temperature distribution within 
gasifier. There kinds of biomass were used in this study such as Eucalyptus wood chip, Mimosa wood twig 
and wood pellet. The results showed that the temperature distribution within gasifier for each zone 
corresponds with characteristic of gasifying process that be occurred within downdraft gasifier. Moreover the 
temperature profiles for gasifying process for all three biomass tests were in the same pattern. The 
maximum temperature was in the combustion zone (T3).  The maximum temperature at combustion zone 
for Eucalyptus wood chip is highest when compare with the maximum temperature at combustion zone of 
Mimosa wood twig and wood pellet. The temperature at combustion zone (T3) of Eucalyptus wood chip, 
Mimosa wood twig and wood pellet was 838 , 783 and 620 degree Celsius respectively. The temperature 
at the combustion zone resulting on the temperature at the reduction zone.  The average  temperature at 
the reduction zone for  gasifying of all three biomass feed are in the range of  470-514  degree Celsius. 
While the temperature at pyrolysis zone and the temperature at gas exit are not significant difference  for 
all three biomass feed. These results showed that the reaction within the gasifier can carry out continuously 
with suitable temperature in each zone as the design. 

 

Keywords: gasification ; open core throat less; downdraft; prreliminary experimental test; temperature 
distribution.  
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ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงจ านวนรอบการชาร์จกับการเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ 
ติตตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริต 

กานต์  นัครวรายุทธ1* 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับการพูดถึงว่าเป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  แต่หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกบดบัง
จะส่งผลให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์น้อยลงและไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดได้  ท าให้แบตเตอรี่
ต้องจ่ายพลังงานเสริมให้กับโหลดซึ่งหากแบตเตอรี่มีขนาดเล็กเกินไปก็จะส่งผลให้รอบการชาร์จเพิ่มสูงขึ้นจนเสื่อมสภาพเร็วแต่หาก
มากเกินไปก็ท าให้การลงทุนสูงมากเกินไป จากการทดสอบโดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงจริงที่ความถี่ 1 ช่ัวโมงเป็นเวลา 1 ปีเทียบกับ
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือนและก าหนดให้ค่า DoD แบตเตอรี่ไม่เกิน 40% พบว่าที่
ขนาดความจุแบตเตอรี่ 100% รอบการชาร์จของแบตเตอรี่จะอยู่ที่เป็น 2050 รอบและเมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่เป็น 150% 
200% 250% และ 300% แล้วรอบการชาร์จจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.49 2.15 2.87 และ 3.05 เท่าของความจุเริ่มต้น โดยที่
ความจุของแบตเตอรี่ 250% และ 300% การเพิ่มขึ้นของรอบความจุเพิ่มขึ้นน้อยมากคือเพิ่มขึ้นเพียง 370 รอบการชาร์จหรือ 
6.28% เท่าน้ันและมีจ านวนช่ัวโมงที่ไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดแตกต่างกัน 12 ช่ัวโมง  ดังนั้นการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่
ที่เกินกว่า 250% อาจเป็นการลงทุนที่เกินความจ าเป็นและการใช้ระบบส ารองพลังงานอื่นที่มีราคาถูกว่าเพื่อชดเชยส่วนต่างจ านวน
ช่ัวโมงท่ีไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่น่าน ามาพิจารณาปรับใช้กับระบบเช่นกัน 

ค าส าคัญ : ค่าระดับความลึกการคายประจุของแบตเตอรี่ ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกรดิ รอบการชาร์จแบตเตอรี ่
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Correlation of the battery life cycle with an increase of capacity size install in 
photovoltaic off-grid system 

Karn Nakaravarayut1* 

Abstract 

Currently, the installation of photovoltaic systems has been an alternative to generating electricity to 
support the demand of electricity consumption in off grids areas.  But when the solar panels are obscured 
that the electricity generated by photovoltaic systems is less and it is not possible to predict when it will 
happen. As a result, the battery has to supply extra power to the load which if the battery is too small that 
will result in higher charging cycles until it wears out quickly or if install it more that makes the investment 
too high. The tests used solar irradiant data at a frequency of 1 hour form 1 year compared to the electricity 
consumption characteristics of homes that used less than 150 units of electricity per month and set DoD of 
battery did not exceed 40%. At 100% battery capacity, the battery's charging cycle will be 2050 cycles and 
when the battery capacity is increased to 150%, 200%, 250% and 300% that the charging cycle increases in a 
ratio of 1.49, 2.15, 2.87 and 3.05 times the initial capacity. Where the battery capacity is 250% and 300% 
change in capacity cycles increased very little is an increase of only 370 charging cycles, or 6.28% and there 
have 12 hours loss of load times.  Therefore, increasing the battery capacity above 250% may be an over-
investment and using another backup devices device system to compensate for difference in loss of load 
hours is another option for applying to the system as well. 

Keywords : Battery deep of discharge, off grid photovoltaic system, solar irradiance 
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ประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีบริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง 

ถิรวิทย์ คงสอนหมาน1* พวงทิพย์ แก้วทับทิม2 และสุนารี บดีพงศ์3 

บทคัดย่อ 

 ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้อาศัยและสัมผัสสารรังสีที่มีในธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ซึง่มีแหล่งก าเนิดทั้ง
ภายในโลกและมาจากนอกโลก โดยจะมีปริมาณที่แตกต่างกันไปตามสภาพธรณีวิทยา โดยพื้นที่ใกล้ภูเขาหินแกรนิตจะมีปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีสูง เนื่องจากในหินแกรนิตมีปริมาณเรเดียมและยูเรเนียมสูง หรือบริเวณใกล้รอยเลื่อน ก็จะมีช้ันหิน ช้ันดินที่มี
การผุพัง เกิดรอยแยกท าให้เกิดช่องว่างในช้ันหินและช้ันดิน เพราะธรณีสัณฐานเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีโอกาสได้รับสาร
กัมมันตรังสีเพิ่มเข้าสู่ร่างกาย นั่นก็คือก๊าซเรดอนที่อยู่ตามรอยแยกและบริเวณความไม่ต่อเนื่องของเปลือกโลก ซึ่งสลายตัวจาก
เรเดียมในธรรมชาติ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีบริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง 
รอยเลื่อนเส้นนี้มีความยาว 20.65 km โดยท าการเก็บตัวอย่างดินใกล้บริเวณรอยเลื่อน 10 ตัวอย่าง และต าแหน่งแบคกราวด์ 2 
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยใช้หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์  และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ผลการ
วิเคราะห์พบว่านิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K มีค่ากัมมันตภาพจ าเพาะเฉลี่ย 286.31  0.78 Bq/kg, 109.01  0.66 Bq/kg 
และ 1451.73  0.65 Bq/kg ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก นอกจากนี้ค านวณค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมได้ 
553.98 Bq/kg ค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย 1.50 ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีภายในร่างกาย 
2.27 อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ 260.00 nGy/hr พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ 
UNSCEAR ที่ 370 Bq/kg, 1, 1 และ 57 nGy/hr ตามล าดับ แต่เมื่อประเมินปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย
ประจ าปี พบว่ามีค่า 0.32 mSv/y ซึ่งต่ ากว่า 0.48 mSv/y ที่ UNSCEAR ก าหนด ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
 
ค าส าคัญ : กัมมันตภาพจ าเพาะ กัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม ค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย ค่าดัชนี
ความเสี่ยงจากการได้รับรังสีภายในร่างกาย อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ ปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย
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Assessment of Radioactive Dose in Soil from Ranong Fault Area, Ranong Province 

Tirawit Kongsonman1* Pungtip Kaewtubtim2 and Sunaree Bordeepong3 

Abstract 

 In the daily life of humans and creatures are exposed to natural radiation all the time.  Which has 
origins both within the world and from outside the world.  There will be different amounts according to 
geological conditions. The area near the granite mountain will have a high amount of radioactivity. Because 
of the high content of radium and uranium in granite or near the faults will have a weathered rock layer 
and soil layer which leads to the gaps between the rock layer and soil layer.  Because the tectonics have 
changed. There is a chance to get more radioactive material into the body. That's radon gas which is located 
along the fissures and tectonic discontinuities from radium's decay in nature. The objective of this research 
was to assess the amount of radioactive dose around the Ranong fault area, Ranong province, this fault line 
has a 20. 65 km long.  Soil samples were collected near the fault area, 10 samples and 2 samples in the 
background location.  The analysis was using a high- purity germanium ( HPGe)  detector and gamma 
spectrometry analysis system.  The analysis results show that the nuclides 226Ra, 232Th and 40K have an 
average specific activity of 286.31  0.78 Bq/kg, 109.01  0.66 Bq/kg and 1451.73  0.65 Bq/kg, respectively, 
higher than the global average. In addition, the radium equivalent radioactivity was 553.98 Bq/kg, the external 
hazard index was 1. 50, the internal hazard index was 2. 27, the absorbed radiation dose rate in the air was 
260.00 nGy/hr. The values were above the global average and above the UNSCEAR benchmark of 370 Bq/kg, 
1, 1 and 57 nGy/hr, respectively. The annual external effective dose rate has been found to be 0.32 mSv/y, 
which is lower than the 0.48 mSv/y specified by the UNSCEAR, which is considered safe. 
 
Keywords :  Specific activity, Radium equivalent activity, External hazard index, Internal hazard index, 
Absorbed dose rate in air, Annual external effective dose rate 
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Assessment of Radioactive Dose in Soil from Ranong Fault Area, Ranong Province 

Tirawit Kongsonman1* Pungtip Kaewtubtim2 and Sunaree Bordeepong3 

Abstract 

 In the daily life of humans and creatures are exposed to natural radiation all the time.  Which has 
origins both within the world and from outside the world.  There will be different amounts according to 
geological conditions. The area near the granite mountain will have a high amount of radioactivity. Because 
of the high content of radium and uranium in granite or near the faults will have a weathered rock layer 
and soil layer which leads to the gaps between the rock layer and soil layer.  Because the tectonics have 
changed. There is a chance to get more radioactive material into the body. That's radon gas which is located 
along the fissures and tectonic discontinuities from radium's decay in nature. The objective of this research 
was to assess the amount of radioactive dose around the Ranong fault area, Ranong province, this fault line 
has a 20. 65 km long.  Soil samples were collected near the fault area, 10 samples and 2 samples in the 
background location.  The analysis was using a high- purity germanium ( HPGe)  detector and gamma 
spectrometry analysis system.  The analysis results show that the nuclides 226Ra, 232Th and 40K have an 
average specific activity of 286.31  0.78 Bq/kg, 109.01  0.66 Bq/kg and 1451.73  0.65 Bq/kg, respectively, 
higher than the global average. In addition, the radium equivalent radioactivity was 553.98 Bq/kg, the external 
hazard index was 1. 50, the internal hazard index was 2. 27, the absorbed radiation dose rate in the air was 
260.00 nGy/hr. The values were above the global average and above the UNSCEAR benchmark of 370 Bq/kg, 
1, 1 and 57 nGy/hr, respectively. The annual external effective dose rate has been found to be 0.32 mSv/y, 
which is lower than the 0.48 mSv/y specified by the UNSCEAR, which is considered safe. 
 
Keywords :  Specific activity, Radium equivalent activity, External hazard index, Internal hazard index, 
Absorbed dose rate in air, Annual external effective dose rate 

การหาต าแหน่งเหมาะสมของกังหันลมที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงท่ีสุดในฟาร์มกังหันลมด้วย 
ขั้นตอนวิธีอาณานิคมมดในภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อน  

พงษ์ศักดิ์ มะขามป้อม1* จอมภพ แววศักดิ์2 ชนะ จันทร์ฉ ่า3 และสมพล ชีวมงคลกานต์3,4 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกจากต้องศึกษาศักยภาพของแหล่งพลังงานลมแล้วยังจ่าเป็นต้องศึกษาต่าแหน่งของกันหัน
ลมที เหมาะสมเพื อให้ฟาร์มกังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด งานวิจัยนี้น่าเสนออัลกอริทึมการหาสภาวะที เหมาะสมแบบอาณา
นิคมมด (Ant colony optimization algorithm, ACO) มาช่วยในการหาต่าแหน่งของกังหันลม โดยขั้นตอนวิธีอาณานิคมมดเป็น
ขั้นตอนวิธทีี มีแนวคิดจากพฤติกรรมการหาอาหารของมด ซึ งในงานวิจัยนีไ้ด้ท่าการศึกษากับภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนในพื้นที ทุ่ง
กังหันลมร่มเกล้า จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้แบบจ่าลอง CFD ในการประเมิณศักยภาพของแหล่งลมร่วมกับข้อมูลลมระยะยาวปี พ.ศ. 
2528-2558 โดยใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้ารุ่น Gamesa G126 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ ความสูงศูนย์กลางส่วนหมุน 100 เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางส่วนหมุน 126 เมตร จ่านวน 13 ต้น และท่าการเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าที ผลิตได้สุทธิรายปี การสูญเสียเนื องจาก
เวกและเวลาที ใช้ในการจ่าลองเพื อเปรียบเทียบกับแบบจ่าลอง WindFarmer จากการวิจัยพบว่าในพื้นที ทุ่งกังหันลมร่มเกล้ามี
ความเร็วลมที ความสูง 100 เมตร ตั้งแต่ 3.14-6.45 เมตร/วินาที และเมื อเปรียบเทียบผลของค่าพลังงานไฟฟ้าที ผลิตได้สุทธิรายปี
และการสูญเสียเนื องจากเวกระหว่าง ACO กับแบบจ่าลอง WindFarmer พบว่ามีค่าเท่ากับ 36.56 จิกะวัตต์-ชั วโมงต่อปี และ 
9.22% ตามล่าดับ และ 44.50 จิกะวัตต์-ชั วโมงต่อปี และ 6.90% ตามล่าดับ และเมื อเปรียบเทียบเวลาที ใช้ในการจ่าลองพบว่า 
ACO ใช้เวลามากกว่าแบบจ่าลอง WindFarmer ประมาณ 2 เท่า 

ค่าส่าคญั : ขั้นตอนวิธีอาณานิคมมด, ฟาร์มกังหันลม, การสูญเสียเนื องจากเวก, แบบจ่าลอง CFD 
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Optimization of the Wind Turbine’s Location in Wind Farm by  
Ant Colony Optimization Algorithm in the Complex Terrain  

 
Pongsak Makhampom1* Jompob Waewsak2 Chana Chancham3 and Somphol Chiwamongkhonkarn4 

Abstract 

To develop a wind farm, besides assessment of the potential of wind energy sources, it is also essential 
to study the optimum location of wind turbines in order to maximize the power generation by a wind farm.  In 
this research, an ant colony optimization algorithm (ACO) has been applied to search the optimum wind turbine 
generator locations. The ant colony algorithm is a conceptual algorithm based on the foraging behavior of ants, 
which has been studied in complex terrain for the Rom Klao wind farm, Mukdahan province.  The CFD model 
along with long- term wind data from 1985- 2015 were used to assess the wind potential of the study area.  In 
this research, there will applied 13 wind turbines Gamesa G126, nominal capacity of 2.5 MW, hub height of 100 
m, rotor diameter of 126 m.  Finally, the net annual energy production, wake loss and time consumption of 
simulation result will be compared with simulated results obtained by a WindFarmer computer simulation. From 
the research, it was found that in the Rom Klao wind farm, the wind speed was at a height of 100 meters, ranging 
from 3.14-6.45 m/s. The net annual energy production and wake loss between ACO and the WindFarmer model, 
the values were 36.56 GWh/year and 9.22%, respectively, and 44.50 GWh/year, and 6.90% respectively. When 
comparing the time consumption of simulation, ACO takes more time than the WindFarmer model about 2 
times. 
 
Keywords: Ant colony optimization algorithm (ACO), Wind farm, wake loss, CFD model 
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Pongsak Makhampom1* Jompob Waewsak2 Chana Chancham3 and Somphol Chiwamongkhonkarn4 

Abstract 

To develop a wind farm, besides assessment of the potential of wind energy sources, it is also essential 
to study the optimum location of wind turbines in order to maximize the power generation by a wind farm.  In 
this research, an ant colony optimization algorithm (ACO) has been applied to search the optimum wind turbine 
generator locations. The ant colony algorithm is a conceptual algorithm based on the foraging behavior of ants, 
which has been studied in complex terrain for the Rom Klao wind farm, Mukdahan province.  The CFD model 
along with long- term wind data from 1985- 2015 were used to assess the wind potential of the study area.  In 
this research, there will applied 13 wind turbines Gamesa G126, nominal capacity of 2.5 MW, hub height of 100 
m, rotor diameter of 126 m.  Finally, the net annual energy production, wake loss and time consumption of 
simulation result will be compared with simulated results obtained by a WindFarmer computer simulation. From 
the research, it was found that in the Rom Klao wind farm, the wind speed was at a height of 100 meters, ranging 
from 3.14-6.45 m/s. The net annual energy production and wake loss between ACO and the WindFarmer model, 
the values were 36.56 GWh/year and 9.22%, respectively, and 44.50 GWh/year, and 6.90% respectively. When 
comparing the time consumption of simulation, ACO takes more time than the WindFarmer model about 2 
times. 
 
Keywords: Ant colony optimization algorithm (ACO), Wind farm, wake loss, CFD model 
 
 

การเพิ่มค่าควอนตัมยีลด์ของคาร์บอนดอทด้วยโลคอลไลซ์เซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์ 
ธนัชพร ลูกปรัง1 ปกรณ์ ปรีชาบรูณะ2 และศุภลักษณ์ อ าลอย2* 

  
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันคาร์บอนดอทได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีสมบัติทางแสงที่ดีเยี่ยม มีความเป็นพิษต่ า และเข้ากันได้กับ
สิ่งมีชีวิต งานวิจัยนี้รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงของคาร์บอนดอท (CDs) ด้วยสมบัติโลคอลไลซ์เซอร์เฟสพลาสมอนเร
โซแนนซ์ของอนุภาคนาโนทอง โดย CDs สังเคราะห์จากเปลือกมังคุดด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล จากนั้นสังเคราะห์คาร์บอน
ดอทพลาสมอนิกส์ด้วยการผสม CDs กับอนุภาคนาโนทองขนาด 19.76 ± 2.57 nm ที่ความเข้มข้น 0.5 mM ในอัตราส่วน 1:1 เมื่อ
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวด้วยเทคนิคฟูเรียทรานฟอร์มอินฟาเรด พบการสั่นพันธะของหมู่ฟังก์ชัน C-O C-N C=C C-H O-H 
และ N-H ซึ่งบ่งช้ีความสามารถในการละลายน้ าและสารอินทรีย์ได้ดี ผลการศึกษาสมบัติทางแสงพบว่ามีการดูดกลืนแสงในช่วง
ความยาวคลื่น 250 - 350 nm และ 525 nm โดยต่างจาก CDs คือพบพีค 525 nm เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่วงการดูดกลืนแสงของอนุภาค
นาโนทอง แสดงว่าพลาสมอนมีผลท าให้ค่าสัมประสิทธิการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นพบว่าสเปกตรัมการเรืองแสงมีค่าความ
ยาวคลื่นเพิ่มขึ้นจาก 298 - 532 nm ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงกระตุ้นตั้งแต่ 270-450 nm โดยมีค่าฟลูออร์เรสเซนต์
ควอนตัมยีลด์เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับ CDs เนื่องจากพลาสมอนท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณสนามไฟฟ้าบริเวณต าแหน่งที่มี CDs ท าให้
เกิดการเพิ่มความเข้มการเรืองแสงภายใต้การกระตุ้นด้วยการสั่นพ้อง ดังนั้นคาร์บอนดอทพลาสมอนิกส์มีความโดดเด่นในการเพิ่ม
พารามิเตอร์ทางแสงและยังมีความสามารถในการละลายน้ าได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การน าไปประยุกต์ใช้งานเป็นตัวตรวจวัดนาโนเรืองแสง 
 
ค าส าคญั: คาร์บอนดอทพลาสมอนิกส์ การเรืองแสง โลคอลไลซ์เซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์  
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Enhancing Carbon Dots Quantum Yield via Localized Surface Plasmon Resonance 
Tanachporn Lukprang1 Pakorn Preechaburana2 and Supaluck Amloy2* 

 
Abstract 

Nowadays, carbon dots ( CDs)  have attracted intense attention because of their excellent optical 
properties, low toxicity and biocompatibility.  Here, we report an enhancing fluorescence efficiency of CDs via 
localized surface plasmonic resonance of gold nanoparticles ( AuNPs) .  The CDs have been synthesized from 
mangosteen peels using a hydrothermal method.  Then, plasmonic CDs were fabricated by directly mixing CDs 
with AuNPs, which have a size of 19.76 ± 2.57 nm and a concentration of 0.5 mM in the molar ratio of 1:1. The 
analysis of functional groups on surface was validated by the FTIR.  It is found the stretching vibrations of C-O, 
C- N, C= C, C- H, O- H and N- H, indicated that the plasmonic CDs are good solubility in aqueous and organic 
solvents. Moreover, there are absorption spectral region of 250 to 350 nm and 525 nm, which differ from pure 
CDs in terms of the absorption peak of 525 nm due to, the additional absorption peak of AuNPs. It is revealed 
that the plasmonic increases the absorption coefficient.  In addition, the fluorescence emission spectra are red 
shifted from 298 to 532 nm with the excitation wavelength dependence increased from 270 to 450 nm. The 
fluorescence quantum yield of plasmonic CDs is higher than that of pure CDs by 16%  since the presence of 
plasmonic increases the electric field where CDs located.  As a result, the fluorescence intensity is enhanced 
under resonance excitation.  Hence, the plasmonic CDs provide remarkable enhancement in the optical 
parameters and good solubility, which is suitable as fluorescent nanosensor applications.  
 
Keyword: Plasmonic Carbon Dots, Fluorescence, Localized Surface Plasmon Resonance 
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Abstract 

Nowadays, carbon dots ( CDs)  have attracted intense attention because of their excellent optical 
properties, low toxicity and biocompatibility.  Here, we report an enhancing fluorescence efficiency of CDs via 
localized surface plasmonic resonance of gold nanoparticles ( AuNPs) .  The CDs have been synthesized from 
mangosteen peels using a hydrothermal method.  Then, plasmonic CDs were fabricated by directly mixing CDs 
with AuNPs, which have a size of 19.76 ± 2.57 nm and a concentration of 0.5 mM in the molar ratio of 1:1. The 
analysis of functional groups on surface was validated by the FTIR.  It is found the stretching vibrations of C-O, 
C- N, C= C, C- H, O- H and N- H, indicated that the plasmonic CDs are good solubility in aqueous and organic 
solvents. Moreover, there are absorption spectral region of 250 to 350 nm and 525 nm, which differ from pure 
CDs in terms of the absorption peak of 525 nm due to, the additional absorption peak of AuNPs. It is revealed 
that the plasmonic increases the absorption coefficient.  In addition, the fluorescence emission spectra are red 
shifted from 298 to 532 nm with the excitation wavelength dependence increased from 270 to 450 nm. The 
fluorescence quantum yield of plasmonic CDs is higher than that of pure CDs by 16%  since the presence of 
plasmonic increases the electric field where CDs located.  As a result, the fluorescence intensity is enhanced 
under resonance excitation.  Hence, the plasmonic CDs provide remarkable enhancement in the optical 
parameters and good solubility, which is suitable as fluorescent nanosensor applications.  
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คาร์บอนดอทเรืองแสงจากมังคุดส าหรับภาพถ่ายการเรืองแสงชีวภาพ 
 

ธนัชพร ลูกปรัง1 มณฑล เลศิวรปรชีา2 ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ3 และศุภลักษณ์ อ าลอย3* 
  

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันคาร์บอนดอท (CDs) ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่โดดเด่น มีความสามารถในการ

ละลายได้ดี และมีความเป็นพิษต่ า งานวิจัยนี้ได้รายงานผลเป็นครั้งแรกส าหรับการสังเคราะห์ CDs จากสารตั้งต้นคือเปลือกมังคุด
ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน CDs ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 8.03 ± 1.88 nm จากนั้นวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงด้วย
เทคนิคการดูดกลืนแสงและฟลูออร์เรสเซนต์สเปกโตรสโกปี พบว่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 285 และ 325 nm ซึ่งเกิด
จากการทรานซิสชันของพันธะ C=C และ C=O ของสารอินทรีย์ นอกจากน้ี CDs แสดงการเรืองแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 302 nm 
โดยให้ค่าการเรืองแสงควอนตัมยีลด์เท่ากับ 3.5% เมื่อกระตุ้นด้วยแสงความยาวคลื่น 270 nm ยิ่งไปกว่าน้ันสามารถสังเกตการเรือง
แสงสีเขียวได้ด้วยตาเปล่าภายใต้การกระตุ้นด้วยแสงยูวีท่ี 253.7 nm อีกทั้งผล FTIR ยังปรากฏหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์บนพ้ืนผิว
ของ CDs ได้แก่ C-O C-N C=C C=O C-H N-H และ O-H สอดคล้องกับผลการทดสอบด้วยเทคนิค XPS ซึ่งบ่งช้ีความสามารถใน
การละลายน้ าและสารอินทรีย์ได้ดี สุดท้ายได้น า CDs ไปประยุกต์ใช้เป็นสารเรืองแสงส าหรับย้อมสีของเซลล์ต้นก าเนิดไก่ด า พบว่ามี
ความเข้มของการเรืองแสงสูง สามารถละลายและเข้ากันได้ดีกับเซลล์ไก่ด า แสดงให้เห็นว่า CDs ที่สังเคราะห์ได้ประสบความส าเร็จ
ในการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดเรืองแสงส าหรับการถ่ายภาพเซลล์  
 
ค าส าคญั: คาร์บอนดอท การเรืองแสง การเรืองแสงทางชีวภาพ เซลล์ต้นก าเนดิไกด่ า มังคุด  
_______________________ 
1 นักศึกษาปริญญาเอก, สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120 
2 ผศ.ดร., ศูนย์วิจัยเทคโนโลยจีุลินทรีย์เพื่อการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
3 ผศ.ดร., ห้องปฏิบัติการประยุกต์ทางแสง สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธาน ี12120 
1 Ph.D. Student, Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani 12120 
2 Asst. Prof. Dr., Microbial Technology for Agriculture, Food and Environment Research Center, Faculty of Science, Thaksin 
University, Phatthalung, 93210 
3 Asst. Prof. Dr., Applied Optics Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science and Technology, 
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* Coressponding author: Tel. :0864138774. Email address: supaluckam@gmail.com, supalucka@tu.ac.th  
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Fluorescent Carbon Dots from Mangosteen for Bioluminescence Imaging 
Tanachporn Lukprang1 Monthon Lertworapreecha2 Pakorn Preechaburana3 and Supaluck Amloy3* 

 
Abstract 

 Recently, carbon dots ( CDs)  have received significant attention owing to their outstanding optical 
properties, good solubility and low toxicity.  Herein, for the first time, we report the green synthesis of carbon 
dots from mangosteen peel as the carbon precursor by using hydrothermal method.  The average size of the 
CDs is approximately 8.03 ± 1.88 nm as estimated from TEM images. Thereafter, absorption and fluorescence 
spectroscopies are used to analysis the optical properties.  The CDs illustrate a broad absorption peaks at 285 
and 325 nm, which are ascribed to the transition of C=C and C=O bonds of organic substances. The results show 
the maximum of fluorescence emission wavelength at 302 nm with the fluorescence quantum yield of 3.5% by 
using the excitation of 270 nm.  Furthermore, they demonstrate bright green fluorescence under UV irradiation 
at 253.7 nm that can be observed by naked eyes. In addition, The FTIR results also show the functional groups 
of organic substance on CDs surface such as C-O, C-N, C=C, C=O, C-H, N-H and O-H, which are consistent with 
the XPS results.  This proves that CDs are good solubility in aqueous and organic solvents.  Finally, the CDs are 
used on fluorescently stained Myosatellite chicken stem cell that shows the resulting of high luminous, good 
solubility and compatibility with chicken stem cell.  Hence, the synthesized CDs are successfully applied as 
fluorescent probe for cell imaging. 
 
Keyword: Carbon dots, Fluorescence, Bioluminescence, Myosatellite Chicken stem cell, Mangosteen  
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การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูงส าหรับวิสาหกิจชุมชน  

วรนุช  แจ้งสว่าง* 

บทคัดย่อ  
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง เพื่อน าไปใช้งานด้านความร้อน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนระดับขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือในระดับสถาบัน เข่น โรงเรียน หรือวัด เป็นต้น มีการด าเนินงานท่ีส าคัญ 3 
ขั้นตอนคือ การก าหนดแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ   การคัดเลือกเทคโนโลยี  และการออกแบบตามเทคโนโลยีและแนวคิดที่
ก าหนด   การก าหนดแนวคิดในการออกแบบมีการด าเนินงานโดยเริ่มจากการก าหนดปัจจยัหลกัท่ีจะน ามาพิจารณาในการออกแบบ
เตาแก๊สชีวมวลเพื่อให้ท างานได้ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ ปัจจัยที่น ามาพิจารณาในการก าหนดแนวคิดในการออกแบบมี 4 ด้าน 
คือ (1) ปัจจัยด้านระบบผลิตแก๊สชีวมวล (2) ปัจจัยด้านการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล (3) ปัจจัยด้านรูปทรงเตาแก๊สชีวมวล และ (4) 
ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต และน าปัจจัยหลักทั้ง4 ด้านมาก าหนดแนวคิดในการออกแบบ เทคโนโลยีที่ได้คัดเลือกเพื่อใช้ในการออก
แบเตาแก๊สชีวมวลคือเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบอากาศไหลตามขวางเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้พัดลมซึ่งเป็นพลังงานจาก
ภายนอก และสามารถเติมเช้ือเพลิงได้  ระบบผลิตแก๊สเช้ือเพลิงที่ออกแบบประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ                
(1) ส่วนผลิตแก๊สชีวมวล (2) ส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวล (3) ระบบการน าความร้อนไปใช้ประโยชน์ และ (4)  ระบบการระบายแก๊ส
ร้อนจากการเผาไหม้ 
 
ค าส าคัญ :  เตาแก๊สชีวมวล   แนวคิดในการออกแบบ   การผลิตแก๊สเช้ือเพลิงแบบอากาศไหลตามขวาง 

 
 
รศ.ดร. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ  10200 
*Corresponding author Tel: 0894846365 Email: woranuch@pnru.ac.th 
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Design and Development of High Efficiency Biomass Gasifier Stove                                           

for Small and Medium Enterprises 

Woranuch Jangsawang 

Abstract 
             The aim of this study is to design and develop of high efficiency biomass gasifier stove for thermal 
application that suitable for using in small and medium enterprises. The operating in the phase of design and 
construction of biomass gasifier stove comprises of the series of three main tasks. Starting from determining of 
the conceptual design of biomass gasifier stove, technology selection and then design by considering from the 
conceptual design and the engineering principle of gasification technology.  To determine the conceptual 
design, the factor effecting of the operating as the function of the biomass stove was determined.                      It 
comprises of four factors such as (1) factor effecting producing of producer gas (2) factor effecting using of the 
biomass stove (3) factor about the shape of biomass stove and (4) factor about the cost. The technology that 
be selected for using in design and construction of the gasifier stove is a cross draft technology.                        The 
advantage of a cross draft technology over another gasification technology is that it can operate by using natural 
draft and can feed biomass fuel continuously. The gasifier stove being design comprise of four main parts such 
as  (1) part of producing producer gas (2) part of the combustion (3) part of  heat utilization and      (4) heat 
release from combustion.  
 
Keywords:  Biomass Gasifier Stove, Conceptual Design and Cross Draft Gasifier. 
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อิลิปโซเมทรีแบบออฟนัลทีใ่ช้สมาร์ทโฟนเป็นฐานส าหรับการตรวจวัดทางเคมี 

ปกรณ์ ปรีชาบรูณะ1* ศุภลักษณ์ อ าลอย1 และ วันชัย ไพจติโรจนา2 

 

บทคัดย่อ 
อิลิปโซเมทรีเป็นเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ท าลายส าหรับการวัดคุณสมบัติทางแสงและความหนาของฟิล์มชั้น

เดียวและหลายช้ันได้ ทั้งนี้มีการน าเสนอเทคนิคที่เรียกว่าอิลิปโซเมทรีแบบออฟนัลที่สามารถเพิ่มความเร็วในการวัดจาก
เครื่องอิลิปโซเมทรีแบบท่ัวไปที่มีการจัดเรยีงอุปกรณ์แบบโพลาไรเซอร์ คอมเพนเซเตอร์ วัตถุตัวอย่าง และ อนาไลเซอร์ โดย
ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องอิลิปโซเมทรีแบบออฟนัลที่ท างานบนสมาร์ทโฟนซึ่งมีหลักการในการออกแบบคือ
การใช้แสงจากหน้าจอ LCD เป็นแหล่งก าเนิดแสง โดยใช้ปริซึมท าให้ล าแสงจาก LCD ไปตกกระทบที่ผิวของฟิล์มบางที่
เคลือบบนกระจกสไลด์ที่ค่ามุมตกกระทบตั้งแต่ 58° ถึง 75° และใช้กล้องหลังของสมาร์ทโฟนเป็นตัวตรวจวัดแสงทีส่ะท้อน
ออกมาที่อีกด้านหนึ่งของปริซึม เพื่อตรวจวัดความเข้มของแสงเปลี่ยนแปลงตามค่าดัชนีหักเหของสารละลายและค่าความ
หนาของฟิล์มบางที่ต้องการตรวจวัดได้ จากผลการวิจัยเมื่อท าการทดสอบเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยการวัดค่าดัชนีหักเหของ
สารละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้นโดยมวล   0–30 mL/dL ได้ความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเชิงเส้น โดยมีค่าความไวและ
ค่าความละเอียดในการวัดเท่ากับ 3578 int/RIU และ 5.0x10-5 RIU ตามล าดับ และเมื่อน าไปทดสอบวัดค่าความหนาของ
ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์พบว่าสามารถวัดความหนาได้ในช่วง 5-30 nm ซึ่งมีค่าดัชนีหักเหของฟิล์มแตกต่างจาก
กระจกท่ีใช้เป็นวัสดุฐานรอง และแนวโน้มของกราฟท่ีได้ให้ผลที่สอดคล้องกับค่าทางทฤษฎี ดังนั้นอุปกรณ์เครื่องอิลิปโซเมท
รีแบบออฟนัลที่สร้างขึ้นจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องตรวจวัดทางเคมีหรือทางชีววิทยาบนสมาร์ทโฟนได้ 
 
 
ค าส าคัญ: อิลิปโซเมทรี สมาร์ทโฟน ค่าดัชนีหักเห การวัดความหนาของฟิล์มบาง การตรวจวดัทางเคม ี
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Smartphone-based off-null ellipsometry using for chemical sensing 

Pakorn Preechaburana1*, Supaluck Amloy1 and Wanchai Pijitrojana2 

 

 An ellipsometry is presented as a nondestructive technique for measuring the optical properties 
and the thickness of single layer films or multilayers. To improve the speed of a conventional polarizer-
compensator-sample-analyzer (PCSA) setup, the so-called off-null mode is demonstrated. In this research 
we have designed and constructed an off-null ellipsometry device based on smartphone platform. The 
design of this off-null ellipsometry device is configured to use an LCD screen as a light source, which is 
adjusted to has the incidence angle at 58° to 75° for internal reflection from the thin film coated glass 
slide by using right- angle prism.  A rear smartphone camera is used as a detector of the reflected light 
from the other side of prism for monitoring the changes of solution’ s refractive index and the thin- film 
thickness.  The device calibration was carried out with various concentrations of 0- 30 mL/ dL of ethanol 
solutions with known refractive index.  As a result, the off- null ellipsometry intensities of the ethanol 
solution, which are analyzed from reflected images, and their refractive index are linearly dependent 
with the sensitivity and resolution of 3578 int/RIU and 5.0x10-5 RIU, respectively. Our off-null ellipsometry 
device allows thickness measurements of thin film in the range of 5- 30 nm with a refractive index 
different from that of the substrate. The results show good qualitative agreement with theoretical values. 
In conclusion the purposed off- null ellipsometric device is suitable for the chemical/ biological sensing 
application on smartphone. 
 
Keyword: Ellipsomerty, smartphone, refractive index, thin-film thickness measurement, chemical 
sensing 
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 An ellipsometry is presented as a nondestructive technique for measuring the optical properties 
and the thickness of single layer films or multilayers. To improve the speed of a conventional polarizer-
compensator-sample-analyzer (PCSA) setup, the so-called off-null mode is demonstrated. In this research 
we have designed and constructed an off-null ellipsometry device based on smartphone platform. The 
design of this off-null ellipsometry device is configured to use an LCD screen as a light source, which is 
adjusted to has the incidence angle at 58° to 75° for internal reflection from the thin film coated glass 
slide by using right- angle prism.  A rear smartphone camera is used as a detector of the reflected light 
from the other side of prism for monitoring the changes of solution’ s refractive index and the thin- film 
thickness.  The device calibration was carried out with various concentrations of 0- 30 mL/ dL of ethanol 
solutions with known refractive index.  As a result, the off- null ellipsometry intensities of the ethanol 
solution, which are analyzed from reflected images, and their refractive index are linearly dependent 
with the sensitivity and resolution of 3578 int/RIU and 5.0x10-5 RIU, respectively. Our off-null ellipsometry 
device allows thickness measurements of thin film in the range of 5- 30 nm with a refractive index 
different from that of the substrate. The results show good qualitative agreement with theoretical values. 
In conclusion the purposed off- null ellipsometric device is suitable for the chemical/ biological sensing 
application on smartphone. 
 
Keyword: Ellipsomerty, smartphone, refractive index, thin-film thickness measurement, chemical 
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การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ด้วยวิธีออกซิเดชันทางความร้อน 

ส าหรับการตรวจวัดกลูโคสเชิงไฟฟ้าเคมี 

วิสา กูลเกื้อ 1 คมกริช โชคพระสมบัติ 2,* และ ธวัชชัย คังฆะมะโน 3   

บทคัดย่อ 

                การตรวจวัดระดับน้้าตาลในเลือดด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีโดยทั่วไปจะใช้ขั้วไฟฟ้าท้างานที่สร้างมาจาก
เอนไซม์กลูโคสออกซิเดส (GOD) เนื่องจากมีความไวสูงและขีดจ้ากัดการตรวจวัดต่้า อย่างไรก็ตามเอนไซม์มี
เสถียรภาพต่้า ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม และราคาค่อนข้างสูง งานวิจัยนี้จึงได้สังเคราะห์ขั้วไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้
เอนไซม์ด้วยการเผาแผ่นทองแดงที่อุณหภูมิสูง เพ่ือให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันทางความร้อนเป็นเส้นใยนา
โนคอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) ซึ่งมีพ้ืนที่ผิวมาก โดยผู้วิจัยได้ท้าความสะอาดแผ่นทองแดงด้วยกรดไฮโดรคลอริก 

(HCl) เอทานอล (C5H5OH) และน้้ากลั่น ผ่านเครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) ก่อนเผาที่อุณหภูมิ 
700 oC เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 15 oC/นาที ภายใต้บรรยากาศปกติ ทั้งนี้ได้ทดลอง
เปรียบเทียบกับแผ่นทองแดงที่ผ่านการท้าความสะอาดด้วยน้้ากลั่นเพียงอย่างเดียว ผลการทดลองพบว่าเมื่อ
ถ่ายภาพพ้ืนผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แผ่นทองแดงท่ีท้าความสะอาดด้วยเครื่อง
ล้างความถี่สูงก่อให้เกิดเส้นใยที่มีความหนาแน่นมากกว่าการท้าความสะอาดด้วยน้้ากลั่นเพียงอย่างเดียว โดย
เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 300 นาโนเมตร และมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 35 ไมโครเมตร และ
จากการทดสอบการตรวจวัดกลูโคสเชิงไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic Voltammetry, CV) 
พบว่าขั้วไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถตรวจวัดกลูโคสได้จากปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่แปรผันตรงกับความเข้มข้น
ของกลูโคส โดยมีค่า R-Squared เท่ากับ 0.9879 ผลจากงานวิจัยนี้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากลูโคสเซนเซอร์
ชนิดไม่ใช้เอนไซม์ และเซนเซอร์เชิงไฟฟ้าเคมีส้าหรับตรวจวัดสารเคมีชนิดอื่น 
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Synthesis of copper oxide nanowires by a thermal oxidation method  

for electrochemical glucose detection 

Wisa Kunkuea 1   Komkrich Chokprasombut 2*  and Tawatchai Kangkamano 3     

Abstract 

              Typically, blood glucose measurements are based on working electrodes that are 
fabricated from enzyme glucose oxidase (GOD) because of its high sensitivity and low detection 
limit. However, the enzyme stability is low, sensitive to environment, and high costs. In this 
research, non-enzymatic electrodes were synthesized by annealing the copper sheets at high 
temperatures to allow thermal oxidation process, forming copper oxide (CuO) nanowires with 
a large surface area. The copper sheets were cleaned with hydrochloric acid (HCl), ethanol 
(C5H5OH) and distilled water by an ultrasonic cleaner before annealed at 700 oC for 4 h with a 
heating rate of 15 oC/min under normal atmosphere. For comparison, the copper sheets that 
were cleaned with only distilled water were also investigated. The results showed that when 
examined the surfaces by a scanning electron microscope (SEM), using the ultrasonic cleaner 
in cleaning process produced denser nanowires compared to the cleaning with only distilled 
water. The copper wires have an average diameter of about 300 nanometers and an average 
length of about 35 micrometers. Electrochemical glucose detection by cyclic voltammetry (CV) 
revealed that the obtained electrodes could detect the glucose from electric current that 
directly varies with the glucose concentration with the R-Squared equal 0.9879 The results 
from this work are essential for development of non-enzymatic glucose sensors and 
electrochemical sensors for other chemical detection. 
 

Keyword  : Glucose detection, copper oxide nanowires, thermal oxidation, cyclic voltammetry  

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

69

Synthesis of copper oxide nanowires by a thermal oxidation method  

for electrochemical glucose detection 

Wisa Kunkuea 1   Komkrich Chokprasombut 2*  and Tawatchai Kangkamano 3     

Abstract 
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fabricated from enzyme glucose oxidase (GOD) because of its high sensitivity and low detection 
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research, non-enzymatic electrodes were synthesized by annealing the copper sheets at high 
temperatures to allow thermal oxidation process, forming copper oxide (CuO) nanowires with 
a large surface area. The copper sheets were cleaned with hydrochloric acid (HCl), ethanol 
(C5H5OH) and distilled water by an ultrasonic cleaner before annealed at 700 oC for 4 h with a 
heating rate of 15 oC/min under normal atmosphere. For comparison, the copper sheets that 
were cleaned with only distilled water were also investigated. The results showed that when 
examined the surfaces by a scanning electron microscope (SEM), using the ultrasonic cleaner 
in cleaning process produced denser nanowires compared to the cleaning with only distilled 
water. The copper wires have an average diameter of about 300 nanometers and an average 
length of about 35 micrometers. Electrochemical glucose detection by cyclic voltammetry (CV) 
revealed that the obtained electrodes could detect the glucose from electric current that 
directly varies with the glucose concentration with the R-Squared equal 0.9879 The results 
from this work are essential for development of non-enzymatic glucose sensors and 
electrochemical sensors for other chemical detection. 
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ระบบการคัดแยกสีและระบุต าแหน่งของวัตถุโดยใช้กล้องส าหรับการควบคุมแขนหุ่นยนต์ 
ธารทิพย์ สิทธิรักษ1์* ภลินี สังคง2 กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ3 และเกียรติศักดิ์ เส้งช่วย4 

 
บทคัดย่อ 

 แขนหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในสายงานการผลิตอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น สามารถเข้ามาท างานทดแทนมนุษย์และ
ท างานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่เนื่องจากแขนหุ่นยนต์มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุได้เท่านั้น ไม่สามารถ
มองเห็นหรือคัดแยกวัตถุท่ีแตกต่างกันได้ จึงมีการพัฒนาระบบเพื่อให้แขนหุ่นยนต์มีความสามารถท่ีมากกว่าการเคลื่อนย้าย
วัตถุ เป็นระบบที่ท าให้แขนหุ่นยนต์สามารถคัดแยกสีวัตถุและระบุต าแหน่งของวัตถุได้โดยประยุกต์ใช้งานกล้อง ท าให้ใน
ปัจจุบันระบบการควบคุมแขนหุ่นยนต์มีความสามารถในการคัดแยกและเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย งานวิจัยนีจ้ึงได้น าเสนอระบบการท างานร่วมกันของแขนหุ่นยนต์และกล้อง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการคัดแยกสีของวัตถุได้ และน าเสนอวิธีการระบุต าแหน่งของวัตถุโดยประยุกต์ใช้พื้นฐาน
ตรีโกณมิติในการค านวณเพื่อหาต าแหน่งร่วมกันของทั้งแขนหุ่นยนต์และกล้องโดยอาศัยจุดอ้างอิง 3 จุด ส าหรับการคัดแยก
สี การค านวณต าแหน่งของวัตถุ และการควบคุมแขนหุ่นยนต์โดยใช้กล้องร่วมกับตัวประมวลผลไมโครคอนโทรเลอร์ การ
ทดลองได้ท าการศึกษาการการปรับเทียบสีและคัดแยกสีของวัตถุด้วยกล้อง และศึกษาการระบุต าแหน่งและการเคลื่อนที่
ของแขนหุ่นยนต์ไปยังต าแหน่งของวัตถุที่ต้องการ จากการศึกษาพบว่า ระบบสามารถคัดแยกสีของวัตถุด้วยกล้องได้ความ
ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองกับวัตถุ 50 ครั้ง และการระบุต าแหน่งของวัตถุด้วยกล้องเพื่อควบคุมให้แขน
หุ่นยนต์เข้าไปหยิบวัตถุและคัดแยกส ีซึ่งระบบสามารถคัดแยกสแีละระบุต าแหน่งของวัตถุได้ถูกตอ้งจ านวน 48 ครั้งจากการ
ทดลองจ านวน 50 ครั้ง หรือมีความถูกต้อง 96 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นระบบการท างานร่วมกันระหว่างกล้องและแขนหุ่นยนต์
ส าหรับการระบุต าแหน่งและคัดแยกสีของวัตถุ เพื่อเพ่ิมความสามารถของแขนหุ่นยนต์ในการคัดแยกสีของวัตถุ วิธีการที่ใช้
ในการค านวณต าแหน่งอาศัยหลักการพื้นฐานของตรีโกณมิติที่มีวิธีการค านวณอย่างง่าย และสามารถค านวณต าแหน่งของ
วัตถุเพื่อเข้าไปหยิบจับและคัดแยกได้อย่างอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ได้ 
 
 
ค าส าคัญ : แขนหุ่นยนต์ 4 องศาอิสระ กล้อง ตัวประมวลผลไมโครคอนโทรเลอร์ ตรีโกณมิติ 
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A system for color sorting and positioning of objects by camera  
for control a robot arm 

Thantip Sittiruk1*, Phalinee Sangkong2, Kritsada Phatcharasit3 and Kiattisak Sengchuai4 
 

Abstract 
 Robot arms are increasingly playing a role in the automation of production that can replace 
human labor and work continuously all the time.  But due to the robot arm is capable of only moving 
objects and cannot see or differentiate objects can be sorted. Therefore, the system was developed to 
allow the robotic arm to be capable of more than moving objects and have abilities to sort objects and 
determine the location of the object by the camera application. As a result, today's robotic arm control 
system is capable of automatically sorting and can be applied in a variety of industries.  This research 
proposes a robot arm and camera interaction system to increase the ability of object color sorting and 
object positioning. The object color sorting uses a method of learning and recognizing the color of objects 
using a camera.  The determination of the object position is calculated using a basic of trigonometry to 
calculate the position of objects by three reference points.  The proposed system controlled and 
calculated the position of objects by microcontroller. For the experiments, a calibration of color object 
and the color sorting of object using a camera were studied. The positioning and movement of the robot 
arm to the desired position of the object were studied.  The experimental results, the system of 
determining the percentage accuracy of the color sorting objects with the camera, the experimental test 
with 50 times can able to sort color with an accuracy of 100 percentages. And, the positioning by camera 
control allows the robot arm to pick up objects and sort colors 50 times, able to sort objects correctly 
48  times or the accuracy of the system for color sorting and positioning of objects of 96 percentages. 
Therefore, the system of the camera on the end effector of the robotic arm to enhance ability to sort 
the colors of objects and object positioning.  
The method used to calculate the object position is based on the basic trigonometry that has a simple 
calculation method.  This method can calculate the position of objects to be picked up and can be 
sorted automatically in real time. 
 
Keywords : 4-DOF robot arm, camera, microcontroller and trigonometry 
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A system for color sorting and positioning of objects by camera  
for control a robot arm 

Thantip Sittiruk1*, Phalinee Sangkong2, Kritsada Phatcharasit3 and Kiattisak Sengchuai4 
 

Abstract 
 Robot arms are increasingly playing a role in the automation of production that can replace 
human labor and work continuously all the time.  But due to the robot arm is capable of only moving 
objects and cannot see or differentiate objects can be sorted. Therefore, the system was developed to 
allow the robotic arm to be capable of more than moving objects and have abilities to sort objects and 
determine the location of the object by the camera application. As a result, today's robotic arm control 
system is capable of automatically sorting and can be applied in a variety of industries.  This research 
proposes a robot arm and camera interaction system to increase the ability of object color sorting and 
object positioning. The object color sorting uses a method of learning and recognizing the color of objects 
using a camera.  The determination of the object position is calculated using a basic of trigonometry to 
calculate the position of objects by three reference points.  The proposed system controlled and 
calculated the position of objects by microcontroller. For the experiments, a calibration of color object 
and the color sorting of object using a camera were studied. The positioning and movement of the robot 
arm to the desired position of the object were studied.  The experimental results, the system of 
determining the percentage accuracy of the color sorting objects with the camera, the experimental test 
with 50 times can able to sort color with an accuracy of 100 percentages. And, the positioning by camera 
control allows the robot arm to pick up objects and sort colors 50 times, able to sort objects correctly 
48  times or the accuracy of the system for color sorting and positioning of objects of 96 percentages. 
Therefore, the system of the camera on the end effector of the robotic arm to enhance ability to sort 
the colors of objects and object positioning.  
The method used to calculate the object position is based on the basic trigonometry that has a simple 
calculation method.  This method can calculate the position of objects to be picked up and can be 
sorted automatically in real time. 
 
Keywords : 4-DOF robot arm, camera, microcontroller and trigonometry 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าลองการถ่ายเทความร้อนของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคลิลิก 
ธนกร ประทับวงศ์1 เจษฎาภรณ์ ปริยด ากล2 และกันต์ธกรณ์ เขาทอง3* 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเคมีสิ่งทอได้พัฒนาจนเกิดผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคริลิกซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะต่อการ

น ามาใช้ในระบบส่งลม เนื่องจากข้อได้เปรียบของท่อลมพลาสติกคือ เป็นฉนวน ติดตั้งง่าย การออกแบบระบบท่อส่งลม
จ าเป็นต้องรู้การถ่ายเทความร้อนของท่อลมเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยหากเพิ่มอัตราการไหลของอากาศภายในทอ่
ลมการถ่ายเทความร้อนของลมในท่อลมเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้พบว่าท่อลมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีมีการสูญเสียความร้อนของ
อากาศที่ไหลในท่อมากกว่าท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคลิลิก 
 
ค าส าคัญ : ท่อลม การถ่ายความร้อน โพลีเอสเตอร์ 
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Simulation of the Air Heat Transfer in Polyester Fabric Duct Acrylic Coated  

Tanakorn Pratubwong1 Jetsadaporn Priyadumkol2 and Kunthakorn Khaothong3* 

Abstract 
 At present, the technology in textile chemistry leads to the innovative development of acrylic-
coated polyester fabrics with desirable properties used for air-distribution systems.  Another advantage of 
plastic air ducts is a simple installation, as easy installations are required. Air ductwork system design should 
know the total heat transfer for energy conversion in buildings, so the effects of heat transfer on the air 
flows were investigated.  In addition, increasing the air flow rate increased heat transfer for the duct.  It is 
found that Air flow in the galvanized sheet metal duct has a heat transfer more than polyester Fabric duct 
acrylic coated. 
 
Keywords: Air duct, Heat transfer, Polyester 
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Abstract 
 At present, the technology in textile chemistry leads to the innovative development of acrylic-
coated polyester fabrics with desirable properties used for air- distribution systems.  Another advantage of 
plastic air ducts is a simple installation, as easy installations are required. Air ductwork system design should 
know the total heat transfer for energy conversion in buildings, so the effects of heat transfer on the air 
flows were investigated.  In addition, increasing the air flow rate increased heat transfer for the duct.  It is 
found that Air flow in the galvanized sheet metal duct has a heat transfer more than polyester Fabric duct 
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ปัจจัยการกระจายลมด้วยผ้าทอสมัยใหม่ในห้องปรับอากาศขนาดเล็ก 
ศุภกิจ บุญไพจิตร์1 วีรชัย ชัยวรพฤกษ์2 และกันต์ธกรณ์ เขาทอง3* 

บทคัดย่อ 
การออกแบบการกระจายลมในระบบปรับอากาศ วิศวกรผู้ออกแบบต้องค านึงถึงความเร็วลมที่ปะทะแล้วท าให้ผู้

อาศัยรู้สึกสบาย งานวิจัยนี้ศึกษา การกระจายความเร็วของอากาศจากการส่งลมด้วยท่อผ้าพรุนภายในห้องปรับอากาศขนาด
เล็กด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ ผลการวิจัยแสดงปัจจัยที่ท าให้กิดความเร็วลมที่ท าให้ผู้อาศัยรู้สึกสบาย คือ ความเร็ว
อากาศทางเข้าและความดันทางออกของท่อผ้าพรุน 
 
ค าส าคัญ : ความเร็วลม ความสบาย ผ้าพรุน 
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A factor of Air Distribution with fabric New Era in Small Air Conditioning Room 

Supakit Boonpyjit1 Weerachai Chaiworapuek2 and Kunthakorn Khaothong3* 

Abstract 
 The design of air distribution in air conditioning systems using air work ducts. The design engineering 
must be considering the air velocity comfort impact of the occupants. In this research study, computational 
fluid dynamics ( CFD)  methods were used to determine the air velocity distribution from the porous fabric 
duct in the small air conditioning room. The results show that the factor affecting air velocity human comfort 
was air velocity inlet and total pressure air outlet porous fabric duct.  
 
Keywords: Velocity, Comfort, Porous fabric 
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A factor of Air Distribution with fabric New Era in Small Air Conditioning Room 

Supakit Boonpyjit1 Weerachai Chaiworapuek2 and Kunthakorn Khaothong3* 

Abstract 
 The design of air distribution in air conditioning systems using air work ducts. The design engineering 
must be considering the air velocity comfort impact of the occupants. In this research study, computational 
fluid dynamics ( CFD)  methods were used to determine the air velocity distribution from the porous fabric 
duct in the small air conditioning room. The results show that the factor affecting air velocity human comfort 
was air velocity inlet and total pressure air outlet porous fabric duct.  
 
Keywords: Velocity, Comfort, Porous fabric 

ประสิทธิผลการลดการสูญเสียโหลดเมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วย 
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงาน 

กานต์  นัครวรายุทธ1* 

บทคัดย่อ 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้
งานพลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า  แต่พลังงานแสงอาทิตย์ก็มีข้อจ ากัดที่เป็นพลังงานท่ีมี
ความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของแสงอาทิตย์  ปัญหาดังกล่าวแก้ได้ด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่แต่ด้วยราคาของแบตเตอรี่ที่มี
ราคาสูงและมีข้อจ ากัดในการใช้งานมากดังนั้นการติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานมากจนเกินไปอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้งานได้  
จากการทดสอบโดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงจรงิที่ความถี่ 1 ช่ัวโมงเป็นเวลา 1 ปีเทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้า
น้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือนโดยก าหนดให้ค่า DoD แบตเตอรี่ที่ 40%  เมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่จาก 100% ถึง 300% 
พบว่าที่แบตเตอรี่ 100% การสูญเสียโหลดจะเกิดขึ้นราว 41 ช่ัวโมง แล้วลดลงเป็น 35 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง และ 2 ช่ัวโมง
ตามล าดับ  แต่มีข้อสังเกตที่เมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่ถึง200% ปริมาณพลังงานสะสมของแบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่เกิน 
90% ทุกเดือนยกเว้นเดือนที่ปรากฏการสูญเสียโหลด  และหากเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ถึง 300% ปริมาณพลังงานสะสมของ
แบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่ที่ 95% โดยประมาณหรือกล่าวในอีกทางหนึ่งคือในสภาวะปกติพลังงานในแบตเตอรี่จะถูกใช้งาน
เพียง 10% ชองความจุ ดังนั้นการเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่ทีม่ากกว่า 200% อาจเกินความจ าเป็นโดยอาจพิจารณาเลือกใช้ระบบ
ส ารองพลังงานอ่ืนท่ีมีราคาถูกกว่าสร้างพลังงานเสริมในช่วงเวลาที่เกิดการสูญเสยีโหลดก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบโดยรวมลงได้ 

ค าส าคัญ : การสูญเสียโหลด ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด ความเข้มแสงอาทิตย ์
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Effectiveness of reducing load loss form increasing the size of batteries installed  
in off grids photovoltaic power generation systems  

Karn Nakaravarayut1* 

Abstract 

Photovoltaic systems is an important role in the production of electricity in order to meet the electricity 
needs for off grids areas but solar power is also limited to energy that is highly fluctuation power. The problem 
is solved by installing batteries but the price of batteries is high and has a lot of limitations that when installing 
batteries with more power capacity may not be good for the user.  The test used real light intensity data at a 
frequency of 1 hour for 1 year compared to the electricity consumption characteristics of homes that consume 
less than 150 units of electricity per month and setting battery DoD value at 60% and adjust the battery capacity 
from 100% to 300% It was found that at the initial size, load loss occurs for about 41 hours and then decreases 
to 35, 20, 14, and 2 hours respectively. But it is noted when increasing battery capacity by 200%. The cumulative 
power content of the average monthly battery will exceed 90% everywhere except for the month that load 
loss appears. And if the battery size is increased by 300%, the cumulative amount of the battery on a monthly 
average will be approximately 95% , or in other words, in normal conditions, the battery power is used only 
10% capacity. So, the battery increasing size greater than 200% it may not be necessary. And choosing a cheaper 
backup power system to generate additional power during load losses will reduce the overall system cost. 

Keywords : Loss of load, off grid photovoltaic system, solar irradiance 
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Karn Nakaravarayut1* 

Abstract 
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ประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติในตะกอนดินนาข้าว สามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย 
 

อัสมา สันตตินบีวงศ1์ พวงทิพย์ แก้วทับทิม2 และ ชดาภัทร สุดศิริ3 

 
บทคัดย่อ  

 นิวไคลด์กัมมันตรังสีเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งมีแหล่งก าเนิดทั้งในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ส าหรับนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติพบมากในบริเวณเหมืองแร่ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะ
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 226Ra, 232Th และ 40K และค านวณหาค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนี
ความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าอัตรา
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจ าปี (E) ในตัวอย่างดินจากแปลงนาข้าว 
จ านวน 25 ตัวอย่างบริเวณสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยวิธีวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรเมตรี หัววัดเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิสูง 
(HPGe) พบว่า ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K อยู่ในช่วง 79.82 – 428.45 Bq/kg 
(ค่าเฉลี่ย 199.25 ± 0.89 Bq/kg), 39.98 – 537.93 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 207.55 ± 0.86 Bq/kg), และ 408.35 – 2067.81 
Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 817.80 ± 0.75 Bq/kg) ตามล าดับ ดินหลายตัวอย่างมีค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีสงูกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และค่าเฉลี่ยทั่วโลก นอกจากน้ีค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย (Hin) (ค่าเฉลี่ย 
2.05 ± 0.13) และค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) (ค่าเฉลี่ย 251.52 ± 15.73 nGy/h) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด       
โดย UNSCEAR (2000) 
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Assessment of Natural Radionuclide in Sediment of Rice Fields, 
Three Southern Most Provinces of Thailand 

 
Abstract 

 The radioactive nuclides were cancer causing agent. They have a source of origin from nature and 
man-made. The natural radioactive elements were found in the Mining area. The purpose of this research  
was to analyze the specific activity of the natural radioactive nuclide of 226Ra, 232Th and 40K and to calculate 
the Radium equivalent activity (Raeq), the Internal hazard index (Hin), the External hazard index (Hex), the 
Gamma-absorbed dose rate (D) and the Annual external effective dose rate (E) in the 25 soil samples from 
Three Southern Most provinces of Thailand by using a gamma-ray spectrometer with a high purity 
germanium detector (HPGe). The results show that the specific activity of radioactive nuclides of 226Ra, 232Th 
and 40K are in the range of 79.82 – 428.45 Bq/kg (mean 199.25 ± 0.89 Bq/kg), 39.98 – 537.93 Bq/kg (mean 
207.55 ± 0.86 Bq/kg) and 408.35 – 2067.81 Bq/kg (mean 817.80 ± 0.75 Bq/kg), respectively. Soil samples 
were higher than Thailand and the global average values. In addition, the Internal hazard index (Hin) (mean 
2.05 ± 0.13) , and the gamma-absorbed dose rate (D) (mean 251.52 ± 15.73  nGy/h) , were higher than the 
UNSCEAR criterion (2000).  
 
Keywords: Radionuclide, Sediment of Rice Fields, Three Southern Most of Thailand, High-Purity 
Germanium Detectors (HPGe 
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การออกแบบระบบความต้านทานรากสายดินส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลต์ 
 

ธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี1*, โชคชัย ช่ืนวัฒนาประณิธิ2  และ วิศรุดา ศุภรังสรรค์3  

 
บทคัดย่อ 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายของฟ้าผ่าต่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  บทความนี้น าเสนอการ
ออกแบบรากสายดินส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 กิโลโวลต์ 60 เมกะวัตต์ อ้างอิงตามมาตรฐาน IEEE80-2013   บทความ
กล่าวถึงความแตกต่างกราวด์กริดของระบบสายดินส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย โดยเปรียบเทียบ ระยะที่ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 
เมตร และขั้นตอนการวัดค่าความต้านทานดินในพื้นที่จริงถูกน าเสนอ เพื่อค านวณ ค่าความต้านทานกริด แรงดันช่วงก้าว 
แรงดันสัมผัส กระแสกริด ให้แพร่กระจายลงดินผ่านระบบสายดินอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายสุดนี้การวัดค่าความต้านทานสาย
ดินรากที่แม่นย าของสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ส่งผลให้การออกแบบรากสายดินกริดอย่างเหมาะสมสามารถสรุปได้
อย่างเชื่อถือได้ 
 
 
ค าส าคัญ  :  ระบบรากสายดิน, ความต้านทานรากสายดิน, กราวด์กริด, แรงดันช่วงก้าว, แรงดันสัมผสั     
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Design Grounding System for Substation 115 kV 
 

Thanayut Phaisanatsawasenee1*, Chokchai Chuenwattanapraniti2  and Wisaruda Suppharangsan3  

 
Abstract 

  Lightning protection systems are used to avoid or lessen lightning strike damage to 
constructions.  This paper presents design of grounding system for substation 115/ 22 kV, 60 MW according 
to the standard IEEE80-2013. The paper discusses difference ground grids of grounding system for substation 
comparing among 1, 3 and 5 m.  Also the soil resistance process of measurement in actual location is 
exhibited.  For parameters, there are soil resistivity, step voltage and torch voltage.  Finally, the correctly 
measure the grounding resistance of substations is the vital factor, therefore the optimal design of ground 
grid system can be finalized positively 
 
Keywords  :  grounding system, grounding resistance, grounding grid, step voltage, touch voltage  

 

การประเมินศักยภาพพลังงานลมใกล้ชายฝั่งทะเลและความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล
ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 6 จิกะวัตต์ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา 

จอมภพ แววศักดิ์1* ชนะ จันทร์ฉ ่ำ2 และสมพล ชีวมงคลกำนต์3 

บทคัดย่อ 

ภำคใต้ของประเทศไทยมีควำมมั นคงทำงพลังงำนไฟฟ้ำในระดับที ต ่ำกว่ำเกณฑ์ N-1 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย ดังนั้นกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่งทะเลนอกจำกจะช่วยเพิ มควำมมั นคงทำงพลังงำนไฟฟ้ำให้กับพ้ืนที ภำคใต้ของ
ประเทศไทยได้แล้วยังมีส่วนช่วยเพิ มควำมเสถียรทำงคำร์บอนภำยในปี พ.ศ. 2583 อีกทำงหนึ งด้วย งำนวิจัยนี้เป็นกำรประเมิน
ศักยภำพของพลังงำนลมใกล้ชำยฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดสงขลำโดยอำศัยฐำนข้อมูลภูมิอำกำศลม 
MERRA-2 (พ.ศ. 2522-2561) ของ NASA และ ERA-5 (2502-2561) ของ ECMWF ร่วมกับข้อมูลตรวจวัดจำกเสำวัดลมระดับควำม
สูง 100-120 m เหนือพื้นดิน (พ.ศ. 2013-2014) ในกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์แบบ Linear Least Square, Total Lease Square, 
Variance Ratio, Bulk Speed Ratio, Weibull Fit, Speed Sort, Vertical Slice และ Matrix Time Series เพื อลดควำมไม่
แน่นอนของฤดูกำลลม และท่ำกำรพัฒนำแผนที ลมระดับจุลภำค (ควำมแยกชัด 50 m) โดยอำศัยแบบจ่ำลองกำรไหลของลมเชิงเส้น
เพื อวิเครำะห์กำรเปลี ยนแปลงเชิงพื้นที ของอัตรำเร็วลมร่วมกับแผนที ลมสเกลปำนกลำงของ VORTEX ที พัฒนำจำกแบบจ่ำลอง
บรรยำกำศร่วมกับแบบจ่ำลองกำรไหลของลมแบบพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณ โดยท่ำกำรวิเครำะห์กำรผลิตไฟฟ้ำรำยปี คำปำซิตี้
แฟกเตอร์ กำรสูญเสียเนื องจำกเวก และกำรหลีกเลี ยงกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง
ทะเลขนำดก่ำลังกำรผลิตติดตั้ง 6 จิกะวัตต์ (กังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลรุ่น GE Haliade-x 220 ขนำด 12 MW/ต้น จ่ำนวน 500 ต้น 
ระยะห่ำง 7DX7D) และวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรโดยอำศัยกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื อค่ำนวณหำอัตรำ
กำรรับซื้อไฟฟ้ำที เหมำะสมในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ผลกำรวิจัยพบว่ำสหสัมพันธ์แบบ Matrix Time Series มีควำม
เหมำะสมที สุดโดยมีค่ำ MBE เท่ำกับ -1.48% MAE เท่ำกับ 24.9% และค่ำ DE เท่ำกับ 7.59% จำกแผนที ลมระดับจุลภำคพบว่ำ
อัตรำเร็วลมที ระดับควำมสูง 150 m มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 5.6 m/s สำมำรถผลิตไฟฟ้ำรำยปีได้ 8,212.5 GWh/year มีค่ำ C.F. เท่ำกับ 
16.25% กำรสูญเสียเนื องจำกเวก 5.6% และลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำปีละ 4,845 tCO2eq ผลกำร
วิเครำะห์โครงกำรพบว่ำค่ำ BCR มีค่ำเท่ำกับ 2.13 ค่ำ NPV เท่ำกับ 373,678 ล้ำนบำท IRR เท่ำกับ 13.67% ระยะเวลำคืนทุน 9 ปี 
โดยต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้ำที ผลิตได้ (LCOE) เท่ำกับ 3.12 บำท/kWh และค่ำ FiT เท่ำกับ 5.65 บำท/kWh ตำมล่ำดับ 

ค่ำส่ำคญั : พลังงำนลม, ฟำรม์กังหันลมนอกชำยฝั่งทะเล, แบบจำ่ลองกำรไหลของลม, กำรสูญเสียเนื องจำกเวก, เทคโนโลยีกังหันลม
ผลิตไฟฟ้ำนอกชำยฝั่งทะเล 
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ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 6 จิกะวัตต์ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา 

จอมภพ แววศักดิ์1* ชนะ จันทร์ฉ ่ำ2 และสมพล ชีวมงคลกำนต์3 

บทคัดย่อ 

ภำคใต้ของประเทศไทยมีควำมมั นคงทำงพลังงำนไฟฟ้ำในระดับที ต ่ำกว่ำเกณฑ์ N-1 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย ดังนั้นกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่งทะเลนอกจำกจะช่วยเพิ มควำมมั นคงทำงพลังงำนไฟฟ้ำให้กับพ้ืนที ภำคใต้ของ
ประเทศไทยได้แล้วยังมีส่วนช่วยเพิ มควำมเสถียรทำงคำร์บอนภำยในปี พ.ศ. 2583 อีกทำงหนึ งด้วย งำนวิจัยนี้เป็นกำรประเมิน
ศักยภำพของพลังงำนลมใกล้ชำยฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดสงขลำโดยอำศัยฐำนข้อมูลภูมิอำกำศลม 
MERRA-2 (พ.ศ. 2522-2561) ของ NASA และ ERA-5 (2502-2561) ของ ECMWF ร่วมกับข้อมูลตรวจวัดจำกเสำวัดลมระดับควำม
สูง 100-120 m เหนือพื้นดิน (พ.ศ. 2013-2014) ในกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์แบบ Linear Least Square, Total Lease Square, 
Variance Ratio, Bulk Speed Ratio, Weibull Fit, Speed Sort, Vertical Slice และ Matrix Time Series เพื อลดควำมไม่
แน่นอนของฤดูกำลลม และท่ำกำรพัฒนำแผนที ลมระดับจุลภำค (ควำมแยกชัด 50 m) โดยอำศัยแบบจ่ำลองกำรไหลของลมเชิงเส้น
เพื อวิเครำะห์กำรเปลี ยนแปลงเชิงพื้นที ของอัตรำเร็วลมร่วมกับแผนที ลมสเกลปำนกลำงของ VORTEX ที พัฒนำจำกแบบจ่ำลอง
บรรยำกำศร่วมกับแบบจ่ำลองกำรไหลของลมแบบพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณ โดยท่ำกำรวิเครำะห์กำรผลิตไฟฟ้ำรำยปี คำปำซิตี้
แฟกเตอร์ กำรสูญเสียเนื องจำกเวก และกำรหลีกเลี ยงกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง
ทะเลขนำดก่ำลังกำรผลิตติดตั้ง 6 จิกะวัตต์ (กังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลรุ่น GE Haliade-x 220 ขนำด 12 MW/ต้น จ่ำนวน 500 ต้น 
ระยะห่ำง 7DX7D) และวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรโดยอำศัยกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื อค่ำนวณหำอัตรำ
กำรรับซื้อไฟฟ้ำที เหมำะสมในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ผลกำรวิจัยพบว่ำสหสัมพันธ์แบบ Matrix Time Series มีควำม
เหมำะสมที สุดโดยมีค่ำ MBE เท่ำกับ -1.48% MAE เท่ำกับ 24.9% และค่ำ DE เท่ำกับ 7.59% จำกแผนที ลมระดับจุลภำคพบว่ำ
อัตรำเร็วลมที ระดับควำมสูง 150 m มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 5.6 m/s สำมำรถผลิตไฟฟ้ำรำยปีได้ 8,212.5 GWh/year มีค่ำ C.F. เท่ำกับ 
16.25% กำรสูญเสียเนื องจำกเวก 5.6% และลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำปีละ 4,845 tCO2eq ผลกำร
วิเครำะห์โครงกำรพบว่ำค่ำ BCR มีค่ำเท่ำกับ 2.13 ค่ำ NPV เท่ำกับ 373,678 ล้ำนบำท IRR เท่ำกับ 13.67% ระยะเวลำคืนทุน 9 ปี 
โดยต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้ำที ผลิตได้ (LCOE) เท่ำกับ 3.12 บำท/kWh และค่ำ FiT เท่ำกับ 5.65 บำท/kWh ตำมล่ำดับ 

ค่ำส่ำคญั : พลังงำนลม, ฟำรม์กังหันลมนอกชำยฝั่งทะเล, แบบจำ่ลองกำรไหลของลม, กำรสูญเสียเนื องจำกเวก, เทคโนโลยีกังหันลม
ผลิตไฟฟ้ำนอกชำยฝั่งทะเล 
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Nearshore Wind Resource Assessment and Feasibility of 6 GW Offshore Wind Power Plant 
in Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces  

 
Jompob Waewsak1* Chana Chancham2 and Somphol Chiwamongkhonkarn3 

Abstract 

Energy security especially electricity in southern Thailand doesn’ t meet the N- 1 EGAT’ s criteria. 
Consequently, offshore wind power plant could not only enhance the energy security in the region but also 
contribute to carbon neutrality toward 2050. The objective of this research is to assess near-shore wind resource 
along the coast of Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces by using MERRA- 2 climatic database ( 1979-
2018)  by NASA and ERA- 5 climatic database ( 1959- 2018)  by ECMWF along with the observed wind data from 
100-120 m AGL met towers in order to correlate using Linear Least Square, Total Lease Square, Variance Ratio, 
Bulk Speed Ratio, Weibull Fit, Speed Sort, Vertical Slice and Matrix Time Series for uncertainty reduction in wind 
resource analysis. Microscale wind resource map at 150 m (50 m resolution) was developed based on linearized 
wind flow model along with mesoscale wind resource map based on coupled mesoscale atmospheric modeling 
and microscale computational fluid dynamics wind flow modeling developed by VORTEX.   The annual energy 
production (AEP), capacity factor (C.F.), wake loss, and CO2eq emission avoidance were analyzed for a proposed 
6 GW offshore wind power plant ( WTG model GE Haliade- x 220 with 12 MW/ turbine, 500 units and parking 
criteria of 7DX7D) .  Project analysis based on cost and benefit analysis was accomplished to investigate the 
appropriate Feed-in-Tariff (FiT) and levelized cost of energy (LCOE). The results showed that Matrix Time Series 
is the best correlation as MBE, MAE, and DE was -1.48% , 24.9% and 7.59% respectively.  Based on developed 
microscale offshore wind map at 150 m AMSL, it is found that the maximum wind speed was 5.6 m/ s, the AEP 
was 8,212.5 GWh/year, the C.F. was 16.25%, wake loss was 5.6% and CO2eq emission avoidance of 4,845 tCO2eq. 
Finally, the economic analysis revealed that BCR, NPV, IRR, and PBP was 2. 13, 373,678 MTHB, 13. 67% , and 9 
years while the LCOE was 3.12 THB/kWh and FiT was 5.65 THB/kWh respectively. 
 
Keywords: Wind energy, offshore wind farm, wind flow modeling, wake loss, offshore wind turbine generator 
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Nearshore Wind Resource Assessment and Feasibility of 6 GW Offshore Wind Power Plant 
in Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces  

 
Jompob Waewsak1* Chana Chancham2 and Somphol Chiwamongkhonkarn3 

Abstract 

Energy security especially electricity in southern Thailand doesn’ t meet the N- 1 EGAT’ s criteria. 
Consequently, offshore wind power plant could not only enhance the energy security in the region but also 
contribute to carbon neutrality toward 2050. The objective of this research is to assess near-shore wind resource 
along the coast of Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces by using MERRA- 2 climatic database ( 1979-
2018)  by NASA and ERA- 5 climatic database ( 1959- 2018)  by ECMWF along with the observed wind data from 
100-120 m AGL met towers in order to correlate using Linear Least Square, Total Lease Square, Variance Ratio, 
Bulk Speed Ratio, Weibull Fit, Speed Sort, Vertical Slice and Matrix Time Series for uncertainty reduction in wind 
resource analysis. Microscale wind resource map at 150 m (50 m resolution) was developed based on linearized 
wind flow model along with mesoscale wind resource map based on coupled mesoscale atmospheric modeling 
and microscale computational fluid dynamics wind flow modeling developed by VORTEX.   The annual energy 
production (AEP), capacity factor (C.F.), wake loss, and CO2eq emission avoidance were analyzed for a proposed 
6 GW offshore wind power plant ( WTG model GE Haliade- x 220 with 12 MW/ turbine, 500 units and parking 
criteria of 7DX7D) .  Project analysis based on cost and benefit analysis was accomplished to investigate the 
appropriate Feed-in-Tariff (FiT) and levelized cost of energy (LCOE). The results showed that Matrix Time Series 
is the best correlation as MBE, MAE, and DE was -1.48% , 24.9% and 7.59% respectively.  Based on developed 
microscale offshore wind map at 150 m AMSL, it is found that the maximum wind speed was 5.6 m/ s, the AEP 
was 8,212.5 GWh/year, the C.F. was 16.25%, wake loss was 5.6% and CO2eq emission avoidance of 4,845 tCO2eq. 
Finally, the economic analysis revealed that BCR, NPV, IRR, and PBP was 2. 13, 373,678 MTHB, 13. 67% , and 9 
years while the LCOE was 3.12 THB/kWh and FiT was 5.65 THB/kWh respectively. 
 
Keywords: Wind energy, offshore wind farm, wind flow modeling, wake loss, offshore wind turbine generator 
 

การวิเคราะห์การปลดปล่อยเสียง เงากะพริบ บริเวณได้รับผลกระทบจากการมองเห็น การรบกวนเรดาร์และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาร์มกังหันลมขนาด 50 เมกะวัตต์ บริเวณอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

ชนะ จันทร์ฉ ่ำ1* จอมภพ แววศักดิ์2 และสมพล ชีวมงคลกำนต์3 

บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้วิเครำะห์กำรปลดปล่อยเสียง เงำกะพริบ และบริเวณได้รับผลกระทบจำกกำรมองเห็น กำรรบกวนเรดำร์ และ
คลื นแม่เหล็กไฟฟ้ำของฟำร์มกังหันลมขนำดก่ำลังผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ บริเวณอ่ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ โดยพิจำรณำกำร
ปลดปล่อยเสียง เงำกะพริบ และบริเวณได้รับผลกระทบจำกกำรมองเห็นโดยกำรจ่ำลองผลกระทบสิ งแวดล้อมของทุ่งกังหันลมผลิต
ไฟฟ้ำ โดยเริ มจำกกำรกำรพัฒนำแผนที ลมระดับจุลภำคแบบ Multiple Mast Calculation ด้วยแบบจ่ำลองพลศำสตร์ของไหลเชิง
ค่ำนวณที ควำมแยกชัด 50 m เพื อเป็นข้อมูลน่ำเข้ำ ผลกำรวิเครำะห์กำรปลดปล่อยเสียงพบว่ำทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้ำมีกำร
ปลดปล่อยเสียงน้อยกว่ำ 50 dB(A) ผลกระทบจำกเงำกระพริบมีระยะเวลำสูงสุด 600 ชั วโมงต่อปี พื้นที ส่วนใหญ่ของพื้นที ศึกษำ
เห็นเงำกระพริบไม่เกิน 100 ชั วโมงต่อปี บริเวณที มองเห็นกังหันลมในพ้ืนที ศึกษำมองเห็นกังหันลมจ่ำนวน 15-20 ต้นเป็นส่วนใหญ่ 
เนื องจำกกำรติดตั้งฟำร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้ำในพื้นที ศึกษำตั้งอยู่ห่ำงจำกสถำนีเรดำร์จึงไม่ส่งผลต่อกำรท่ำงำนของเรดำร์นอกจำกนี้
กำรรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ำของกังหันลมถูกพิจำรณำให้เป็นทั้งตัวส่งสัญญำณและตัวรับสัญญำณ จึงมีกำรป้องกันระบบควบคุมของ
กังหันลมผลิตไฟฟ้ำ ในกรณีที กังหันลมผลิตไฟฟ้ำเป็นตัวส่งสัญญำณกังหันลมผลิตไฟฟ้ำจะก่ำเนิดคลื นแม่เหล็กไฟฟ้ำรบกวน ผล
กำรศึกษำกำรตรวจวัดและอำศัยกำรจ่ำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์พบว่ำ สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที สร้ำงขึ้นโดยกังหันลมผลิตไฟฟ้ำมีค่ำ
อยู่ในช่วง 8-40 A/m ซึ งมีปริมำณน้อยมำกและจัดเป็นสนำมแม่เหล็กอย่ำงอ่อน อีกทั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ำแต่ละตัวมีระยะห่ำงกัน
มำก ดังน้ันจึงไม่มีกำรเสริมกันของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำนั นเอง 

ค่ำส่ำคญั : กำรปลดปล่อยเสยีง, เงำกะพริบ, บริเวณได้รับผลกระทบจำกกำรมองเห็น, กำรรบกวนเรดำร์, กำรรบกวนคลื น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ 
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An analysis of Noise Emission, Shadow Flicker and Zone of Visualization Influence and 
RADAR and Electromagnetic Interference in a 50 MW wind farm in Sikhio District, Nakhon 

Ratchasima Province 
 

Chana Chancham1*, Jompob Waewsak2 and Somphol Chiwamongkhonkarn3 

Abstract 

This research analyzed noise emission, shadow flicker, zone of visual influence, radar impact and 
electromagnetic interference by a 50 MW wind farm in Sikhio district, Nakhon Ratchasima province by 
determining noise emission, shadow flicker, and zone of visualization influence as environment impacts.  The 
simulation of the environmental impact applied the CFD wind flow model at 50 m resolution.  A micro- scale 
wind map based on multiple mast calculation was input to analyze those impacts.  The results showed that a 
50 MW wind power plant emitted noise less than 50 dB(A). The impact of maximum shadow flicker represents 
600 hours/ year, and the main study area could observe shadow flicker less than 100 hours/ year.  Lastly, the 
zone of visual influence in the study area was in the range of 15-20 turbines. Because the wind farm is located 
far away from any radar stations, consequently, it had not been affected to radars operation.  However, the 
electromagnetic interference ( EMI)  was considered either transmitter or receiver, therefore, to prevent the 
control system of wind turbine generators in case it acted as a transmitter and will generate EMI. The computer 
simulation results showed that the magnetic flux from wind turbine generators was in the order 8-40 A/m and 
considered as weak magnetic field.  Also, each wind turbine generator was installed for sufficient distance thus 
they did not have the constructive magnetic fields interference. 
 
 
Keywords: Noise Emission, Shadow Flicker, Zone of Visualization Influence, RADAR Interference, Electromagnetic 
Interference 
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การทดสอบการกระจายของปริมาณฝุน PM2.5 โดยใชสัมประสิทธิ์การแปรผันของการแจกแจง 

แกมมาผกผัน: กรณีศึกษาจากกรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล0

1* 

 

บทคัดยอ 

 ผลกระทบท่ีสําคัญท่ีสุดของมลพิษทางอากาศตอสุขภาพของประชาชนโดยเปนท่ีเขาใจกันวามาจากการสัมผัสฝุน

ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เปนเวลานาน ซ่ึงไดเพ่ิมความเสี่ยงตอการเสียชีวิต โดยเฉพาะจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ผูวิจัยจึงสนใจการทดสอบสัมประสิทธ์ิการแปรผันของการแจกแจงแกมมาผกผัน เนื่องจากปริมาณฝุน PM2.5 มีการแจก

แจงแกมมาผกผัน ในงานวิจัยนี้ไดเสนอตัวสถิติ 2 ตัวสําหรับทดสอบสัมประสิทธ์ิการแปรผันของการแจกแจงแกมมาผกผัน 

โดยใชวิธีสกอรและวิธีวัลด สําหรับการประเมินประสิทธิภาพของตัวสถิติใชการจําลองแบบมอนติคารโลภายใตการแจกแจง

แกมมาผกผันโดยมีพารามิเตอรบงขนาดเทากับ 1 และคาสัมประสิทธ์ิการแปรผันท่ีทดสอบ 0θ  เทากับ 0.05, 0.10, 0.15, 

0.20, 0.25, 0.30 และ 0.35 โดยพิจารณาอัตราความผิดพลาดแบบท่ี 1 เชิงประจักษ และกําลังการทดสอบเชิงประจักษ 

ผลการจําลองแสดงใหเห็นวาตัวสถิติทดสอบโดยใชวิธีวัลดมีประสิทธิภาพมากกวาตัวสถิติทดสอบโดยใชวิธีสกอร เม่ือ

พิจารณาจากการเขาใกลของอัตราความผิดพลาดแบบท่ี 1 เชิงประจักษกับระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด นอกจากนั้น

ประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบท่ีนําเสนอยังไดนําไปประยุกตใชกับขอมูลปริมาณฝุน PM2.5 รายวันของ กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 19.81 และ 14.52 µg/m3 ตามลําดับ และมีการแจกแจงแกมมาผกผันโดยมีพารามิเตอรบงรูปราง α̂  

เทากับ 2.3540 พารามิเตอรบงขนาด β̂  เทากับ 29.9142 และตัวประมาณภาวะนาจะเปนสูงสุดของ CV เทากับ 1.6808 

 

คําสําคัญ: ตัวสถิติทดสอบ สัมประสิทธิ์การแปรผัน การแจกแจงแกมมาผกผัน การจําลอง มลพิษทางอากาศ 
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Testing for PM2.5 Dispersion Using the Coefficient of Variation of an Inverse Gamma 

Distribution:  A Case Study from Bangkok, Thailand 

 

Wararit Panickitkosolkul1* 

 

Abstract 

The biggest impact of particulate air pollution on public health is understood to be from long-

term exposure to particulate matter (PM2.5), which increases the age-specific mortality risk, particularly 

from cardiovascular causes. Since daily PM2.5 amounts fit an inverse gamma (IG) distribution, we 

consider testing for the coefficient of variation (CV) of an IG distribution. Two statistics for testing the CV 

of an IG distribution based on the Score and Wald methods were proposed in this paper. We evaluated 

their performances by using Monte Carlo simulations conducted. The data for an IG distribution were 

generated under a scale parameter was 1 and the hypothesized value of the CV, 0 ,θ  were 0.05, 0.10, 

0.15, 0.20, 0.25, 0.30 and 0.35. We considered the empirical type I error rates and empirical powers of 

the tests. The simulation results reveal that the Wald-method test statistic performed better than the 

Score-method one in terms of the attained nominal significance level. Furthermore, the efficacies of 

the proposed test statistics were illustrated by applying them to daily PM2.5 data in Bangkok, Thailand. 

The daily PM2.5 amounts were measured from January 1, 2021 to December 31, 2021. The mean and 

standard deviation of daily PM2.5 data were 19.81 and 14.52 µg/m3, respectively. This data set had an 

IG distribution with shape parameter α̂ =2.3540 and scale parameter β̂ =29.9142, while the MLE for 

the CV is θ̂ =1.6808. 

 

Keywords: Test statistics, Coefficient of variation, Inverse gamma distribution, Simulation, Air pollution 
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การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ 
 

บุญชัช เมฆแก้ว1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ใน
งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละเท่านั้น และ 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์จากรูปแบบที่ได้พัฒนากับโปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ Google Drive ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Cloud Storage ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก รองรับไฟล์ได้หลายประเภทและสามารถแชร์ไฟลไ์ด้หลายรปูแบบ ท างานได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเปน็ 
Windows, Mac, Linux และรองรับการท างานผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ท้ัง ios และ Android สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบว่า 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบและเปรียบเทียบกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อ
น าไปทดลองใช้ ปรากฏดังนี้ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 1.ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์ผลรวม รายด้าน และรายประเด็น ที่ได้
จากตัวอย่างแบบสอบถามการวิจัยจ านวน 10 ชุด มีผลลัพธ์เท่ากัน คือ (4.40) 2.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลลัพธ์ที่ได้ไม่
เท่ากัน ในการวิเคราะห์ผลรวมมีค่าความแตกต่างกัน (0.07) รายด้านของข้อค าถามมีค่าความแตกต่างกัน (0.02-0.05) และ
รายประเด็นของข้อค าถามมีค่าความแตกต่างกัน (0.03-0.04) และ 3.ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์มีผลลัพธ์
เท่ากัน ด้านการแปลผลข้อมูล เพื่อน าไปใช้ประกอบในการเขียนรายงานการวิจัยในโปรแกรมส าเร็จรูปไม่สามารถแปลผลได้ 
ส่วนรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์และแปลผลไปพร้อมๆ กัน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในแบบเรียลไทม์เมื่อมีข้อมูลไหลผ่าน Data Filter ซึ่งติดตั้งอยู่ในสเปรตชีทภายใต้ Google Drive และข้อค้นพบท่ีส าคัญ
อีกประการหนึ่งจากผลการวิจัย คือ แนวทางการวิเคราะห์แบบจับคู่ข้อมูล(Data Mapping Analysis) เพื่อน าไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง  
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู, วิจัยเชิงปริมาณ, เรียลไทม์ 
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ค าส าคัญ : การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู, วิจัยเชิงปริมาณ, เรียลไทม์ 
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The Development of Real-time Data Analysis and Interpretation Model to Be Used in 
Quantitative Research 

 
Boonchat  Mekkaeo2 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1 )  to study and develop the real- time data analysis and 
interpretation model used in quantitative research by selecting only the Mean, Standard Deviation and 
Percentage and 2 )  to compare the results from the developed model with the ready- made program in 
statistics.  The research instrument is Google Drive, which is a cloud storage and allows the users to access 
the information anywhere, anytime or real- time, no need to install a program that is complicated by the 
computer, to be able and shared many types of files, to work for all platforms such as Windows, Mac, Linux 
and to support smartphones on various operating systems, both iOS and Android.  The statistics used in 
data analysis are the Mean, Standard Deviation and Percentage.  The research was found that results from 
the developed model and the ready-made program in statistics for accuracy and efficiency.  After the trial 
appeared as follows, in terms of data analysis 1. Mean, the total analysis of all aspects obtained from the 
sample of 10 research questionnaires, with the same result (4.40) 2. Standard deviation (S.D.) , which the 
results are not equal and the total results are different (0.07). The topics of the data have different values 
( 0 . 02 -0 . 05 )  and the questions ( 0 . 03 -0 . 04 )  and 3 .  Percentage has the same result.  In terms of data 
interpretation, which is necessary to write the research reports. It appears that the ready-made program in 
statistics cannot be shown the results as the developed model, which can analyze, interpretate data, and 
give comments and suggestion in real- time whenever data flows through Data Filter.  It has been installed 
on Google Sheets under Google Drive.  Finally, the key findings from this study are informing the 
development of data mapping analysis to catch the target group.  
 
Keywords : Data Analysis and Interpretation, Quantitative Research, Real-time 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
สราวุธ จิโน1*  และสุพจน์  สีบุตร2  

 

บทคัดย่อ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น               

ในชีวิตประจ าวัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมรรถนะในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบอาสาสมัคร(Voluntary Selection) ซึ่งใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 26 ช่ัวโมง แบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรม 24 ช่ัวโมง 
และทดสอบ 2 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 
แผน 3) แบบทดสอบสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จ านวน 2 ข้อ  

จากการศึกษาพบว่า หลังจากท ากิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีดังนี้ 
สมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา อยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (ก่อนเรียน = 0.96 ) เนื่องจากก่อนปฏิบัติ
กิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนอธิบายสิ่งที่เข้าใจจากโจทย์ สมรรถนะที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ
ดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 (ก่อนเรียน = 2.06 ) เนื่องจากก่อนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ในรูปแบบของฟังก์ชันเพราะคิดว่าข้อมูลที่มีเพียงพอที่จะหาข้อสรุปได้ สมรรถนะที่  3 การด าเนินการ               
ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (ก่อนเรียน = 2.60 ) เนื่องจากนักเรียนอธิบายผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
ได้ดีขึ้น และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (ก่อนเรียน = 2.93 ) เนื่องจากนักเรียน
อธิบายผลลัพธ์ในลักษณะเดิม จากข้อมูลข้างต้นท าให้สรุปได้ว่ากิจกรรมที่ออกแบบสามารถส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ 

 
ค าส าคัญ : ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ สมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
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The implementation of learning activities to promote mathematical modeling 
competency of grade 11 students 

 
Sarawut Jino1* and Supot Seebut2 

 
Abstract 

 
The implementation of learning activities to promote the mathematical modeling competencies of 

the student by applying daily life problems to the learning design.  The objective research was aimed to 
study mathematical modeling competencies of 30 students, grade, semester 2, 2021 education year from 
Hatyai Wittayalai School Songkhla Province.  The sample student was sampled by voluntary selection.  The 
study period was 26 hours; 24 hours of activity and 2 hours of test.  The study's tools comprised of                   
1)  Pre- test 2)  8 study plans, and 3)  mathematical modeling competencies questions, comprised of two 
questions.  

The study results were found as the following average scores; 1. Competency of Understanding the 
task was excellent, 3. 66 ( pre- test =  0. 96) , 2.  Competency of Searching mathematics was excellent, 3. 56   
(pre-test = 2.06), 3. Competency of Using mathematics was good, 3.35 (pre-test 2.60), and 4. Competency 
of Explaining results was good, 2. 93 ( pre- test 2. 93) .  The study found that the mathematical modeling 
competencies of the students who participated in this study were improved measurably. 
 
Keywords : Mathematical Modeling, Mathematical Modeling Process, Mathematical modeling competency 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
อรอุมา  ก้านเพ็ชร1*  และ สุพจน์ สีบุตร2  

 
บทคัดย่อ  

  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าคณิตศาสตร์ไปใช้       
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยมีกระบวนการคิดเช่ือมโยงระหว่างปัญหาในชีวิตจริงสู่กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการสร้าง  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้งหมด 8 แผน 
ใช้เวลา 16 ช่ัวโมง แล้วให้นักเรียนท าแบบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  จ านวน 2 ข้อ และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  จ านวน 10 ข้อ ซึ่งใช้        
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ยและ           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดี และ 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
 

ค าส าคัญ : ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
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อรอุมา  ก้านเพ็ชร1*  และ สุพจน์ สีบุตร2  
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Mathematical Modeling Learning on Surface area and Volume to Promote 
Mathematical Modeling Ability for Grade 9 Students 

 
Onuma Kanpeth1*and Supot Seebut2  

 
Abstract 

  The learning management that focuses on students to create a mathematical model encourages 
students to apply mathematics to real- life problem solving by linking real- life problems to mathematical 
problem-solving processes. To enable students to learn, think analytically and solve problems in daily life. 
  The objectives of this research were 1) to promote the ability of mathematical modeling on surface 
area and volume of grade 9 students and 2)  to study students' satisfaction with learning management that 
promotes their ability to create mathematical models.  The sample of this research were grade 9  students 
at Chumchonkhoksanwittaya School in Amnat Charoen Province, where 30 students were selected by 
purposive sampling technique.  The equipment applied in the research were 1)  a mathematical learning 
management plan using mathematical modeling 2)  a mathematical modeling ability test 3)  a satisfaction 
assessment form for learning management for promote mathematical modeling. 
  The method of collecting data using 8  learning management plans of 16  hours with the sample 
students.  The students were then asked to take a mathematical modeling ability test, 2  items, and a 
questionnaire to assess their satisfaction with learning with learning management using a mathematical 
modeling, 10 items. Using data analysis compare with the mathematical modeling ability assessment criteria, 
find the mean and standard deviation. 
 From the research results, it was found that 1) the ability to create mathematical models on surface 
area and volume of grade 9 students were at good quality level and 2)  overall satisfaction with learning 
activities to promote mathematical modeling was at a high level, with a mean of 4. 05 and a standard 
deviation of 0.48. 
   
Keywords : Mathematical Modeling, Ability to create Mathematical Modeling  
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การจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม 

ชนิตา มาพึ่ง1 เศวต สมนักพงษ2์ 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้วิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมในการจัดตารางคุมสอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรและเพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดตารางสอน วิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมนั้นเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด โดยมีหลักการท างานท่ีเลียนแบบมาจากกระบวนการตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ของดาร์วิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ในการทดลองนี้ ข้อมูลที่น ามาใช้ในการทดลองเป็นข้อมูลตารางการคุมสอบซึ่งถูกใช้งาน
จริงที่ได้จากส านักทะเบียนและประมวลผล โดยขั้นตอนการท างานจะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลซึ่งอยู่ในแบบไฟล์ xlsx จากนั้นการ
สร้างประชากรเริ่มต้นและการเข้ารหัสโครโมโซมจะถูกท าเป็นขั้นตอนถัดไป จากนั้นน าโครโมโซมเริ่มต้นที่ได้รับ มาวัดหาคุณภาพ
ด้วยฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น จากนั้นโครโมโซมที่ดีที่สุดจ านวน 2 โครโมโซมจะถูกคัดเลือก และน าเข้าสู่ขั้นตอนการสลับ
สายพันธุ์ และขั้นตอนการกลายพันธุ์ ตามล าดับ จากการทดลองพบว่าค่าความเหมาะสมของค าตอบที่ได้จากการจัดตารางคุมสอบ
ด้วยวิธีข้ันตอนเชิงพันธุกรรมมีค่าที่ดีขึ้นตามล าดับจ านวนรอบของการกลายพันธุ์ โดยค่าฟิตเนสที่ดีที่สุดของการทดลองคือ 10 โดย
ใช้จ านวนประชากรเริ่มต้น 50 โครโมโซม ใช้เวลาในการท างานท้ังหมด 2 ช่ัวโมง 13 นาที ค่าฟิตเนสมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อมีการ
ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ และสามารถท่ีจะพัฒนาค่าความเหมาะสมของค าตอบจนกระทั่งพบค าตอบท่ีดีที่สุดซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดได้ 

ค าส าคัญ : ขั้นตอนวิธเีชิงพันธุกรรม ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

 
1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ราชภัฏก าแพงเพชรและเพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดตารางสอน วิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมนั้นเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด โดยมีหลักการท างานท่ีเลียนแบบมาจากกระบวนการตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ของดาร์วิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ในการทดลองนี้ ข้อมูลที่น ามาใช้ในการทดลองเป็นข้อมูลตารางการคุมสอบซึ่งถูกใช้งาน
จริงที่ได้จากส านักทะเบียนและประมวลผล โดยขั้นตอนการท างานจะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลซึ่งอยู่ในแบบไฟล์ xlsx จากนั้นการ
สร้างประชากรเริ่มต้นและการเข้ารหัสโครโมโซมจะถูกท าเป็นขั้นตอนถัดไป จากนั้นน าโครโมโซมเริ่มต้นที่ได้รับ มาวัดหาคุณภาพ
ด้วยฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น จากนั้นโครโมโซมที่ดีที่สุดจ านวน 2 โครโมโซมจะถูกคัดเลือก และน าเข้าสู่ขั้นตอนการสลับ
สายพันธุ์ และขั้นตอนการกลายพันธุ์ ตามล าดับ จากการทดลองพบว่าค่าความเหมาะสมของค าตอบที่ได้จากการจัดตารางคุมสอบ
ด้วยวิธีข้ันตอนเชิงพันธุกรรมมีค่าที่ดีขึ้นตามล าดับจ านวนรอบของการกลายพันธุ์ โดยค่าฟิตเนสที่ดีที่สุดของการทดลองคือ 10 โดย
ใช้จ านวนประชากรเริ่มต้น 50 โครโมโซม ใช้เวลาในการท างานท้ังหมด 2 ช่ัวโมง 13 นาที ค่าฟิตเนสมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อมีการ
ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ และสามารถท่ีจะพัฒนาค่าความเหมาะสมของค าตอบจนกระทั่งพบค าตอบท่ีดีที่สุดซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดได้ 

ค าส าคัญ : ขั้นตอนวิธเีชิงพันธุกรรม ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

 
1 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

A Proctorial Timetable Scheduling by Genetic Algorithm 

Chanita Maphueng1 Sawet Somnugpong2 

Abstract 

This research proposes A Proctorial Timetable Scheduling by Genetic Algorithm (GA). The objectives 
of this research are studying the possibility of applying GA to schedule a proctorial time table of lecturers in 
Faculty of Industrial Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University, and evaluate its performance.  GA is a 
method used to solve problems in order to obtain the best or most suitable solution. Its procedure mimics the 
process according to Darwin's theory of natural selection, including 6 steps. In this experiment, the practical 
datasets from the Registration office of Kamphaeng Phet Rajabhat University are used. The experiment starts 
from preparing the dataset in .xlsx format, then initiates the population and performs the chromosome 
encoding. Next step is evaluating the quality of chromosomes by applying fitness functions to each of them. 
The two best chromosomes are selected as a prototype for performing gene crossover and mutation 
respectively. The experimental result shows that the fitness value gains better corresponding to the amount of 
iteration of mutation. The best fitness value of this experiment is 10 by setting 50 initial populations and takes 
2 hours 13 minute for the whole process. The Fitness values tend to decrease corresponding to the parameter 
adjustment, and be able to find the best answer without an error. 

Keywords : Genetic Algorithm, Fitness Function 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

96

ความสัมพันธ์บางประการบนรูปเทสเซลเลชันที่เกิดจากแปลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C                         
ที่มีเส้นส่วนสูง A H  BC1

4=  โดยมี B C  เป็นฐาน 
 

รัฐนันท์ บุญแก้ว1 วชิรวิทย์ เชียงสอน1 เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง2 อลงกรณ์ แซ่ตั้ง3* 
 

บทคัดยอ่ 
จากบทความ เรื่อง Proof without word : A right triangle ABC  with altitude 1

4AH BC=  ได้กล่าวถึง
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  ที่มีส่วนสูง 1

4AH BC=  โดยมี BC เป็นฐาน ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามุมที่เหลือมีขนาด 15o  และ 
75o ตามล าดับ โดยมีการพิสูจน์ 2 วิธี คือ การพิสูจน์โดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต และการพิสูจน์โดยใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ 
งานวจิัยนี้จะต่อเติมรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  ที่มีส่วนสูง 1

4AH BC=  โดยมี BC เป็นฐาน     โดยใช้การสร้างและการ
แปลงทางเรขาคณิต พบว่ารูปเรขาคณิตที่เกิดจากการต่อเติมดังกล่าว มีพื้นที่ที่สัมพันธ์กันเป็นคู่ ๆ จ านวน 3 คู่ ได้แก่ พื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY  มีค่าเป็น 8 เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม Y ST  พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW  มีค่าเป็น 6 เท่า
ของพื้นทีรู่ปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD  และพื้นท่ีรูปวงกลม C  ที่มีความยาวรัศมีเท่ากับความยาวของฐาน BC  มีค่าเป็น 12 

เท่าของพื้นทีรู่ปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าNKM  ซึ่งความยาวแต่ละด้านเท่ากับความยาวของฐาน BC  
 

ค าส าคัญ : วงกลมแนบใน, การแปลงทางเรขาคณิต, เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 
1นิสิต, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตรร์่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
2อ., สาขาคณติศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 
3อ., สาขาคณติศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ พัทลุง 
1Student, Mathematics, Faculty of Education and Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
2Lecturer, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand  
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ความสัมพันธ์บางประการบนรูปเทสเซลเลชันที่เกิดจากแปลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C                         
ทีมี่เส้นส่วนสูง A H  BC1

4=  โดยมี B C  เป็นฐาน 
 

รัฐนันท์ บุญแก้ว1 วชิรวิทย์ เชียงสอน1 เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง2 อลงกรณ์ แซ่ตั้ง3* 
 

บทคัดยอ่ 
จากบทความ เรื่อง Proof without word : A right triangle ABC  with altitude 1

4AH BC=  ได้กล่าวถึง
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  ที่มีส่วนสูง 1

4AH BC=  โดยมี BC เป็นฐาน ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามุมที่เหลือมีขนาด 15o  และ 
75o ตามล าดับ โดยมีการพิสูจน์ 2 วิธี คือ การพิสูจน์โดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต และการพิสูจน์โดยใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ 
งานวจิัยนี้จะต่อเติมรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC  ที่มีสว่นสูง 1

4AH BC=  โดยมี BC เป็นฐาน     โดยใช้การสร้างและการ
แปลงทางเรขาคณิต พบว่ารูปเรขาคณิตที่เกิดจากการต่อเติมดังกล่าว มีพื้นที่ที่สัมพันธ์กันเป็นคู่ ๆ จ านวน 3 คู่ ได้แก่ พื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY  มีค่าเป็น 8 เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม Y ST  พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW  มีค่าเป็น 6 เท่า
ของพื้นทีรู่ปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD  และพื้นท่ีรูปวงกลม C  ที่มีความยาวรัศมีเท่ากับความยาวของฐาน BC  มคี่าเป็น 12 

เท่าของพื้นทีรู่ปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าNKM  ซึ่งความยาวแต่ละด้านเท่ากับความยาวของฐาน BC  
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Some relationships on the tessellation formed by the transformation of a right 
triangle A B C  with A H  BC1

4=  with BC  as the base 
 

Ratthanan Bunkaew1 Vachirawit Chiangsorn1 Ketsaraporn Saetung2  Alongkorn Saetung3*   

 

Abstract 
 From the article “Proof without word : A right triangle ABC  with altitude AH BC= 1

4 , the 
right triangle ABC  with the height of AH BC= 1

4  with BC as the base was proven that the other 
angles are 15° and 75° respectively. Two proving methods used were Geometric Transformation and 
Analytic Geometry. The research would add up the right triangle ABC  with the height of AH BC= 1

4  
with BC  as the base  by creating and transforming geometry. Addition to those geometries resulted in the 
3 associated area pairs. The First one is the area of rectangle BFGY is equal to 8 times of the area of 
Y ST , the second relationship is that the area of trapezoid UVXW  is equal to 6 times of the area of 
right triangle ECD  and finally the area of circle C , having radius equal to the base of BC  is equal to 
12 times of the area of the area of the circle inscribed in equilateral triangle NKM  which have the 
length of each side equal to base of BC . 
 
Keywords : Inscribed Circle, Geometric Transformation, Analytic Geometry 
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ภูมิปัญญาการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตของหมอพื้นบ้านประสิทธิ์ แก้วมณี 
 

พรสุดา  แก้วมณี1*  วัฒนา ชยธวัช2  ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกลุ3 และ ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์4 
 

บทคัดย่อ 

 
การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หมอประสิทธ์ิ แก้วมณี เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และเป็น

หลักฐานทางวิชาการ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design) แบบกรณีศึกษา (Case  Study Research  
Method)  ผลการศึกษาพบว่า หมอประสิทธ์ิ แก้วมณี เป็นหมอพื้นบ้านอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ีประสบการณ์
การรักษาโรคโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ มามากกว่า 60 ปี องค์ความรู้ของหมอประสิทธ์ิ แก้วมณีในการ
รักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ พิธีกรรมก่อนการรักษา การวินิจฉัยโรค การรักษาคือการใช้ยา
ประกอบด้วย ต ารับยาที่เป็นยารับประทาน 11 ต ารับ ต ารับยาใช้ภายนอก คือ ยาแช่ 3 ต ารับ หรือต้มอาบ ยานวด 3 ต ารับ ยา
ประคบ 2 ต ารับ และขั้นตอนหลังการรักษา ได้แก่ การให้ค าแนะน าและการประเมิลผลการรกัษา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
มารับการรักษา 10 ราย ให้ข้อมูลตรงกันในวิธีการรักษา และมีผลการรักษาจากกอาการที่ปรากฏดีขึ้น 

  
ค าส าคัญ : โรคอัมพฤกษ์อัมพาต  หมอประสิทธ์ิ แก้วมณี  หมอพื้นบ้าน   
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Treating Paresis – Paralysis Wisdom of the Folk Healer Prasit  Keawmanee 

 
Pornsuda Kaewmanee1* Vadhana Jayathavaj2 Tanavan  Sriamonruttanakul3 and  

Suparat Asawapornthanaphat4 
 

Abstract 
 This study collected the wisdom of treating paresis and paralysis of Moh Prasit Kaewmanee, in order 
to inherit knowledge and be academic evidence by the qualitative research design and case study research 
method. The results of the study revealed that Moh Prasit Kaewmanee is a folk healer in Muang District, 
Nakhon Si Thammarat Province who have experience in treating diseases by having inherited knowledge 
from ancestors for more than 60 years. The tacit knowledge of Moh Prasit Kaewmanee in the treatment of 
paresis and paralysis consists of 4 steps: pre-treatment rituals, diagnosis, treatment (consists of medication 
11 formulas of oral medication, for external use are 3 recipes for bath decoction, 3 recipes for massage, and 
2 recipes for compress) and post-treatment procedures, including advice and evaluation of treatment 
results. Based on in-depth interviews with 10 patients, the information was consistent on treatment 
methods, and had a healing effect from the symptoms that appeared better. 

Keywords : Paresis – Paralysis  Moh Prasit Keawmanee  Folk Healer 
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ผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ 
ชุมชนบ้านโคกมะม่วง อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 
   โสมศิริ เดชารตัน์1 วนิดา  สุขรตัน์2*  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมก่อนหลังการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนบ้านโคกมะม่วง ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ
และแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะน าโดย
ผู้เช่ียวชาญด้วยค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.857 ตามล าดับ ค านวณจากกลุ่มประชาชนที่ทราบจ านวนแน่นอน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประชาชน และแกนน าชุมชน รวมจ านวน 148 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 พัฒนา
ศักยภาพโดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีสว่นร่วมดว้ยกระบวนการ A-I-C 6 ขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เปรียบเทียบ T-test ผลการวิจัยประเด็นส าคัญ คือ  
ผลการศึกษา พบว่า ระดับคะแนนก่อน และหลังการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย (SD) ได้แก่ ด้านความรู้ (ก่อน = 2.23 (0.54), หลัง = 2.48 (0.57)) ทัศนคติ (ก่อน = 4.21 (1.40), หลัง = 
4.50 (0.26) และพฤติกรรม (ก่อน = 2.42 (0.30), หลัง = 2.59 (0.23)) ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อน 
และหลังการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
< 0.001 ดังนั้น การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้วยการสร้างกิจกรรมการให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย การสร้างความตระหนัก และรับรู้การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
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The results of the development of solid waste management potential in households of 
Ban Khok Mamoung, Yan Ta Khao District, Trang Province 

 
Somsiri Decharat1  Wanida Sukrat2*  

 
Abstract 

  This section of the research is Action research, objective 1) to analyze the situation of solid waste 
management problems in households 2) to compare knowledge levels, attitudes, behaviors before 
developing solid waste management potential in households of Ban Khok Mamoung community, Tumbol 
Koh Pia, Amphoe Yan Ta Khao, Trang Province. The researchers collected solid waste management data in 
people's households and community leaders that were calculated from a group of people who knew the 
exact number. The sample included 148 people and community leaders. Data collected between January 
and April 2020. Develop capacity using participatory planning techniques with a 6-step A-I-C process. Analyze 
data using descriptive statistics: frequency, percentage, average, standard deviation, and T-test comparison 
statistics. The results showed that score levels before and after the development of potential with increased 
participatory workshops had an average score (SD), namely knowledge (before = 2.23 (0.54), after = 2.48 
(0.57)) attitude (before = 4.21 (1.40), after = 4.50 (0.26) and behavior (before = 2.42 (0.30),  
after = 2.59 (0.23)) It was found to be statistically significantly different < 0.001. Therefore, building public 
understanding by creating educational and public relations activities regarding solid waste management and 
raising awareness and awareness of the use of solid waste is essential. 
 
Keywords : Development of potential, Solid waste management, Households 
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 การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน 

จิราภรณ์ ชูอ่อน1 จินตนา ด าเกลี้ยง2* และลัพณา กิจรุ่งโรจน3์ 

บทคัดย่อ 

 ภาวะสับสนเฉียบพลันพบได้บ่อยในผู้ป่วยท่ีมีการบาดเจ็บของสมอง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยครอบครัวสังคมและระบบ
สุขภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสมองโดยพยาบาล
ห้องฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างคือ (1) พยาบาลห้องฉุกเฉิน จ านวน 26 ราย และ (2) ผู้ป่วยท่ีมีภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการ
บาดเจ็บสมองที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน จ านวน 65 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง 2) ข้อมูลการบาดเจ็บและประวัติการรักษา 3) แบบประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง 
และ 4) แบบสังเกตการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง เครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และเครื่องมือประเมินภาวะสับสนเฉียบพลัน ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าร้อยละ 
100 มีการรายแพทย์เมื่อผู้ป่วยมีภาวะสับสนเฉียบพลัน ร้อยละ 100 มีการผูกยึดร่างกายผู้ป่วย ต าแหน่งการผูกยึดร่างกายส่วน
ใหญ่ คือ 5 ต าแหน่ง ร้อยละ 64.3 มีการบริหารยาตามแผนการรกัษา ยาที่ใช้ส่วนใหญ่คือไดอะซีแพม ร้อยละ 100 มีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารกับผู้ป่วย และการแนะน าให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ระดับความรุนแรงของภาวะสับสน
เฉียบพลันก่อนการจัดการของพยาบาลห้องฉุกเฉิน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะสับสนเฉียบพลันอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ 
43.1 ภายหลังการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลัน พบว่าผู้ป่วยมีภาวะสับสนเฉียบพลันอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ 15.4 การ
พัฒนาการประเมินและการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บสมองในห้องฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
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Emergency Nurses’ Acute Agitation Management  

in Patients with Traumatic Brain Injury 

Jiraporn Chu-on1 Jintana Damkliang2* Luppana Kitrungrote3 

Abstract 

 Acute agitation is common in patients with traumatic brain injury, and its effect on patients, family, 
society, and healthcare system.  This study aimed to examine emergency nurses’  acute agitation 
management in patients with Traumatic brain injury.  Participants were ( 1 )  26 emergency nurses, and 65 
patients with acute agitation after a traumatic brain injury (TBI) who were admitted to the emergency room. 
Data were collected by using tools including 1)  general information of patients with TBI, 2)  information 
related to injury and treatment, 3)  an Agitated Behavior Assessment Scale ( ABS) , and 4)  Observation tool 
related to emergency nurses’  acute agitation management in patients with TBI.  The tools were tested for 
content validity by 3 experts and yielded 1. 00, and reliability of the ABS yielded . 89.  Data were analyzed 
using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Results showed 100% of patients were notified 
to doctor after acute agitation.  100% of patients were physical restrained, with mostly 5 parts of body. 
64. 3%  were medical administered, mostly with diazepam.  100%  of patients were managed under 
environment control, communication, and advices to cooperation with treatment.  The level of severity of 
acute agitation before emergency nurses’ management revealed that most of patients (43.1%) have a high 
level of severity.  After emergency nurses’  management, 15. 4% of patients have a high level of severity. 
Development of assessment and management of acute agitation of patients with traumatic brain injury in 
emergency room is needed. 

Keywords : Acute Agitation, Traumatic Brain Injury, Emergency Room 
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บทคัดย่อ 

 การรายงานผู้ป่วยวัณโรคยังคงน้อยว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ทั้งในจังหวัดกระบี่ และอ าเภอเกาะลันตา การเข้าถึงบริการเป็น
อุปสรรคของการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคตามโมเดลหัวหอม ซึ่งอ าเภอเกาะลันตาเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความเฉพาะทางภูมิศาสตร์ และมี
ความหลากหลายทางประชากร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการใน
ประชากรส าคัญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางในประชากรส าคัญที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran ได้จ านวน 304 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ระหว่าง 
มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2565 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ลักษณะกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม QGIS ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาล มีระยะทางใกล้และใช้เวลาในการ
เดินทางน้อย เข้าถึงการค้นหาวัณโรคด้วยการนัดหมายและเข้ารบับริการ ร้อยละ 54.4 ซึ่งมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีที่ใช้ระยะ
เวลานานในการเดินทางและมีระยะทางไกลจากโรงพยาบาล ท่ีมีการเข้าถึงเพียงร้อยละ 9.3 จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการ
เข้าถึงการค้นหาวัณโรคในแต่ละช้ัน เปลี่ยนแปลงไปตามการกระจายทางภูมิศาสตร์ของประชากรส าคัญ ได้แก่ ระยะทาง 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีคัดกรองวัณโรค ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของ
การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ ควรค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่ อลดการแพร่กระจายเช้ือใน
ชุมชน และลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรค 
 
ค าส าคัญ : การค้นหาวัณโรค ประชากรส าคญั ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
 
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 ผศ.ดร., อาจารยภ์าควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 ดร., อาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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The Accessibility of Tuberculosis Case Finding with Provider-initiated Screening Pathway 

among the Key Population Using Geographic Information System  
Case Study: Ko Lanta District, Krabi Province 

 
Haris Hathapradit1 Natnaree Aimyong2 and Jiraluck Nontarak3 

 
Abstract 

 The reports of tuberculosis cases have been reported with underestimated number at Ko Lanta 
district, Krabi Province.  Ko Lanta consist of many small island and various ethnic groups which effected to 
accessibility of TB case finding under the onion model.   This research aims to describe TB screening 
accessibility among key population by using geographic information system.  The key population were 
interviewed by structured questionnaire under cross- sectional study.  The data were collected between 
March and May 2022.  The sample sizes were calculated by Cochran's formula for 304 participants. 
Descriptive statistics were calculated, and geographical distribution were analyzed by QGIS.  The results 
showed the higher percentage of key population who have untroubled access to hospital compare with the 
key population with longer time or distance and higher cost of travel (54.4% and 9.3%). To reduce the loss 
of case finding in Ko Lanta, the accommodation of transportation needs to provide to key population. The 
tele-medicine or mobile clinic may increase the number of TB case finding.  

 
Keywords: Tuberculosis case finding, Key population, GIS 
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การวิเคราะห์ล าดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 ในแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเดงกี่ 
ปิยะธิดา นาทศรีทา1 ภาสิทธ์ิ เจรญิขวัญ2 และชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์3* 

 
บทคัดย่อ 

แอนติบอดีเป็นสารชีวโมเลกุลที่ส าคัญในการรักษาโรค มีลักษณะการจับจ าเพาะกับแอนติเจน และมีโครงสร้าง
โมเลกุลที่ซับซ้อน โดยมีบริเวณที่ใช้ในการท านายประสิทธิภาพของแอนติบอดี คือ บริเวณ CDR-H3 ซึ่งมีรายงานล าดับกรดอะมิ
โนของบริเวณนี้ในฐานข้อมูลทั่วโลกเป็นจ านวนมาก ประกอบกับกลุ่มของผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการ
รักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี่อยู่แล้ว จึงต้องการที่จะท าชุดข้อมูลที่มีล าดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 และค่า IC50 ไว้ด้วยกัน 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาลักษณะส าคัญของกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการจับและยับยั้งการติดเช้ือไวรัสเดงกี่ 
โดยรวบรวมข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ปี 1992 จนถึงปีปัจจุบัน ได้ CDR-H3 และค่า IC50 จ านวนทั้งสิ้น 1,968 คู ่
น ามาศึกษาลักษณะชุดข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ พบว่า มีแอนติบอดีที่มีฤทธ์ิยับยั้งสูง (IC ≤ 10 ng/μL) จ านวน 914 ชนิด 
และแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งต่ า (IC > 10 ng/μL) จ านวน 1,054 ชนิด นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การจับข้ามสายพันธุ์และข้าม
ชนิด พบแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งข้ามทั้ง 4 สายพันธุ์ จ านวน 50 ชนิด แอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งข้ามทั้ง 4 สายพันธุ์และข้าม
ชนิด จ านวน 28 ชนิด ส่วนแอนติบอดีที่ไม่ยับยั้งข้ามสายพันธุ์ จ านวน 284 ชนิด ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึม
คอมพิวเตอร์ พบว่า ลักษณะส าคัญของกรดอะมิโนในบริเวณนี้ คือ ไครอลคาร์บอนและอะโรมาติก ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การพัฒนาแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ชุดข้อมูล แอนติบอดี ไวรัสเดงกี 
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Analysis of CDR-H3 sequences in neutralizing antibodies against dengue virus 
 

Piyatida Natsrita1, Phasit Charoenkwan2 and Chonlatip Pipattanaboon2 

 
Abstract 

Antibody is a biochemical molecule that have specific binding with antigen leading to therapeutic 
applications for many diseases.  It has a complex structure including CDR- H3 region that can be used to 
predict neutralizing activity and therapeutic efficacy.  According to our interests of dengue antibodies, we 
aim to generate a novel dataset of CDR-H3 sequences together with IC50 values towards the characterization 
and analysis of our obtained sequences in terms of neutralizing levels, cross- reactivities, and important 
features for neutralization. We obtained the dataset of CDR-H3 – IC50 in a total of 1,968 pairs including 914 
high neutralizing antibodies ( IC ≤  10 ng/μL)  and 1,054 low neutralizing antibodies ( IC > 10 ng/μL) .  In the 
dataset, we found 50 cross- reactive antibodies, 28 broad- reactive antibodies, and 284 non- cross- reactive 
antibodies.  From Python analysis, we found 20 important features including chiral carbon and aromaticity. 
This finding might be useful for further development of therapeutic antibodies against dengue virus. 

 
 

Keywords: Dataset, antibody, dengue virus 
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การน าองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานของ
นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ  

ปนัดดา ศิริพานิช1 และแสนศักดิ์ ศริิพานิช2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการน าองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) หาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 28 คนด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อเนื้อหาของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 4.28) เนื้อหาในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา (Mean 4.39) นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาตนเองจากการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 
4.39) นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปปรับใช้ในการฝึกงาน (Mean 4.64) หัวข้อที่นักศึกษาคิด
ว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานมากที่สุดคือ 1) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2) ความรู้
เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพ่ือเสริมบุคลิก 3) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม  
นักศึกษาได้เสนอแนะประเด็นต่างๆที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา เช่น ความหลากหลายของหัวข้อที่
น าเสนอในรายวิชา การเพ่ิมกิจกรรมหลังการบรรยายของวิทยากร การเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการท างาน  
ค าส าคัญ: เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 
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การน าองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานของ
นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ  

ปนัดดา ศิริพานิช1 และแสนศักดิ์ ศริิพานิช2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการน าองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) หาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 28 คนด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อเนื้อหาของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 4.28) เนื้อหาในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา (Mean 4.39) นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาตนเองจากการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 
4.39) นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปปรับใช้ในการฝึกงาน (Mean 4.64) หัวข้อที่นักศึกษาคิด
ว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานมากที่สุดคือ 1) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2) ความรู้
เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพ่ือเสริมบุคลิก 3) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม  
นักศึกษาได้เสนอแนะประเด็นต่างๆที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา เช่น ความหลากหลายของหัวข้อที่
น าเสนอในรายวิชา การเพ่ิมกิจกรรมหลังการบรรยายของวิทยากร การเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการท างาน  
ค าส าคัญ: เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 
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Applying Knowledge from Preparation for Professional Experience Course in 
the Internship of Students Majoring English for Service Sectors  

Panatda Siriphanich 1 and Saensak Siriphanich2 

 
Abstract 

This study aims to 1)  investigate ways to apply knowledge from preparation for professional 
experience course in the internship of 4th year students majoring English for service sectors 
faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University 2)  find out the 
suggestions to improve the preparation for professional experience course of English for 
service sectors major, faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. 
The subject of this study was 28, 4th year students.  The mixed method was used in data 
collection procedures.  The research instruments were questionnaires and semi- structured 
interview. The results showed that the level of students’ satisfaction towards the content of 
the preparation for professional experience course was at the highest level (mean 4.28). The 
content of the preparation for professional experience course is corresponding to the purposes 
of the course. The students were satisfied at the highest level on improving themselves from 
studying the preparation for professional experience course (mean 4.39).    
 
Keywords: Preparation for Professional Experience, English for Service Sectors 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

 
สุรสัวดี นราพงศ์เกษม1* สุภา วัชรสุขุม2  ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ3 และจติติขวัญ ภู่พันธ์ตระกลู4 

 
บทคัดย่อ 

นิบงเป็นช่ือของนกกรงหัวจุกเพศเมีย และยาลอเป็นช่ือนกเขาชวาเพศผู้ ที่เทศบาลนครยะลาได้ออกแบบขึ้นเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ที่ท าให้ผู้คนจดจ าเมืองยะลาผ่านตัวมาสคอตหรือตัวละครเอกลักษณ์  โดยใช้แนวทาง Creative City ของ 
UNESCO ในการรักษาและพัฒนาเมืองภายใต้อัตลักษณ์เมืองยะลา ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มตัวอย่า งใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อ าเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา จ านวน 1 ห้อง 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในหน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ ส าหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อน
เรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.61 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.00 คะแนน 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.60 มีค่าการทดสอบที (t - test) เท่ากับ 5.22 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นิบง ยาลอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.81 , S.D. = 0.31) ดังนั้น 
การจัดการเรียนการสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและได้
เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง 
 
ค าส าคัญ : หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น นิบง ยาลอ จังหวัดยะลา นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

 
สุรสัวดี นราพงศ์เกษม1* สุภา วัชรสุขุม2  ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ3 และจติติขวัญ ภู่พันธ์ตระกลู4 

 
บทคัดย่อ 

นิบงเป็นช่ือของนกกรงหัวจุกเพศเมีย และยาลอเป็นช่ือนกเขาชวาเพศผู้ ที่เทศบาลนครยะลาได้ออกแบบขึ้นเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ที่ท าให้ผู้คนจดจ าเมืองยะลาผ่านตัวมาสคอตหรือตัวละครเอกลักษณ์  โดยใช้แนวทาง Creative City ของ 
UNESCO ในการรักษาและพัฒนาเมืองภายใต้อัตลักษณ์เมืองยะลา ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มตัวอย่า งใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อ าเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา จ านวน 1 ห้อง 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในหน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ ส าหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อน
เรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.61 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.00 คะแนน 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.60 มีค่าการทดสอบที (t - test) เท่ากับ 5.22 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นิบง ยาลอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.81 , S.D. = 0.31) ดังนั้น 
การจัดการเรียนการสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและได้
เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง 
 
ค าส าคัญ : หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น นิบง ยาลอ จังหวัดยะลา นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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The Development of Local Integrated Learning Unit in "Nibong Yalor"  
of Thai Language for Primary School Students in Yala Province 

 
Suratsawadee Narapongkasem1 Supa Watchrasukum2 Tawalrat Promwiset3 

and Chittikhwan Poopantrakoon4 

 
Abstract 

Nibong is the name of a female Red-whiskered Bulbul and Yalor is the name of a male Java dove 
designed by Yala City Municipality to create an identity that makes people remember Yala City  through its 
mascots or unique characters by using UNESCO's Creative City approach to preserve and develop the city 
under the identity of Yala City. Therefore, the researcher saw the importance of encouraging children and 
youth in Yala city to know their own local stories, the local learning unit entitled Nibong Yalo has been 
developed. This research compares the development in Thai Language for Prathomsuksa 6 and study the 
students’ satisfaction of using local Integrated learning unit in "Nibong Yalor". The samples, from a class in 
Prathomsuksa 6 Tessabal 4 (Thonvithee) school in Yala province, were classified by the simple random 
sampling. The research tools were local Integrated learning unit in "Nibong Yalor" and satisfaction survey. 
Data was analyzed using percentage, average, standard deviation (S.D.), and t-test.  

The study revealed that students’ abilities in Thai Language before and after the experiment were 
significantly different at the level of .05. The average score before using the local Integrated learning unit in 
"Nibong Yalor" was 4.04, and the standard deviation was 1.61. After using the local Integrated learning unit 
in "Nibong Yalor" , the average score was 6.00 with the standard deviation of 1.60, and the t- test was 5.22. 
The students were highly satisfied with the local Integrated learning unit in "Nibong Yalor". 
 
Keywords : Local Integrated learning unit, Nibong Yalor, Yala province, Primary school students 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่เน้นประสบการณ์ของผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาการบัญชีธุรกิจเกษตร 

 

บุญฑริกา ใจกระจ่าง1* สมนึก เลิศแก้ว2 และสุรพล ฐิติธนากลุ3 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานจากประสบการณ์ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจเกษตรซึ่งเป็นรายวิชาชีพเลือกมีผู้ลงทะเบียนเรียน 35 คน ในภาคการศึกษา 
2/2565 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 2 เพศหญิง 34 คน เพศชาย 1 คน อายุเฉลี่ย 21 ปี มากกว่าร้อยละ 70 มี
พื้นฐานอาชีพของครอบครัวด้านเกษตรกรรม มีการจัดทำโครงงานท้ังสิ้น 12 หัวข้อเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถานประกอบการใน
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่และลำพูน พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผู้เรียนมีผลทดสอบ
หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 32.29) สูงกว่าผลทดสอบก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 27.59) (t=4.656, p=0.000) มีระดับคะแนนรวมเฉลี่ย 82.1 
หรืออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีระดับการพัฒนาทักษะพลเมืองศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.09-
3.50 จาก 4 คะแนน ทั้งนีผู้้เรียนที่ครอบครัวมีพื้นฐานอาชีพด้านเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.24) มีระดับการพัฒนาสูงกว่าผู้เรียนที่
ครอบครัวไม่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 2.94) (t=-3.752, p=0.001) เช่นเดียวกับระดับความพึงพอใจต่อการสอน
บรรยายผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมมีระดับความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่ครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในหัวข้อมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.28 และ 2.90) (t=-2.568, p=0.017) และการบริหารงานเงิน
สดและการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหารและตั้งราคา (ค่าเฉลี่ย 3.33 และ 2.90) (t=-3.011, p=0.005) และผู้เรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมากกว่าผู้ที่ครอบครัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3 .24 และ 2.94) (t=-2.328, p=0.031) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความสำคัญของ
ประสบการณ์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาและทักษะพลเมืองศตวรรษที่ 21 
 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การบัญชีธุรกิจเกษตร มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม  ทักษะพลเมือง
ศตวรรษที่ 21 
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1ดร., หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสรุาษฏร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  

2อาจารย์, หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธาน ีจังหวัดสุราษฎรธ์านี 84000 

3ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร., สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธาน ีจังหวัดสุราษฎรธ์านี 84000 

1Dr., Accountancy Program, Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus 

2Lecturer, Accountancy Program, Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus 

3Asist. Dr., Department of Agricultural Science and Technology, Faculty of Innovative Agriculture and Fishery (Establishment Project), 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่เน้นประสบการณ์ของผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาการบัญชีธุรกิจเกษตร 

 

บุญฑริกา ใจกระจ่าง1* สมนึก เลิศแก้ว2 และสุรพล ฐิติธนากลุ3 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานจากประสบการณ์ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจเกษตรซึ่งเป็นรายวิชาชีพเลือกมีผู้ลงทะเบียนเรียน 35 คน ในภาคการศึกษา 
2/2565 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 2 เพศหญิง 34 คน เพศชาย 1 คน อายุเฉลี่ย 21 ปี มากกว่าร้อยละ 70 มี
พื้นฐานอาชีพของครอบครัวด้านเกษตรกรรม มีการจัดทำโครงงานท้ังสิ้น 12 หัวข้อเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถานประกอบการใน
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่และลำพูน พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผู้เรียนมีผลทดสอบ
หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 32.29) สูงกว่าผลทดสอบก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 27.59) (t=4.656, p=0.000) มีระดับคะแนนรวมเฉลี่ย 82.1 
หรืออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีระดับการพัฒนาทักษะพลเมืองศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.09-
3.50 จาก 4 คะแนน ทั้งนีผู้้เรียนที่ครอบครัวมีพื้นฐานอาชีพด้านเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.24) มีระดับการพัฒนาสูงกว่าผู้เรียนที่
ครอบครัวไม่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 2.94) (t=-3.752, p=0.001) เช่นเดียวกับระดับความพึงพอใจต่อการสอน
บรรยายผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมมีระดับความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่ครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในหัวข้อมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.28 และ 2.90) (t=-2.568, p=0.017) และการบริหารงานเงิน
สดและการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหารและตั้งราคา (ค่าเฉลี่ย 3.33 และ 2.90) (t=-3.011, p=0.005) และผู้เรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมากกว่าผู้ที่ครอบครัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3 .24 และ 2.94) (t=-2.328, p=0.031) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความสำคัญของ
ประสบการณ์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาและทักษะพลเมืองศตวรรษที่ 21 
 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การบัญชีธุรกิจเกษตร มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม  ทักษะพลเมือง
ศตวรรษที่ 21 
__________________________________ 
1ดร., หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสรุาษฏร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
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The Results of Learning Management through Project-based Learning with Authentic 
Experience on Learners’ Academic Achievement in Agribusiness Accounting Course 

 
Buntarika Jaikrajang, Somnuek Lirdkaew, and Suraphon Thitithanakul 

 
  The research examines academic achievement and learners’ satisfaction through 
project-based learning (PBL) approach with authentic experience of agribusiness accounting 
course. There were 35 students, 2nd year students in the accountancy program enrolled in this 
course in the 2nd semester of 2021 academic years. An average age of leaners was 21 years 
old. Two-third of the learners, their families involved in agricultural work (AW) while others 
were not (non-agricultural work: NAW). Twelve projects were undertaken and collected data 
from entrepreneurs in Surat Thani, Nakhon Sri Thammarat, Krabi and Lumpon. Results showed 
that after finalized their project, learners achieved higher scores of post-tests (mean=32.29) 
than pre-test (mean=27.59) (t=4.656, p=0.000). Total academic achievement scores were in an 
excellent range, 82.1 of 100. Learners defined themselves in high-developed level for all 
dimensions of the 21 century skills, score 3.09-3.50 of 4. The AW learners (mean=3.24) assessed 
that they were higher develop for the 21st century skills than the NAW learners (mean=2.94) 
(t=-3.752, p=0.001). Similarly, the AW learners assisted higher satisfaction level than the NAW 
students in Thai (Agricultural) Accounting Standard (TAS) (mean=3.28 and 2.90) (t=-2.568, 
p=0.017), and cash management, cost control and pricing topics (mean=3.33 and 2.90) (t=-
3.011, p=0.005). Furthermore, the PBL approach fulfilled more satisfaction for the AW learners 
than the NAW ones (mean=3.24 and 2.94) (t=-2.328, p=0.031). Results concluded that learners 
who come from agricultural background not only achieved academic performance of subject 
but also possibly promoting more in the 21st century skills with their positive satisfaction on 
the PBL approach. 
 
Keywords: Project-based Learning Approach; Agribusiness Accounting; Agriculture Accounting 
Standard; the 21st Century Skills 
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การส ารวจความคิดเห็นการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังการระบาดใหญ่  
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

 

บุญชัช เมฆแก้ว1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาขั้นตอนการสร้างห้องเรียนเมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ 

2.ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้เมตาเวิร์ส ประชากร คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลกัสูตรสาธารณสขุชุมชน 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน (ห้องเรียนเสาร์-อาทิตย์และห้องเรียนวันปกติ) 34 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ จ านวน 19 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.แบบสอบถามความคิดเห็น  และ 2.ห้องเรียนเมตาเวิร์ส 
ที่สร้างจาก spatial สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ Cronbach’s 
Alpha ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อการน าเมตาเวิร์สมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ
มาก จากค่าสถิติที่ได้ รายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย(Mean) มีค่าระหว่าง(2.92-5.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง
(0.00-1.08) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี(5.00) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
โดยใช้ข้อค าถามแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท มีเกณฑ์การแปลผลตั้งแต่ 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) ถึง 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) ส่วน
ค่าสถิติรายข้อค าถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(1.16-5.00) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง(0.00-1.29)        
ข้อค าถามที่ 11 การน าเมตาเวิร์สมาใช้ทั้งแพลทฟอร์มและอุปกรณ์ยังคงมีราคาค่อนข้างแพง และข้อค าถามที่ 15 การใช้เมตา
เวิร์สในการเรียนเป็นความคิดที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.00 ซึ่งหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อค าถามที่ 6 ผู้เรียนติดตามข่าวเกี่ยวกับเมตาเวิร์สด้วยความอยากรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 1.16 ส่วนผลการทดสอบ 
Cronbach’s Alpha เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามส ารวจในแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้อง
ภายใน มีค่าเท่ากับ 0.720 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ “ยอมรับได้” ข้อมูลที่ได้จากการ mapping แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหญิง
ร้อยละ 64.21 ตอบเห็นด้วยมากและมากที่สุดรวมถึงให้ความสนใจในการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มากกว่านักศึกษาชาย โดยเฉพาะกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.67 เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ 
 
ค าส าคัญ : เมตาเวิรส์, ภาษาอังกฤษ, หลังการระบาดใหญ ่
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การส ารวจความคิดเห็นการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังการระบาดใหญ่  
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา 

 

บุญชัช เมฆแก้ว1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาขั้นตอนการสร้างห้องเรียนเมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ 

2.ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้เมตาเวิร์ส ประชากร คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลกัสูตรสาธารณสขุชุมชน 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน (ห้องเรียนเสาร์-อาทิตย์และห้องเรียนวันปกติ) 34 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ จ านวน 19 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.แบบสอบถามความคิดเห็น  และ 2.ห้องเรียนเมตาเวิร์ส 
ที่สร้างจาก spatial สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ Cronbach’s 
Alpha ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อการน าเมตาเวิร์สมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ
มาก จากค่าสถิติที่ได้ รายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย(Mean) มีค่าระหว่าง(2.92-5.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง
(0.00-1.08) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี(5.00) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
โดยใช้ข้อค าถามแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท มีเกณฑ์การแปลผลตั้งแต่ 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) ถึง 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) ส่วน
ค่าสถิติรายข้อค าถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(1.16-5.00) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง(0.00-1.29)        
ข้อค าถามที่ 11 การน าเมตาเวิร์สมาใช้ทั้งแพลทฟอร์มและอุปกรณ์ยังคงมีราคาค่อนข้างแพง และข้อค าถามที่ 15 การใช้เมตา
เวิร์สในการเรียนเป็นความคิดที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.00 ซึ่งหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ข้อค าถามที่ 6 ผู้เรียนติดตามข่าวเกี่ยวกับเมตาเวิร์สด้วยความอยากรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 1.16 ส่วนผลการทดสอบ 
Cronbach’s Alpha เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามส ารวจในแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้อง
ภายใน มีค่าเท่ากับ 0.720 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ “ยอมรับได้” ข้อมูลที่ได้จากการ mapping แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหญิง
ร้อยละ 64.21 ตอบเห็นด้วยมากและมากท่ีสุดรวมถึงให้ความสนใจในการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มากกว่านักศึกษาชาย โดยเฉพาะกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.67 เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ 
 
ค าส าคัญ : เมตาเวิรส์, ภาษาอังกฤษ, หลังการระบาดใหญ ่
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Metaverse Use Survey to Promote English Learning in a Post-pandemic  
of Phang Nga Community College Students 

 

Boonchat  Mekkaeo1 

Abstract 
The purposes of this research were 1 )  to study the process of creating a Metaverse classroom to 

promote English learning and 2.  To survey students' opinions on the use of Metaverse.  The population 
consisted of 34 students ( Regular and Irregular Classrooms)  of the Community Public Health Diploma 
Program in the 2nd semester.  The sample consisted of 19 students( Regular Classroom) , obtained by 
purposive sampling. The research instruments were 1.the survey questionnaires and 2. Metaverse classroom 
created from Spatial.  The statistics used in data analysis are Percentage, Mean, Standard Deviation, and 
Cronbach’ s Alpha.  The research was found that the opinions on the use of Metaverse to promote English 
learning at high level overall. From the descriptive statistics can be seen that the mean is varied from (2.92-
5. 00) , and the standard deviation is from ( 0. 00- 1. 08) .  The maximum mean was for attitude towards 
technology use with a value of 5. 00, and the minimum was for perceived curiosity.  The Likert scale 
questionnaire was scaled from 1(strongly disagree) to 5(strongly agree). On the survey questions, the mean 
values are varied from ( 1. 16- 5. 00) , and the standard deviation values are varied from ( 0. 00- 1. 29)  The 
maximum mean was found to be related for question 11 Using Metaverse will be helpful and question 15 
Using Metaverse is a good idea and they are 5. 00, this value indicates that the answers on the questions 
were strongly agreement.  The minimum mean was found to be related to question 6 Following the news 
about Metaverse out of curiosity with value of 1. 16, this value indicates that the answers on it were in 
strongly disagreement. Cronbach's alpha test is used to see if the multiple-question Likert scale surveys are 
reliable, it is a measure of internal consistency with the Cronbach's alpha value of 0. 720 which is an 
indication acceptance.  Based on the data mapping analysis, we notice that 64. 21 of females were agreed 
and strongly agreed and were more interested in Metaverse than males. And the participants with age less 
than 20 with value of 86.67 were more interested in Metaverse than other age demography.  
 
Keywords : Metaverse, English, Post-Pandemic  
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การเปรียบเทียบเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
อลิษา พรามแผลง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 จุฑารัตน์ คชรตัน3์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอ่การเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง โดย 
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง  โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 47 คน ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซยีว อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกก าลัง 4) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยก
ก าลัง ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 
ค าส าคัญ : เจตคติ,การจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปาร่วมกับแบบฝกึทักษะ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การเปรียบเทียบเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
อลิษา พรามแผลง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 จุฑารัตน์ คชรตัน3์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอ่การเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง โดย 
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง  โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 47 คน ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซยีว อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกก าลัง 4) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยก
ก าลัง ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 
ค าส าคัญ : เจตคติ,การจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปาร่วมกับแบบฝกึทักษะ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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A study of Attitude and Achievement in Mathematics using Cippa-style learning 
management together with the math skills practice of the first-year students  

Alisa Pramplang1* Kettawa Bunprakan2 Jutarat Kotcharat3 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare the attitude in learning mathematics regarding 

exponent by using Cippa model learning management together with the math skills practice of Secondary 
1 students before and after learning management and to compare the mathematics learning achievement 
about exponent by using Cippa model learning management together with the math skills practice of 
Secondary 1 students before and after learning management. The sample group used in this research were 
47 students of Secondary 1/5 studying in the 2564 academic year of Junghuasoasieo School, Kantang district, 
Trang Province.  They were selected by the group sampling method.  The instruments used to collect the 
data were student’ s attitude test in learning mathematics, the mathematics course outline regarding 
exponent by using Cippa model learning management together with the math skills practice, the 
mathematics learning achievement test on exponent and the math skills practice on exponent. The results 
of the research were as follows: 1) The attitude in learning mathematics regarding exponent by using Cippa 
model learning management together with the math skills practice of Secondary 1 students after learning 
management was higher than before learning management at a statistically significant level of . 01.  and 2) 
The level of mathematics learning achievement about exponent by using Cippa model learning 
management together with the math skills practice of Secondary 1 students after learning management was 
higher than before learning management at a statistically significant level of .01. 
 
Keywords : Attitude, Teaching by using Cippa technic with skill exercises, Learning  Achievement 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ณัฐสินี  ชอบตรง* 1  ธวัชชัย  จิตวารินทร์ 2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80   2) เปรียบเทียบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลัง
การฝึกอบรม และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตร
ฝึกอบรมส าหรับเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 2) แบบทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  

 ผลวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.16/80.72  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
2) ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, ทกัษะการปฏิบตัิงาน, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ณัฐสินี  ชอบตรง* 1  ธวัชชัย  จิตวารินทร์ 2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน 
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80   2) เปรียบเทียบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลัง
การฝึกอบรม และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตร
ฝึกอบรมส าหรับเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 2) แบบทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  

 ผลวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.16/80.72  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
2) ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, ทกัษะการปฏิบตัิงาน, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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THE DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM TO ENHANCE KNOWLEDGE 
OPERATIONAL SKILLS AND ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR FOOD AND 

BEVERAGE SERVICE STAFF 

Nutsinee  Chobtrong 1 Tawatchai Jitwarin2 

 

Abstract 

This research aims to 1)  develop the training curriculum to enhance the caddies’  knowledge, 
operational skills and English communication skills to meet 80/80 efficiency standard criterion,         2) 
compare the knowledges, operational skills and English communication skills of the trainees before and 
after the training, and 3) study satisfaction of the trainees towards the training curriculum.  

The research sample consisted of 44 trainees.  The employed research instruments were 
comprised of 1)  the curriculum to enhance the caddies’  knowledge, operational skills and English 
communication skills, 2) the test of knowledge, operational skills and English communication skills, and 
3) the questionnaire for satisfaction of the training curriculum. Statistics used for data analysis were the 
E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and dependent samples t-test. 

The results showed that 1)  the training curriculum had the efficiency index of 80. 16/ 80. 72 
which meets the set criteria 80/ 80, 2)  the knowledge, operational skills and English communication 
skills of the trainees after training were higher than before training at .05 level of statistically significant 
difference, and 3) the satisfaction of the training curriculum was at a high level. 

Keywords : training curriculum, operational skills, English communication skills 
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ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

 
ปาริฉัตร รักเงิน1* เก็ตถวา บุญปราการ2 จุฑารัตน์ คชรัตน2์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ก าหนดขนาดตัวอย่างใช้ Yamane ได้จ านวน 128 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
ในแต่ละห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์หาปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัยปัจจัย
จิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านความวิตกกังวล ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ค าส าคัญ :ปัจจัยด้านจิตลักษณะภายในของผู้เรยีน, แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์, เจตคติ, ความวติกกังวล, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
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ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

 
ปาริฉัตร รักเงิน1* เก็ตถวา บุญปราการ2 จุฑารัตน์ คชรัตน์2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Internal psycho traits affecting mathematics learning achievement of Mathayom Suksa 
2 Songkhla Wittayakhom School 

 
Parichat Rakngern1* Kettawa Boonprakarn2 Jutarat Kotcharat3 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the factors of learner’s internal psychology that 
effect to the achievement of learning Mathematics of Mathayom suksa 2. The sample group was selected 
from Mathayom suksa 2 students, academic year 2021, Songkhla wittayakom school. The sample size was 
determined by using Yamane for 128 students, obtained by simple random in each classroom. The 
research instrument were the questionnaire, data analysis by finding the percentage, mean, standard 
deviation and analyzed by using Binary Logistic Regression, Analysis. The results of the research were the 
factor of learner’s internal psychology that effect to learning Mathematics achievement found that the 
factors of anxiety was the most effective to learning achievement and followed by the factors of 
achievement motivation. 

Keywords : Intrinsic Psychological Factors of Learners, Achievement Motivation, Attitude, Anxiety, Learning 

Achievement
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย 

 
อัครวิชช์ รอบคอบ1* อารีรัตน์ ปานศุภวัชร2 และจิณณ์ณิชา รอบคอบ3 

 
บทคัดย่อ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และภัยจากสงครามความไม่
สงบ ส่งผลให้ประชาชนตระหนักและให้ความส าคัญกับการออมและการลงทุนเพิ่มมากในสินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น หุ้น กองทุนฯ 
ทองค า หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรช่ันวายใน
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และการ
หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item - total Correlation ผลวิจัยพบว่า ผู้ลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
เรียนรู้ (  = 4.21) ด้านการรับรู้ (  = 4.20) และด้านทัศนคติ (  = 4.20) โดยสรุป ปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรช่ันวายในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บริษัทผู้ให้บริการช้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานของรัฐ รวมถึงนักลงทุน ควรสร้างการเรียนรู้ด้านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถ
การรับรู้ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีความสนใจที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางจิตวิทยา  การตัดสินใจ  สินทรัพยด์ิจิทัล  เจเนอเรช่ันวาย 
  

                                           
1* ผศ. ดร., สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 44150 
2 ผศ. ดร., สาขาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 44150 
3 จบห., กองบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

126

Opinions on the Psychological Factors Affecting Decisions to Invest in Digital Assets of 
Generation Y investors in Thailand 

 
Aukkarawit Robkob1* Areerat Pansuppawatt2 and Jinnicha Robkob3 

 
Abstract 

The economic situation of countries in the world The covid-19 pandemic and the threat of wartime 
unrest have resulted in people focusing more on savings and investments in traditional assets such as 
stocks, gold funds, or real estate, as well as investments in digital assets that are becoming very popular. 
Therefore, the researcher is interested in studying opinions on the psychological factors affecting decisions 
to invest in digital assets of generation Y investors in Thailand by collecting data via online questionnaires 
from 400 digital asset investors.  The statistics used in the analysis were Percentage, Mean and Standard 
Deviation. The alpha coefficient was used to find the confidence of the tool according to Cronbach's method 
and the determination of powers classified by item by item-total correlation technique. This research found 
that digital asset investors also had different opinions about psychological factors. Overall and each aspect 
at a high level, including learning ( =  4.21) , perception ( =  4.20) , and attitude ( =  4.20) .  In summary, 
psychological factors affecting investment decisions in digital assets of Generation Y investors in Thailand 
are at a high level.  Therefore, The Company sells digital assets.  Government agencies, including investors, 
should create more learning about the digital asset market because they can be perceived. Reaching more 
customers who are interested in investing in digital assets in the future. 
 
Keywords: Psychological Factors, Decision Making, Digital Asset Investing, Generation Y Digital  
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Abstract 
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ชุมชนร่วมรัฐ วัฒนธรรมร่วมราก : ชุมชนบ้านดี ต าบลบาราโหม อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ1์* วสิน ทับวงษ์2 นัทธมน ราชเสน3 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมร่วมรากซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับชุมชนอันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท าการศึกษาผ่าน
มิติความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชนท่ีเกิดขึ้นและยังคงด ารงอยู่ในมิติต่าง ๆ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) เป็นหลัก โดยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นส าคัญ ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
5 วิธี คือ 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 2) การสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า (Oral 
History) เช่น ต านาน นิทานพื้นบ้าน 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  4) การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus 
Group) และ5) การสังเกต (Observation) แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดี ต าบลบาราโหม 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีรูปแบบการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมร่วมรากในลักษณะของการแลกเปลี่ยนพื้นที่และการ
ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน รวมถึงการมีวิถีชีวิตร่วมกันตั้งแต่เกิดจนตาย แม้ว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองและรากฐานทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏถึงความไม่ลงรอยกันของชนช้ัน
ผู้ปกครอง หากแต่ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์พื้นบ้านจนเกิดวิถีชีวิตร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายนั้นยังคงด ารงอยู่ 
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Community of the Shared Culture of Land and Life : Bandee Village, Barahom 
Subdistrict, Muang Pattani District, Pattani Province 
Natthinee Piyasiripon1* Wasin Tabwong2 Nuttamon Ratchasen3 

 
Abstract 

This article aims to study and analyze the form and existence of shared culture, which is the 
relationship at the community level and the basis of cohabitation in a multicultural society in Thailand's 
southern border provinces. The qualitative method used in this research utilized 1) documentary research, 
2)  oral history, 3)  in-depth interviews, 4)  focus groups and 5)  observation.  The findings pointed out that 
people in Bandee Village, Barahom Subdistrict, Muang Pattani District, Pattani Province shared a culture of 
public space and their way of life from birth to death.  Although historical information on political 
development and cultural foundation in the southern border provinces appears to be a disagreement 
among the ruling class, the relationship at the community level is a result of the local sages and their 
wisdom exchange, an existing way of life amid diversity.  

 
Keywords: Community, Culture, Southern border provinces, Relationship, Public space 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ละเลยความเกี่ยวข้องของผู้บริหารเป็นเครื่องมือที่
เอื้อให้ผู้บริหารฟอกหน้าทีใ่นการไม่ต่อสัญญา 

 

ธีรภัทร รื่นศริ ิ

บทคัดย่อ 
 การเอื้อ (affordance) และการฟอกหน้าท่ี (agency laundering) เป็นมโนทัศน์ใหม่ทางปรัชญาเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อ
อภิปรายเรื่องเทคโนโลยีล้้าสมัยอย่างปัญญาประดิษฐ์ว่า เทคโนโลยีบางอย่างถูกน้ามาใช้เพื่อท้าให้ความรับผิดชอบดูยุ่งเหยิงจน
ท้าให้ผู้อื่นเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้มีส่วนรับผิดชอบได้ยากขึ้น แต่บทความช้ินนี้จะทดลองน้ามันมาวิเคราะห์เทคโนโลยี
ทางรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ละเลยความเกี่ยวข้องของผู้บริหาร (เรียก
สั้นๆว่าแบบประเมินทั่วไป) เพื่อตอบค้าถามว่าแบบประเมินทั่วไปเป็นเครื่องมือที่เอื้อให้ผู้บริหารฟอกหน้าที่ในการไม่ต่อสัญญา
อาจารย์ที่ขาดประสิทธิภาพหรือไม่  โดยใช้วิธีการส้ารวจความสัมพันธ์ทางมโนทัศน์ระหว่างการไม่ต่อสัญญาอาจารย์
มหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพของอาจารย์ และการท้างานของผู้บริหาร ผ่านทวิบถสร้างเสริม (constructive dilemma) จนพบ
สองความเป็นไปได้คือการท้างานของผู้บริหารไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของอาจารย์ หรือการท้างานของผู้บริหารเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพของอาจารย์อยู่บ้าง หากเป็นกรณีแรก ผู้บริหารไม่มีความดีความชอบเมื่ออาจารย์ท้าความดีความชอบ แต่
กรณีแรกนี้ดูเป็นไปได้น้อย หากเป็นกรณีหลัง ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารย์อยู่บ้าง แต่แบบ
ประเมินทั่วไปเอื้อให้ประสิทธิภาพของอาจารย์แต่ละคนดูจะเป็นเรื่องของอาจารย์แต่ละคนเท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นการฟอกหน้าที่
ของผู้บริหาร บทความนี้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแบบประเมินทั่วไปด้วยการเพิ่มส่วนที่ให้อาจารย์แต่ละคนเสนอแนะว่า
ผู้บริหารจะต้องท้าอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวอาจารย์เองเพื่อท้าให้หน้าท่ีของผู้บริหารประจักษ์ชัด 
 
ค าส าคัญ: การเอื้อ การฟอกหน้าท่ี แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร  
 

 

1 สาขาปรัชญา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 10120 
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Teacher Evaluation Form That Neglect The Management’s Involvement Is An Agency 
Laundering Affordance Tool For Not Renewing Contract 

 

Teerabhat Ruensiri1 

 

Abstract 

Affordance and agency laundering are new concepts in philosophy of technology. They are used to discuss 
that some high technology such as artificial intelligence, is used to obfuscate responsibility, to make it 
harder to ask for accountability.  However, this article will attempt to use them to analyse public 
administration technology in this instance, teacher evaluation form that neglect the management’ s 
involvement (hereafter typical evaluation form) to determine whether it is an agency laundering affordance 
tool for not extending a contract.  It explores the conceptual relationship between not extending a contract, 
teacher’ s performance, and management’ s performance through constructive dilemma.  There are only 
two possibilities:  either the management’s performance is irrelevant to the teacher’s performance, or it is 
relevant.  The first entails that the management has no credit when the teacher accomplishes something, 
but that is unlikely. The latter entails that the management must share some responsibility for the teacher’s 
performance.  Yet, a typical evaluation form affords us to conceive each teacher’ s performance as their 
own responsibility.  This launders the management’ s agency.  This article suggests modifying the teacher 
evaluation form to include a section for suggestion where each teacher can suggest the management on 
how the management can improve the teacher’ s performance.  This will emphasise the management’ s 
responsibility. 

 

 

1 Philosophy Department, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Pathum Thani, 12120, Thailand 
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แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร  
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

สุกิต น้อมศิร1ิ  

 

บทคัดย่อ  
ปัญหาจราจรเป็นปัญหาส าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องและพื้นที่อ าเภอเมืองนครปฐม

เป็นเขตที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงสุดของจังหวัด แนวทางส าคัญท่ีช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรอย่างเต็มก าลังความสามารถ การศึกษาเรื่องแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร สถานี
ต ารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
จราจร 15 ราย และผู้ใช้รถใช้ถนน 30 ราย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 
ข้อจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ ส าหรับแผนงานท่ีก าหนดขึ้นมีความชัดเจนและผู้ปฏิบัติด าเนินการสอดคล้องตามแผนที่
ก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอกที่มัก
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีมีพฤติกรรมต่อต้าน หลบเลี่ยง ข่มขู่ ขับรถเร็วเกินก าหนด 
การดัดแปรงยานพาหนะ ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดตั้งอุปกรณ์เสริม ใช้ยานพาหนะท่ีหมดสภาพหรือ
สมรรถนะสูงเกินไป ทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและไม่เคยมีส่วนร่วมในงานด้านจราจร ส าหรับแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยงบประมาณและบุคลากร การทบทวน
กฎระเบียบแนวปฏิบัติใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควรมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้ามีส่วนร่วมในงานด้านจราจรมาก 
เป็นต้น  

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ต ารวจจราจร, นครปฐม 
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Guidelines of increasing the efficiency of traffic police performance Muang Nakhon 

Pathom Police Station Nakhon Pathom Province. 
 

Sukit Nomsiri1  
 

Abstract  
Traffic problems are important in the particular fields that are relevant. They work to fix the problem 

in Nakhon Pathom in which has the highest rates of accidents in the country. One of the methods of fixing 
this problem is the improving of the efficiency of traffic officers. A study of guidelines of increasing the 
efficiency of traffic police performance Muang Nakhon Pathom Police Station Nakhon Pathom Province. The 
objectives of this study are to study obstacles and problems of operations and suggest the ways to increase 
the efficiency of the operations. In-dept interview was done. Executives and traffic officers 15 people and 
people who drive in the area under the responsibility 30 people. The result found that problems and 
obstacles in the part of management in an organization including the limitation in the part of human 
resources and budget. The plan that was identified clearly and operators operate in accordance with the 
established plans. Most of the staff give cooperation and have good relationships inside the organization 
and outside agencies. External factors affected problems and obstacles in the part of implementation of 
traffic law enforcement and road users who engage in defiance, evasion, intimidation, over speeding, 
modified engines, not wearing a helmet, drinking alcohol, installing accessories, using worn out or 
underperforming vehicles, attitudes that are incorrect about using roads and driving on the roads or never 
participate in any traffic. In the part of suggestions to increase efficiency in performing traffic polices including 
supporting budget and human resources, reviewing regulations and new practices to keep up with the 
changes. There should be training to give knowledge to officers, build networks of corporations with other 
agencies that are related to, public relations, campaign to educate and give road users the opportunity to 
participate in traffic work.  

 
Key words: Performance, Traffic Police, Nakhon Pathom 
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การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทพวน พื้นที่ต าบลถนนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

กัณญพัตส  บุญล ำ่1กำนนท์ เรืองนำม2 
 

                                                       บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์กำรวิจัย1) เพื อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทพวน 2) เพื อศึกษำกำรปลูกจิตส่ำนึกใน
กำรมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน 3) เพื อเสนอแนวทำงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทพวน กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยจ่ำนวน 
390 คนที อำศัยอยู่ในเขตพื้นที ต่ำบลถนนใหญ่ อ่ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เครื องมือที ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้          
ได้แก่แบบสอบถำม สถิติที ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี ยและส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์เชิง
เนื้อหำผลกำรวิจัยพบว่ำการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทพวน อยู่ในระดับมำกที สุด ( X =4.23 , S.D. = 0.43) พบว่ำ
กำรร่วมประกอบอำหำรตำมวิถีชีวิตอยู่ในระดับมำกสุด รองลงมำคือกำรพูดสื อสำรด้วยภำษำไทยพวนดั้งเดิมการปลูกจิตส านึก
ในการมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน พบว่ำอยู่ในระดับมำกที สุด ( X = 4.35 , S.D. = 0.37) พบว่ำกำรปลูก
จิตส่ำนึกในกำรเข้ำร่วมงำนประเพณีอยู่ในระดับมำกที สุด รองลงมำคือกำรปลูกจิตส่ำนึกรักภำษำไทยพวนผ่ำนยุวชนต้นแบบ 
แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมไทพวน พบว่ำอยู่ในระดับมำกที สุด ( X  = 4.23 , S.D. = 0.30)  พบว่ำวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่
อยู่ในระดับมำกสุด รองลงมำคือแนวทำงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมงำนประเพณี และรวมกลุ่มผ้ำทอไทยพวน ชำวไทยพวนให้
ควำมส่ำคัญกับกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเป็นอย่ำงมำก อีกทั้งมีส่วนร่วมในกำรปลูกจิตส่ำนึกในกำรสืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีให้แก่เด็กและเยำวชนรุ่นใหม่ผ่ำนกำรบอกเล่น และเรียนรู้วิถีชีวิตผ่ำนงำนประเพณีต่ำงๆ มีกำรพัฒนำโดย
กำรรวมกลุ่มและบันทึกเรื องรำวต่ำงผ่ำนพิพิธภัณฑ์ไทยพวนของท้องถิ นและสื อเทคโนโลยี  
 
ค าส าคัญ วัฒนธรรม   ไทพวน  พื้นที ถนนใหญ่  จังหวัดลพบุรี  
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Participation in the conservation of Tai Phuan culture Thanon Yai Subdistrict, Mueang 
District, Lopburi Province. 

 
Kanyaphat Bunlum Kanont Ruangam 

 
Abstract 

 The research aims to: 1) Study the participation in the conservation of Thai Puan culture                      
2) Study the awareness of the participation in the continuation of Thai Puan traditional 3) Study the 
relationship of participation with the continuation of the Thai Puan culture. The sample was 390  information 
from people living in Thanon Yai Subdistrict, Muang District, Lopburi Province. The research instrument was 
questionnaires.  The statistics used data analysis such as percentage, mean and standard deviation, and 
content analysis. The research results were as follow : participation in the conservation of Tai Phuan culture 
It the most ( X = 4.23 , S.D.  = 0.43)  found that  participation in cooking according to lifestyle followed by 
communicating in traditional. Raising awareness of participation in the tradition of Thai Phuan culture  it the  
most ( X = 4.35, S.D.  = 0.37)  found that raising awareness of participation of traditions followed by raising 
awareness of love for theThai Phuan language through model youth.  Guidelines for continuation of Thai 
Puan culture it the most(  X   = 4.23 , S.D. = 0.30) found that the way of life and well-being followed by 
the conservation of culture and traditions and collecting a group of Thai Puan woven fabrics. In conclusion         
Thai Puan people attach great importance to preserving traditional culture. They also have participation to 
cultivate awareness of continuation of cultural traditions for the new generation pass on by word of mouth  
learning  through various traditions.  conservation guidelines by aggregation and record different stories in 
the local Museum and technology. 
 
 Keyword:    Culture , Thai Puan , Thanon Yai Subdistrict ,Lopburi Province 
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Participation in the conservation of Tai Phuan culture Thanon Yai Subdistrict, Mueang 
District, Lopburi Province. 

 
Kanyaphat Bunlum Kanont Ruangam 

 
Abstract 

 The research aims to: 1) Study the participation in the conservation of Thai Puan culture                      
2) Study the awareness of the participation in the continuation of Thai Puan traditional 3) Study the 
relationship of participation with the continuation of the Thai Puan culture. The sample was 390  information 
from people living in Thanon Yai Subdistrict, Muang District, Lopburi Province. The research instrument was 
questionnaires.  The statistics used data analysis such as percentage, mean and standard deviation, and 
content analysis. The research results were as follow : participation in the conservation of Tai Phuan culture 
It the most ( X = 4.23 , S.D.  = 0.43)  found that  participation in cooking according to lifestyle followed by 
communicating in traditional. Raising awareness of participation in the tradition of Thai Phuan culture  it the  
most ( X = 4.35, S.D.  = 0.37)  found that raising awareness of participation of traditions followed by raising 
awareness of love for theThai Phuan language through model youth.  Guidelines for continuation of Thai 
Puan culture it the most(  X   = 4.23 , S.D. = 0.30) found that the way of life and well-being followed by 
the conservation of culture and traditions and collecting a group of Thai Puan woven fabrics. In conclusion         
Thai Puan people attach great importance to preserving traditional culture. They also have participation to 
cultivate awareness of continuation of cultural traditions for the new generation pass on by word of mouth  
learning  through various traditions.  conservation guidelines by aggregation and record different stories in 
the local Museum and technology. 
 
 Keyword:    Culture , Thai Puan , Thanon Yai Subdistrict ,Lopburi Province 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน 

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย 

 
สาวิตรี  สาทสุทธิ1*  และเจษณี  บุตรด า2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรและระดับความสุขในการท างานของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร และความสุขในการ
ท างานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นท่ีคลองเตย และ(3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย การเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขต
พื้นที่คลองเตย โดยวิธีการสุ่มที่ใช้ในการวิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วนกับประชากร เท่ากับ 
242 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพยีรส์นั 
และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นวัฒนธรรม
องค์กรของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมิติเน้นความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมิติเน้นสัจจะแห่งตน  
มิติเน้นให้ความส าคัญกับบุคลากร และมิติเน้นไมตรีสมัพันธ์ ส่วนระดับความสุขในการท างานของพนักงาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 
เขตพื้นที่คลองเตย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการ
ท างานของพนักงานมีตัวแปรที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน เรียงตามระดับอิทธิพล คือ มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ มิติ
เน้นความส าเร็จ และมิติเน้นสัจจะแห่งตน  
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร ความสุขในการท างาน โรงพยาบาลเอกชน 
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Organizational culture affecting happiness in employees  
at work large private hospital Khlong Toei Area 

  
Sawitree Satsutti1* Chetsanee Butdam2 

 
Abstract 

 The three purposes of this research were (1)  To study corporate culture and happiness of large 
private hospital employees in Khlong Toei area ( 2)  To study the relationship between the organizational 
cultures and happiness of working as employees in the large private hospitals in Khlong Toei area and ( 3) 
To study the factors which affect the happiness of working for employees in the large private hospital in 
Khlong Toei area. Questionnaires were the tool to collect data from employees in the large private hospital 
in Khlong Toei area.  Force by using simple sampling method and categorizing samples which were which 
were equal to 242 people.  The statistical methods used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, person correlation and multiple regression analysis. 
 The study found that: (1) Employees had a high level of overall corporate culture opinions. The 
achievement was the most average followed by self-actualizing humanistic-encouraging and affiliative as for 
the employees, the level of happiness at work Overall, the high level. (2) Relationships between corporate 
cultures affecting happiness at work for employees of large private hospitals Khlong Toei Area, there was a 
statistically significant correlation at the 0.01 (3) The factors affecting the level of happiness at work of the 
employees consisted of 3 variables that affected the happiness at work of the employees as a whole, sorted 
by level of influence, namely, the aspect of friendship; Dimension of success and the dimension emphasizing 
the truth of one's self, respectively. 
 
Keyword : organizational cultures, happiness of working, large private hospital 
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Organizational culture affecting happiness in employees  
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Abstract 

 The three purposes of this research were (1)  To study corporate culture and happiness of large 
private hospital employees in Khlong Toei area ( 2)  To study the relationship between the organizational 
cultures and happiness of working as employees in the large private hospitals in Khlong Toei area and ( 3) 
To study the factors which affect the happiness of working for employees in the large private hospital in 
Khlong Toei area. Questionnaires were the tool to collect data from employees in the large private hospital 
in Khlong Toei area.  Force by using simple sampling method and categorizing samples which were which 
were equal to 242 people.  The statistical methods used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, person correlation and multiple regression analysis. 
 The study found that: (1) Employees had a high level of overall corporate culture opinions. The 
achievement was the most average followed by self-actualizing humanistic-encouraging and affiliative as for 
the employees, the level of happiness at work Overall, the high level. (2) Relationships between corporate 
cultures affecting happiness at work for employees of large private hospitals Khlong Toei Area, there was a 
statistically significant correlation at the 0.01 (3) The factors affecting the level of happiness at work of the 
employees consisted of 3 variables that affected the happiness at work of the employees as a whole, sorted 
by level of influence, namely, the aspect of friendship; Dimension of success and the dimension emphasizing 
the truth of one's self, respectively. 
 
Keyword : organizational cultures, happiness of working, large private hospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการพัฒนาตนเองของก่าลังพลต ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

สังกดัหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 

ธนากร  บุญทน1* เจษณี  บุตรด า2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญา
บัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองทด้านการศึกษา ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ลักษณะการจ้างงานของก าลังพล การเก็บข้อมูลจากก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร โดยวิธีการสุ่มที่ใช้ในการวิจัยได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบง่ายเป็นสัดส่วนกับประชากร เท่ากับ 172 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช้สถิติ (t-test) และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) ก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรมีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
 2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรที่มีเพศ สถานภาพ และ
ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง             
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 อายุแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการฝึกอบรม มีความต้องการ
พัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้าน
การศึกษา และด้านการฝึกอบรม มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ส่วนลักษณะการจ้างงานแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ค่าส่าคัญ : ความต้องการพัฒนาตนเอง ก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
 
1จ่าสิบโท., หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 10240 

2ดร., คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 10240 

1SM2., Master of Arts Program in Human Resource Development Ramkhamhaeng University 10240 Thailand   
2Dr., Faculty of Human Resource Development Ramkhamhaeng University 10240 Thailand   
*Corresponding author: Tel: 095-426-4991 E-mail address: Thanakorn.1987.ndc@gmail.com 
 

 
 
 
 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

138

Needs for self development of personal lower than commissioned  
Soldier Belong to Territorial Defense Command 

 
Thanakorn Bunthon1* Chetsanee Butdam2 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to investigate and to compare the needs for self development 
of personal lower than commissioned soldier belong to territorial defense command. The study consists of 
operational self- learning, education, training and physical health aspects classified by gender, age, status, 
education, work experience and employment characteristics.  Questionnaires were the tool to collect data 
from personal lower than commissioned soldier belong to territorial defense command.  Force by using 
simple sampling method and categorizing samples which were which were equal to 172 people.  The data 
was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA with LSD method.  
 The research result showed that 
 1)  the overall needs for self development of personal lower than commissioned soldier belong 
to   territorial defense command, from overall and aspects were at high level.  
 2)  the comparison result of the study revealed that the lower- commissioned personnel had a 
need for self-improvement. with different personal factors which are; genders, status and working experience 
for both overall and all aspects; operational self-learning, education, training and physical health There was 
no statistically significant difference at the 0.05 level. The personal lower than commissioned soldier belong 
to territorial defense command with different ages have different needs for self-improvement, self-learning 
and training have a need for self- development There was a statistically significant difference at the 0 . 05 
level. 
The personal lower than commissioned soldier belong to territorial defense command with different levels 
of education have a need for self-improvement operational self-learning, education, and training The need 
for self- improvement was significantly different at the 0. 05 level.  As for the different employment 
characteristics, the need for self-improvement in all aspects was significantly different at the 0.05 level. 
 
Keyword : The Needs for self development, personal lower than Commissioned Soldier Belong  
                and Territorial Defense Command 
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ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชาการบูรณา
การแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

 
นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล1* นางสาวศิรินทรญ์า เปียกลิ่น2 นายชวเลิศ เทพประดิษฐ3์ 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

สื่อสารในรายวิชาการบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูล
ทัศนคติ และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในรายวิชาการบูรณาการแบบ
ขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นอยู่ในระดับดีมาก การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาที่เน้นไวยากรณ์โดยมี
อาจารย์ชาวไทยรับผิดชอบเข้ากับรายวิชาที่เน้นทักษะการฟัง-พูดโดยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบเป็นรูปแบบที่ควรจัด เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนโดยมีผู้สอนชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่น
เพียงล าพัง ดังจะเห็นได้ว่าการเช่ือมโยงเนื้อหาระหว่างรายวิชาด้วยการใช้ต าราเดียวกัน ไม่ได้ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าน่าเบือ่ แต่กลับ
คิดว่าทั้งสองวิชาช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน อีกทั้งช่วยท าให้มีความมั่นใจในการน าไวยากรณ์ที่ได้เรียนกับอาจารย์ชาวไทยไปใช้
สื่อสารกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในรายวิชาการฟัง-พูดอย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองกล้าใช้ภาษาญี่ปุ่นกับ
ชาวต่างชาติมากข้ึน  
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Attitudes of Learners towards Japanese Language Teaching for the Development of 
Communication Competencies in Parallel Integration Courses of Thai and Japanese 

Teachers 
 

Patcharaporn Nilaubol1* Sirinya Piaklin2 Chowalert Teppradit3 
 

Abstract 

This research aims to study attitudes of learners towards Japanese language teaching for the 
development of communication competencies in parallel integration courses of Thai and Japanese teachers. 
The sample group used in this study was 17 students majoring in Japanese at a University.  The research 
instruments were the attitude questionnaire and focus group discussion.  The statistics used to analyze the 
data were mean and standard deviation. 

The results revealed that, overall, the students' attitudes towards Japanese language teaching in parallel 
integration courses of Thai and Japanese teachers were at a very good level.  Teaching and learning that 
integrates a grammar-focused course with a Thai teacher with a course that focus on listening-speaking skills 
with a Japanese teacher is a model that should be taught in order to improve learner's communication 
competency.  It is more effective than learning with a single Thai or Japanese teacher.  It can be seen that 
linking content between courses using the same textbook was not make learners feel boring, but rather 
they thought that both subjects support each other.  It helped to have confidence in using the grammar 
learned with a Thai teacher to communicate naturally with a Japanese teacher in listening-speaking course. 
It also encouraged themselves to be more brave in speaking Japanese with a foreigner. 
 
Keywords: Attitude, Parallel Integration Course, Communication Competency 
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ศึกษาความสุขในการทํางานของข้าราชการครูในโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 
 

วราเทพ  สถาพร1* เจษณี  บุตรด า2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก และ
ด้านอารมณ์ทางลบ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับวิทยฐานะ เก็บข้อมูลจากข้าราชการครู 
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นช้ันภูมิ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 186 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช้สถิติ (t-test) และสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ 
 ผลการศึกษาพบว่า  

1) ข้าราชการครูมีความสุขในการท างานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของข้าราชการครู ที่มีเพศแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน  
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

ข้าราชการครู ที่มีอายุแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน  

  ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความ
พึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางลบ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ  ไม่แตกต่างกัน  

ส่วนข้าราชการครู ที่มีระดับวิทยฐานะแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความ
พึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางบวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันอย่าง  
 
 
คําสําคัญ : ความสุขในการท างาน, ข้าราชการครู 
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A study of happiness at work of government teachers in schools affiliated  
with Bangkok Metropolis Thawi Watthana District 

 
Warathep Sathaporn1* Chetsanee Butdam2 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to investigate and to compare happiness at work of 
government teachers in schools affiliated with Bangkok, thawi watthana district.  The study consists of life 
satisfaction, job satisfaction, positive emotion and negative emotion by gender, ages, work experience and 
academic standing.  Questionnaires were the tool to collect data from government teachers in schools 
affiliated with bangkok, thawi watthana district.  Force by using simple sampling method and categorizing 
samples which were which were equal to 186 people. The data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way ANOVA with Scheffe’ method.  
 The research result showed that 
 1) the overall happiness at work of government teachers in schools affiliated with Bangkok, thawi 
watthana district, from overall and aspects were at high level.  
 2) the comparison result of the study revealed that the happiness at work of government teachers 
in schools affiliated with Bangkok, thawi watthana district. with different personal factors which are; genders 
overall and all aspects; There was no statistically significant difference at the 0. 05 level.  The government 
teachers with different ages have different happiness at work, life satisfaction there was a statistically 
significant difference at the 0. 05 level.  The government teachers with different work experience have 
different happiness at work, life satisfaction, job satisfaction and negative emotion there was a statistically 
significant difference at the 0.05 level. 
The government teachers with different academic standing have different happiness at work, life satisfaction, 
job satisfaction and positive emotion there was a statistically significant difference at the 0.05 level. 
 
Keyword : happiness at work, government teachers 
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A study of happiness at work of government teachers in schools affiliated  
with Bangkok Metropolis Thawi Watthana District 

 
Warathep Sathaporn1* Chetsanee Butdam2 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to investigate and to compare happiness at work of 
government teachers in schools affiliated with Bangkok, thawi watthana district.  The study consists of life 
satisfaction, job satisfaction, positive emotion and negative emotion by gender, ages, work experience and 
academic standing.  Questionnaires were the tool to collect data from government teachers in schools 
affiliated with bangkok, thawi watthana district.  Force by using simple sampling method and categorizing 
samples which were which were equal to 186 people. The data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way ANOVA with Scheffe’ method.  
 The research result showed that 
 1) the overall happiness at work of government teachers in schools affiliated with Bangkok, thawi 
watthana district, from overall and aspects were at high level.  
 2) the comparison result of the study revealed that the happiness at work of government teachers 
in schools affiliated with Bangkok, thawi watthana district. with different personal factors which are; genders 
overall and all aspects; There was no statistically significant difference at the 0. 05 level.  The government 
teachers with different ages have different happiness at work, life satisfaction there was a statistically 
significant difference at the 0. 05 level.  The government teachers with different work experience have 
different happiness at work, life satisfaction, job satisfaction and negative emotion there was a statistically 
significant difference at the 0.05 level. 
The government teachers with different academic standing have different happiness at work, life satisfaction, 
job satisfaction and positive emotion there was a statistically significant difference at the 0.05 level. 
 
Keyword : happiness at work, government teachers 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา 

ณัฐสินี  ชอบตรง* 1  อรุณวรรณ  มุขแก้ว 2 

บทคัดย่อ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยการสร้างประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ สามารถแบ่งบันรายได้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ชุมชนบ้านคลอง      
บ่อแสนอยู่ในต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ      มี
ภูเขาล้อมรอบชุมชน จึงมีต้นชกเกิดขึ้นมากมายตามแนวภูเขา ต้นชกถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชุมชน
บ้านคลองบ่อแสน รวมถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่เป็นจุดเด่น จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มีนโยบายที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นเดียวกับชุมชนบ้านคลองบ่อแสนที่ต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ตนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนผลการศึกษาพบว่า ลูกชกเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การท าขนมหนุมาน
คลุกฝุ่น ช้อนรักประกบคู่หยอดลูกเหนาตรงกลางใจ และลูกชกลอยแก้ว โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อทั้ง 3 
กิจกรรมในระดับมาก และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน มี 4 ประการ ประกอบด้วยด้านผู้
ถ่ายทอดกิจกรรม ด้านรูปแบบกิจกรรม ด้านสื่อการน าเสนอ และด้านสภาพแวดล้อม 

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน   

 

 

 

 

1 ณัฐสินี  ชอบตรง, วิทยาลัยชุมชนพังงา 82180 

1 Nutsinee  Chobtrong, Phang-nga Community College, Thailand 

2 อรุณวรรณ  มุชแก้ว, วิทยาลัยชมุชนพังงา 82180 

2 Arunwan  Mukkaew, Phang-nga Community College, Thailand 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

144

        Competency Development for Creative Tourism Activity of                  
Ban Khlong Bo Saen Community in Phang Nga Province 

Nutsinee  Chobtrong 1 Arunwan  Mukkaew2 

Abstract 

Creative tourism is tourism that focuses on tourism activities and tourism products by 
participating in experiences or shared experiences of tourism with the community through activities that 
uses community resources or local resources.  Tourism generates income and benefits that are able to 
share income with all groups in Ban Khlong Bo Saen Community where located in Bo Saen Subdistrict, 
Thap Put District, Phang Nga Province.   Ban Khlong Bo Saen is a rich community of natural resources, 
and the mountains surrounding the community; therefore, there are many arenga palms along the 
range of mountains. An arenga palm is considered a unique resource in Ban Khlong Bo Saen Community 
including the wisdom and the lifestyle that are outstanding; as a result, the government agencies in the 
area have a policy to develop the local area into a tourist attraction.  The villagers, in Ban Khlong Bo 
Saen Community, want to preserve and disseminate their culture and way of life through tourism 
activities.         The researchers 
conducted a study using a 4- step research and development method to find ways to develop the 
competency development of the creative tourism activities of Ban Khlong       Bo Saen Community. 
The results of this study revealed that the activities can be developed as creative tourism. The activities 
were as follows:  sugar dumplings with coconut, mortar- toasted pastry, and arenga fruit in syrup.  The 
tourists were satisfied with all three creative tourism activities of Ban Khlong Bo Saen Community at a 
very high level; the experts gave the opinions that the activities were suitable at the most level. 
         There were four 
guidelines in the guidelines of competency development for creative tourism activities of Ban Khlong 
Bo Saen Community: activity instructors, a type of activities, presentation media, and an environment. 

Keywords: Development of competency, Creative tourism,  Ban Khlong Bo Saen Community 
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        Competency Development for Creative Tourism Activity of                  
Ban Khlong Bo Saen Community in Phang Nga Province 

Nutsinee  Chobtrong 1 Arunwan  Mukkaew2 

Abstract 

Creative tourism is tourism that focuses on tourism activities and tourism products by 
participating in experiences or shared experiences of tourism with the community through activities that 
uses community resources or local resources.  Tourism generates income and benefits that are able to 
share income with all groups in Ban Khlong Bo Saen Community where located in Bo Saen Subdistrict, 
Thap Put District, Phang Nga Province.   Ban Khlong Bo Saen is a rich community of natural resources, 
and the mountains surrounding the community; therefore, there are many arenga palms along the 
range of mountains. An arenga palm is considered a unique resource in Ban Khlong Bo Saen Community 
including the wisdom and the lifestyle that are outstanding; as a result, the government agencies in the 
area have a policy to develop the local area into a tourist attraction.  The villagers, in Ban Khlong Bo 
Saen Community, want to preserve and disseminate their culture and way of life through tourism 
activities.         The researchers 
conducted a study using a 4- step research and development method to find ways to develop the 
competency development of the creative tourism activities of Ban Khlong       Bo Saen Community. 
The results of this study revealed that the activities can be developed as creative tourism. The activities 
were as follows:  sugar dumplings with coconut, mortar- toasted pastry, and arenga fruit in syrup.  The 
tourists were satisfied with all three creative tourism activities of Ban Khlong Bo Saen Community at a 
very high level; the experts gave the opinions that the activities were suitable at the most level. 
         There were four 
guidelines in the guidelines of competency development for creative tourism activities of Ban Khlong 
Bo Saen Community: activity instructors, a type of activities, presentation media, and an environment. 

Keywords: Development of competency, Creative tourism,  Ban Khlong Bo Saen Community 

 

 

 

 

การพัฒนาโปรแกรมศัพท์สังคีตเทคนิคดนตรีไทยวงปี่พาทย์  

ปาหนัน กฤษณรมย1์*, ไกรศิลป์ โสดานิล2, รัตติกาล แสงไทย3, ปรัชญา บุญมาสูงทรง4  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้ดนตรีไทยเชิงวิชาการ
ด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 2) พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแอพพลิเคช่ัน ศัพท์
สังคีตปี่พาทย์ 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยจากการด าเนินโครงการวิจัยด้วยสื่อการเรียนรู้แอพพลิเคชั่น 
ด าเนินการวิจัยจากข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และแบบทดสอบการใช้
งานจากเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นเรียกว่า นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ศัพท์สังคีตดนตรีไทย ผลของการศึกษาพบข้อมูลองค์ความรู้ศัพท์
สังคีตเชิงวิชาการจากวงปี่พาทย์จ านวน 15 ช้ิน พบว่า 1) รวบรวมองค์ความรู้ข้อมูลเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ 15 ช้ิน เช่น ปี่ใน 
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ได้ศัพท์สังคีต 312 ค า  จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์  2) พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ สร้างคลิปวีดีโอ 382 
คลิป จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคช่ัน 3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเมินความพึงพอใจ 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิควิธี ค่าเฉลี่ย 4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อยู่ในระดับมาก (2) ความพึงพอโดย
ภาพรวมจากผู้เชี่ยนชาญด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.08 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 อยู่ในระดับมาก (3) ความพึงพอใจ
โดยภาพรวมจากผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  ศัพท์สังคีตดนตรีไทย, แอพพลิเคชั่น 
 

                                                           
1 ผศ.ดร., หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000   
2 หลักสตูรดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
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The Development Program for Thai Musical Terms and Technique for Pipat 
 Panan Kritsanarom1*, Kraisin Sodanil2, Rattikarn Saengthai3, Prachya Boonmasoongsong4 

 
Abstract 

This research is a Qualitative Research and Experimental Research have a purpose.  1)  To gather 
knowledge of Thai music academic with systematic technology.  2)  To develop innovative Thai music learning 
media with information technology as an application type Piphat 3) To transfer knowledge of Thai music from 
research projects with learning materials through applications.  Research from relevant research papers.  Use 
tools include questionnaires, interviews and usability tests from tools developed called Innovative media for 
Thai Musical Terms and Technique of Playing, Result. 1) Knowledge Information about 15 instruments, example, 
pi nai, ranat-ek, ranattoum,  312 vocabularies.  2 )  Application type Piphat 382 video clips, store on cloud.  3 ) 
Knowledge transfer Assessment of satisfaction in 3  parts:  ( 1 )  Technical experts, mean 4 . 0 0  and standard 
deviation 0.21 were at a high level.  (2 )  Overall satisfaction from content experts had a mean of 4.08 and a 
standard deviation of 0.25 were at a high level. Very (3) The overall satisfaction from users has a mean of 4.39 
and a standard deviation of 0.08 at a high level. 
 
Keywords : Thai music Vocabulary, Application. 
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The Development Program for Thai Musical Terms and Technique for Pipat 
 Panan Kritsanarom1*, Kraisin Sodanil2, Rattikarn Saengthai3, Prachya Boonmasoongsong4 

 
Abstract 

This research is a Qualitative Research and Experimental Research have a purpose.  1)  To gather 
knowledge of Thai music academic with systematic technology.  2)  To develop innovative Thai music learning 
media with information technology as an application type Piphat 3) To transfer knowledge of Thai music from 
research projects with learning materials through applications.  Research from relevant research papers.  Use 
tools include questionnaires, interviews and usability tests from tools developed called Innovative media for 
Thai Musical Terms and Technique of Playing, Result. 1) Knowledge Information about 15 instruments, example, 
pi nai, ranat-ek, ranattoum,  312 vocabularies.  2 )  Application type Piphat 382 video clips, store on cloud.  3 ) 
Knowledge transfer Assessment of satisfaction in 3  parts:  ( 1 )  Technical experts, mean 4 . 0 0  and standard 
deviation 0.21 were at a high level.  (2 )  Overall satisfaction from content experts had a mean of 4.08 and a 
standard deviation of 0.25 were at a high level. Very (3) The overall satisfaction from users has a mean of 4.39 
and a standard deviation of 0.08 at a high level. 
 
Keywords : Thai music Vocabulary, Application. 
 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564:  
ศึกษาบทก าหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซ  า 

 
วิภา พันธนะบูรณ1์* 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้ต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอัตราการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัว จัดเป็นอันดับหนึ่งในประเภทคดีทั งหมดในเรือนจ้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาส้าคัญระดับชาติ โดยแม้ว่าประเทศไทย
มีการใช้กฎหมายยาเสพติดนับแต่ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งถูกยกเลิกและประกาศใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2564  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยด้าเนินการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่ 
ได้แก่ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติดและ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ในประเด็นเกี่ยวกับบทก้าหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อ
เสพซ ้า โดยพบว่ากฎหมายยาเสพติดใหม่ดังกล่าวนั น ยังไม่มีการก้าหนดบทก้าหนดลงโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมี
ไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซ ้าไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน  

ดังนั น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดการก้าหนดโทษ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดบทลงโทษ
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซ ้า ซึ่งผลจากการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใหค้วรมี
การแก้ไขเพิ่มเติมบทก้าหนดโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดกรณีเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพซ ้าไว้ใน
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและควรมีมาตรการจ้าแนกกลุ่มผู้กระท้าความผิดซ ้ากรณีดังกล่าวด้วย 

 
ค าส าคัญ : ประมวลกฎหมายยาเสพติด บทก้าหนดโทษ การบ้าบดัรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
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Narcotics Code 2021 : 
Study legal measures Sentencing drug addicts’ recidivism in Thailand  

 
Wipa Phantanaboon 

 
Abstract 

Currently, Thailand has a problem with the number of inmates with drug- related offences.  The 
country is ranked in the top ten in the world for the number of inmates and the number of repeat offenders 
in drug-related crimes. It is also in the top five for the recidivism rate of released inmates. Thai drug control 
law has been in place since 1979 but constantly revised until 2021, when the state promulgated a new law. 
This article reviews and analyzes past and present drug- related laws, such as the Narcotics Bill,  2021, the 
Narcotics Code,  2021, Amend the Act on Procedure of Narcotic Case, 2007, on the issue of penalties and 
rehabilitation of repeat offenders. In the case of drug abuse or possession for consuming, findings argue that 
the legal measures for the trial and adjudication of penalties and rehabilitation of repeat offenders in the 
case of drug abuse or possession for consuming are essential issues. Yet, the literature is mostly silent about 
them.  Therefore, the researcher has designed recommendations, guidelines, and measures concerning 
determining penalties and remediation of specific repeat offenders.  For example, there should be 
amendments to the penalties and the rehabilitation of repeat offenders in drug abuse cases or possession 
for use in the narcotics law and classify the penalties.  
 
Keywords : The Narcotics Code, Sentencing, rehabilitate drug addicts’ recidivism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำป 2565

การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคบรรยาย 

Session 9
บร้ิหาร้ธุุร้กิจและเศร้ษฐศาสตร้์



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

150

ความเต็มใจจะจ่าย และปัจจัยในการก าหนดค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการัง
หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มโนลี ศรีเปารยะ เพญ็พงษ์1*  ดาริน รุ่งกลิ่น2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าความเต็มใจจะจ่ายและศึกษาปัจจัยในการก าหนดค่าความเต็มใจ
จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการังหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้
เป็นข้อมูลขั้นต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ราย สถิติที่ใช้เพื่อการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ มัธยฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา คือ  วิธี
สถานการณ์สมมติ (Contingent Valuation Method) ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเต็มใจจะจ่ายเท่ากับ 
71.83 บาท ต่อคน และมีช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของค่าความเต็มใจจะจ่าย อยู่ระหว่าง 66.19 -88.46 
บาท ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปะการัง คือ อายุ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับค่าความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ นัยส าคัญ  0.10 
เพ่ือให้ทรัพยากรปะการังคงอยู่และสร้างมูลค่าดังกล่าวให้กับประเทศอย่างยั่งยืนควรมีการจัดตั้งกองทุน เพ่ือใช้
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปะการัง  
 

ค าส าคัญ : เต็มใจจะจ่าย, ปะการัง, สิ่งแวดล้อม, นักท่องเที่ยว 
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ความเต็มใจจะจ่าย และปัจจัยในการก าหนดค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการัง
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มโนลี ศรีเปารยะ เพญ็พงษ์1*  ดาริน รุ่งกลิ่น2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าความเต็มใจจะจ่ายและศึกษาปัจจัยในการก าหนดค่าความเต็มใจ
จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการังหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้
เป็นข้อมูลขั้นต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ราย สถิติที่ใช้เพื่อการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ มัธยฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา คือ  วิธี
สถานการณ์สมมติ (Contingent Valuation Method) ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเต็มใจจะจ่ายเท่ากับ 
71.83 บาท ต่อคน และมีช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของค่าความเต็มใจจะจ่าย อยู่ระหว่าง 66.19 -88.46 
บาท ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปะการัง คือ อายุ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับค่าความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ นัยส าคัญ  0.10 
เพ่ือให้ทรัพยากรปะการังคงอยู่และสร้างมูลค่าดังกล่าวให้กับประเทศอย่างยั่งยืนควรมีการจัดตั้งกองทุน เพ่ือใช้
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ค าส าคัญ : เต็มใจจะจ่าย, ปะการัง, สิ่งแวดล้อม, นักท่องเที่ยว 
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Willingness to pay and factors in determining the willingness to pay of tourists in 
conservation of coral reefs in Ang Thong Islands Surat Thani Province 

 
Manolee Sripaoraya Penpong1* Darin Rungklin2 

 
Abstract 

This research aims to study the willingness to pay and the factors in determining the 
willingness of tourists to pay for the conservation of coral reefs at Mu Kho Ang Thong National 
Park, Surat Thani Province.  The data used in this research are data from 4 0 0  sample 
questionnaires. The statistics used for analysis were mean, percentage, median and regression 
analysis. The technique used in the study was contingent valuation method. The study found 
that willingness to pay is 71 . 8 3  baht per person.  The confidence interval of the average 
willingness to pay between 66.19 to 88.46 baht. The factors that affect tourists' willingness to 
pay for coral restoration and conservation are age.  It was found that there was a statistically 
significant correlation with the willingness to pay at the level of 0 . 1 0  significance.  Coral 
resources to maintain and build the value of such a sustainable fund should be established 
for the conservation and restoration of coral. 
 

Keywords : Willing to pay, Coral,  Environment, Tourists 
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ประเมินค่าตัวทวีการบริโภคโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2 

ดรุณี เรียมแสน1 และมโนลี ศรเีปารยะ เพญ็พงษ์2 
บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าตัวทวีการบริโภคและประเมินโครงการคนละครึ่งต่อการกระตุ้น  เศรษฐกิจเฟสที่ 1 
และเฟสที่ 2 โดยใช้อนุกรมเวลาไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 ซึ่งรวบรวมจากกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อหาความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายและค าควณค่าตัวทวี และวัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้วยค่าร้อยละ  

       ผลการวิจัยพบว่า ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคเท่ากับ 1.04 หมายความว่า เมื่อมีรายได้ เปลี่ยนแปลง 1 
หน่วย จะท าให้การบริโภคเพิ่มขึ้น1.04 หน่วย ค่าตัวทวีการบริโภคของประชาชนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 เท่ากับ 
1.95 หมายความว่าเมื่อรายจ่ายของการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น ท าให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 1.95 เท่า และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 1.2 และ 1.4 
ตามล าดับ ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการบริโภคของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 
เท่ากับร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามล าดับ 

 ค าส าคัญ: ตัวทวีการบริโภค, การกระตุ้นเศรษฐกิจ, โครงการคนละครึ่ง 
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ประเมินค่าตัวทวีการบริโภคโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2 

ดรุณี เรียมแสน1 และมโนลี ศรเีปารยะ เพญ็พงษ์2 
บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าตัวทวีการบริโภคและประเมินโครงการคนละครึ่งต่อการกระตุ้น  เศรษฐกิจเฟสที่ 1 
และเฟสที่ 2 โดยใช้อนุกรมเวลาไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 ซึ่งรวบรวมจากกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อหาความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายและค าควณค่าตัวทวี และวัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้วยค่าร้อยละ  

       ผลการวิจัยพบว่า ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคเท่ากับ 1.04 หมายความว่า เมื่อมีรายได้ เปลี่ยนแปลง 1 
หน่วย จะท าให้การบริโภคเพิ่มขึ้น1.04 หน่วย ค่าตัวทวีการบริโภคของประชาชนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 เท่ากับ 
1.95 หมายความว่าเมื่อรายจ่ายของการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น ท าให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 1.95 เท่า และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 1.2 และ 1.4 
ตามล าดับ ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการบริโภคของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสท่ี 1-2 ปี 2564 
เท่ากับร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามล าดับ 

 ค าส าคัญ: ตัวทวีการบริโภค, การกระตุ้นเศรษฐกิจ, โครงการคนละครึ่ง 
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The Assessment of the 50:50 Co-payment Scheme the Economic Stimulus phase 1 and 
phase 2 

Darunee Riamsan1 andManolee Sripaoraya Penpong2 

Abstract 

       The objectives of the study were to measure the consumption multiplier and to study the assessment of 
the 50:50 co-payment schemes the economic stimulus phase 1 and phase 2. Time series secondary data from 
the first quarter of 2021 was collected from the Ministry of Finance and Office of the National Economic and 
Social Development Council in order to estimate the marginal propensity of consume and calculate the 
multiplier value with the multiplier theory.  Approximate the economic growth by compute the percentage of 
Gross Domestic Product. 

       The results showed that the marginal propensity to consume equal to 1.04. It can be explained that when 
income has changed by 1 unit, consumption would change by 1. 04 units.  The consumption multiplier of the 
50: 50 co- payment scheme was 1. 95.  It means that when private consumption has increased by 1 unit, the 
national income would increase by 1.95. The economic growth of the government expenditure the quarter 1/ 
2021 equal to 1.2 and in the 2/2021 was 1.4 percent. The economic growths of private consumption per Gross 
Domestic Product in the quarter 1-2/2021 were 0.6 and 0.7 percent, respectively.  

keyword: Consumption Multiplier, economic stimulus, 50:50 co-payment schemes 
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สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่ออัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

อารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์1 อาทิตญา อนุพัฒน2์ และมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์3 

บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย และวัดสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่ออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา จ านวน 40 ไตรมาส ตั้งแต่ไตร
มาสที่ 1 ปี 2554 ถึง ไตรามาสที่ 4 ปี 2563 ซึ่งเกบ็รวบรวมข้อมูล จากส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย น าข้อมูลมาทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนวิเคราะห์ และวิเคราะห์ค่าปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนหนี้
สาธารณะด้วยสมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
       ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ สัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลได้ค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.8 หมายความว่า  เมื่อสัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 1.8 หน่วย และสัดส่วนอัตราดอกเบี้ย ได้ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 2.3 หมายความว่า เมื่อสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1 
ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 2.3 หน่วย และพบว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย มีทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ -0.66  หมายความว่า เมื่อสัดส่วนหน้ีสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลง 0.66 หน่วย 
ค าส าคัญ : สัดส่วนหน้ีสาธารณะ,อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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The ration of public debt to Thailand economic growth 

Areerat Duangsawat1 Atittaya anupat2 and Manolee Sripaoraya Penpong3 

Abstract 

       The objectives of the study were to study factors affecting public debt in Thailand and to study the 
ration of public debt to Thailand economic growth. Using 40 quarters of  time series data from Q1 2011 to 
Q4 2020.  from the Council National Economic and Social Development Fiscal Policy Office Ministry of 
Finance and Bank of Thailand.  The data was tested the stationary and was analyzed using simple Linear 
Regression Model. 
       The results showed that factors affecting to public debt In the same direction was the government 
consumption It’ s coefficient to 1. 8, When the government's consumption ratio increases by 1 unit, the 
public debt will increases by 1.8 units. The interest rate ratio has a coefficient of 2.3 when the interest rate 
ratio increased by 1, resulting in an increase in public debt of 2. 3 units.  It was found that the public debt 
impacted to debt ratio economic growth of Thailand in the opposite direction, at the significance  with a 
coefficient of -0.66, when the public debt ratio increased by 1 unit. The rate of Thailand's economic growth 
decreased by 0.66 units.  
Keywords :  public debt, economic growth 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ 
 

ลลนา สุขพิศาล1* และ ภัทรารตัน ์ชิดชอบ2 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-
กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ และน าปัจจัยที่สกัดได้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
จังหวัดสุรินทร์  โดยมีการเก็บรวบรวมจาก ผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในพื้นที่ของ
การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 254 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.865 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) สกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (PCA) แล้วหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสตกิส์ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษาระดับประถม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ า10,000 บาท สินค้า
ที่จ าหน่ายมากที่สุดคือ สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มซึ่งมีแหล่งการผลิตในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบ   
โลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 8 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจยั 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านธุรกิจและบริการ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสภาพด้านเศรษฐกิจ  

ด้านต้นทุนสินค้า ด้านภูมิประเทศ และด้านการจัดซื้อ 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจสิติกส์สินค้าและบริการ,การคา้ขายแดน 
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จังหวัดสุรินทร์  โดยมีการเก็บรวบรวมจาก ผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในพื้นที่ของ
การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 254 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.865 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) สกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (PCA) แล้วหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสตกิส์ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษาระดับประถม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ า10,000 บาท สินค้า
ที่จ าหน่ายมากท่ีสุดคือ สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มซึ่งมีแหล่งการผลิตในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบ   
โลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 8 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจยั 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านธุรกิจและบริการ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสภาพด้านเศรษฐกิจ  

ด้านต้นทุนสินค้า ด้านภูมิประเทศ และด้านการจัดซื้อ 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจสิติกส์สินค้าและบริการ,การคา้ขายแดน 
 
 
1สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ สุรินทร์ 32000 

2บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 

1Program in Logistic Management, Faculty of Management Science, Surindra Rajabhat University, Surin 32000 

2Graduate School, Surindra Rajabhat University, Surin 32000 

* Corresponding author: Tel.: 099-1952692. E-mail address: sookpisan2533@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

 
Factors Affects Logistics of Goods and Services system the Thai-Cambodian Trade  

in Surin province 
Lalana Sookpisan1*and Patrarat Chidchob2 

 
Abstract 

 
 The objective of this research is To study the factors affects logistics of goods and services system 
the Thai-Cambodian trade in surin province and apply the extracted factors as a guideline for logistics 
management of goods and services system the Thai-Cambodian trade in surin province. by collecting from 
Trade and service operators or logistics service providers in the Thai-Cambodian border trade Chong Chom 
border crossing area Surin Province, 254 people.  The research instrument was a five- rating scale 
questionnaire. The reliability of the questionnaire totaled 0.865. Data collected were statistically descriptive 
and analyzed by an exploratory factor analysis ( EFA)  including the process of factor extraction and factor 
rotation by means of Varimax method.  The results revealed that most of the sample were female aged 36 
– 45 years old. They have average income is not less than 10,000 baht per month. The most sold products 
are apparel products which has a production source in Thailand.  The results of the analysis of factors 
affecting logistics of goods and services system the Thai-Cambodian trade in surin province have totally 8 
factors including Infrastructure, Politics and Law, Business and Services, Society and Culture, Economic, Cost 
of goods, Terrain and Purchasing. 
 
Keywords:  Factors affecting logistics system of goods and services, Border trade 
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การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สหรัฐ สีทา1* วราเทพ วารินสะอาด2 และพรศลิป์ บัวงาม3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้าน
เขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ  เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ เวิร์ดแพรส โดยพัฒนาตามขั้นตอนวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้าน
เขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ระบบจองห้องพักออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์จ านวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีส่วนประกอบเพื่อการใช้งาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้บริการ สามารถเรียกดูข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ สามารถจองห้องพักและแจ้งช าระเงินผ่านระบบได้ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
ในเมนูต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบจองห้องพักได้ทั้งหมด 2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ระบบจอง
ห้องพักออนไลน์ 

ค าส าคัญ : ระบบจองห้องพัก, เวิร์ดเพลส, ฐานข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้าน
เขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ  เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ เวิร์ดแพรส โดยพัฒนาตามขั้นตอนวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้าน
เขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ระบบจองห้องพักออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์จ านวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีส่วนประกอบเพื่อการใช้งาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้บริการ สามารถเรียกดูข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ สามารถจองห้องพักและแจ้งช าระเงินผ่านระบบได้ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
ในเมนูต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบจองห้องพักได้ทั้งหมด 2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ระบบจอง
ห้องพักออนไลน ์
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The Development of Guesthouse Booking System Online: A Case Study of Ban Kao Kod 
Lan Saka, Nakhon Si Thammarat Province 

Saharat Sritha1* Waratap waransa-ard2 and Pornsin Buangam3 

 

Abstract 

 The purposes of the research were 1)  To design and develop an online room booking system, a 
case study of Baan Khao Kod Lan Saka Nakhon Si Thammarat Province 2) To assess the satisfaction of users 
of the online booking system, a case study of Ban Khao Kodlan Saka, Nakhon Si Thammarat.  The sample 
group was the tool used, namely, WordPress, developed according to the System Development Life Cycle 
( SDLC)  process for the development of an online room booking system.  A case study of Baan Khao 
Kodlanska. Nakhon Si Thammarat Province and a satisfaction assessment form for using the online booking 
system website The sample was from 200 website users.  The data were analyzed using basic statistics, 
namely mean and standard deviation. 

 The results showed that 1)  Design and develop an online room booking system, a case study of 
Baan Khao Kod Lan Saka Nakhon Si Thammarat Province.  There are two components for use:  the service 
user part can view room information and press release information You can reserve a room and make 
payment through the system. Admin section can manage, add, delete, and edit all menu information within 
the booking system. 2) The results of the user satisfaction survey on the online booking system website. 

  

Keywords: Guesthouse Booking System, WordPress, Database 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่:  
มุมมองผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 

 
ชุมพล วงค์ค ำจันทร1์* ดำรกำ พลัง2 อภิชำต โชติช่ืน3 นภัทร์ธมณฑ์ นวุงศ์เจริญ4 ทิพปภำ ชำวยอง5 และกนกวรรณ บณัฑุชัย6 

 
บทคัดย่อ 

 ควำมส ำเร็จของนักกีฬำเป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำนักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ กำรวิจัยนี้จัดท ำขึ้นเพื่อศึกษำ 
ควำมคิดเห็นของผู้ฝึกสอนและนักกีฬำจำกทีมกีฬำ 37 ชนิด ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนักกีฬำ ด ำเนินกำรวิจัย 
ในรูปแบบกำรส ำรวจแบบภำคตัดขวำง ใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยควำมส ำเร็จของนักกีฬำเก็บข้อมูลในผู้ฝึกสอน 
62 คน และนักกีฬำ 74 คน แปลผลระดับควำมส ำคัญตำมคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ ปัจจัยทีส่่งผลต่อควำมส ำเร็จของนักกีฬำมี 4 ด้ำน 
1) ด้ำนกำรเรียนระหว่ำงซ้อมและแข่งขันมีควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งมุมมองจำกผู้ฝึกสอนและนักกีฬำ  โดยมี
องค์ประกอบท่ีส ำคัญคือ นโยบำยจำกผู้บริหำร 2) ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงสิ่งสนับสนุน ผู้ฝึกสอนให้ควำมส ำคัญระดับมำกท่ีสุดใน
องค์ประกอบกำรสรรหำนักกีฬำ 3) ด้ำนวิสัยทัศน ์ผู้ฝึกสอนและนักกีฬำให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดกับกำรสร้ำงโปรแกรมกำรฝึกซ้อม 
ส่วนนักกีฬำให้ควำมส ำคัญกับกำรให้รำงวัลมำกกว่ำผู้ฝึกสอน และ 4) ด้ำนแรงจูงใจนักกีฬำให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำผู้ฝึกสอน  

โดยสรุปปัจจัยทั้ง 4 ด้ำน ด้ำนกำรเรียนระหว่ำงซ้อมและแข่งขัน ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงสิ่งสนับสนุน และ 
ด้ำนวิสัยทัศน์ ผู้ฝึกสอนให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำนักกีฬำ ส่วนด้ำนแรงจูงใจนักกีฬำให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำผู้ฝึกสอน  
ศูนย์กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศสำมำรถน ำปัจจัยเหล่ำนี้สร้ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำทีมกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศโดยอิงตำมปัจจัยที่ผู้ฝึกสอน
และนักกีฬำเห็นควำมส ำคัญ 

ค าส าคัญ: ปัจจัย, ควำมส ำเร็จของนักกีฬำ, ควำมเป็นเลศิทำงกำรกฬีำ 
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3 อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 50200 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่:  
มุมมองผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 

 
ชุมพล วงค์ค ำจันทร1์* ดำรกำ พลัง2 อภิชำต โชติช่ืน3 นภัทร์ธมณฑ์ นวุงศ์เจริญ4 ทิพปภำ ชำวยอง5 และกนกวรรณ บณัฑุชัย6 

 
บทคัดย่อ 

 ควำมส ำเร็จของนักกีฬำเป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำนักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ กำรวิจัยนี้จัดท ำขึ้นเพื่อศึกษำ 
ควำมคิดเห็นของผู้ฝึกสอนและนักกีฬำจำกทีมกีฬำ 37 ชนิด ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนักกีฬำ ด ำเนินกำรวิจัย 
ในรูปแบบกำรส ำรวจแบบภำคตัดขวำง ใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยควำมส ำเร็จของนักกีฬำเก็บข้อมูลในผู้ฝึกสอน 
62 คน และนักกีฬำ 74 คน แปลผลระดับควำมส ำคัญตำมคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ ปัจจัยทีส่่งผลต่อควำมส ำเร็จของนักกีฬำมี 4 ด้ำน 
1) ด้ำนกำรเรียนระหว่ำงซ้อมและแข่งขันมีควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งมุมมองจำกผู้ฝึกสอนและนักกีฬำ  โดยมี
องค์ประกอบท่ีส ำคัญคือ นโยบำยจำกผู้บริหำร 2) ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงสิ่งสนับสนุน ผู้ฝึกสอนให้ควำมส ำคัญระดับมำกท่ีสุดใน
องค์ประกอบกำรสรรหำนักกีฬำ 3) ด้ำนวิสัยทัศน ์ผู้ฝึกสอนและนักกีฬำให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดกับกำรสร้ำงโปรแกรมกำรฝึกซ้อม 
ส่วนนักกีฬำให้ควำมส ำคัญกับกำรให้รำงวัลมำกกว่ำผู้ฝึกสอน และ 4) ด้ำนแรงจูงใจนักกีฬำให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำผู้ฝึกสอน  

โดยสรุปปัจจัยทั้ง 4 ด้ำน ด้ำนกำรเรียนระหว่ำงซ้อมและแข่งขัน ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงสิ่งสนับสนุน และ 
ด้ำนวิสัยทัศน์ ผู้ฝึกสอนให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำนักกีฬำ ส่วนด้ำนแรงจูงใจนักกีฬำให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำผู้ฝึกสอน  
ศูนย์กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศสำมำรถน ำปัจจัยเหล่ำนี้สร้ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำทีมกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศโดยอิงตำมปัจจัยที่ผู้ฝึกสอน
และนักกีฬำเห็นควำมส ำคัญ 

ค าส าคัญ: ปัจจัย, ควำมส ำเร็จของนักกีฬำ, ควำมเป็นเลศิทำงกำรกฬีำ 
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4,5 ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ส านักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตเชียงใหม่ 50200 
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Factors facilitating the achievement of athletes at the Thailand National Sports 
University, Chiang Mai Campus: Perspectives of Coaches and Athletes 

 
Chumpon Wongkhamchan1* Daraka Palang2 Anyada Anuwongchareon3  

Tippapha Chaeyoung4 and Ganokwun Buntuchai5 

 
Abstract  

 Athletes' success is an important goal in developing athletes to excellence. The research aimed to 
examine the opinions of coaches and athletes from 37 sports teams on factors affecting athletes' success. 
The research design was a cross- sectional survey.  A questionnaire on athlete success factors was used to 
collect data from 62 coaches and 74 athletes and interpreted according to average scores.  Four factors 
affected the success of athletes; 1) learning during training and competition was of the highest importance, 
both from the perspectives of the coaches and athletes.  The important component was policy; 2)  For 
Supporting, coaches have put the highest priority on recruiting athletes; 3) For Vision, coaches and athletes 
put the greatest emphasis on creating training programs.  Athletes are more focused on rewards than 
coaches; 4) athletes are more placed the greatest power on Motivation than coaches. 

In conclusion, the four factors -  learning during practice and competition, supporting, and Vision –
coaches were more important than athletes.  In terms of Motivation, athletes are more important than 
coaches.  Sports Center for Excellent might implement these factors into strategies applied to coaches and 
athletes to develop sports team management to develop sports towards excellence in the future. 

 

Keywords: Factors, The achievement of athletes, Sport excellence  
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ความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยว: กรณเีกาะล้าน เมืองพัทยา 
 

บัณฑิต ชัยวิชญชาต1ิ* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลกระทบภายนอกจากการ

การท่องเที่ยวไทยโดยใช้เกาะล้าน เมืองพัทยา เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในประเมินผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยว 
ผลการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาะล้านด้วยแบบสอบถาม
ทางเลือกเพ่ือประมาณการผลของสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่มีต่ออรรถประโยชน์ด้วยวิธี conditional logit 
และ ค านวณราคาแอบแฝง หรือ ความเต็มใจจ่าย ผลจาการรวบรวมข้อมูลในช่วงพฤศจิกายน 2562 ถึง มิถุนายน 
2563 จากลุ่มตัวอย่างจ านวน 304 คน ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ความแออัดของนักท่องเที่ยว มีต่ออรรถประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การท่องเที่ยว
ท าให้เกิดผลด้านบวก ได้แก่ (1) มีสถานบริการทางสาธารณะสุขเพ่ิมมากขึ้น (2) มีการใช้จักรยานยนต์แบบไฟฟ้า
เป็นพาหนะหลัก และ (3) ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่ต่ า ผลภายนอกจากการท่องเที่ยวทางด้านลบ ได้แก่ (1) 
ชายหาดมีความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (2) มีแหล่งบันเทิงและสถานบันเทิงในเวลากลางคืน และ (3) มี
อาคารขนาดใหญ่ สามารถประเมินเป็นราคาที่มองไม่เห็นได้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ (1) การรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลให้มีความสวยงาม (2) มาตรการส่งเสริมให้เกิดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ 
(3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว (4) หลีกเลี่ยงผลภายนอกทางลบ ด้วยการใช้ มาตรการการควบคุมจ านวน
นักท่องเที่ยวไม่ให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มาตรการควบคุมแหล่งบันเทิงและสถานบันเทิงในเวลากลางคืน และ 
การควบคุมการสร้างอาคารขนาดใหญ่  และ (5) สนับสนุนผลภายนอกทางบวก ด้วยการเพ่ิมสถานบริการทาง
สาธารณะสุข มีการจัดการขยะท่ีทันสมัย และ มีการใช้จักรยานยนต์แบบไฟฟ้าเป็นพาหนะหลัก และ การลดจ านวน
นักท่องเที่ยวให้มีความหนาแน่นลดลง  
 
ค าส าคัญ: ผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยว ความเต็มใจจ่าย ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
                                           
1 รศ.ดร., ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Willingness to Pay for the Tourism Externalities: A Case of Koh Larn, Pattaya 
 

Bundit Chaivichayachat1* 
 

Abstract 
This paper aims to calculate the willingness to pay of tourists in case of Koh Larn, Pattaya. 

The primary data were collected, including 304 Thai tourists during November 2019 to June 2020, 
to estimate conditional logit and to calculate implicit prices or willingness to pay.  The results 
indicate the expansion of tourism induces the impact on economic conditions, social conditions, 
environment conditions and tourist density.  The economic effects, social effects, environment 
effects and degree of tourist density can be generated both positive and negative impacts on 
tourist’ s utility with statistically significance.  The implicit prices present that the positive tourism 
impacts caused by the increasing in health center, appropriate sidewalk with light on the beach, 
the using of electrical motorcycle as major transportation, and the declining in visitor density on 
the beach.  The results indicate that the increasing in visitor density on the beach, the increasing 
in nightlife entertainment place, and the construction of high and large building, hotel, department 
store and community mall will induce the negative tourism impacts to Kho Larn.  The 
recommendations according the findings are (1) to promote sustainability of tourism attractions in 
Kho Larn, (2) to find the local tourism related products (3) to implement the tourism fee, (4) to 
control the number of visitors, the construction of high building controls, and prohibit for nightlife 
entertainment place for reduce negative impacts, and (5) to promote positive impacts by increased 
number of health center, applied electrical motorcycle, and controlled the number of visitor to 
Kho Larn. 
 
 
Keywords: Tourism Externalities, Willingness to Pay, Impact of Tourism 
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ความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยว: กรณีเกาะล้าน เมืองพัทยา 
 

บัณฑิต ชัยวิชญชาต1ิ* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลกระทบภายนอกจากการ

การท่องเที่ยวไทยโดยใช้เกาะล้าน เมืองพัทยา เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในประเมินผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยว 
ผลการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาะล้านด้วยแบบสอบถาม
ทางเลือกเพ่ือประมาณการผลของสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่มีต่ออรรถประโยชน์ด้วยวิธี conditional logit 
และ ค านวณราคาแอบแฝง หรือ ความเต็มใจจ่าย ผลจาการรวบรวมข้อมูลในช่วงพฤศจิกายน 2562 ถึง มิถุนายน 
2563 จากลุ่มตัวอย่างจ านวน 304 คน ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ความแออัดของนักท่องเที่ยว มีต่ออรรถประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การท่องเที่ยว
ท าให้เกิดผลด้านบวก ได้แก่ (1) มีสถานบริการทางสาธารณะสุขเพ่ิมมากขึ้น (2) มีการใช้จักรยานยนต์แบบไฟฟ้า
เป็นพาหนะหลัก และ (3) ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่ต่ า ผลภายนอกจากการท่องเที่ยวทางด้านลบ ได้แก่ (1) 
ชายหาดมีความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (2) มีแหล่งบันเทิงและสถานบันเทิงในเวลากลางคืน และ (3) มี
อาคารขนาดใหญ่ สามารถประเมินเป็นราคาที่มองไม่เห็นได้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ (1) การรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลให้มีความสวยงาม (2) มาตรการส่งเสริมให้เกิดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ 
(3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว (4) หลีกเลี่ยงผลภายนอกทางลบ ด้วยการใช้ มาตรการการควบคุมจ านวน
นักท่องเที่ยวไม่ให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มาตรการควบคุมแหล่งบันเทิงและสถานบันเทิงในเวลากลางคืน และ 
การควบคุมการสร้างอาคารขนาดใหญ่  และ (5) สนับสนุนผลภายนอกทางบวก ด้วยการเพ่ิมสถานบริการทาง
สาธารณะสุข มีการจัดการขยะท่ีทันสมัย และ มีการใช้จักรยานยนต์แบบไฟฟ้าเป็นพาหนะหลัก และ การลดจ านวน
นักท่องเที่ยวให้มีความหนาแน่นลดลง  
 
ค าส าคัญ: ผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยว ความเต็มใจจ่าย ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
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Willingness to Pay for the Tourism Externalities: A Case of Koh Larn, Pattaya 
 

Bundit Chaivichayachat1* 
 

Abstract 
This paper aims to calculate the willingness to pay of tourists in case of Koh Larn, Pattaya. 

The primary data were collected, including 304 Thai tourists during November 2019 to June 2020, 
to estimate conditional logit and to calculate implicit prices or willingness to pay.  The results 
indicate the expansion of tourism induces the impact on economic conditions, social conditions, 
environment conditions and tourist density.  The economic effects, social effects, environment 
effects and degree of tourist density can be generated both positive and negative impacts on 
tourist’ s utility with statistically significance.  The implicit prices present that the positive tourism 
impacts caused by the increasing in health center, appropriate sidewalk with light on the beach, 
the using of electrical motorcycle as major transportation, and the declining in visitor density on 
the beach.  The results indicate that the increasing in visitor density on the beach, the increasing 
in nightlife entertainment place, and the construction of high and large building, hotel, department 
store and community mall will induce the negative tourism impacts to Kho Larn.  The 
recommendations according the findings are (1) to promote sustainability of tourism attractions in 
Kho Larn, (2) to find the local tourism related products (3) to implement the tourism fee, (4) to 
control the number of visitors, the construction of high building controls, and prohibit for nightlife 
entertainment place for reduce negative impacts, and (5) to promote positive impacts by increased 
number of health center, applied electrical motorcycle, and controlled the number of visitor to 
Kho Larn. 
 
 
Keywords: Tourism Externalities, Willingness to Pay, Impact of Tourism 
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การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของซิลิโคน และ Intumescent Seal 
 

ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย เดชาโภคิน1* และ เฉลมิพล เปล่งสะอาด 2 
 

บทคัดย่อ 
  

  บทความวิจัยนี้เสนอผลการศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟแบบ  Piloted ของผลิตภัณฑ์วัสดุ
ซิลิโคน และ Intumescent Seal ที่เป็นส่วนประกอบประตูหนีไฟ เพื่อที่จะน าองค์ความรู้น าไปใช้ในการเลือกใช้วัสดุซิลิโคน 
และ Intumescent Seal ที่ใช้เป็นส่วนประกอบอุดรอยเช่ือมต่อระหว่างวงกบกับบานประตูหรือกระจกกับบานประตูหนีไฟ ให้
มีความปลอดภัยสูงขึ้น ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ ซึ่งจะท าหน้าที่ป้องกันความร้อนและควันไฟในการลามหรือแพร่เข้าสู่ห้อง
อื่น โดยเมื่อวัสดุดังกล่าวมีอุณหภูมิถึงจุดที่ก าหนด (ประมาณ 200 องศาเซลเซียส) ตัวยางจะเริ่มละลายและท าหน้าที่เช่ือม
ประตูหรือรอยต่อให้ปิดสนิทกัน (IFSEC Global, 2020) ซึ่งวัสดุดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการออกแบบอาคารในเรือ่งของการ
ป้องกันการลุกลามของไฟอย่างรวดเร็วในพิ้นที่ต่าง ๆ ได้นอกเหนือจากใช้ร่วมกับประตูหนีไฟ เช่น การใช้กับประตู หรือ
หน้าต่างภายในอาคารเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการหนีไฟให้กับพิ้นที่ที่ต้องการ หรือการก าหนดช่องทางระบายอากาศส าหรับ
เส้นทางหนีไฟเพื่อไม่ให้ควันไฟลุกลามเข้ามาในเส้นทางหนีไฟท่ีจะขัดขวางวิสัยทัศน์การมองเห็นและการหายใจ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการได้ โดยใช้อุปกรณ์ Cone Calorimeter ฟลักซ์ความร้อน
ที่ใช้ในการทดลองมีค่าตั้งแต่ 10 kW/m2 ขึ้นไป ที่ท าให้วัสดุทดสอบติดไฟ เพื่อใช้หาค่าฟลักซ์ความร้อนวิกฤตส าหรับการจุดติด
ไฟแบบ Piloted ข้อมูลเวลาการจุดติดไฟท่ีได้จากการทดลองถูกน าไปใช้ศึกษาฟลักซ์ความร้อนวิกฤตและอุณหภูมิจุดติดไฟของ
ซิลิโคน และ Intumescent Seal, ความเฉื่อยทางความร้อน และน้ าหนักมวล ของผลิตภัณฑ์ซิลิโคน และ Intumescent Seal 
จากการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ค่าฟลักซ์ความร้อนวิกฤต ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้วัสดุซิลิโคนติดไฟได้เร็ว แต่วัสดุ Intumescent Seal 
จะไม่ติดไฟเมือเพิ่มขึ้นค่าฟลักซ์ความร้อนวิกฤต 
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Experimental Study of the Combustion and Combustion Behavior of Silicone  

and Intumescent Seal 

 
Acting SubLt.Boonchai Sechapokin1* and Chalearmpol Plengsaard 2 

 
Abstract 

An example. I believe this paper presents the results of an experimental study on the piloted ignition 
behavior of silicone materials and tumescent seals as a fire door component. To apply the knowledge to 
use in the selection of silicone material and in tumescent Seal used as a component to sealing the 
connection between the frame and the door or glass and the fire door. To be more secure considered an 
important ingredient this will act to prevent heat and smoke from spreading or spreading into other rooms. 
When the aforementioned material reaches a certain temperature (approximately 200 degrees Celsius), the 
rubber will begin to melt and act to seal the door or joint. (IFSEC Global, 2020), such materials can be used 
in building design for preventing the rapid spread of fire in various areas, in addition to the use of fire doors 
such as doors. Or windows inside the building to increase the duration of the fire escape to the desired 
area or defining vents for fire escape routes to prevent smoke from entering the fire escape routes and 
impeding vision, vision, and breathing. This will help reduce the loss of both life and property of the 
establishment. Using a Cone Altimeter, the heat flux used in the experiment was 10 kW/m2 or more, causing 
the test material to ignite. To determine the critical heat flux for piloted ignition, the experimental ignition 
time data were used to study the critical heat flux and ignition temperature of silicone and intumescent 
seals, thermal inertia, and mass weight of silicone products and tumescent Seal. Studies have shown that 
when using the critical heat flux the higher the temperature, the faster the silicone material will ignite, 
which is opposite to the tumescent seal, it will not ignite when the critical heat flux is increased 
 
 
Keywords : Piloted Ignition, Silicone Material, Intumescent Seal 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจากมูลวัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ ต าบล ดอนกระเบี้อง  

อ าเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 

ชัยรัตน์  หงษ์ทอง1*และ นฐอร  หงษ์ทอง2  

 

บทคัดย่อ 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2564 และสถานการณ์ที่
น้้ามันมีการปรับราคาที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่สูงมากขึ้นก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนไทยอีก
ครั้งหนึ่งทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตามมา แม้ภาพรวมเศรษฐกิจ
มหาภาคจะดูดีกว่าแต่หากเจาะจงไปที่บางภาคเศรษฐกิจและบางกลุ่มประชากรยังน่าเป็นห่วงว่าอาจได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง
ขึ้น เกษตรกรจึงมีความต้องการการผลิตปุ๋ยจากมูลวัว ดังนั้นคณะวิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยจากมูล
วัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต้าบล ดอนกระเบี้อง อ้าเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี  เป็นเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคม โดยงานวิจัยนี้
จะใช้เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย ที่มีขนาด 40 × 60 × 80 เซนติเมตร ต้นก้าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า มีขนาดหน้าแว่นที่ 6 
มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร, เครื่องบดมูลวัว ต้นก้าลังเป็นมอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า และเครื่องซีลถุงส้าหรับบรรจุมูลวัว  โดย
มีสูตรในการผสมมูลวัว ดังนี้ น้้า EM จ้านวน 5 ลิตร ผสมน้้าจ้านวน 50 ลิตร ราดลงบนมูลวัวที่ 100 กิโลกรัม ท่ีผ่านการบด
แล้ว จากนั้นน้าปุ๋ยท่ีได้ไปท้าการตากแดดเป็นเวลา 3 วัน  น้้าหนักเฉลี่ยที่ได้จากการตากแดด 88.33 กิโลกรัม สามารถบรรจุถุง
เพื่อน้าไปจ้าหน่ายถุงละ 1 กิโลกรัม ได้จ้านวน 88 ถุง ท้าการทดลองจ้าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ สามารถจ้าหน่ายได้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนระยะเวลาในการคืนทุนที่ 2 ปี  
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Knowledge Transfer of Fertilizer Production from Cow Manure Dairy farmers at Don 
Krabiang Subdistrict, Ban Pong District, Ratchaburi Province 

Chairat Hongthong1* and Nathaorn Hongthong2 
 

Abstract 
Due to the situation of covid-19 virus infection,  started since last month. December Year 2021 and 

the situation where oil prices have been adjusted higher This is a factor that makes the cost of living rise 
again causing concern among Thai people, both from the fear of contracting the disease and the concern 
from the economic and social consequences that follow. Although the overall economy of the macro 
sector looks better, if it is specific to some economic sectors and some population groups, there is still 
concern that the impact may be more severe. Farmers therefore have to produce fertilizer from dairy cow 
dung. Therefore , the research team has an idea to pass on the knowledge of fertilizer production. from 
cow dung Dairy farmers at Don Krabiang sub-district, Ban Pong district, Ratchaburi province are farmers who 
raise lanterns. This research will use a fertilizer pellet machine with a size of 40 × 60 × 80 centimeters , the 
power is an electric motor, size 2 hp, with a face size of 6 mm., length 20 mm, a cow manure grinder. The 
power is a 2 horsepower motor and a bag sealer for filling cow dung with the formula for mixing cow dung 
as follows: 5 liters of EM water mixed with 50 liters of water is poured onto 100 kg of cow dung. grinded 
The fertilizer was then dried in the sun for 3 days. The average weight obtained from the sun was 88.33 kg. 
Able to pack 88 bags to be sold in 1 kg per bag, 88 bags were tested through online media. It can be sold 
out within a period of 1 month . The payback period is 2 years. .  

 
Keywords: Fertilizer Pellet, Cow Dung, Pellet Machine 
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ชุดทดลองส ำเร็จรูปเตรียมยำงฟองน  ำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสเต็มแบบออนไลน์ 

นิธินาถ แซ่ตั้ง1* 

บทคัดย่อ 

นวัตกรรมสื่อการสอนจัดว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัส โควิด-19 นวัตกรรมสื่อการสอนควรมีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย 
ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ในการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ชุดทดลองส าเร็จรูปจัดเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่มีการ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสะเต็ม (STEM) แบบออนไลน์   ดังนั้นชุดทดลองส าเร็จรูป
เหล่านี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาเทคโนโลยีน้ ายางและวิชาปฏิบัติการน้ ายาง 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดทดลองส าเร็จรูปมีจ านวน 5 ชุด ใช้
ร่วมกับการสอนผ่านกิจกรรมแบบโครงงานเป็นฐานใช้ในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีน้ ายาง และใช้เรียนวิชาปฏิบัติการน้ ายาง
จ านวน 9 ปฏิบัติการ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างคะแนนของผู้เรียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าการสอนออนไลน์ร่วมกับชุดทดลองส าเร็จรูปช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
โดยจุดเด่นของชุดทดลองส าเร็จรูปทุกชุด สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น การใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุดทดลองส าเร็จรูปในการเตรยีมยางฟองน้ า สามารถน ามาใช้บริการวิชาการให้แกน่ักเรียนระดบัมัธยมศึกษา บุคคลากร
ทั่วไป และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผล
ก าไร  

 

ค ำส ำคัญ : ชุดทดลองส าเร็จรูป การเรยีนออนไลน์ น้ ายางธรรมชาต ิ ฟองน้ ายางธรรมชาติ 
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Experimental kits for preparing latex foam for STEM online Learning Management 

Nitinart  SAETUNG1* 

Abstract 

Instructional innovation is an important learning tool in the 21st century, especially in managing online 
teaching in the coronavirus disease 2019 crisis. Instructional innovation should be designed to be easy to 
use. Learners can use it to study everywhere and every time. The experiment kit is one of the innovative 
teaching and learning tools for STEM-based online learning management. Therefore, these experimental kits 
were designed for online learning in latex technology and latex laboratory course in the Polymer science 
program, Faculty of Science, Prince of Songkla university. There are five sets of experiment kitswith project-
based learning activities and fors for online learning latex technology coursed with project-based learning 
activities and 9 experiments in the latex laboratory. The result of learning achievements of students 
indicated that a reduced between the scores of students, compared with the GPA. Moreover, online learning 
with the experimental kits still gaves a learner a learning achievement similar to that of classroom learning 
compared to similar GPA levels. All experimental kits' advantages were easy to produce, easy to use, and 
used by all student groups. Especially the experimental kit for preparing latex foam can be used to provide 
academic services to high school students, coperate staff and related agencies to be developed to create 
products, ways to build a career and optimize profit. 

 

 

Keywords : experiment kits, online learning, natural rubber latex, natural latex foam 
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Abstract 

Instructional innovation is an important learning tool in the 21st century, especially in managing online 
teaching in the coronavirus disease 2019 crisis. Instructional innovation should be designed to be easy to 
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based learning activities and fors for online learning latex technology coursed with project-based learning 
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with the experimental kits still gaves a learner a learning achievement similar to that of classroom learning 
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products, ways to build a career and optimize profit. 
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ตู้อบแห้งความดันต่ำร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ในกรณีศึกษาของปลากะตัก 

นางสาวปภาวรินท์ นามวงศ์ นายนภน ทองวิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล 

บทคัดย่อ 

ปลากะตักเป็นปลาขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่พบได้มากในพ้ืนท่ีทะเลน้อย ซึ่งชาวบ้านในชุมชนนำมาแปรรูปเป็นปลากะตัก
แห้งโดยวิธีการตากแห้งในพ้ืนท่ีโล่งแจ้งด้วยการอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกจึง
ขายได้ในราคาต่ำ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงประดิษฐ์ตู้อบแห้งความดันต่ำร่วมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ตากแห้งในระบบปิด การ
ทำงานของตู้อาศัยหลักการลดความดันภายในตู้ให้ต่ำกว่าความดันบรรยากาศและใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ส่งผลให้จุดเดือดของน้ำจะลดต่ำลงทำให้น้ำที่อยู่ในตัวปลาระเหยได้ไวและแห้งเร็วข้ึน นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์มีความสะอาดและ
ร่นระยะเวลาการผลิตให้สั้นลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบตู้อบแห้งความดันต่ำร่วมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้ง
ประเมินเปอร์เซ็นต์ของความชื้นและค่าสีของปลาที่ได้จากการทำแห้ง โดยวิธีการทดลองคือเลือกตัวอย่างปลากะตักสดจำนวน 
900 กรัม วัดค่า CIE L*a*b* ทำแห้งในตู้อบแห้งที่ความดัน -300 mmHg รวม 3 ครั้ง จากนั้นวัด CIE L*a*b* และช่ังน้ำหนัก
หลังการทำให้แห้ง ผลการวิจัยพบว่า (1) จากการทดลองศึกษาตู้อบแห้งความดันต่ำร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ความดัน          
-300 mmHg สามารถทำแห้งได้ดีที่สุด (2) ระยะเวลาที่ใช้ในการทำแห้งประมาณ 90-120 นาที ความชื้นคงเหลือเฉลี่ยของ
ปลากะตักมีค่าเท่ากับ 21.33% ผลจากการวัด CIE L*a*b* ของปลากะตักก่อนการทำแห้งพบว่า ค่าความสว่างเฉลี่ย (L*) 
เท่ากับ 62.77 ค่าสัมประสิทธ์ิสีแดง (a*) เท่ากับ +1.95 ค่าสัมประสิทธ์ิสีน้ำเงิน (b*) เท่ากับ + 10.56 และหลังผ่านการทำแห้ง
พบว่าค่าความสว่างเฉลี่ย (L*) เท่ากับ 62.65 ค่าสัมประสิทธิ์สีแดง (a*) เท่ากับ -8.19 ค่าสัมประสิทธิ์สีน้ำเงิน (b*) เท่ากับ     
+ 21.36 และน้ำหนักเฉลี่ยของปลากะตักหลังการอบแห้งคงเหลือที่14.74% ดังนั ้นตู ้อบแห้งความดันต่ำร่วมพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถร่นระยะเวลาในการทำแห้งได้และค่าความสว่างเฉลี่ย (L*)มีความใกล้เคียงกับค่าความสว่างก่อนการนำไป
ทำแห้ง  

คำสำคัญ: ตู้อบแห้งความดันตำ่ พลังงานแสงอาทิตย์ ปลากะตัก   
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Low-pressure drying cabinet with solar radiation : in case of Anchovy 

Papawarin Namvong  Napon Thongwisat  and Asst.Prof.Dr.Thawatchai Tepnual 

Abstract 

Anchovies are a type of small fish that can be found mainly in the Talay Noi area. which the 
villagers in the community process into dried anchovies by means of drying in the open air by using heat 
from the sun, causing the products to be contaminated with dirt, so they can be sold at a low price. 
Therefore, in this research, a combined low pressure drying cabinet with solar radiation was invented for 
drying in a closed system. The operation of the tank is based on the principle of reducing the pressure 
inside the tank to below atmospheric pressure and using a solar heat source, resulting in a lower boiling 
point of the water, allowing the water in the fish to evaporate faster and dry faster. In addition, the products 
are clean and shorten the production time The objectives were to study and design a solar- radiation low-
pressure drying cabinet, as well as to assess the percentage of moisture and color of the dried fish. The 
experimental method was to select 900 g of fresh anchovies samples, measure CIE L*a*b*, dry in a drying 
chamber at a pressure of -300 mmHg for a total of 3 times, then measure CIE L*a*b* and weighed after 
drying. The results showed that (1) from an experimental study of a low-pressure dryer combined with solar 
radiation at a pressure of -300 mmHg, the drying time was the best. (2) The drying time was approximately 
90-120 minutes. The average residual of anchovies was 21.33%. The CIE L*a*b* measurement of the 
anchovies before drying showed that The mean lightness (L*) was 62.77, the red coefficient (a*) was +1.95, 
the blue coefficient (b*) was +1.56, and after drying, the mean illuminance (L*) was 62.65. The Green-Red 
axis (a*) was -8.19, the Blue-Yellow axis (b*) was + 21.36, and the average weight of the anchovies after 
drying remained at 14.74%. Therefore, the low pressure drying cabinet with solar radiation can shorten the 
drying time and average brightness. (L*) is close to the brightness value before drying. 

Keywords: Low pressure drying cabinet, Solar radiation, Anchovy 
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Low-pressure drying cabinet with solar radiation : in case of Anchovy 

Papawarin Namvong  Napon Thongwisat  and Asst.Prof.Dr.Thawatchai Tepnual 

Abstract 

Anchovies are a type of small fish that can be found mainly in the Talay Noi area. which the 
villagers in the community process into dried anchovies by means of drying in the open air by using heat 
from the sun, causing the products to be contaminated with dirt, so they can be sold at a low price. 
Therefore, in this research, a combined low pressure drying cabinet with solar radiation was invented for 
drying in a closed system. The operation of the tank is based on the principle of reducing the pressure 
inside the tank to below atmospheric pressure and using a solar heat source, resulting in a lower boiling 
point of the water, allowing the water in the fish to evaporate faster and dry faster. In addition, the products 
are clean and shorten the production time The objectives were to study and design a solar- radiation low-
pressure drying cabinet, as well as to assess the percentage of moisture and color of the dried fish. The 
experimental method was to select 900 g of fresh anchovies samples, measure CIE L*a*b*, dry in a drying 
chamber at a pressure of -300 mmHg for a total of 3 times, then measure CIE L*a*b* and weighed after 
drying. The results showed that (1) from an experimental study of a low-pressure dryer combined with solar 
radiation at a pressure of -300 mmHg, the drying time was the best. (2) The drying time was approximately 
90-120 minutes. The average residual of anchovies was 21.33%. The CIE L*a*b* measurement of the 
anchovies before drying showed that The mean lightness (L*) was 62.77, the red coefficient (a*) was +1.95, 
the blue coefficient (b*) was +1.56, and after drying, the mean illuminance (L*) was 62.65. The Green-Red 
axis (a*) was -8.19, the Blue-Yellow axis (b*) was + 21.36, and the average weight of the anchovies after 
drying remained at 14.74%. Therefore, the low pressure drying cabinet with solar radiation can shorten the 
drying time and average brightness. (L*) is close to the brightness value before drying. 

Keywords: Low pressure drying cabinet, Solar radiation, Anchovy 

 

 

ชุดการทดลองเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสาร  
พร้อมสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะแสดงผลผ่านระบบ IoT ส าหรับ Smart-Lab 

นิสากร นครังค์1 เสกข์ หาญดี1 ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ 2 และศุภกร กตาธิการกุล3 และ ดร.จิราพร ช่อมณี3* 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสาร พร้อมสื่อ

การเรียนรู้อัจฉริยะแสดงผลผ่านระบบ IoT ส าหรับ Smart-Lab เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของชุดทดลองส าหรับ 3 ผู้เช่ียวชาญ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง “การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร”และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสาร สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสอบที (t-test)  

ผลจากการทดลองพบว่า ชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสารให้ค่า R2 = 0.9905 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 
ซึ่งมากกว่าค่า R2 ของเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้คือ R2= 0.9904 เมื่อน าชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสารไป
ทดสอบวัดค่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ได้แก่ Naphthalene และ Biphenyl รวมถึงจุดเดือดของน้ าพบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อน 99.87, 99.75 และ 99.99 ตามล าดับ ผลการประเมินคุณภาพชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารจาก 3 ผู้เช่ียวชาญ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 94.23) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ใช้ชุด
ทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการประเมิน
ความพึงพอใจผ่านการประเมินจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน อยู่ใน
ระดับดีมาก แสดงว่าชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสารเหมาะส าหรับการน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสารเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของสสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : ชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเปลีย่นสถานะของสสาร การเปลีย่นสถานะของสสาร  
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1 Chemistry Education major, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
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An experimental set for studying the transition of a substance  
with smart learning media displayed through  

the IoT system for smart-lab 
 

Nisagorn nakarang1 Sek Handee1 Thanchanok Poonsin2 Supagorn Katathikarnkul3 and  
Jiraporn Chomanee 3* 

Abstract  
 The purposes of this research were to develop and find the quality of the experimental for studying 
the transition of a substance with smart learning media displayed through the IoT system for smart-lab.  
The data collection tools used in this research were 1) a suitability assessment form for 3 experts 2) learning 
achievement test in “transition of a substance” and 3) satisfaction questionnaires. The statistics for analyzing 
the collected data were mean (�̅�𝑋), percentage, standard deviation (S.D.) and t-test dependent. 
 The result showed that the experimental set for studying the transition of a substance gave R2 = 
0.9905, which is closer to 1 than the thermometer's R2 value, R2= 0.  9904.  The experimental set was used 
to determine the melting points of pure substance, Naphthalene, Bipheny and water. The result found that 
the accuracy of melting point of Naphthalene, Bipheny and water was 99.87, 99.75 and 99.99, respectively. 
The quality of the experimental set was also studied.  The use of the developed experimental set was 
evaluated from 3 experts at a very good level. Post-test score of participants was higher than pre-test score 
(at 0.01 level). The satisfaction evaluation was evaluated by 30 grade-10 students, science and mathematics 
program at a very good level.  Therefore, the experimental set developed suitable for the development of 
student learning in the topic of transition of a matter effectively.  

Keyword : A simple Apparatus for studying the transition of a substance, The transition of a substance 
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รูปแบบของการกระจายรายได้ของชุมชนวัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม 
ชยาวัฒ เกียรติกมลมาลย์1 สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์2 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบันในการด าเนินงานของชุมชนวัดไทร และรูปแบบ
ของการกระจายรายได้ที่ได้รับจากชุมชนวัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
ตัวอย่างวิจัยประกอบด้วย คนในชุมชนวัดไทร จ านวน 7 คน และตัวแทนวัดไทร 1 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
สภาพปัจจุบันการด าเนินงานของชุมชนวัดไทร พบว่า ชุมชนวัดไทรน าโดยชุมชนวัดไทรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาชุมชนวัดไทรให้มีลักษณะของความเป็นวิสาหกิจที่สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้
และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดกันภายในชุมชนจากผู้รู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากนั้นจึงพัฒนาขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ ประเด็นทีค่วรได้รับการพัฒนา คือ ความรู้ด้านการตลาดและการขายที่ควรมีการส่งเสริมเรื่องของการใช้
สื่อ social media เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเบื้องต้นและมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงตราสินค้าให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 2) รูปแบบของการกระจายรายได้ของชุมชนวัดไทรที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
น ามาจ าหน่ายผ่านช่องทางของชมรม จะแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เป็นผู้ผลิตในรูปแบบของสัดส่วน  
และ 2) ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากยังมียอดขายไม่มากจึงยังมีรูปแบบการกระจายรายได้ที่ไม่ชัดเจน 
อย่างไรก็ตามทางชมรมได้ก าหนดหลักการในการกระจายรายได้ที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเน้นการกระจายให้กับ
ทุกคนที่มามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ค าส าคัญ: รูปแบบของการกระจายรายได้, ชุมชนวัดไทร พระราม 3, วิสาหกิจชุมชน 
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1 Business administration, Hospitality industry faculty, Dusit Thani College. Bangkok 10250 
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The pattern of appropriate distribution of income received from the Wat Sai community 
to the people in the community  

Chayawat Kiatkamonmarn 1, Surakiat Tadawattanawit 2

 
Abstract 

  The objectives of this research were to study the current state of operations of the Wat 
Sai community and to study the pattern of appropriate distribution of income received from the 
Wat Sai community to the people in the community.  The research tool was an interview form. 
The research samples include seven people from the Wat Sai community and one Wat Sai temple 
representative. The results of the research found that 1) The Wat Sai community had a clear idea 
in the development of the temple community to have the characteristics of being a self- reliant 
enterprise.  To do so by developing products from the knowledge and skills that have been 
transferred within the community by knowledgeable people with various knowledge and 
experiences then developed into products.  However, there are still issues that the community 
and the research team agree on that should be developed, namely, the marketing and sales 
dimensions that should be promoted in terms of using social media as an initial marketing tool 
and suggestions to improve the brand to be more suitable for a wider group of customers. 2) The 
results of the study on the pattern of the income distribution of the Wat Sai community that is 
currently in operation can be divided into 2 types:  1)  The group of products that people in the 
community have produced and then sold through the club’ s channels, such as soap, shampoo, 
hair conditioner, and balm.  This group of products will share the income proportionally with the 
people in the community who are the producers in the form of proportions. 2) The group of snack 
box products, due to the lack of sales, is still an unclear income distribution pattern.  However, 
the club has established a revenue distribution principle that will apply to snack box products 
accordingly, focusing on distribution to everyone involved. 
Keyword: Income distribution model, Wat Sai Community Rama 3, Community enterprise. 
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Abstract 

  The objectives of this research were to study the current state of operations of the Wat 
Sai community and to study the pattern of appropriate distribution of income received from the 
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representative. The results of the research found that 1) The Wat Sai community had a clear idea 
in the development of the temple community to have the characteristics of being a self- reliant 
enterprise.  To do so by developing products from the knowledge and skills that have been 
transferred within the community by knowledgeable people with various knowledge and 
experiences then developed into products.  However, there are still issues that the community 
and the research team agree on that should be developed, namely, the marketing and sales 
dimensions that should be promoted in terms of using social media as an initial marketing tool 
and suggestions to improve the brand to be more suitable for a wider group of customers. 2) The 
results of the study on the pattern of the income distribution of the Wat Sai community that is 
currently in operation can be divided into 2 types:  1)  The group of products that people in the 
community have produced and then sold through the club’ s channels, such as soap, shampoo, 
hair conditioner, and balm.  This group of products will share the income proportionally with the 
people in the community who are the producers in the form of proportions. 2) The group of snack 
box products, due to the lack of sales, is still an unclear income distribution pattern.  However, 
the club has established a revenue distribution principle that will apply to snack box products 
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ออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหาร 
ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 

กฤติธี รัตนมณุ1ี* และอัฏฐพล เทพยา2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหาร ของย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เพื่อออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารของย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลาในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
สื่อโมชันกราฟิก ถึงการออกแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบเข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน โดย
ผู้วิจัยท าการวิจัยการกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย 
 ผลจากการวิจัยศึกษาการออกแบบสื่อ พบว่าการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบโม
ชันกราฟิก หรือภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ที่สามารถสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้จัดท าสื่อจากข้อมูลอัตลักษณ์
วัฒนธรรมอาหารของย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ได้แก่ ประวัติโดยย่อของเมือง รูปแบบอาหารพื้นที่ อาหารในชีวิตประจ าวัน 
อาหารและร้านในพื้นที่ที่แนะน า ของพื้นที่ย่านเมืองเกา จังหวัดสงขลา มาใช้ในการออกแบบสื่อเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อ
ออกแบบเป็นภาพประกอบกราฟิก และการน าเสนอข้อมูลตามล าดับความส าคัญภายในระยะเวลาของสื่อวิดีโอประมาณ 5 
นาที ให้ชัดเจนและเข้าใจข้อมูลได้มากที่สุด และสามารถน าสื่อไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบสื่อโมชันกราฟิ กประชาสัมพันธ์อัตลักษณ
วัฒนธรรมอาหารย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์ผลรวมด้วยค่าเฉลี่ย พบว่ามีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.41(S.D.=0.57) อยูใ่นเกณฑ์ดี 
 
ค าส าคัญ : โมชันกราฟิก กราฟิก อัตลักษณ์ สื่อสังคมออนไลน์  
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Motion Graphic Design for Public Relations of Food Culture Identity  
In the Old Town of Songkhla 

Krittithi Rattanamuni and Auttaphon Theppaya 

Abstract 
 The purpose of this research was to study food culture identity. of the Old Town, Songkhla Province, 
to design media to promote food culture of the Old City Songkhla Province in Motion Graphics Media and 
to assess their satisfaction with motion graphics.  Study the design and development of public relations 
media in easy- to-understand format.  and reach the current target group by the researcher to research the 
sample group in the data collection, questionnaire, satisfaction assessment form Data were analyzed using 
frequency distribution statistics and mean. 
 The results of the research study on media design. It was found that the design of public relations 
media in social media characteristics in motion graphics or motion graphics that can communicate to the 
most targeted groups The researcher therefore produced a media based on the identity of food culture in 
the old town, Songkhla province, namely a brief history of the city.  space food pattern everyday food 
Recommended food and restaurants in the area of the old city area, Songkhla Province, used in media 
design as a summary of information to design as a graphic illustration.  and presentation of information in 
order of importance within 4- 5 minutes of video media to be as clear and understandable as possible and 
the media can be used for benefits in conjunction with other forms of news releases in the future 
 The results of the evaluation of the satisfaction of the sample group towards the design of motion 
graphics to publicize food culture identity in the Old City, Songkhla Province by analyzing the sum by means. 
It was found that the satisfaction was at a good level with a total mean of 4.41(S.D.=0.57). 
 
Keywords : Motion Graphics, Graphics, Identity, Social Media  
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ออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์  

เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

มัลลิกา แซ่ตันและ พลัฎฐ์ ยิม้ประเสริฐ 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ 

ชุมชนเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยการศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเค้กปลากะพงเกาะยอ อัตลักษณ์ของต าบล
เกาะยอและความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลุ่มผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นกรณีศึกษา มีการใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติแจกแจงเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของต าบลเกาะยอมีสถานที่ส าคัญมากมาย เช่น วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว ศาล
เจ้าไท้ก๋ง พิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดี และจุดชมวิธีเลี้ยงปลากะพงในกระชัง   และจากการศึกษาวิเคราะห์ผู้วิจัยได้น าอัต
ลักษณ์ที่ส าคัญของต าบลเกาะยอ คือวัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว ศาลเจ้าไท้ก๋ง พิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดี และจุด
ชมวิธีเลี้ยงปลากะพงในกระชัง จากน้ันจึงน ามาออกแบบและจัดวางเป็นลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เค้กปลากะพงเกาะยอ 
และสื่อประชาสัมพันธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เค้ก
ปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ผลรวมด้านการออกแบบตราสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับดีมาก ผลรวมความพึงพอใจด้านบรรจุ
ภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.97 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลรวมความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ย 4.98 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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Design Logo and Development of Branding Packaging and Public relation media for 
White Seaperch cake of Koh yor Songkhla 

Munlika Saetun and Mr.Phlat Yimprasert 

Abstract 
       The objective of this research is to design a brand Developing packaging and public relations media for 
sea bass cakes on Koh Yo, Ko Yo community, Ko Yo sub-district, Mueang Songkhla district. Songkhla Province 
by studying from related research. Interview with entrepreneurs By using the interview form as a tool to ask 
questions about sea bass cakes on Koh Yor. Identity of Koh Yo Sub-District and the needs of entrepreneurs 
the researcher selected the consumer groups through online channels. as a case study A questionnaire was 
used to collect opinions and needs from a sample of 60 people.  The data was analyzed by using statistics 
distributed as mean and standard deviation. 
       The results showed that the identity of Koh Yor Subdistrict includes many important places such as 
Laem Pho Temple, Tai Yor Temple, Khok Piao Temple, Tai Kong Shrine. Thaksin Khadi Institute Museum and 
a viewing point for raising sea bass in a cage And from the analytical study, the researcher has taken the 
important identity of Ko Yo Sub- District.  Which are Laem Pho Temple, Tai Yor Temple, Khok Piao Temple, 
Tai Kong Shrine Thaksin Khadi Institute Museum and a viewing point for raising sea bass in a cage then it was 
designed and placed into a graphic pattern on the Koh Yor sea bass cake packaging.  And public relations 
media for white seaperch cakes on Koh Yor 

       Summary of consumer satisfaction assessment results for brand design Packaging and public relations 
media for sea bass cakes for Koh Yo, Ko Yo community, Ko Yo sub-district, Mueang Songkhla district, Songkhla 
province were analyzed by means of standard deviation.  Overall brand design, an average of 4. 90, is very 
good.  Overall satisfaction on packaging, average 4.97, at very good level, mean total satisfaction on public 
relations media, 4.98, at very good level. 
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ออกแบบกราฟิกชุดของสมนาคุณและสติกเกอร์คาแร็คเตอร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

*มุทิตา แตงเลี่ยน และ พัทรา ผดงุสุนทรารักษ ์

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องออกแบบกราฟิกชุดของสมนาคุณและสติกเกอร์คาแร็คเตอร์เ พ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมภาพลักษณ์อันพึงจดจ าให้กับ
โรงพยาบาล เพ่ือออกแบบกราฟิกส าหรับของสมนาคุณและสติกเกอร์ไลน์ส าหรับสื่อสาร และเพ่ือประเมินความพึง
พอใจการออกแบบกราฟิกส าหรับของสมนาคุณและสติกเกอร์ไลน์ส าหรับสื่อสารในองค์กรโดยผู้วิจัยได้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีจังหวัดสงขลา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าของสมนาคุณที่ผู้ใช้บริการอยากได้รับจากโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีคือ ร่ม กระบอกน  า 
และกระเป๋า โดยรูปแบบของกราฟิกบนของสมนาคุณที่ต้องการเป็นกราฟิกจากคาแร็คเตอร์ โดยการน าเอาสีของ
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีมาใช้ในการออกแบบ และรูปแบบคาแร็คเตอร์ของสติกเกอร์ไลน์พบว่าส่วนใหญ่เลือกดาวน์
โหลดสติกเกอร์คาแร็คเตอร์จากรูปแบบคาแร็คเตอร์ที่ชอบและมีเนื อหาในด้านอารมณ์ขัน และให้ก าลังใจ โดย
รูปแบบของสติกเกอร์คาแร็คเตอร์ไลน์ทีผู่้ใช้บริการต้องการคือคาแร็คเตอร์จากความเป็นท้องถิ่น  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบกราฟิกบนของสมนาคุณและสติกเกอร์คาแร็คเตอร์ไลน์ โดย
ผลความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิกบนของสมนาคุณ อยู่ในระดับที่ดีมาก ค่าเฉลี่ย4.62 และความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบสติกเกอร์คาแร็คเตอร์ไลน์ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย4.66 

ค าส าคัญ : มโนราห์ ไลน์ ของสมนาคุณ สติกเกอร์ 
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Graphic design for a set of gifts and character stickers to promote  

Rajyindee Hospital, Hat Yai District, Songkhla Province. 

Muthita Tanglian and Mr. Patara Padungsuntararuk 

Abstract 

This research on the graphic design of a gift set and character stickers to promote the 
image of Rajyindee Hospital, Songkhla province aimed to study the process of promoting a 
memorable image for the hospital. to design graphics for gifts and LINE stickers for communication 
And to assess the satisfaction of graphic design for gifts and LINE stickers for corporate 
communication. The researcher assessed the satisfaction of the customers of Rajyindee Hospital, 
Songkhla Province. and design experts By the method of collecting data and analyzing the mean 
and standard deviation. 

The results of the study revealed that the gifts that users would like to receive from 
Rajyindee Hospital are umbrellas, water bottles and bags. by using the colors of Rajyindee Hospital 
in the design And the character style of LINE stickers found that most of them choose to 
download character stickers from their favorite character styles and have a sense of humor.  and 
encourage The form of character line stickers that users want is a character from the local area.  

Satisfaction Assessment Results for Graphic Designs on Freebies and Character Line Stickers 
by the satisfaction effect on the graphics on the reward at a very good level Average 4 . 6 2  and 
satisfaction in designing character line stickers at a very good level Average 4.66 

Keywords : Manora Line Gift Sticker 
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Abstract 

This research on the graphic design of a gift set and character stickers to promote the 
image of Rajyindee Hospital, Songkhla province aimed to study the process of promoting a 
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satisfaction in designing character line stickers at a very good level Average 4.66 

Keywords : Manora Line Gift Sticker 

 

พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกาย
แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เอกวิชญ์ ชัยเดชชินพัฒน์1* และ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ2์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่ง

กายแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการออกแบบลวดลาย และรวบรวมลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ลวดลายเป็นชุดกราฟิกบาติกให้ดูทันสมัย เหมาะสมตามความนิยม
ของวัยรุ่น อายุ 19-24 ปี และน าชุดกราฟิกที่ได้จากการออกแบบ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟช่ันตามความ
นิยมของวัยรุ่น อายุ 19-24 ปี 

ผลการวิจัย จากที่ได้น าเอาผลจากการศึกษาการสร้างสรรค์ลวดลายมาประกอบในการออกแบบ และแนวคิดที่
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งจะน าลวดลายต่างๆ มาประกอบในการออกแบบนั่นก็คือ ลวดลายจากธรรมชาติ  ผู้วิจัยได้สร้าง
ลวดลายออกมาเป็น 1 คอลเลคช่ัน มีช่ือว่า Color of season สีสันแห่งฤดูกาล  ประกอบด้วย 3 ลวดลายตามฤดูกาลใน
ประเทศไทย ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งแต่ละฤดู     จะมีลวดลายและโทนสีที่ต่างกันสื่อถึงอารมณ์ของแต่ละฤดู 
และได้น าลวดลายที่เป็นจุดเด่นของภายในกลุ่ม มาร่วมในการออกแบบ นั่นก็คือ ลายพะยูน  ออกแบบลวดลายมาในรูปแบบท่ี
หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการการออกแบบ พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโต๊ะเมืองบาติกจังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มี
สัดส่วนค่าเฉลี่ย (X = 4.79) (S.D. = 0.38)   

 
ค าส าคญั : วัยรุ่น ลวดลายผ้าบาตกิ เครื่องแต่งกายแฟช่ัน 
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Batik pattern Development with Toamueng batik Community Enterprise Trang Province 
for Fashion design in teenagers 

Aekawit Chaidetchinnaphat1* and Mr.Patara Padungsuntararuk2 

Abstract 
research subject the development of batik patterns of Toamueng batik Community Enterprise Trang 

Province, aimed to study the principles of pattern design.   and collecting the batik patterns of the Batik 
Town Community Enterprise Group, Trang Province to develop and create the patterns into a modern batik 
graphic set.  Appropriate according to the popularity of teenagers aged 19-24 years and bring a set of graphics 
obtained from the design.  Applied to design fashion apparel according to the popularity of teenagers aged 
19-24 years. 

Research results from the results of the study of pattern creation in the design.  and concepts asked 
from the sample group which will bring various patterns to be assembled in the design that is.  pattern from 
nature the researcher has created a pattern collection into 1 collection called Color of season.  The colors 
of the seasons consist of 3 seasonal patterns in Thailand, namely summer, rainy and winter.  Each season 
has different patterns and tones.   convey the mood of each season and has brought a pattern that is the 
highlight of the group come join the design, that is, the dugong pattern. The pattern is designed in a variety 
of styles and is more modern. 

The results of the satisfaction assessment of the samples affecting the design developing batik 
patterns of Toamueng batik Community Enterprise Trang Province. To design fashion apparel for teenagers, 
it was found that the satisfaction level was at a very good level with average proportion (X = 4.79) (S.D. = 
0.38) 

 
Keywords : Batik pattern, Fashion, Teenagers  
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Batik pattern Development with Toamueng batik Community Enterprise Trang Province 
for Fashion design in teenagers 

Aekawit Chaidetchinnaphat1* and Mr.Patara Padungsuntararuk2 

Abstract 
research subject the development of batik patterns of Toamueng batik Community Enterprise Trang 

Province, aimed to study the principles of pattern design.   and collecting the batik patterns of the Batik 
Town Community Enterprise Group, Trang Province to develop and create the patterns into a modern batik 
graphic set.  Appropriate according to the popularity of teenagers aged 19-24 years and bring a set of graphics 
obtained from the design.  Applied to design fashion apparel according to the popularity of teenagers aged 
19-24 years. 

Research results from the results of the study of pattern creation in the design.  and concepts asked 
from the sample group which will bring various patterns to be assembled in the design that is.  pattern from 
nature the researcher has created a pattern collection into 1 collection called Color of season.  The colors 
of the seasons consist of 3 seasonal patterns in Thailand, namely summer, rainy and winter.  Each season 
has different patterns and tones.   convey the mood of each season and has brought a pattern that is the 
highlight of the group come join the design, that is, the dugong pattern. The pattern is designed in a variety 
of styles and is more modern. 

The results of the satisfaction assessment of the samples affecting the design developing batik 
patterns of Toamueng batik Community Enterprise Trang Province. To design fashion apparel for teenagers, 
it was found that the satisfaction level was at a very good level with average proportion (X = 4.79) (S.D. = 
0.38) 

 
Keywords : Batik pattern, Fashion, Teenagers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน ้าตกสี่ขีด  
อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วรรณวสิา ทองเต็ม1* และ ชลธดิา เกษเพชร2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติน้้าตกสี่ขีด  ต้าบลสี่ขีด อ้าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกแบบสื่อมัลติมีเดียส้าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้้าตกสี่ขีด 
ต้าบลสี่ขีด อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประเมินความพึงพอใจผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้้าตกสี่ขีด ต้าบลสี่ขีด อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการศึกษางานวิจัยท่ี 
เกี่ยวข้อง การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความต้องการในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 100 คน 
และประเมินความพึงพอใจสื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เป็นแหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด  โดยมีความต้องการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพประกอบเคลื่อนไหวและวิดีโอมากที่สุด ผู้วิจัยจึงออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ
สื่อวิดีโอ น้าเสนอข้อมูลและกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติน้้าตกสี่ขีด ออกแบบโดยใช้ภาพจริงและกราฟิกภาพประกอบในวีดีโอ 
เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยาน
แห่งชาติน้้าตกสี่ขีด อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ส้าหรับสื่อวีดีโอพบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีสัดส่วน
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑋 = 4.36) (S.D. =0.73) 
  
ค้าส้าคญั : สื่อมัลตมิีเดยี, สื่อประชาสัมพันธ์ 
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Design Public Relations Ecotourism Media of Si Khit waterfall  

SichonDistrict Nakhon Si Thammarat Province 
 

Wanwisa Thongtem*1 and Chonthida Ketphet2 
 

Abstract 
This research aims to study the information of ecotourism in Si Khit waterfall Sichon District Nakhon 

Si Thammarat Province. To design multimedia media for publicizing ecotourism in Si Khit waterfall Sichon 
District Nakhon Si Thammarat Province. To assess the satisfaction of the public relations media design to 
promote ecotourism. Si Khit waterfall Sichon District Nakhon Si Thammarat Province by studying related 
research Using a questionnaire to collect information about the design of public relations materials from a 
sample of 100 people and assess the satisfaction of tourism PR media. in which the data was analyzed by 
averaging and standard deviation 
 The results showed that Most of the respondents were interested in the Internet or websites as 
sources of information. about tourism and is the type of public relations media that affects travel decision 
making the most The demand for public relations media in the form of animated illustrations and videos is 
the highest. The researcher therefore designed the media. Public relations in the form of video media 
Present information and activities of  Si Khit waterfall. Designed using real images and video illustrations. in 
order to be easy to understand and able to attract the attention of tourists 

The results of the satisfaction assessment of the sample group towards Design Public Relations 
Ecotourism Media of Si Khit waterfall Sichon District Nakhon Si Thammarat Province For video media, it was 
found that Satisfaction is at a good level with average proportion  
(�̅�𝑋 = 4.36) (S.D. =0.73) 
 
Keyword : multimedia, public relations media 
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การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
ของสารสกัดจากล าต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยจากผักแพว 

 
กนกลักษณ์ มลูละ1, ยลดา เอี่ยมคง1, นาวิน เหมือนมี1, สิรินภา จิระกิตติเจริญ1* 

 
บทคัดย่อ 

ผักแพว (Persicaria odorata) เป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว และยังประกอบด้วยสารส าคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณ และมีคุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการบวม ช่วยรักษา
บาดแผล การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจาก 
ล าต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยของผักแพว โดยท าการแยกส่วนประกอบของพืชออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือ ล าต้น ใบอ่อน และ
ใบเต็มวัย หลังจากนั้นตากแห้งท่ีอุณหภูมิห้องให้มีร้อยละความช้ืนอยู่ที่ 12-13 หลังจากนั้นน ามาสกัดสาร ด้วยเอทานอล 95% 
โดยวิธีการแช่เป็นเวลา 3 วัน วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent โดยใช้ Gallic Acid เป็นสาร
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH โดยใช้ L-ASCORBIC ACID (Vitamin C) เป็นสาร
มาตรฐาน พบว่ามีปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดในใบเต็มวัย (956.68 ± 193.17 mg/g DW) สูงที่สุด รองลงมาคือ ใบอ่อน 
(617.05 ± 216.48 mg/g DW) และล าต้น (34.44 ± 20.17 mg/g DW) ตามล าดับ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดใบเต็มวัย (576.23 ± 79.54 mg/g DW)  มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือใบอ่อน (446.22 ± 111.09 mg/g DW) และล าต้น (30.05 ± 17.51 mg/g DW) ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่าปริมาณฟี
นอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระพบมากใน ใบเต็มวัย ใบอ่อน และล าต้น ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ:  ฟีนอลิกรวม , ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ , ผกัแพว 
___________________________________________________________________________________________
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การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
ของสารสกัดจากล าต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยจากผักแพว 

 
กนกลักษณ์ มลูละ1, ยลดา เอี่ยมคง1, นาวิน เหมือนมี1, สิรินภา จิระกิตติเจริญ1* 

 
บทคัดย่อ 

ผักแพว (Persicaria odorata) เป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว และยังประกอบด้วยสารส าคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณ และมีคุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการบวม ช่วยรักษา
บาดแผล การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจาก 
ล าต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยของผักแพว โดยท าการแยกส่วนประกอบของพืชออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือ ล าต้น ใบอ่อน และ
ใบเต็มวัย หลังจากนั้นตากแห้งท่ีอุณหภูมิห้องให้มีร้อยละความช้ืนอยู่ที่ 12-13 หลังจากนั้นน ามาสกัดสาร ด้วยเอทานอล 95% 
โดยวิธีการแช่เป็นเวลา 3 วัน วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent โดยใช้ Gallic Acid เป็นสาร
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH โดยใช้ L-ASCORBIC ACID (Vitamin C) เป็นสาร
มาตรฐาน พบว่ามีปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดในใบเต็มวัย (956.68 ± 193.17 mg/g DW) สูงที่สุด รองลงมาคือ ใบอ่อน 
(617.05 ± 216.48 mg/g DW) และล าต้น (34.44 ± 20.17 mg/g DW) ตามล าดับ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดใบเต็มวัย (576.23 ± 79.54 mg/g DW)  มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือใบอ่อน (446.22 ± 111.09 mg/g DW) และล าต้น (30.05 ± 17.51 mg/g DW) ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่าปริมาณฟี
นอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระพบมากใน ใบเต็มวัย ใบอ่อน และล าต้น ตามล าดับ  
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Phenolic Content and Antioxidant Activity of Extracts from Stem, 
Immature and Mature Leaves of Persicaria odorata. 

 
Kanoklak Moolla1, Yonlada Aimekhong1, Nawin Mianmee1, Sirinapha Jirakitticharoen1* 

 
 

ABSTRACT    
  Persicaria odorata has a unique pungent smell. It has many benefits for health. It has traditional 
medicine properties and many pharmacological effects such as antioxidant, anti-inflammatory, relieve 
swelling and treat wounds and sores. The aim of this study was to analyze the total phenolic content and 
antioxidant activity from stems, immature leaves, and mature leaves. Treatments were separated in three 
groups including stems, immature leaves, and mature leaves. Three treatments were dried at room with 
temperature to 12-13% humidity. After that, the dried stems, immature leaves, and mature leaves were 
extracted with 95% ethanol by maceration in 3 days. Total phenolic content was analyzed by Folin-
Ciocalteu method using Gallic Acid as standard substance. The antioxidant activity was analyzed by DPPH 
method, using L-ASCORBIC ACID (Vitamin C) as the standard substance. Total phenolic content of the 
extracts was found that mature leaves (956.68 ± 193.17 mg/g DW) had the highest content, followed by 
immature leaves (617.05 ± 216.48 mg/g DW) and stems (34.44 ± 20.17 mg/g DW), respectively. In the same 
way, the best antioxidant activity of DPPH was mature leaves (576.23 ± 79.53 mg/g DW) followed by 
immature leaves (446.22 ± 111.09 mg/g DW) and stems (30.05 ± 17.51 mg/g DW), respectively. In conclusion, 
the results both of total phenolic content and antioxidant activity were related to contents of the mature 
leaves, immature leaves, stems, respectively. 
 
Keywords:  Phenolic compounds, Antioxidants, Persicaria odorata. 
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การกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง 
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในหลอดทดลอง 

 
วีระชัย ตีรอรณุศริิ1, ศักรินทร์ สุขสกล1,2, ภาณุภรณ์ วงค์ฉายา3 และ สุภัค มหัทธนพรรค1,4* 

 

 

บทคัดย่อ 
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง (Schizostachyum zollingeri Steud.)  เป็นไผ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งล า และหน่อ 

ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากอายุต้นก่อนการออกดอกของไผ่มีระยะเวลานานและไผ่จะตายหลังการ 
ออกดอก  การควบคุมให้ไผ่ออกดอกจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นของการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งยังเป็นข้อจ ากัดของไผ่ชนิดต่างๆ  ซึ่งการท าให้
ไผ่ออกดอกในหลอดทดลองจึงเป็นการลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ไผ่ให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการชักน าให้เกิดดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง (S. zollingeri Steud.) ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการ
เพ าะ เม ล็ ด ไผ่ บ น อ าห า ร   MS (Murashige and Skoog Medium) ที่ ผ ส ม  6 -Benzyl aminopurine (BAP) แ ล ะ  
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) โดยใช้ความเข้มข้นที่ต่างกัน  จากผลการวิจัยพบว่าสามารถกระตุ้นเมล็ดให้ออกดอกได้
ในหลอดทดลองโดยสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร งานวิจัยนีค้าดว่าจะน าความรูแ้ละเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและรูปแบบการออกดอกของไผ่ในหลอดทดลองไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ไผ่ซึ่งพืชที่มีระยะการ
เจริญเป็นต้นที่ยาวนานและพืชใบเลีย้งเดี่ยวที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมของไทย   นอกจากน้ีเทคนิคการชักน าการออกดอกจะ
สามารถประยุกต์ใช้เป็นพืชตัวอย่างในการปรับปรุงพันธุโ์ดยการส่งถ่ายยีนในขบวนการตัดต่อพันธุกรรมในอนาคต 
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In vitro flowering Induction of Schizostachyum zollingeri Steud. 
in tissue culture 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

193 

การกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง 
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในหลอดทดลอง 

 
วีระชัย ตีรอรณุศริิ1, ศักรินทร์ สุขสกล1,2, ภาณุภรณ์ วงค์ฉายา3 และ สุภัค มหัทธนพรรค1,4* 

 

 

บทคัดย่อ 
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง (Schizostachyum zollingeri Steud.)  เป็นไผ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งล า และหน่อ 

ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากอายุต้นก่อนการออกดอกของไผ่มีระยะเวลานานและไผ่จะตายหลังการ 
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Abstract 

 Schizostachyum zollingeri Steud. is a bamboo plant species whose stems and shoots are very 
useful. The demand of bamboo products has been increasing. Due to the flowering characteristics unique 
to bamboo with long juvenile phase and death after flowering, establishment of controllable bamboo 
flowering is absolutely required to facilitate timely and effective bamboo breeding. In vitro flowering in 
bamboo is limited to sympodial bamboos. The research aimed to In vitro flowering Induction of  
S. zollingeri Steud.  in tissue culture by phytohormones. Seeds of the bamboo were cultured on MS 
medium supplemented with 6-Benzyl aminopurine (BAP) and 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) at different 
concentrations. The result showed that seeds could be obtained from in vitro flowering at BAP 5 mg/L. 
This is a challenge, our research hopes to apply the knowledge and techniques presented above to 
further develop breeding for the bamboo, which has a longer juvenile phase and is the most important 
monopodial bamboo species for the bamboo industry in Thai. Furthermore, the work with floral induction 
protocols to possible that the use for model plant material for further experiments such as genetic 
transformation. 
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ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคของสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า 

กรรณิการ์ บุญแก้ว1 พัชรี สามารถ2 ปวีณา มีเต็ม2 เตือนตา รา่หมาน2 ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว2 และ วันกุศล ชนะสิทธ์ิ 2,3* 

บทคัดย่อ 

พรอพอลิสเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งเกิดจากผึ้งหรือชันโรงเก็บยางเหนียวจากพืชเพ่ือน ามาสร้างรัง
หรืออุดรอยรั่วของรัง พรอพอลิสเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ จึงมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ช่วย
ยับยั้งการอักเสบและมีฤทธิ์สมานแผล งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า 
(Stingless Bee Heterotrigona itama) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีรายงานการศึกษาน้อยและพบได้เฉพาะในพ้ืนที่
ภาคใต้ โดยระบุสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรค พบว่า เฉพาะ
สารสกัดหยาบพรอพอลิสที่สกัดในตัวท าละลายเอทานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ของโซนยับยั้ งต่อ Staphylococcus aureus DMST8840,Staphylococcus  epidermidis DMST15505 , 
Bacillus cereus ATCC11778 และ Enterococcus faecalis เท่ากับ 23.3±0.06, 17.00±0.00, 14.3±0.06 
และ 13.3±0.06 มิลลิเมตร ตามล าดับและมีค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญ (minimum inhibitory 
concentration, MIC) ของ B. cereus และ E. faecalis เท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ใน S. aureus 
และ S. epidermidis มีค่า MIC เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อมาจึงวิเคราะห์หาชนิดของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในสารสกัดหยาบพรอพอลิสด้วยเทคนิค gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) พบว่า 
พรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณ Handianol สูงสุด (13.50 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ในพรอพอลิสหยาบที่
สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน มีปริมาณ triterpene สูงสุด (11.31เปอร์เซ็นต์) และในพรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยเฮกเซน
มีปริมาณ Nonacosane สูงสุด (13.40 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้ จัดอยู่ในกลุ่ม flavonoids 
และ triterpene ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพและมีคุณสมบัติในการยับยั้งการอักเสบ  ทั้งนี้คาดว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถ
น าไปเชื่อมโยงสรรพคุณของพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่าเพ่ือหาแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
และพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้  

ค าส าคัญ : สารสกัดพรอพอลิส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แบคทีเรียแกรมบวกก่อโรค ชันโรง
สายพันธุ์อิตาม่า 

1  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
2  สาขาวิชาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพือ่การเกษตร อาหารและสิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคของสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า 

กรรณิการ์ บุญแก้ว1 พัชรี สามารถ2 ปวีณา มีเต็ม2 เตือนตา รา่หมาน2 ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว2 และ วันกุศล ชนะสิทธ์ิ 2,3* 
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Antibacterial activity of propolis extracted from stingless bee Heterotrigona itama 
against Gram-Positive Pathogens 

Kannika Bunkaew1 Patcharee Samart2 Paweena Meetem2 Tueanta Ramarn2 Preeyalak Konongbua2 and Wankuson Chanasit 2,3* 

Abstract 

Propolis is a natural product obtained from bees or stingless bees collecting resins of plants 
to protecting and maintaining the hive. Theycan be classified asflavonoids, which provides anti-
oxidant, antimicrobial activity, anti-inflammatory and wound healing properties.This research 
aimed to extract propolis from stingless bee Heterotrigona itama due to its rare studies and only 
found in The south of Thailand. The bioactive compounds in the crude extracted propolis and  its 
anti-bacterial activity against gram-positive pathogens were investigated and the results showed 
that only the crude propolis extracted in ethanol was able to inhibit all tested bacterial strains 
e.g. Staphylococcus aureus DMST8840, Staphylococcus epidermidis DMST15505, Bacillus cereus 
ATCC11778 and Enterococcus faecalis with an inhibition zone of 23.3±0.06, 17.00±0.00, 14.3±0.06 
and 13.3±0.06 mm, respectively, in addition, a minimum inhibitory concentration (MIC) of the 
crude extracted propolis against those bacteria was examined and showed that a MIC of B. cereus 
and E. faecalis was 50 mg/mL whereas only 12.5 mg/mL could inhibit  S. aureus and S. epidermidis. 
Then, the bioactive compounds presented in the crude extracted propolis were determined by 
GC-MS. The results revealed that the crude propolis extracted in ethanol contained the highest 
handianol (13.50%) whereas in dichloromethane contained the highest triterpene (11.31%), and 
in the hexane extracted was composed of nonacosane (13.40%) as a major compounds.  These 
bioactive compounds had been reported as flavonoids and triterpene that showed the anti-
microbial and anti-inflammatory properties. Therefore, this obtained results will be useful and 
promising for product applications or product development of propolis extracted from stingless 
bee Heterotrigona itama 

Keywords:  Propolis extracts, Bioactive compounds, Antibacterial activity, Gram-negative 
pathogens, Stingless bee Heterotrigona itama 
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ยีสต์ปฏิปักษ์ท่ีแยกได้จากผิวใบสับปะรดในการควบคุมรา 
 Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วง 

 
สุมัยยะฮ์ ยาประจัน1 วนัชพร บุญธรรม2 พัณณิดา ขุนนามวงษ3์ และภูมิน นุตรทัต4,* 

 
บทคัดย่อ 

โรคขั้วผลเน่าบนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากรา Lasiodiplodia theobromae ส่งผลให้ผลมะม่วงมีคุณภาพต่่า
และอายุการเก็บรักษาสั้นลง จึงเป็นอุปสรรคในการส่งผลผลิตออกจ่าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ การควบคุมราโรคพืชโดยชีววิธี
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลติได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้ยีสต์ในการยับยั้งการเจริญของ
ราสาเหตุโรคขั้วผลเน่าในมะม่วง L. theobromae โดยน่ายีสต์ที่แยกจากผิวใบสับปะรดจากจังหวัดชลบุรีและระยอง จ่านวน 147 
สายพันธุ์ มาทดสอบการยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ด้วยวิธี dual culture plate พบว่ามียีสต์เพียง 2 สายพันธุ์ ที่
สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ได้ ได้แก่ ยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 ที่แยกได้จากจังหวัดชลบุรี และยีสต์สาย
พันธุ์ DMKU-PAL86 ที่แยกได้จากจังหวัดระยอง โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งเท่ากับ 46.28 และ 39.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ 
จากนั้นทดสอบความสามารถของยีสต์ปฏิปักษ์ในการสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยวิธี face-to-face Petri dishes 
พบว่ายีสต์ทั้งสองสายพันธุ์ (DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86) มีความสามารถในการสร้างสารอินทรีย์ระเหย โดยพบการยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเท่ากับ 35.37 เปอร์ฌซ็นต์ ที่เวลา 24 ช่ัวโมง และ 37.91 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 36 ช่ัวโมง ตามล่าดับ หลังจากนั้น
น่ายีสต์ทั้งสองสายพันธุ์มาระบุชนิดโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล พบว่ายีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 จัดเป็น Anthracocystis 
heteropogonicol (yeast-like fungi) และยีสต์สายพันธ์ุ DMKU-PAL86 จัดเป็น Meyerozyma caribbica  
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บทคัดย่อ 

โรคขั้วผลเน่าบนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากรา Lasiodiplodia theobromae ส่งผลให้ผลมะม่วงมีคุณภาพต่่า
และอายุการเก็บรักษาสั้นลง จึงเป็นอุปสรรคในการส่งผลผลิตออกจ่าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ การควบคุมราโรคพืชโดยชีววิธี
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลติได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้ยีสต์ในการยับยั้งการเจริญของ
ราสาเหตุโรคขั้วผลเน่าในมะม่วง L. theobromae โดยน่ายีสต์ที่แยกจากผิวใบสับปะรดจากจังหวัดชลบุรีและระยอง จ่านวน 147 
สายพันธุ์ มาทดสอบการยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ด้วยวิธี dual culture plate พบว่ามียีสต์เพียง 2 สายพันธุ์ ที่
สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ได้ ได้แก่ ยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 ที่แยกได้จากจังหวัดชลบุรี และยีสต์สาย
พันธุ์ DMKU-PAL86 ที่แยกได้จากจังหวัดระยอง โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งเท่ากับ 46.28 และ 39.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ 
จากนั้นทดสอบความสามารถของยีสต์ปฏิปักษ์ในการสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยวิธี face-to-face Petri dishes 
พบว่ายีสต์ทั้งสองสายพันธุ์ (DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86) มีความสามารถในการสร้างสารอินทรีย์ระเหย โดยพบการยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเท่ากับ 35.37 เปอร์ฌซ็นต์ ที่เวลา 24 ช่ัวโมง และ 37.91 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 36 ช่ัวโมง ตามล่าดับ หลังจากนั้น
น่ายีสต์ทั้งสองสายพันธุ์มาระบุชนิดโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล พบว่ายีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 จัดเป็น Anthracocystis 
heteropogonicol (yeast-like fungi) และยีสต์สายพันธ์ุ DMKU-PAL86 จัดเป็น Meyerozyma caribbica  
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Antagonistic yeast isolated from pineapple leaves for controlling Lasiodiplodia 
theobromae, the causal agent of postharvest stem-end rot in mango 

 
Sumaiyah Yaprajan1 Wanatchaporn Boontham2 Pannida Khunnamwong3 and Pumin Nutaratat4,* 

 
Abstract 

 
Postharvest stem- end rot of mango fruit caused by Lasiodiplodia theobromae caused lowers quality 

and shorten shelf life of mango fruits.  This potentially leads to trading and export issues.  Biological control of 
phytopathogenic fungi is an alternative approach that prevent contamination of chemicals in the products. 
Therefore, this study aimed to examine the use of yeasts for inhibiting growth of stem- end rot fungi, L. 
theobromae, in mangoes.  One hundred and forty- seven yeast strains obtained from pineapple leaf surface 
found in Chonburi and Rayong provinces were tested for the ability to inhibit the mycelial growth of L. 
theobromae by using dual culture plate technique.  Two yeast strains, DMKU- PAL6 from Chonburi and DMKU-
PAL86 from Rayong, were found to have such ability with inhibition efficiency of 46.28 and 39.25%, respectively. 
Then, the antagonistic yeasts ( DMKU- PAL6 and DMKU- PAL86)  were evaluated for volatile organic compounds 
( VOCs)  production by face- to- face Petri dishes method.  The antagonistic yeasts could produce VOCs, which 
inhibited mycelial growth of 35.37 and 37.91% , respectively.  Finally, these two yeast strains were identified at 
species level by using a molecular taxonomic approach, and it appeared that the strain DMKU- PAL6 was 
Anthracocystis heteropogonicol (yeast-like fungi) and the strain DMKU-PAL86 was Meyerozyma caribbica. 
 
Keywords : Antagonistic Yeast, Pineapple Leaves, Stem-End Rot, Lasiodiplodia theobromae 
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การคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสที่ใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม 
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บทคัดย่อ 
แยกเช้ือจุลินทรีย์จากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาสามารถแยกเช้ือเป็นโคโลนีเดี่ยวได้ทั้งหมด 

65 โคโลนี โดยวิธี streak plate เมื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ (Spodoptera exigua (Hubner) 
พบว่าจุลินทรีย์ไอโซเลต UP-RTC1 และ UP-RTC20 ที่ความเข้มข้นของเช้ือ 105 cfu/ml มีคุณสมบัติในการเป็นพิษต่อหนอน
เมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เป็นชุดควบคุม ซึ่งในการทดลองวางแผนการทดลองแบบ 
completely randomized design (CRD) โดยใช้ B. thuringiensis subsp. kurstaki เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ ซึ่งแต่ละ
กรรมวิธีท า 3 ซ้ า หลังจากทดสอบ 7 วันพบว่าประสิทธิภาพของการฆ่าหนอนกระทู้หอมของไอโซเลต UP-RTC1, UP-RTC20 
เท่ากับ 98% และ 88% ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างทางสถิตกับ B. thuringiensis subsp. kurstaki จากนั้นไอโซเลต UP-
RTC1 และไอโซเลต UP-RTC20 ถูกบ่งบอกสายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอพบว่ามีความคล้ายกับ B. thuringiensis strain IHB B 
7070 และ Bacillus thuringiensis strain GTG-3S  99 เปอร์เซ็นต์ 
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Isolation and Identification of Bacillus sp. for Controlling Armyworm 
 (Spodoptera exigua (Hubner)) 
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Abstract 
 A total of 65 colonies of bacteria from organic farming in Muang Phayao were collected.  
The bacteria were isolated as a single colony by streak plate method. Then, the effective killing  
of armyworms Spodoptera exigua (Hubner) by using the colonies was applied. The result showed that 
isolate UP-RTC1 and UP-RTC20 were presented with highly toxicity property at 105 cfu/ml, compared with  
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki as control. The experiment was used completely randomized design 
(CRD) with 3 replications. After seven days of testing, the armyworms were killed by isolate UP-RTC1, 
UP-RTC20 with 98% and 88% respectively, the average of killing ability was non significantly compare with  
B. thuringiensis subsp. kurstaki. Then, Isolate UP-RTC1 and UP-RTC20 were identified by DNA technique. 
The result showed that, the isolates were presented the similarity with B. thuringiensis strain IHB B 7070 
and  
B. thuringiensis strain GTG-3S at 99 % identity. 
 
Keywords:  Selection, Bacillus sp., Armyworm  
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ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนปลาทะเลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพสีของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในช่วง
ฤดูร้อนของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอะมิโนปลาทะเล โดยเริ่มตั้งแต่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN – 
OYV – 02 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลใน
รูปแบบน้้าฉีดพ่นทางใบแก่กระเจี๊ยบเขียวในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยจะมีการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และแบ่งระดับความ
เข้มข้นของกรดอะมิโนปลาทะเลออกเป็น 5 ระดับ (ทรีตเมนต์) ประกอบด้วย 0.00, 1.50, 3.00, 4.50 และ 6.00 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร โดยการทดลองครั้งนี้ก้าหนดให้การใช้ความเข้มข้น 0.00 มิลลิลิตรต่อลิตร คือการฉีดพ่นด้วยน้้าเปล่าเป็นทรีตเมนต์
ควบคุม วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD) แต่ละทรีต
เมนต์ปลูกจ้านวน 4 ซ้้า ซ้้าละ 20 ต้น ผลการทดลองพบว่าลักษณะความสูง ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ม 
เส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบานมีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละทรีตเมนต์ ในขณะที่จ้านวนแขนงต่อต้นไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติ โดยพบว่าการไม่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลมีค่าความสูง ความกว้างใบ และความยาวใบน้อยที่สุดเท่ากับ 
147.66, 24.67 และ 24.16 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบาน พบว่ามีค่าน้อยที่สุด
โดยมีค่าเท่ากับ 5.59 เซนติเมตร และ 39.33 วัน ตามล้าดับ 
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ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนปลาทะเลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพสีของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในช่วง
ฤดูร้อนของประเทศไทย 

 
สรพงค์ เบญจศร1ี*ภาณุมาศ พฤฒิคณี2 สุปาณี เลีย้งพรพรรณ3 และ สกุลรตัน์ หาญศึก4 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอะมิโนปลาทะเล โดยเริ่มตั้งแต่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN – 
OYV – 02 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลใน
รูปแบบน้้าฉีดพ่นทางใบแก่กระเจี๊ยบเขียวในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยจะมีการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และแบง่ระดับความ
เข้มข้นของกรดอะมิโนปลาทะเลออกเป็น 5 ระดับ (ทรีตเมนต์) ประกอบด้วย 0.00, 1.50, 3.00, 4.50 และ 6.00 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร โดยการทดลองครั้งนี้ก้าหนดให้การใช้ความเข้มข้น 0.00 มิลลิลิตรต่อลิตร คือการฉีดพ่นด้วยน้้าเปล่าเป็นทรีตเมนต์
ควบคุม วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD) แต่ละทรีต
เมนต์ปลูกจ้านวน 4 ซ้้า ซ้้าละ 20 ต้น ผลการทดลองพบว่าลักษณะความสูง ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ม 
เส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบานมีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละทรีตเมนต์ ในขณะที่จ้านวนแขนงต่อต้นไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติ โดยพบว่าการไม่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลมีค่าความสูง ความกว้างใบ และความยาวใบน้อยที่สุดเท่ากับ 
147.66, 24.67 และ 24.16 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบาน พบว่ามีค่าน้อยที่สุด
โดยมีค่าเท่ากับ 5.59 เซนติเมตร และ 39.33 วัน ตามล้าดับ 
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Efficacy of marine fish amino acid on growth and qualitative color of okra in summer 
season of Thailand 

 
Sorapong Benchasri1*, Panumas Pruthikanee2, Supanee Liengpornpan3 and Sakulrat Hansuek4 

 
Abstract 

The objective of this study was to study the efficiency of marine fish amino acid. KN – OYV – 02 
was carried out at Thaksin University between February and June 2022. The marine fish amino acid was 
sprayed as a foliar of okra every 2nd weeks. The marine fish amino acids were divided into 5 levels 
(treatments) including of 0.00, 1.50, 3.00, 4.50 and 6.00 ml/l. The 0.00 ml/l concentration was to be 
sprayed with as a control treatment. Randomized complete block design (RCBD) was planned for each 
treatment with 4 replications of 20 plants each. Height, leaf width, leaf length, stem width diameter and 
the first day of flowering were statistically differenced for each treatment. While the number of 
branches/plant was not statistically different. The height characteristics (control) was found that the less 
of height plant about 147.66 cm while the leaf width was 147.66 cm. The leaf length were 24.67 and 
24.16 cm, respectively. The first day of flowering found that the values were 5.59 cm and 39.33 days, 
respectively. 

 
Keywords : Okra, Marine fish amino acid, Quality. 
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1 
 

ปริมาณสารแอนโทไซยานินส์และสารต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนจากพื้นที่พุร้อนน้้าเค็ม จังหวัดกระบี่ 
 

ธิดารัตน์ จุทอง1 และ นันทิยา พนมจันทร์2* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพผลหม่อนจากแปลงปลูกของผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้าเค็ม

จังหวัดกระบี่ (แปลงที่ 1) พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานินส์สูงสุดและสูงกว่าตัวอย่างผลหม่อนจากแปลงที่ 
2 และ 3 จากจังหวัดตรังและพัทลุง ตามล้าดับ ซึ่งไม่อยู่ในบริเวณพุร้อนน้้าเค็ม โดยมีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระสงูเท่ากับ 159.64  mol 
TE/g มากกว่าตัวอย่างผลหม่อนที่ปลูกจากแปลงท่ีไม่อยู่ในบริเวณพุร้อนน้้าเค็มถึง 1.3 เท่า และผลหม่อนจากแปลงปลูกทีใ่กล้เคียงพุ
ร้อนน้้าเค็มจังหวัดกระบี่มีปริมาณแอนโทไซยานินส์สูงในทุกอนุพันธ์ที่ตรวจพบซึ่ง มีจ้านวน 3 อนุพันธ์ คือ Cyanidin-3-O-
glucoside chloride, Cyanidin-3-O-rutinoside chloride และ Pelargonidin-3-O-glucoside chloride  ซึ่งมากกว่าตัวอย่าง
ของผลหม่อนทีไ่ม่ได้ปลูกในบริเวณพุร้อนน้้าเค็มเฉลี่ยเท่ากับ 9 เท่า, 6 เท่า และ 18 เท่า ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกหม่อนพบว่าตัวอย่างดินจากแปลงที่ 1 ในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้าเค็มมีค่า pH สูงที่สุดเท่ากับ 7.25 มี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุดเท่ากับ 17.42 mg/kg และสูงมากกว่าแปลงที่ 3 ประมาณ 6 เท่า แต่ปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เท่ากับ 37.62 mg/kg ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแปลงที่ 2 ประมาณ 3.5 เท่า ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดม้ี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 647.17 mg/kg ไม่แตกต่างจากแปลงที่ 2 แต่สูงกว่าแปลงที่ 3 ประมาณ 30 เท่า และผลการวิเคราะห์น้้าใช้ในการ
เพาะปลูกหม่อน พบว่าตัวอย่างน้้าของผู้ประกอบการในแปลงท่ี 1 มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสน้อยกว่าน้้าร่องสวนของแปลงท่ี 3 แต่น้้า
จากแปลงท่ี 1 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และโซเดียม สูงกว่าน้้าท่ีใช้ในแปลงปลูกทีไ่ม่ได้อยู่ในบริเวณพุร้อนน้้าเค็ม 
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Anthocyanins and Antioxidant Content of Mulberries from Saltwater Springs in  
Krabi Province 

 
Thidarat Juthong1 and Nantiya Panomjan2*  

 
Abstract 

The purposes of this study were to determine of anthocyanins and antioxidant activity of mulberries 
from farmer in the area nearby Saltwater Hot Springs in Krabi Province (Plot No. 1). Then, the results were 
compared with Plot No. 2 and 3 from Trang and Phatthalung Provinces, respectively where non-cultivated 
mulberries in the area nearby Saltwater Hot Springs. The results showed that cultivated mulberries in the area 
nearby Saltwater Hot Springs revealed the highest anthocyanins content and antioxidant activity. The antioxidant 
activity by DPPH assay was 159.64  mol TE/g that higher than mulberries from non-cultivated mulberries in the 
area nearby Saltwater Hot Springs about 1.3 times. The amount of anthocyanins in the form of Cyanidin-3-O-
glucoside chloride, Cyanidin-3-O-rutinoside chloride and Pelargonidin-3-O-glucoside chloride were also higher 
than samples from non-cultivated mulberries in the area nearby Saltwater Hot Springs about 9, 6 and 18 times. 
The soil composition used for mulberries cultivation was analyzed. It was found that the soil samples from Plot 
No. 1 had the highest pH of 7.25 and the highest phosphorus content was 17.42 mg/kg. It was 6 times higher 
than cultivation of mulberries in Plot No. 3. However, the exchangeable potassium content was 37.62 mg/kg, 
which was 3.5 times lower than cultivation of mulberries in Plot No. 2. The highest exchangeable potassium 
content was 647.17 mg/kg, which was not different from Plot No. 2, but 30 times higher than from Plot No. 3. 
Furthermore, the results of water analysis used for mulberries cultivation of the entrepreneur in Plot No. 1 
contained less phosphorus than the water samples of Plot No. 3. Whereas, the content of potassium, calcium 
and sodium of water sample was higher than the water used in the plating that were not in the area of Saltwater 
Hot Springs.  
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จุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 เพศเมีย 
 

อัคนี ผิวหอม* 
 

บทคัดย่อ 

 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 เป็นสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่กระจายตัวในทุกภาคของ
ประเทศไทย แต่พบเจอได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีพฤติกรรมในการด้ารงชีวิตอยู่ใต้ดิน จึงท้าให้ขาดแคลนข้อมูลบางประการ ดังนั น 
งานวิจัยครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา จุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 
1960 เพศเมีย น้าทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่าเพศเมีย 5 ตัวมาศึกษาด้วยเทคนิคพาราฟินและย้อมเนื อเยื่อแผ่นบางด้วยสีฮีมาทอก
ไซลินและอิโอซิน ผลการศึกษา พบว่า ทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่าเพศเมียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทวารร่วมส่วนหน้าและทวาร
ร่วมส่วนท้าย ซึ่งทวารร่วมส่วนหน้ามีเนื อเยื่อบุผิวแบบเซลล์ทรงสูงเรียงซ้อนกันหลายชั นและมีชั นกล้ามเนื อบาง เซลล์บุผิวมีการสรา้ง
สารเมือก นอกจากนี  ในส่วนของทวารร่วมส่วนหน้ามีท่อน้าไข่และกระเพาะปัสสาวะมาเปิดเข้าอีกด้วย ขณะที่ทวารร่วมส่วนท้ายมี
เซลล์บุผิวเป็นแบบเซลล์ทรงลูกบาศก์เรียงซ้อนกันหลายชั น ไซโทพลาซึมมีปริมาณน้อยและที่ส่วนปลายของทวารร่วมส่วนท้าย
เนื อเยื่อบุผิวเปลี่ยนเป็นเซลล์รูปร่างแบนซ้อนกันหลายชั นและด้านบนของเซลล์มีเคอราติน ส่วนชั นกล้ามเนื อของทวารร่วมส่วนท้าย
มีความหนามากกว่าทวารร่วมส่วนหน้า ผลการศึกษาสามารถน้าไปเป็นข้อมูลพื นฐานทางด้านจุลกายวิภาคของเขียดงูซึ่งสามารถใช้
เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านสรีวิทยาได้ 
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Microanatomy of the cloaca of female Koh Tao Caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 
1960 

 
Akkanee Pewhom* 

 

Abstract 
Ichthyophis kohtaoensis is a caecilian distribute in every parts of Thailand. But it is rarely found due to 

its fossorial behavior.  Therefore, some information is deficiency.  The aim of this study is to study the 
microanatomy of the female cloaca of Koh Tao caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960.  The 5 female 
cloaca were prepared for paraffin technique and stained with hematoxylin and eosin. The results show that the 
female cloaca is divided into the anterior and posterior parts.  The anterior part has stratified columnar 
epithelium and thin muscular layer. The epithelial cells secrete mucus. In addition, the two oviducts and urinary 
bladder opened into the anterior part.  The posterior cloaca is lined by stratified cuboidal epithelium with few 
cytoplasm and the terminal part of the posterior cloaca has keratinized stratified squamous epithelium.  The 
muscularis of posterior cloaca is thicker than the anterior part.  The result of this study will provide basic 
knowledge for understanding the microanatomy of the caecilian and it will be useful for physiological study. 
 
Keywords : Microanatomy, Cloaca, Koh Tao caecilian  
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จุลกายวิภาคของไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792 
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บทคัดย่อ 
ปลากดหัวโม่งเป็นปลาที่พบได้ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนีค้ือ เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคของ

ไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792 โดยน าปลากดหัวโม่งจากทะเลสาบสงขลาจ านวน 5 ตัวมาท าสลบ
และผ่าเปิดหน้าท้องและแยกไตออกมาผ่านข้ันตอนทางเทคนิคพาราฟิน ตัดช้ินเนื้อไตให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางหนา 5 ไมโครเมตร
ด้วยเครื่องโรตารีไมโครโตมและน าไปย้อมสีฮีมาทอกไซลินและอิโอซิน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ไตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
หน้า ส่วนกลางและส่วนท้าย ภายในเนื้อไตทั้ง 3 ส่วนประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ รีนัล คอร์พัสเซิล  ท่อส่วนต้น ท่อ
ส่วนปลาย ท่อไตรวม ท่อโอพิสโตเนปฟริก เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์และเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ ไตส่วน
หน้ามีหลอดเลือด เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์และเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์จ านวนมาก แต่มีรีนัล คอร์
พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายจ านวนน้อย ในทางกลับกัน รีนัล คอร์พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นจากไตส่วนกลางไปส่วนท้าย ส่วนเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์และเนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์ มีจ านวน
น้อยลงจากไตส่วนหน้าไปทางไตส่วนท้าย สรุปได้ว่าไตของปลากดหัวโม่งส่วนหน้ามีหน้าที่หลักในการสร้างเม็ดเลือดและ
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ขณะที่ไตส่วนท้ายมีหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการกรองเลือด ดูดกลับและขับของเสีย 
 
ค าส าคัญ: ไต ปลากดหัวโม่ง เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์ เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ 
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Microanatomy of the kidney of the spotted catfish Arius maculatus Thunberg, 1792 
 

Akkanee Pewhom* 
 

Abstract 
The spotted catfish is found in the Songkhla lagoon.  The objective of this study is to study the 

microanatomy of the kidney of the spotted catfish Arius maculatus Thunberg, 1792. The 5 spotted catfishes 
were collected from Songkhla lagoon and the fishes were sacrificed.  The kidneys were removed then 
processed to be prepared for histological technique. The 5 µm sections of kidney tissue were cut with rotary 
microtome and stained with hematoxylin- eosin.  The results show that the kidney divide into three parts 
namely, anterior, middle and posterior parts.  Inside the kidneys there are a basic structure namely, renal 
corpuscle, proximal tubule, distal tubule, collecting duct, opisthonephric duct, lymphoid tissue, intertubular 
tissue and melanomacrophage center.  The anterior part has many blood vessels, lymphoid tissues, 
intertubular tissues and melanomacrophage centers but has few renal corpuscles, proximal tubules and 
distal tubules.  On the contrary, the numbers of renal corpuscle, proximal and distal tubule are increased 
from the middle to posterior portion but the numbers of lymphoid tissue, intertubular tissue and 
melanomacrophage center are decreased from the anterior to posterior portion.  It can be concluded that 
the functional significance of the anterior kidney is blood cell forming and immune system whereas the 
function of the posterior portion is filtration, reabsorption and excretion.    
 
Keywords : Kidney, Spotted catfish,  Lymphoid tissue, Intertubular tissue, Melanomacrophage center 
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ผลการใช้ผักตบชวาป่นผสมเอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี  
ครวญ บัวคีรี1, ปาริฉัตร คงด า2, ตสันีม อูเซ็ง2 ทวีศักดิ์ ทองไฝ3 และ มงคล เทพรัตน4์ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหาร (10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร) ร่วมกับ
การใช้เอนไซม์ไฟเตส 0.05 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี  วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยใช้เป็ดเทศกบินทร์บุรีคละเพศ อายุ 7 วัน จ านวน 90 ตัว แบ่งเป็น 3 
กลุ่มๆ ละ 3 ซ้ าๆ ละ 10 ตัว ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารควบคุม (ไม่ใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส) 
กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารผสมผักตบชวาป่น 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส และกลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารผสมผักตบชวา
ป่น 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส ท าการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยน้ าหนักเริ่มต้นของเป็ดทดลองไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  ผลการทดลองพบว่า น้ าหนักสุดท้ายของเป็ดทดลองที่ได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหารไม่แตกต่างจากกลุ่มอาหารควบคุม แต่สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  ขณะที่น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตและปรมิาณอาหารที่กินของเป็ดที่ได้รับผักตบชวา
ป่นที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร สูงกว่าเป็ดที่ได้รับผักตบชวาป่นท่ีระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร และทั้งสองกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุม อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพ
การใช้อาหารไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกลุ่มอาหารควบคุม (P>0.05) นอกจากนี้ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1
กิโลกรัมของเป็ดที่ได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารมีต้นทุนต่ ากว่ากลุ่มอาหารควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า การใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหาร 10 ร่วมกับการใช้เอนไซม์ไฟเตส 0.05 
เปอร์เซ็นต์ สามารถช่วยลดทุนค่าอาหารและไม่มีผลกระทบต่อน้ าหนักส่งตลาด 

ค าส าคัญ: เป็ดเทศกบินทร์บรุี, ผักตบชวาป่น, สมรรถภาพการผลิต, เอนไซมไ์ฟเตส 
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Effects of water hyacinth meal mixed with phytase enzyme in rations on production 
performance of Kabinburi muscovy ducks 

Kruan Buakeeree1, Parichat Kongdam2, Tasneem Useng2 and Mongkol Thepparat3 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the effects of water hyacinth meal ( WHM)  in rations ( 10 
and 20 %) with phytase enzyme (0.05%) on production performance of Kabinburi muscovy ducks. Ninety ducks, 
aged 7 days and mixed genders were randomly allocated to 3 groups.  Each group had 3 replications with 10 
ducks per replication.  Each group received feed mixed WHM in three different levels following:  Control group 
(no using WHM and phytase enzyme), Group II: the feed mixed WHM 10% and phytase enzyme, and Group III: 
the feed mixed WHM 20% and phytase enzyme. The experimental period were 8 weeks. The initial body weight 
all group were not significant ( P>0. 05) .  The results showed that, the final body weights Group II were not 
different from the control group.  However, it was highly significantly than Group III (P<0.01) .  The body weight 
gain, average daily gain and feed intake of Group II were higher than Group III and both groups had lower mean 
values than control group highly significantly (P<0.01) .  However, the results showed that the feed conversion 
ratio of Group II and Group III were not statistically different from the control group ( P>0. 05) .  In addition, the 
feed conversion per gain of  Group III was lower than the control group (P<0.05) .  From this study it could be 
concluded that WHM 10 % with 0.05 percent phytase enzyme was able to reduce feed costs and had no effect 
on the market weight. 

Keywords: Kabinburi Muscovy Ducks, Water Hyacinth Meal, Production Performance, Phytase 
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ผลของซีรัมจากสัตว์ชนิดต่าง  ๆต่อการเจริญของสเต็มเซลล์กล้ามเนื้อของไก่ด า 

รุ่งระวี  ไชยยอด1  วันกุศล ชนะสิทธิ2์ และมณฑล เลิศวรปรีชา2* 

บทคัดย่อ 

การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยที่ส าคัญหลาย ๆ ด้าน เช่น การเพาะเลี้ยงไวรัส การผลิตวัคซีน  
และใช้เป็นโมเดลส าหรับการศึกษากลไกทางชีวภาพในระดับอณูชีวโมเลกุลภายในเซลล์ ปัจจุบันมีการน าเซลล์เพาะเลี้ยงมาใช้เป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนเพื่อทดแทนเนือ้สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์จ าเป็นต้องใช้อาหารพิเศษและต้องเสริมดว้ยซีรัมจากสตัว์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรบั
การเจริญและเพิ่มจ านวนเซลล์ ซีรัมสัตว์ที่มีรายงานน ามาใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ คือ ซีรัมจากลูกโค (Fetal Bovine Serum: FBS) ซีรัมจากม้า 
(Horse Serum: HS) และจากไก่ (Chicken Serum: CKS) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซีรัมของสัตว์ทั้งสาม
ชนิดต่อการเจริญของเซลล์เพาะเลี้ยง ในการศึกษานี้ใช้สเต็มเซลล์กล้ามเนื้อที่แยกจากไก่ด าเป็นโมเดล เพื่อศึกษาผลของซีรัมต่อการเจริญของ
เซลล์ โดยในการเลี้ยงเซลล์จะใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) ที่เสริมด้วยซีรัมจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
ความเข้มข้น 10 % และติดตามการเจริญของเซลล์โดยเทคนิค MTT assay  เมื่อเลี้ยงเซลล์เป็นเวลา 7 วัน ผลการศึกษา พบว่าแนวโน้มการ
เจริญของเซลล์สูงสุด คือ เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารที่เสริมด้วย FBS 10 % โดยเซลล์เพิ่มจ านวนได้สูงสุดจากเซลล์เริ่มต้น 5x105 cells เป็น 
1.9x106 cells รองลงมา คือ เซลล์ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม CKS โดยเซลล์เพิ่มจ านวนจากเซลล์เริ่มต้น 5x105 cells เป็น 1.6X106 cell ขณะที่
เซลล์ที่เลี้ยงในอาหารเสริม HS พบอัตราการเจริญต่ าสุดเท่ากับ 7.74x 105  cell เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติเปรียบเทียบข้อมูลการเจริญของ
เซลล์ในทุกวัน 7 พบว่าอัตราการเจริญของเซลล์ที่ เลี้ยงในอาหารที่ เสริมด้วย FBS และ CKS ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ   
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าซีรัมจากไก่  อาจจะสามารถน ามาพัฒนาเป็นซีรัมส าหรับการเลี้ยงเซลล์บางชนิดได้ในอนาคต 
โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับซีรัมจากลูกโค และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของเลือดไก่ท่ีไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง  
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ผลของซีรัมจากสัตว์ชนิดต่าง  ๆต่อการเจริญของสเต็มเซลล์กล้ามเนื้อของไก่ด า 

รุ่งระวี  ไชยยอด1  วันกุศล ชนะสิทธิ2์ และมณฑล เลิศวรปรีชา2* 

บทคัดย่อ 
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และใช้เป็นโมเดลส าหรับการศึกษากลไกทางชีวภาพในระดับอณูชีวโมเลกุลภายในเซลล์ ปัจจุบันมีการน าเซลล์เพาะเลี้ยงมาใช้เป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนเพื่อทดแทนเนือ้สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์จ าเป็นต้องใช้อาหารพิเศษและต้องเสริมดว้ยซีรัมจากสตัว์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรบั
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Effect of different animal serums on Proliferation of Myosatellite Stem Cell from Black-Bone 
Chicken 

Rungravee Chaiyod 1 Wankuson Chanasit2  Monthon Lertworapreecha2* 

Abstract 

Animal cell culture is used as a tool for many important research areas, such as virus culture, and vaccine production 
and is used as a model for studying biological mechanisms at the molecular biomolecule level within cells. Cell cultures are 
now attractive as meat substitutes and a protein food source. In cell culture, a special diet is required and must be 
supplemented with animal serum, which is an important factor for cell growth and proliferation. Currently, the most 
extensive animal serum for cell culture is Fetal Bovine Serum (FBS), Horse Serum, (HS), and Chicken Serum (CKS). However, 
the efficacy of those three animal serums on cell culture growth has not been reported. In this study, the myosatellite stem 
cells of the black-bone chicken was used as a model to study the effect of serum on cell growth. Dulbecco's Modified Eagle 
Medium (DMEM) supplemented with 10% of different types of serum was used in cell cultures and the cell growth was then 
monitored by the MTT assay technique for 7 days of cultivation. The results clearly showed that cell proliferation tendency 
was highest when cultured cells in an FBS-enriched DMEM medium, the maximum cell count increased from a baseline of 
5x105 cells to 1.9x106 cells and followed by cells cultured in DMEM supplemented with CKS, which an increase in cell 
proliferation from 5x105 cells 1.6x106 cells whereas the cells cultured in the HS supplement showed the lowest growth rate 
of 7.74x105cells. A statistical comparison on day 7 between the growth rate of cells grown in FBS, CKS, and HS supplemented 
medium showed that no significantly different was observed between FBS and CKS.   

Therefore, the chicken serum might be possible to develop as a serum for certain cell cultures in the future with 
similar efficacy to that of fetal bovine serum, in addition, it may help increase the value of chicken blood  
that is not being used for alternative applications. 

 
Keywords: Cell proliferation, Serum, Myosatellite stem cell 
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ผลของการใช้แป้งกล้วยน ้าว้าทดแทนแป้งสาลีที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์คุกกี  
พรพิมล มะยะเฉยีว1* พิมลพรรณ ปันยุทโท2 เยาวเรศ แซห่ลี2 

บทคัดย่อ 

แป้งกล้วยเป็นแหล่งส าคัญของแป้งต้านทานการย่อย (Resistance starch) ที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร
และระบบย่อยอาหาร อุดมไปด้วยไฟโตเคมิคอล (phytochemicals) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผล
ของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยน้ าว้าดิบในการผลิตซอฟต์คุกกี้ โดยทดแทนปริมาณแป้งสาลีที่ระดับ เปอร์เซ็นต์
แตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100% (โดยน้ าหนัก) ท่ีมีต่อคุณภาพของซอฟต์คุกกี้ จากการศึกษาพบว่า 
การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยส่งผลให้ค่าความสว่าง (L*) ของซอฟต์คุกกี้ต่ ากว่าซอฟต์คุกกี้ที่ท าจากแป้งสาลีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของซอฟต์คุกกี้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ความกว้างและอัตราการแผ่ขยายตัว (Spread ratio) ของซอฟต์คุกกี้ลดลง ซอฟต์คุกกี้ท่ีมีการทดแทนด้วยแป้งกล้วย 20 
และ 40% มีค่าความแข็ง (Hardness) อยู่ในช่วง 208.72-213.63 N/mm สูงกว่าสูตรแป้งสาลีและสูตรท่ีทดแทนแป้ง
กล้วยที่ระดับเปอร์เซ็นต์อื่น ๆ ผลการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า ซอฟต์คุกกี้สูตรแป้งสาลี 100% และ
สูตรทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วย 40% ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ ความกรอบและ
ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกับซอฟต์คุกกี้สูตรแป้งสาลี โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในช่วง 6.08-6.18 หรือชอบ
ปานกลาง  

ค้าส้าคัญ:  แป้งกล้วย ซอฟต์คุกกี้ อัตราการแผ่ขยายตัว  
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Effect of Banana Flour Substitute for Wheat Flour on Quality of Soft Cookie 
Pornpimon Mayachiew1* Phimonphan Panyutto2 and Yaowaret Saelee2 

Abstract 

 Banana flour is an important source of resistance starch which beneficial for gastrointestinal 
tract and digestive system. Banana flour has abundant phytochemicals which provide health benefits. 
In this research, the effect of percentage of banana (Musa ABB cv. Kluai 'Namwa') flour substitution [0, 
20, 40, 60, 80 and 100 (% w/w)] for wheat flour on the soft cookie qualities were investigated. 
According to the results, the substitution of wheat flour with banana flour resulted in the significant 
decrease in lightness (L*) of soft cookies compared to control sample made with whole wheat flour 
(p<0.05). The use of banana flour resulted in less yellowness soft cookies with increasing the 
substitution level. A decrease in width and spread ratio of soft cookies with the increasing in 
fortification level was recorded. At 20 and 40% substitution level, the hardness of soft cookies were in 
the range of 208.72-213.63 N/mm which higher than control ones and other banana flour substitution 
levels. Regarding to the sensory evaluation, both wheat flour 100% and 40% substitution level of 
banana flour showed no significant differences in terms of appearance, color, flavor, taste, crispiness 
and overall preference acceptable, obtaining an average rating in the range of 6.08-6.18 with like 
moderately.  

Keywords : Banana flour, Soft cookie, Spread ratio 
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     ความสามารถผลิตกรดแกมมา-อะมิโนบิวทริิก (กาบา) ของแลคโตบาซิลลัสและบาซิลลัสที่แยกได้จากมูลสุกร 

เบญญาภา ประกจิ1 , กิตติยา คงกุล2 , วันกุศล ชนะสิทธ์3 และมณฑล เลิศวรปรีชา3* 

บทคัดย่อ 

       กรดแกรมมา อะมิโนบิวทิริก (γ-aminobutyric acid: GABA)  เป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโนที่ไม่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน  
ท าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ยับยั้งระบบประสาทส่วนกลาง สาร GABA พบมากในเมล็ดธัญพืชที่ก าลังงอก โดยเฉพาะเมล็ดข้าว
งอก มนุษย์และสัตว์สามารถสร้างสาร GABA ได้เอง ในปริมาณต่ า ๆ  นอกจากนี้ยังพบว่าแบคทีเรีย Lactobacillus และ Bacillus หลาย
ชนิดสามารถผลิต GABA โดยใช้กรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสาร GABA ของเช้ือ 
Lactobacillus และ Bacillus ที่แยกได้จากมูลสุกรพื้นเมือง โดยการเพาะเลี้ยงเช้ือ Lactobacillus ในอาหาร De Man Rogosa and 
Sharpe (MRS) ที่เสริม monosodium glutamate (MSG) แล้วไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา 5 วัน และ Bacillus เลี้ยงในอาหาร 
Luria-Bartani (LB) ทีเ่สริม MSG แล้วไปเขย่าที่ 100 rpm อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา 5 วันเมื่อ ครบก าหนดน าแบคทีเรียทั้งสองชนิดไปปัน่
เหวี่ยงแยกส่วนใสเพื่อไปวิเคราะห์การสังเคราะห์สาร GABA ด้วยวิธี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) พบว่า 
Lactobacillus สังเคราะห์สาร  GABA ได้สูงสุด คือ ไอโซเลท B87, B144, B17, B4 และ LG1.6 ปริมาณ GABA ที่ตรวจพบคือ 2,244 
pg/mL, 2,224 pg/mL, 2,144 pg/mL, 2,112 pg/mL และ2,096 pg/mL ตามล าดับ และเช้ือ Bacillus ที่สังเคราะห์สาร  GABA ได้สูงสดุ 
คือ NL1.2, A10.2, NL1.5, A9.1 และ NM2.2 ปริมาณ GABA ที่ตรวจพบ คือ 2,216 pg/mL, 2,148 pg/mL, 2,136 pg/mL, 2,120 pg/mL 
และ 2,044 pg/mL ตามล าดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียทั้งสองกลุ่มสามารถสังเคราะห์ GABA ได้ ดังนั้น แบคทีเรียที่ผลิต
กาบาที่แยกได้จากมูลสุกรพื้นเมืองจึงคาดว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับการพัฒนาสารเติมแต่งอาหารที่มีประสิทธิภาพส าหรับสัตว์ใน
อนาคต 
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Gamma-Aminobutyric (GABA) Acid Producing Ability of Lactobacillus and Bacillus Isolated from 
Swine Manure  

Benyapa Prakit1 Kittiya Khongkooland2 Wankuson Chanasit3 Monthon Lertworapreecha3* 

Abstract 

Gamma (γ ) -aminobutyric acid (GABA) is a non-protein amino acid derivative that acts as a central nervous 
system neurotransmitter inhibitor. Many lactic and Bacillus bacteria can produce GABA using glutamic acid as a precursor. 
Therefore, this research studied the GABA-producing ability of Lactobacillus, and Bacillus isolated from indigenous pig 
manure. Lactobacillus was cultured in De Man Rogosa and Sharpe (MRS) medium, while Bacillus was cultured in Luria-
Bertani (LB) broth, both media were supplemented with monosodium glutamate (MSG). The bacteria were incubated at 
30 °C in a shaker incubator at 100 rpm for 5 days.  The GABA synthesis was analyzed by t h e  Enzyme- Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA) technique. The highest GABA-producing Lactobacillus were the isolates B87 (2,244 pg/mL), 
B144 (2,224 pg/mL) , B17 (2,144 pg/mL) , B4 (2,112 pg/mL) , and LG1.6 (2,096 pg/mL) , respectively.  The highest GABA-
producing Bacillus were the isolates NL1.2 (2,216 pg/mL), A10.2 (2,148 pg/mL), NL1.5 (2,136 pg/mL), A9.1 (2,120 pg/mL) 
and NM2.2 (2,044 pg/mL) respectively. These results indicated that both groups of bacteria could synthesize GABA. 
Therefore, GABA-producing bacteria isolated from indigenous pig manure are expected to be good candidates for the 
future development of an effective feed additive for animals. 

 

Keywords: Gamma-aminobutyric acid, Lactobacillus spp. , Bacillus spp. 
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การตรวจหาเชื้อก่อโรคสไปโรพลาสม่าในผึ้งสายพันธุ์ Apis cerana ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค 
Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 
ศศิประภา ครองแดง1* 

 
บทคัดย่อ 

สไปโรพลาสม่า (Spiroplasma) เป็นกลุ่มจีนสัของแบคทีเรียมีการจดัล าดบัคลาส คือ  Mollicutes แบคทีเรียในกลุม่ 
สไปโรพลาสม่า นั้นเป็นกลุม่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก เคลื่อนทีไ่ด้ และไม่มผีนังเซลล์ จดัอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวก โดย
ปกติแล้วสไปโรพลาสม่าถือได้ว่าเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในผึ้งน้ าหวาน เช่น ผึ้งพันธุ์หรือผึ้งสายพันธ์ุยุโรป (Apis 
mellifera) แต่ในปัจจุบันนั้นพบว่า ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดโรคในผึ้งพันธุ์เท่าน้ัน ยังสามารถก่อให้เกดิโรคในผึ้งกลุ่มที่อยู่อย่าง
สันโดษ (solitary bees) และผึ้งหึ่ง (bumble bees) อีกด้วย ในขณะนี้ กลุ่มของสไปโรพลาสม่าทีม่ีรายงานว่าก่อนโรคในผึ้งมี
อยู่ด้วยกัน 2 สายพันธ์ุ คือ Spiroplasma apis และ Spiroplasma melliferum ส าหรับสายพันธุ์ S. apis น้ัน ได้ถูกรายงานว่า
เป็นสาเหตุของอาการเกิดโรคในผึ้งที่มีความผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “สไปโรพลาสโมซิส 
(spiroplasmosis)” หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ “โรคเดือนพฤษภาคม (May disease)”  อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่มีการรายงานว่า
พบการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในตัวอย่างผึ้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุม่ผึ้งสายพนัธุ์พ้ืนเมืองของไทยหรือผึ้งโพรง 
(Apis cerana) ดังนั้นในการวิจยัครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในผึ้งโพรงของไทยโดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า 
multiplex polymerase chain reaction (PCR) จากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่า ในจ านวน 24 ตัวอย่างรังผึ้งโพรงของไทยนั้น มี
จ านวน 2 รังท่ีพบการติดเช้ือ S. apis (ตัวอย่างที่ CN5 และ CN13)  โดยปรากฏให้เห็นแถบของดีเอน็เอชัดเจน และพบว่ามี 6 
ตัวอย่างจากรังผึ้ง มีการปรากฏของแถบดีเอ็นเอ แต่อย่างไรก็ตามพบวา่ ไม่สามารถระบุกลุ่มของ S. melliferum ได ้และไม่พบการ
ติดเชื้อจากตัวอยา่งทั้งหมด 18 ตัวอย่างด้วยกัน ดังน้ัน จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าจากการตรวจหาการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าใน
ผึ้งเบื้องต้น พบว่าเชื้อสไปโรพลาสม่าสามารถตรวจหาได้ในตัวอย่างผึ้งโพรงของประเทศไทยและการวจิัยครั้งนี้เป็นการรายงาน
ผลการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและมีข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาเรื่องการตดิเช้ือของ
แบคทีเรียกลุ่มนี้ต่อไปอย่างเข้มข้นในอนาคต 
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สไปโรพลาสม่า (Spiroplasma) เป็นกลุ่มจีนสัของแบคทีเรียมีการจดัล าดบัคลาส คือ  Mollicutes แบคทีเรียในกลุม่ 
สไปโรพลาสม่า นั้นเป็นกลุม่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก เคลื่อนทีไ่ด้ และไม่มผีนังเซลล์ จดัอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวก โดย
ปกติแล้วสไปโรพลาสม่าถือได้ว่าเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในผึ้งน้ าหวาน เช่น ผึ้งพันธุ์หรือผึ้งสายพันธ์ุยุโรป (Apis 
mellifera) แต่ในปัจจุบันนั้นพบว่า ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดโรคในผึ้งพันธุ์เท่าน้ัน ยังสามารถก่อให้เกดิโรคในผึ้งกลุ่มที่อยู่อย่าง
สันโดษ (solitary bees) และผึ้งหึ่ง (bumble bees) อีกด้วย ในขณะนี้ กลุ่มของสไปโรพลาสม่าทีม่ีรายงานว่าก่อนโรคในผึ้งมี
อยู่ด้วยกัน 2 สายพันธ์ุ คือ Spiroplasma apis และ Spiroplasma melliferum ส าหรับสายพันธุ์ S. apis น้ัน ได้ถูกรายงานว่า
เป็นสาเหตุของอาการเกิดโรคในผึ้งที่มีความผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “สไปโรพลาสโมซิส 
(spiroplasmosis)” หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ “โรคเดือนพฤษภาคม (May disease)”  อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่มีการรายงานว่า
พบการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในตัวอย่างผึ้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุม่ผึ้งสายพนัธุ์พ้ืนเมืองของไทยหรือผึ้งโพรง 
(Apis cerana) ดังนั้นในการวิจยัครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในผึ้งโพรงของไทยโดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า 
multiplex polymerase chain reaction (PCR) จากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่า ในจ านวน 24 ตัวอย่างรังผึ้งโพรงของไทยนั้น มี
จ านวน 2 รังท่ีพบการติดเช้ือ S. apis (ตัวอย่างที่ CN5 และ CN13)  โดยปรากฏให้เห็นแถบของดีเอน็เอชัดเจน และพบว่ามี 6 
ตัวอย่างจากรังผึ้ง มีการปรากฏของแถบดีเอ็นเอ แตอ่ย่างไรก็ตามพบวา่ ไม่สามารถระบุกลุ่มของ S. melliferum ได ้และไม่พบการ
ติดเชื้อจากตัวอยา่งทั้งหมด 18 ตัวอย่างด้วยกัน ดังน้ัน จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าจากการตรวจหาการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าใน
ผึ้งเบื้องต้น พบว่าเชื้อสไปโรพลาสม่าสามารถตรวจหาได้ในตัวอย่างผึ้งโพรงของประเทศไทยและการวจิัยครั้งนี้เป็นการรายงาน
ผลการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและมีข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาเรื่องการตดิเช้ือของ
แบคทีเรียกลุ่มนี้ต่อไปอย่างเข้มข้นในอนาคต 

 
ค าส าคัญ :  ผึ้งน้ าหวาน, สไปโรพลาสม่า, ผึ้งโพรง, โรคในผึ้ง, มลัติเพลคพีซีอาร ์
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The Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) Detection of Bacterial Pathogen, 
Spiroplasma sp. in Asian Honey Bees; Apis cerana in Thailand 

 
Sasiprapa Krongdang* 

 
Abstract 

 Spiroplasma is a genus of the class Mollicutes and comprises a group of small, motile, wall-less 
descendants of Gram-positive bacteria with helical morphology and a cytoskeleton. The bacteria were 
described as pathogens not only of the European honey bees, Apis mellifera, but also solitary bees and 
bumble bees. Two honey bee pathogens Spiroplasma apis and Spiroplasma melliferum. S. apis was 
descripted as causative agent of disease in adult bees that showing symptoms of a disorder predominantly 
during the spring using the terms “spiroplasmosis” and “May disease” in honey bees. However, no report 
of Spiroplasma infection has been addressed in Thailand and Asian honey bee, Apis cerana. Here, a 
multiplex polymerase chain reaction (PCR) method was applied in primary test for screening Spiroplasma 
infection.  In the results, we found that out of twenty-four samples, two colonies showed clearly band 
pattern of S. apis from Chiang Mai and Lampang (CN5 and CN13). Six of all showed yield band products but 
could not define species and eighteen colonies showed absent infection. Finally, we noticed that bacterial 
pathogen Spiroplasma sp. could infect in A.  cerena and we elaborate on these early finding and report for 
the first time the presence of Spiroplasma sp. in A. cerana in Thailand and comprehensive study would be 
continued in future works. 
Keywords: Honey bees, Spiroplasma, Apis cerana, Bee pathogens, Multiplex PCR 
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การค้นหา Dipterocarpus alatus ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม 
จากแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยเครื่องหมาย SCoT 

 
ปรียา พวงส าลี หวังสมนึก* 

 
บทคัดย่อ  

 
โลกสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. 

Don เป็นหนึ่งในห้าชนิดพืชท้องถิ่นที่มีความส าคัญสูงสุดในการอนุรักษ์พันธุกรรมในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม้ป่าอนุรักษ์
ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ริเริ่มการอนุรักษ์ต้นยางนานอกถิ่นโดยปลูกต้นกล้าประมาณเจ็ดร้อยต้นในพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ได้แก่ (1) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องหมาย SCoT ใน
การระบุความต่างทางพันธุกรรมของต้นยางนา (2) หาแนวทางการสร้าง core collection ของต้นยางนาจากแปลงอนุรักษ์
นอกถ่ินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้สุ่มเลือกยางนามา 30 ต้น จาก 6 แปลงย่อยของพื้นที่อนุรักษ์นอกแหล่งก าเนิดนี้ 
คัดเลือกไพรเมอร์ Start Codon Targeted (SCoT) 36 ชนิด จากดีเอ็นเอรวมจากยางนาแต่ละแปลงจ านวน 6 ชุด ได้ไพรเมอร์ 
18 ชนิดที่เหมาะสมส าหรับการวินิจฉัยความหลากหลายทางพันธุกรรมมีค่า polymorphic information content (PIC) อยู่
ระหว่าง 0.36–0.45 ซึ่งให้ผลผลิตแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 160 แถบ จัดยางนา 30 ต้น ได้เป็น 3 กลุ่ม ตามวิธี Unweighted Pair 
Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) โดยใช้ค่าความต่างทางพันธุกรรมของ Dice ความแตกต่างทางพันธุกรรม
โดยเฉลี่ยของแต่ละต้นยางนาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.41 จึงสรุปได้ว่าเครื่องหมาย SCoT ระบุการแปรผันทางพันธุกรรมที่มี
อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์นอกแหล่งก าเนิดนี้ได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒา core collection ที่เป็นตัวแทนของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของยางนาทั้งหมดได้ 
 
 
 
ค าส าคัญ : ยางนา, การอนุรักษ์นอกถิ่น, แหล่งเชื้อพนัธุกรรมพืข, เคร่ืองหมายโมเลกุล SCoT, core collection 
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การค้นหา Dipterocarpus alatus ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม 
จากแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยเครื่องหมาย SCoT 

 
ปรียา พวงส าลี หวังสมนึก* 

 
บทคัดย่อ  

 
โลกสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. 

Don เป็นหนึ่งในห้าชนิดพืชท้องถิ่นที่มีความส าคัญสูงสุดในการอนุรักษ์พันธุกรรมในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม้ป่าอนุรักษ์
ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ริเริ่มการอนุรักษ์ต้นยางนานอกถิ่นโดยปลูกต้นกล้าประมาณเจ็ดร้อยต้นในพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ได้แก่ (1) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องหมาย SCoT ใน
การระบุความต่างทางพันธุกรรมของต้นยางนา (2) หาแนวทางการสร้าง core collection ของต้นยางนาจากแปลงอนุรักษ์
นอกถิ่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้สุ่มเลือกยางนามา 30 ต้น จาก 6 แปลงย่อยของพื้นที่อนุรักษ์นอกแหล่งก าเนิดนี้ 
คัดเลือกไพรเมอร์ Start Codon Targeted (SCoT) 36 ชนิด จากดีเอ็นเอรวมจากยางนาแต่ละแปลงจ านวน 6 ชุด ได้ไพรเมอร์ 
18 ชนิดที่เหมาะสมส าหรับการวินิจฉัยความหลากหลายทางพันธุกรรมมีค่า polymorphic information content (PIC) อยู่
ระหว่าง 0.36–0.45 ซึ่งให้ผลผลิตแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 160 แถบ จัดยางนา 30 ต้น ได้เป็น 3 กลุ่ม ตามวิธี Unweighted Pair 
Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) โดยใช้ค่าความต่างทางพันธุกรรมของ Dice ความแตกต่างทางพันธุกรรม
โดยเฉลี่ยของแต่ละต้นยางนาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.41 จึงสรุปได้ว่าเครื่องหมาย SCoT ระบุการแปรผันทางพันธุกรรมที่มี
อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์นอกแหล่งก าเนิดนี้ได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒา core collection ที่เป็นตัวแทนของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของยางนาทั้งหมดได้ 
 
 
 
ค าส าคัญ : ยางนา, การอนุรักษ์นอกถิ่น, แหล่งเชื้อพนัธุกรรมพืข, เคร่ืองหมายโมเลกุล SCoT, core collection 
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Searching for the genetically diverse Dipterocarpus alatus  
from the ex-situ conservation based on SCoT markers 

 
Preeya Puangsomlee Wangsomnuk* 

 
Abstract 

 
The world is losing biodiversity due to the increase in human population.  Dipterocarpus alatus 

Roxb.  ex G.  Don is one of the five most important local plant species in Thailand for genetic conservation, 
and is one of the conserved forest trees in the plant conservation project under the Royal Initiative of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  Khon 
Kaen University has initiated the ex-situ conservation of D. alatus by planting about seven hundred seedlings 
in an area of 3 ,200  square meters with the goal of conserving biodiversity.  The aims of this research were 
(1) to assess the feasibility of SCoT markers to identify genetic heterogeneity of D. alatus; (2) to determine 
a core collection of D. alatus from this conservation area. We investigate thirty randomly selected individuals 
from 6 plots. Thirty-six Start Codon Targeted (SCoT) primers were screened using 6 bulked DNA.  Eighteen 
primers, which were suitable for the diagnosis of polymorphisms, had polymorphic information content (PIC) 
in between.  0 .36–0.45, yielding a total of 160  DNA bands.  Thirty accessions were classified into 3  groups 
according to the Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean ( UPGMA)  based on the genetic 
dissimilarity of Dice. The average genetic distance of each D. alatus accession ranged from 0.27 to 0.41. It 
can be concluded that the SCoT markers identified genetic variations that existed in this ex-situ conservation 
area.  This could be exploited to develop a core collection representing the total genetic diversity of D. 
alatus. 
 

 
Keywords: Dipterocarpus alatus, ex situ conservation, plant germplasm, SCoT marker, core collection  
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การตรวจสอบปริมาณอมิโลสกับเครื่องหมายดีเอ็นเอในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดพัทลุงและปัตตานี  
 

เกษศิรินทร์  รัทจร1* ศุภาดา จันทร์เพชร2  และ พัชราภรณ์ รักชุม3 
 

บทคัดย่อ 
คุณภาพการหุงต้มและรับประทานข้าว พิจารณาได้จากความหอม ลักษณะปรากฏ รสชาติ และเนื้อ

สัมผัส ปริมาณอมิโลสเป็นปัจจัยส าคัญของเมล็ดข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพคือมียีนที่มีลักษณะ
ดี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปริมาณอมิโลสและความสัมพันธ์กับเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด 
Simple Sequence Repeat (SSR) ในข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง พันธุ์เล็บนกปัตตานี และใช้พันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 เป็นตัวควบคุมข้าวที่มีอมิโลสต่ าและอมิโลสสูง ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่า

พันธุ์สังข์หยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง และเล็บนกปัตตานี ปริมาณอมิโลส เท่ากับ 13.810.82, 26.841.49 และ 

23.541.81 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 ปริมาณอมิโลส เท่ากับ 

17.141.64 และ 27.241.22 เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบยีนที่เกี่ยวกับปริมาณอมิโลสด้วยเครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอชนิด SSR จ าเพาะต่อบริเวณยีน Waxy และ granule bound starch synthase 1 (GBSS1) การหา
สภาวะที่เหมาะของอุณหภูมิ annealing ด้วยเทคนิค Gradient PCR พบว่าไพรเมอร์ Waxy และ GBSS1 เพ่ิม
ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอได้ช่วงอุณหภูมิ 50-57 องศาเซลเซียส แถบดีเอ็นเอจากเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ Waxy และ 
GBSS1 ให้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 300-320 คู่เบส และ 160-180 คู่เบส ตามล าดับ สามารถจ าแนกได้ 3 
รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ เฉี้ยงพัทลุง ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 รูปแบบที่ 2 และ 3 คือ สังข์หยดพัทลุง 
และเล็บนกปัตตานี แตกต่างกันคนละรูปแบบ ดังนั้นเครื่องหมายดีเอ็นเอในครั้งนี้ยังไม่สามารถบ่งชี้ปริมาณ 
อมิโลสในข้าวได้ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบยีนที่เกี่ยวกับอมิโลส
เพ่ือใช้ยีนบ่งชี้กับลักษณะปรากฏ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
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การตรวจสอบปริมาณอมิโลสกับเครื่องหมายดีเอ็นเอในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดพัทลุงและปัตตานี  
 

เกษศิรินทร์  รัทจร1* ศุภาดา จันทร์เพชร2  และ พัชราภรณ์ รักชุม3 
 

บทคัดย่อ 
คุณภาพการหุงต้มและรับประทานข้าว พิจารณาได้จากความหอม ลักษณะปรากฏ รสชาติ และเน้ือ

สัมผัส ปริมาณอมิโลสเป็นปัจจัยส าคัญของเมล็ดข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพคือมียีนที่มีลักษณะ
ดี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปริมาณอมิโลสและความสัมพันธ์กับเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด 
Simple Sequence Repeat (SSR) ในข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง พันธุ์เล็บนกปัตตานี และใช้พันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 เป็นตัวควบคุมข้าวที่มีอมิโลสต่ าและอมิโลสสูง ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่า

พันธุ์สังข์หยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง และเล็บนกปัตตานี ปริมาณอมิโลส เท่ากับ 13.810.82, 26.841.49 และ 

23.541.81 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 ปริมาณอมิโลส เท่ากับ 

17.141.64 และ 27.241.22 เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบยีนที่เกี่ยวกับปริมาณอมิโลสด้วยเครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอชนิด SSR จ าเพาะต่อบริเวณยีน Waxy และ granule bound starch synthase 1 (GBSS1) การหา
สภาวะที่เหมาะของอุณหภูมิ annealing ด้วยเทคนิค Gradient PCR พบว่าไพรเมอร์ Waxy และ GBSS1 เพ่ิม
ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอได้ช่วงอุณหภูมิ 50-57 องศาเซลเซียส แถบดีเอ็นเอจากเครื่องหมายดีเอ็นเอ Waxy และ 
GBSS1 ให้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 300-320 คู่เบส และ 160-180 คู่เบส ตามล าดับ สามารถจ าแนกได้ 3 
รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ เฉี้ยงพัทลุง ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 รูปแบบที่ 2 และ 3 คือ สังข์หยดพัทลุง 
และเล็บนกปัตตานี แตกต่างกันคนละรูปแบบ ดังนั้นเครื่องหมายดีเอ็นเอในครั้งนี้ยังไม่สามารถบ่งชี้ปริมาณ 
อมิโลสในข้าวได้ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบยีนที่เกี่ยวกับอมิโลส
เพ่ือใช้ยีนบ่งชี้กับลักษณะปรากฏ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
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Identification of Amylose Content and DNA Markers of Local Rice Varieties  
in Phattalung and Pattani Province 

 
Kedsirin  Ruttajorn1* Suphada Chanphat2 and Patcharaporn Rakchum3 

 

Abstract 
The cooking and eating qualities of rice are determined by aroma, appearance, taste, 

and texture. The most import in grain rice is amylose content. The rice breeding must be done 
in order to obtain key genes.  This research aims to determine amylose content and DNA 
markers, Simple Sequence Repeat (SSR) , which is related to amylose content in Sang Yod 
Phattalung, Chiang Phattalung and Leb Nok Pattani.  Khao Dawk Mali 105 and Chai Nat 1 
controlled low and high amylose content, respectively.  The result revealed that Sang Yod, 
Chiang and Leb Nok showed amylose content at 13. 81±0. 82, 26.84±1. 49 and 23. 54±1. 81 
percent, respectively.  While Khao Dawk Mali 105 and Chai Nat 1 showed the content at 
17. 14±1. 64 and 27. 21±1. 22 percent.  Identify the genes that regulate amylose content using 
SSR marker specific to Waxy and granule bound starch synthase 1 (GBSS1) genes. The annealing 
temperature optimization by Gradient PCR showed that the Waxy and GBSS1 primers amplified 
DNA fragments from 50-56 Celsius degrees.  The amplicons of Waxy and GBSS1 were found in 
rang 300-320 bp and 160-180 bp, respectively. Genotyping results displayed three DNA patterns 
from both DNA markers, 1)  Chiang, Khao Dawk Mali 105 and Chai Nat 1, whereas 2)  Sang Yod 
and 3) Leb Nok separated in a different pattern. Therefore, these markers could not associate 
with amylose content.  However, the results gave the basic information for trait markers 
associated with amylose synthesis, which will be helpful in rice breeding.  

 
Keywords : Sang Yod, Chiang, Leb Nok, Amylose content, DNA marker 
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1 
 

สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการสกัดสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซีน จากฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 

ศุภชัย นิติพันธ์1 2 * และกนกกาญจน์ ชูสง3 
 

บทคัดย่อ 

เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการใน
ท้องตลาดสูง จึงมีการเพาะเล้ียงเชิงพาณิชย์กันอย่างกว้างขวาง โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งที่มีส่วนประกอบ
ของธัญพืช เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวสาลี ถั่ว เมล็ดข้าวโพด และเติมสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญ เมื่อเส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารและดอกเห็ด เรียกว่า Fruiting body สามารถเก็บน าไปจ าหน่ายได้ แต่
ส่วนของฐานรองดอกเห็ด (Spent mushroom substrate) เป็นวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเล้ียงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
เหลือในปริมาณมาก ซึ่งยังคงเหลือเส้นใยของเห็ดถั่งเช่าสีทองจ านวนมาก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดสารคอร์ไดซิปินส์และอะดีโนซินจากฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ไม่ซับซ้อน โดยศึกษา
ตัวท าละลายที่เหมาะสม อัตราส่วนของตัวท าละลายและฐานรองดอกเห็ด (solid/liquid) อุณหภูมิ ความเร็ว
ในการเขย่า และเวลา ผลการทดลองพบว่าเมทานอลเป็นตัวท าละลายที่ ให้ผลดีที่สุด โดยมีสภาวะที่เหมาะสม 
คือ อัตราส่วน 1:20 (w/v) ของตัวท าละลายและฐานรองดอกเห็ด ความเร็วในการเขย่าที่ 400 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 33 ชั่วโมง ได้สารคอร์ไดซิปินส์และอะดิโนซีนสูงสุดเท่ากับ 4699.05±45.26 µg/ml และ 
314.75±11.43 µg/ml ตามล าดับ 

 

 

ค าส าคัญ คอร์ไดซิปินส์ อะดีโนซนี เห็ดถั่งเช่าสีทอง สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

----------------------------------------------- 
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สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการสกัดสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซีน จากฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 

ศุภชัย นิติพันธ์1 2 * และกนกกาญจน์ ชูสง3 
 

บทคัดย่อ 

เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการใน
ท้องตลาดสูง จึงมีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์กันอย่างกว้างขวาง โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งที่มีส่วนประกอบ
ของธัญพืช เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวสาลี ถั่ว เมล็ดข้าวโพด และเติมสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญ เมื่อเส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารและดอกเห็ด เรียกว่า Fruiting body สามารถเก็บน าไปจ าหน่ายได้ แต่
ส่วนของฐานรองดอกเห็ด (Spent mushroom substrate) เป็นวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเล้ียงเห็ดถ่ังเช่าสีทอง
เหลือในปริมาณมาก ซึ่งยังคงเหลือเส้นใยของเห็ดถั่งเช่าสีทองจ านวนมาก ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดสารคอร์ไดซิปินส์และอะดีโนซินจากฐานรองดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ไม่ซับซ้อน โดยศึกษา
ตัวท าละลายที่เหมาะสม อัตราส่วนของตัวท าละลายและฐานรองดอกเห็ด (solid/liquid) อุณหภูมิ ความเร็ว
ในการเขย่า และเวลา ผลการทดลองพบว่าเมทานอลเป็นตัวท าละลายที่ ให้ผลดีที่สุด โดยมีสภาวะท่ีเหมาะสม 
คือ อัตราส่วน 1:20 (w/v) ของตัวท าละลายและฐานรองดอกเห็ด ความเร็วในการเขย่าที่ 400 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 33 ชั่วโมง ได้สารคอร์ไดซิปินส์และอะดิโนซีนสูงสุดเท่ากับ 4699.05±45.26 µg/ml และ 
314.75±11.43 µg/ml ตามล าดับ 

 

 

ค าส าคัญ คอร์ไดซิปินส์ อะดีโนซนี เห็ดถั่งเช่าสีทอง สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

----------------------------------------------- 
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The optimization of cordycepin and adenosine extraction conditions from spent 
mushroom substrate 

Supachai nitipan1,2,* and Kanokkarn choosong3 

 

Abstract  

Golden Cordyceps ( Cordyceps militaris)  has health benefits for consumers and is in high 
demand in the market.  Therefore, it is widely cultivated commercially.  They are cultured on 
semi- solid medium containing grains such as sorghum, brown rice, white rice, wheat, beans, 
maize seeds and add nutrients necessary for growth. When the mycelium grow on the surface 
of the medium and form the mushroom, called the fruiting body.  It can be harvested and 
sold; however, the spent mushroom substrate was a large amount of waste from the 
cultivation of golden cordyceps mushrooms.  Which still remained a lot of golden cordyceps 
mycelium.  Therefore, the objective of this research was to investigate the optimal extraction 
conditions for cordisipins and adenosin from spent mushroom substrate by simple method. 
The examined condition included solvents, ratio of solvent and SMS, shacking speed, and 
time. According to the data, methanol was the most effective solvent. The optimal conditions 
consisted of a 1:20 (w/v) ratio of solvent to SMS. The maximum cordycepins and adenosine 
concentrations were obtained by shaking at 400 rpm for 33 hours. These concentrations were 
4,699.0545.26 g/ml and 314.7511.1 g/ml, respectively.  

 

Keywords: Cordycepins, adenosine, golden cordyceps, bioactive compound 
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การเพิ่มประสิทธิภาพของเปอร์ซัลเฟตด้วยโลหะเฟอร์ไรต์ในการบ าบัดสารปราบศัตรูพืชที่มีการตกค้างร่วม 

ในน  าใต้ดิน 

สิริมนต์ ฉันทกุลวณิช1 ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์1* และชัยณรงค์ สกุลแถว2 

 
บทคัดย่อ 

การใช้สารปราบศัตรูพืชที่มากเกินความจ าเป็นก่อให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สัตว์ โดยสารปราบศัตรูพืชหลายชนิดที่ตกค้างในดินสามารถเคลื่อนที่ลงสู่น้ าใต้ดินและเกิดการปนเปื้อนในน้ าใต้ดินได้ ทั้งนี้ประชาชน
คนไทยในหลายพื้นที่มีการใช้น้ าใต้ดินส าหรับการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องท าการบ าบัดสารปราบศัตรูพืชที่
ปนเปื้อนในน้ าใต้ดิน โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดสารปราบศัตรูพืชร่วม 2 ชนิด ได้แก่ 
อะลาคลอร์ (ALA) และอะทราซีน (ATZ) ด้วยสารโซเดียมเปอร์ซัลเฟต (Na2S2O8 ;PS) ที่ถูกกระตุ้นด้วยโลหะเฟอร์ไรต์ (MFe2O4) ที่
แตกต่างกัน 3 ชนิด (M= Zn, Ni, Mn) โดยจะท าการศึกษาหาความเข้มข้นของ PS ชนิดและปริมาณของโลหะเฟอร์ไรต์ให้ได้สภาวะ
ที่เหมาะสมต่อการบ าบัดสารปราบศัตรูพืชร่วมทั้ง 2 ชนิด จากผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่บ าบัดสารปราบศัตรูพืชทั้ง 2 ชนิดได้ดี
ที่สุดคือซิงค์เฟอร์ไรต์ (ZnFe2O4) ทีป่ริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อน้ าตัวอย่าง 100 มิลลิตร สามารถกระตุ้น PS ความเข้มข้น 10.5 มิลลิโม
ลาร์ ให้เกิดเป็นอนุมูลของเปอร์ซัลเฟต (SO4

•-) ได้ดีที่สุด เนื่องจากความเข้มข้นของ PS และปริมาณ ZnFe2O4 ที่มากเกินพอจะท าให้
เกิดเป็นเปอร์ซัลเฟตแอนไอออนแทนการเกิด SO4

•-  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบ าบัดลดลง โดยจากสภาวะที่เหมาะสมสามารถบ าบัด 
ALA และ ATZ ที่ปนเปื้อนร่วมในน้ าใต้ดินได้ร้อยละ 76  และ 48 ตามล าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่พัฒนาขึ้น
สามารถบ าบัดสารปราบศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ าใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ: สารปนเปื้อนร่วม การบ าบัดน้ าใต้ดิน การกระตุ้นเปอรซ์ลัเฟต การบ าบัดสารปราบศัตรูพืช 
_____________________ 
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1 Department of Environmental Technology and Management, Faculty of Environment, Kasetsart University, Bangkok 10900. 
2 Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok 10900. 
*Corresponding author: Tel. 02-579-2946 ext.414 E-mail address: chanat.c@ku.ac.th 
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Enhance metal ferrite-activated persulfate for treating co-contaminants in groundwater 
Sirimon Chantakulvanich1, Chanat Chokejaroenrat1* and Chainarong Sakulthaew2 

 
Abstract 

The excessive use of herbicides can cause groundwater contamination and can eventually affect human 
and animals’ health.  These herbicide residues were frequently detected in soils, surface water, and groundwater, 
nearby the agricultural fields.  Because of differences in their properties, some herbicides are more mobile and 
may leach to groundwater faster than the others.  Our research objective was to determine the degradation 
efficiency of metal ferrite- activated persulfate for treating co- contaminants in groundwater.  Representative 
herbicides in this study were alachlor (ALA)  and atrazine (ATZ) .  Three metal ferrites (MFe2O4)  (M= Zn, Ni, and 
Mn) were initially tested for its persulfate (S2O8

2-) activation efficiency through these herbicide degradations. We 
evaluated the removal efficiency following the effects of PS concentration, metal ferrite dosage, and real 
groundwater matrices.  Results revealed that zinc ferrite (ZnFe2O4)  at 60 mg/L was the best catalyst to activate 
10.5 mM of persulfate by producing mainly sulfate radicals (SO4

•-). The excess of SO4
•- may cause self-quenching 

effect of persulfate anions.  The optimal condition experiments showed that ALA and ATZ- contaminated 
groundwater can be removed at 76% and 48%, respectively. Overall results provided proof that our developed 
method and the synthesized activator can effectively treat herbicide-contaminated groundwater. 

Keywords: co-contaminant, groundwater remediation, persulfate activation, pesticide removal, zinc ferrite 
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Enhance metal ferrite-activated persulfate for treating co-contaminants in groundwater 
Sirimon Chantakulvanich1, Chanat Chokejaroenrat1* and Chainarong Sakulthaew2 

 
Abstract 

The excessive use of herbicides can cause groundwater contamination and can eventually affect human 
and animals’ health.  These herbicide residues were frequently detected in soils, surface water, and groundwater, 
nearby the agricultural fields.  Because of differences in their properties, some herbicides are more mobile and 
may leach to groundwater faster than the others.  Our research objective was to determine the degradation 
efficiency of metal ferrite- activated persulfate for treating co- contaminants in groundwater.  Representative 
herbicides in this study were alachlor (ALA)  and atrazine (ATZ) .  Three metal ferrites (MFe2O4)  (M= Zn, Ni, and 
Mn) were initially tested for its persulfate (S2O8

2-) activation efficiency through these herbicide degradations. We 
evaluated the removal efficiency following the effects of PS concentration, metal ferrite dosage, and real 
groundwater matrices.  Results revealed that zinc ferrite (ZnFe2O4)  at 60 mg/L was the best catalyst to activate 
10.5 mM of persulfate by producing mainly sulfate radicals (SO4

•-). The excess of SO4
•- may cause self-quenching 

effect of persulfate anions.  The optimal condition experiments showed that ALA and ATZ- contaminated 
groundwater can be removed at 76% and 48%, respectively. Overall results provided proof that our developed 
method and the synthesized activator can effectively treat herbicide-contaminated groundwater. 

Keywords: co-contaminant, groundwater remediation, persulfate activation, pesticide removal, zinc ferrite 
 

 

 

ผลของถ่านชีวภาพจากแกลบบต่อการดูดซับตะกั่วและการเจริญเติบโตของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 

พนิตา ก้งซุ่น1* มาอิดะห์ กือจ2ิ  และนุชจรี บณัฑิตชน3 

บทคัดย่อ 
ถ่านชีวภาพ หรือถ่านไบโอชาร์ (Biochar) เป็นถ่านชนิดพิเศษส าหรับปลูกพืชปลอดสารเคมี มีคาร์บอนบริสุทธ์ิสูง มีรู

พรุนเป็นท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มจุลินทรีย์ ท าหน้าที่รักษาความช้ืนและลดความเป็นกรดในดิน ช่วยดูดยึดธาตุอาหารพืชมากักเก็บไว้ 
แล้วค่อยปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ นอกจากน้ี ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยให้สูงขึ้น ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ข้าวสังข์หยดเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นท่ีนิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง และจัดเป็นข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะเด่นของภาคใต้ 
รวมถึงข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด การผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ท าให้ข้าวหรือพืชไม่สามารถน าธาตุต่างๆ ในดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงคุณภาพดิน ท าให้พืชดูดซึมแร่ธาตุ น้ า ได้ดีท าให้
พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาและพัฒนาถ่านชีวภาพที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว โดยเบื้องต้นท าการเตรียมถ่านชีวภาพจากการคาร์บอไนซ์แกลบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 4 ช่ัวโมง วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคม ีและทางกายภาพ ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการดูดซับตะกั่ว ได้แก่ ค่า pH ปริมาณ
ตัวดูดซับ ระยะเวลาสัมผัส อุณหภูมิ และความเข้มข้นเริ่มตน้ของสารละลายตะกั่ว รวมถึงศึกษาจลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ 
และไอโซเทอร์มการดูดซับตะกั่วด้วยถ่านชีวภาพจากแกลบ  จากนั้นท าการจ าลองระบบปลูกข้าวโดยผสมถ่านชีวภาพ ผลการ
ทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับตะกั่ว คือ pH 4 ปริมาณตัวดูดซับ 0.5 กรัม เวลาในการดูดซับเริ่มเข้าสู่สมดุลที่ 
90 นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นเริ่มที่ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนการเจริญเติบโตของต้นข้าวสังข์หยด
ระบบทีม่ถี่านชีวภาพจะให้ความสูงของต้นข้าวสังข์หยดสูงกว่าระบบทีไ่ม่มีถ่านชีวภาพ 
 
ค าส าคัญ : ถ่านชีวภาพ แกลบ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง การดูดซับตะกั่ว 
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Effects of Rice rusk Biochars on Pb2+ Adsorption and Muemg Phattalung Sangyod Rice 
Growth  

Panita Kongsune1* Maedah Kueji2 and Nootcharee Banditchon3 

Abstract 
  

Utilization of biomass to produce biochar is a wise approach in values-added of biomass resources 
in Thailand. The beneficial effects of biochar as an amendment to improve soil fertility with the co-benefits 
of waste management, pollutant immobilization, crop productivity increase. Rice is an important economic 
crop in Thailand. Sangyod rice (Oryza sativa L.) is a traditional rice variety grown in the area of Phatthalung 
province. Organic Sanyod Rice is a very good produce for those who are looking for organic and healthy 
food. Contamination of soil and water by metal ions leads to severe problems of organic Sanyod Rice 
product. To improve Muang Phatthalung Organic Sangyod Rice growth by adding biochar to soil is the main 
objective of this research work. Biochar addition to soil has been proposed to minimizing soil contamination 
with toxic metals. Furthermore, to improve plant growth by increasing soil fertility when adding biochar to 
soil has been reported in many researches. Rice husk is the best alternative low-cost materials for biochar 
preparation since it has a high amount of organic content. In this study rice husk biochar (RHBC) were 
prepared at the different carbonization times and temperatures and applied as absorbent for adsorption of 
Pb2+ from aqueous solution first. The properties of biochars were analysed using various experimental 
techniques. The batch experiment was applied and effects of adsorbent dosage, contact time, pH, and 
concentration of metal ion and temperature on adsorption activity of biochars are investigated. The 
adsorption equlibrium, kinetics and thermodynamics from aqueous solution are also studied. Then the 
potential of biochars on Phatthalung Organic Sangyod Rice growth from rice plant pot experiments are 
evaluated. Furture more, the potential of biochar on Pb2+ release from soils for its subsequent Phatthalung 
Organic Sangyod Rice cultivation application are also explored. The results showed that the optimum 
condition for lead adsorption were pH 4, 0.5 g of adsorbent dose, 90 minutes of contact time, 30 Cº and 
30 mg/L of Pb2+ solution. Sangyod Rice stem planted in soil with biochar was higher than that of plant in 
soil without biochar. 
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Effects of Rice rusk Biochars on Pb2+ Adsorption and Muemg Phattalung Sangyod Rice 
Growth  

Panita Kongsune1* Maedah Kueji2 and Nootcharee Banditchon3 

Abstract 
  

Utilization of biomass to produce biochar is a wise approach in values-added of biomass resources 
in Thailand. The beneficial effects of biochar as an amendment to improve soil fertility with the co-benefits 
of waste management, pollutant immobilization, crop productivity increase. Rice is an important economic 
crop in Thailand. Sangyod rice (Oryza sativa L.) is a traditional rice variety grown in the area of Phatthalung 
province. Organic Sanyod Rice is a very good produce for those who are looking for organic and healthy 
food. Contamination of soil and water by metal ions leads to severe problems of organic Sanyod Rice 
product. To improve Muang Phatthalung Organic Sangyod Rice growth by adding biochar to soil is the main 
objective of this research work. Biochar addition to soil has been proposed to minimizing soil contamination 
with toxic metals. Furthermore, to improve plant growth by increasing soil fertility when adding biochar to 
soil has been reported in many researches. Rice husk is the best alternative low-cost materials for biochar 
preparation since it has a high amount of organic content. In this study rice husk biochar (RHBC) were 
prepared at the different carbonization times and temperatures and applied as absorbent for adsorption of 
Pb2+ from aqueous solution first. The properties of biochars were analysed using various experimental 
techniques. The batch experiment was applied and effects of adsorbent dosage, contact time, pH, and 
concentration of metal ion and temperature on adsorption activity of biochars are investigated. The 
adsorption equlibrium, kinetics and thermodynamics from aqueous solution are also studied. Then the 
potential of biochars on Phatthalung Organic Sangyod Rice growth from rice plant pot experiments are 
evaluated. Furture more, the potential of biochar on Pb2+ release from soils for its subsequent Phatthalung 
Organic Sangyod Rice cultivation application are also explored. The results showed that the optimum 
condition for lead adsorption were pH 4, 0.5 g of adsorbent dose, 90 minutes of contact time, 30 Cº and 
30 mg/L of Pb2+ solution. Sangyod Rice stem planted in soil with biochar was higher than that of plant in 
soil without biochar. 

 
Keywords : Biochar, Rice husk, Muemg Phattalung Sangyod Rice, Adsorption of Lead 

 
 

การแยกสารผสมอะซีโอโทปน ้าและเอทานอลโดยการใช้ซีโอไลต์เป็นตัวดูดซบั 
 

จิราภรณ์  ช่วยเพชร และ นิรมล จนัทรชาติ* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยช้ินนี้ มุ่งเน้นการแยกน้้าออกจากเอทานอลเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้านเช้ือเพลงิของไบโอเอทา

นอล โดยการแยกสารผสมอะซีโอโทรป (น้้าและเอทานอล) ด้วยการใช้ซีโอไลท์ท่ีใช้ก้าจัดแอมโมเนยีในบ่อกุ้งซึ่งมีองค์ประกอบ
ของซีโอไลท์อยู่ประมาณ 50% เพื่อแยกสารผสมน้้าและเอทานอล (95% ของเอทานอล) เริ่มจากการศึกษาคุณสมบตัิทาง
กายภาพและสมบัติทางเคมีของซีโอไลท์ (ความชื้นและคา่การดดูซับไอโอดีน) จากนั้น ท้าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการ
ดูดซับ สภาวะของสารผสม (สภาวะแก๊สและสภาวะของเหลว) และสดัส่วนของเอทานอลต่อซโีอไลท์ (1 : 1 1: 2 และ 1: 3) โดย
น้้าหนัก พบว่าการแยกสารผสมน้า้และเอทานอลในสภาวะของเหลว และที่สดัส่วนระหว่างเอทานอลและซีโอไลท์ เท่ากับ 1: 2 
สามารถท้าให้เอทานอลมีความบรสิุทธ์ิ ถึง 99.64 หรือมีประสิทธิภาพในการก้าจัดน้้าออกสารผสมถึง 92.30% ดังนั้นซีโอไลท์
จึงมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นตัวดูดซับส้าหรับแยกสารผสมอะซีโอโทรปน้้าและเอทานอล แต่อย่างไรก็ตาม จ้าเป็นต้องพัฒนา
อุปกรณ์ในกระบวนการดดูซับให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารผสมหลังจากกระบวนการดูดซบั  
ค้าส้าคัญ : สารผสมอะซีโอโทรป ไบโอเอทานอล ซโีอไลท์ ตัวดูดซบั 
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Separation of ethanol + water azeotropic mixture using zeolites as an adsorbent 
Jiraporn  Chuayped, Niramol Juntarachat* 

 
Abstract  

This study focused on the separation of water from bioethanol for increasing the bio-ethanol fuel 
potential. The azeotropic mixture (water + ethanol) was separated using local natural zeolite as an 
adsorbent. In the first step, the physiochemical proprieties (moisture content and iodine number) of natural 
zeolite used in this study was determined. In the second step, the adsorption conditions of the water and 
ethanol separation process were studied at the laboratory scale. Local natural zeolite, used to remove 
ammonia in shrimp ponds, containing about 50% zeolite was selected to be the adsorbent. The 95% of 
ethanol was used as the water-ethanol mixture. Phase of mixture (liquid and gas) and ratio of mixture to 
zeolite (1:1, 1:2 and 1:3) were optimized. The experimental results shown that the optimized condition for 
water and ethanol separation process were under the liquid phase, at the ratio of mixture to zeolite 1:2. 
the final purity of ethanol was 99.64% which can remove 92.30% of water from the mixture. Therefore, 
local natural was the effective adsorbent for the ethanol purification. However, In order to reduce the loss 
of the mixture after the adsorption process, it is necessary to develop a more efficient adsorption process. 

 
Keyword: Azetrope mixture, Bioethanol, Natural zeolite, Adsorbent 
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Separation of ethanol + water azeotropic mixture using zeolites as an adsorbent 
Jiraporn  Chuayped, Niramol Juntarachat* 

 
Abstract  

This study focused on the separation of water from bioethanol for increasing the bio-ethanol fuel 
potential. The azeotropic mixture (water + ethanol) was separated using local natural zeolite as an 
adsorbent. In the first step, the physiochemical proprieties (moisture content and iodine number) of natural 
zeolite used in this study was determined. In the second step, the adsorption conditions of the water and 
ethanol separation process were studied at the laboratory scale. Local natural zeolite, used to remove 
ammonia in shrimp ponds, containing about 50% zeolite was selected to be the adsorbent. The 95% of 
ethanol was used as the water-ethanol mixture. Phase of mixture (liquid and gas) and ratio of mixture to 
zeolite (1:1, 1:2 and 1:3) were optimized. The experimental results shown that the optimized condition for 
water and ethanol separation process were under the liquid phase, at the ratio of mixture to zeolite 1:2. 
the final purity of ethanol was 99.64% which can remove 92.30% of water from the mixture. Therefore, 
local natural was the effective adsorbent for the ethanol purification. However, In order to reduce the loss 
of the mixture after the adsorption process, it is necessary to develop a more efficient adsorption process. 
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การวิเคราะห์ค่าลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในอาหารทอดอย่างง่ายและรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สมาร์ทโฟน 
 

รุจรวี พนาวรางกูร1, ลภสัรดา ชัยรัตนมโนกร2, ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ3์, วีรยา คุ้มเมือง4*  
 

บทคัดย่อ 
ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในอาหารนั้นนอกจากจะทำให้อาหารเกิดการเสื่อมสภาพ มีกลิ่นหืนแล้ว 

ยังทำให้เกิดการสะสมของสารที่เป็นอันตรายอีกด้วย  สารที่เป็นตัวบ่งบอกการเกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันที่รู้จักกันดีคือสาร
มาลอนไดอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและการกลายพันธุ์ในมนุษย์ การหาปริมาณของ MDA มักใช้วิธี TBA โดยการทำปฏิกิริยา
ระหว่าง TBA และ MDA ได้สารละลายสีชมพูของสารประกอบเชิงซ้อน TBA-MDA ที่วัดค่าสีได้ที่ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร 
การวิเคราะห์หาปริมาณของ MDA ทำได้หลายวิธีเช่น วิธีทางสเปกโตรโฟโตมิตรี วิธีใช้เครื่องของเหลวสมรรถนะสูง รวมทั้งการใช้
สมาทร์โฟน สมาทร์โฟนที่มีกล้องความละเอียดสูงและมีแอพลิเคชันการวัดค่าความเข้มของสี สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ได้ ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการวัดหาค่าลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในอาหารทอดโดยใช้เครื่องมือที่ง่ายและรวดเร็ว
ที่มีสมาทร์โฟนเป็นองค์ประกอบ ในการทดลองได้ทำการวัดค่าความเข้มแสงของสี RGB ที่ MDA ความเข้มข้นต่างๆ และนำค่าความ
เข้มแสงที่ได้มาคำนวณเป็นค่าการดดูกลนืแสง แล้วนำมาพล็อตกราฟเส้นตรง พบว่าค่าแสงสีเขียวให้ค่าความเป็นเส้นตรงทีด่ีที่สุดโดย
มีค่า R2 0.9869 โดยมีค่าความเที่ยงและความแม่นอยู่ที่ 0.93 และ ร้อยละ 95.17 ตามลำดับ จากนั้นได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์หา
ปริมาณ MDA ในอาหารทอดชนิดต่าง ๆ พบว่าค่าที่วิเคราะห์ได้โดยใช้สมาทร์โฟนมีค่าความเที่ยงและความแม่นอยู่ที่ 0.96 และร้อย
ละ 88.33 ตามลำดับเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์โดยใช้วิธีสเปกโตรโฟโตมิตรี ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจใน
การนำสมาทร์โฟนมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในอาหารชนิดอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต 
คำสำคัญ: อาหารทอด, ลิปดิเปอร์ออกซิเดชัน, มาลอนไดอลัดไีฮด์, สมาทรโ์ฟน, กรดไทโอบาร์บิทูริก 
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Facile and Fast Assessment of Lipid Peroxidation in Fried Food Using  
Smartphone-Based Device 

 
Rutrawee Phanawarangkul1, Laphatrada Chairattanamanokorn2, Tanyarath Utaipan3, Weeraya Khummueng4*  

 
Abstract 

During lipid peroxidation in foods not only deterioration and rancidity was occurred but an accumulation 
of toxic byproducts was also formed. The well-known marker of lipid peroxidation in food is malondialdehyde 
(MDA) which is suspected for carcinogenic and mutagenic in humans. MDA level basically determined using 
thiobarbituric acid (TBA) assay. The pink color of TBA-MDA complex can be measured colorimetrically at 532 
nm. Several analytical methods have been used to determine TBA-MDA complex such as UV-Vis 
spectrophotometry, HPLC-DAD including smartphone-based method. A high-resolution smartphones camera and 
app algorithm currently can be used for colorimetric determination. Therefore, this research was aimed to 
determine lipid peroxidation in fried food using simple and fast smartphone-based device. The device was 
developed using a paper box, LED lamps, a test tube, and a smart phone. Various concentrations of MDA were 
reacted with TBA reagent to form TBA-MDA complex and then submitted to the device. RGB data were then 
converted to absorbance values which used to construct linear regression. Results showed that, G value from 
the smartphone-based device provided the consistent results with R2 of 0.9869. The precision and accuracy of 
the device were 0.93 and 95.17%, respectively. Then, the device was finally used for determination of MDA in 
fried foods samples. The concentration of MDA in fried foods was successfully determined with high precision 
(0.96) and accuracy (88.33 %) compared to spectrophotometric method. Thus, this study provides a guideline 
to develop smartphone-based device for lipid peroxidation assessment in other foods matrices in the future.  
 
Keywords: Fried food, Lipid peroxidation, Malondialdehyde, Smartphone, Thiobarbituric acid 
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การศึกษาการเปลี่ยนคาบการโคจรของระบบดาวคู่ YY Eri 

วริษา ปานเจรญิ1 และ วิระภรณ์ ไหมทอง2* 

 

บทคัดย่อ 

  ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาการเปลีย่นแปลงคาบของระบบดาวคู่ YY Eri ซึ่งเป็นระบบดาวคู่แบบอุปราคาประเภท W Uma 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตรต่อเข้ากับซีซีดโีฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ าเงิน 
สีเหลือง และสีแดง ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30 PM ถึง 10:00 PM, UT ณ หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยไดท้ าการสรา้งกราฟแสงด้วยกระบวนการโฟโตเมตรี(Photometry) เพื่อท าการหาค่าเวลาที่แสงน้อย

ที่สุดมีค่าเท่ากับ HJD 2458458.306 และ HJD 2458458.144 จากนั้นน าข้อมูลจากอดตีและงานวิจัยนี้มาสร้างแผนภาพ O-C 

ของระบบดาวคู่ YY Eri ได้แผนภาพ   O-C มีลักษณะเป็นพาราโบลาหงาย แสดงให้เห็นว่าคาบการโคจรของระบบดาวคูม่ีค่าเพิ่มขึ้น
ในอัตรา 4.57× 10-3   วินาทีต่อปี จากการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นคาบของกราฟอธิบายได้ถึงการมีวตัถุที่สามที่มรีัศมีวงโคจรประมาณ 
3.45 AU และมีคาบการโคจร ของสมาชิกดวงท่ีสามมีค่าประมาณ 68.6 ปี 
 

ค าส าคัญ YY Eri  การเปลีย่นแปลงคาบ วัตถุที่สาม 

 

1 อาจารย์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

2 ผศ.ดร.สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
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การศึกษาการเปลี่ยนคาบการโคจรของระบบดาวคู่ YY Eri 

วริษา ปานเจรญิ1 และ วิระภรณ์ ไหมทอง2* 

 

บทคัดย่อ 

  ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาการเปลีย่นแปลงคาบของระบบดาวคู่ YY Eri ซึ่งเป็นระบบดาวคู่แบบอุปราคาประเภท W Uma 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตรต่อเข้ากับซีซีดโีฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ าเงิน 
สีเหลือง และสีแดง ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30 PM ถึง 10:00 PM, UT ณ หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยไดท้ าการสรา้งกราฟแสงด้วยกระบวนการโฟโตเมตรี(Photometry) เพื่อท าการหาค่าเวลาที่แสงน้อย

ที่สุดมีค่าเท่ากับ HJD 2458458.306 และ HJD 2458458.144 จากนั้นน าข้อมูลจากอดตีและงานวิจัยนี้มาสร้างแผนภาพ O-C 

ของระบบดาวคู่ YY Eri ได้แผนภาพ   O-C มีลักษณะเป็นพาราโบลาหงาย แสดงให้เห็นว่าคาบการโคจรของระบบดาวคูม่ีค่าเพิ่มขึ้น
ในอัตรา 4.57× 10-3   วินาทีต่อปี จากการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นคาบของกราฟอธิบายได้ถึงการมีวตัถุที่สามที่มรีัศมีวงโคจรประมาณ 
3.45 AU และมีคาบการโคจร ของสมาชิกดวงท่ีสามมีค่าประมาณ 68.6 ปี 
 

ค าส าคัญ YY Eri  การเปลีย่นแปลงคาบ วัตถุที่สาม 

 

1 อาจารย์ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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A Period Change Study of the Contact Binary System YY Eri 

Warisa  Pancharoen1 and Wiraporn Maithong2* 

 

Abstract 
 

The W UMa type of the eclipsing binary system YY Eri was observed by using a 0.7-meter telescope 
with a CCD photometric system in B, V, and R filters at the Regional Observatory for the Public, Chachoengsao, 
Thailand on 5 December 2018, from 12:30 PM to 10:00 PM, UT. The obtained data were calculated using the 
photometry method to construct the light curve of each wavelength band and determine the time of minimum. 
HJD 2458458.306 and HJD 2458458.144 are the minimum time of the primary and secondary eclipse, 
respectively. The data were used to plot the O-C curve. The upward parabolic curve means the period is 
increased at the rate of 4.57× 10-3 seconds/year. The sinusoidal curve suggests that YY Eri might have a third 
body which is located at a distance of about 3.45 AU from the center of mass with an orbital period of 68.6 
years  

Keywords: YY Eri, Period Change, Third body 
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ผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก 
CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี 

 
จักรี บุญละคร1, * สุวิทย์ คงภักดี2 มารีนา มะหน3ิ ประชิต คงรัตน์4 ประสิทธ์ิ ทองใบ5 และพรจักร ศรพีัชราวุธ6 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้าง สมบัติทางไดอิเล็กทริกและสมบัติทางไฟฟ้าของ
วัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 (CCTO) ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี โดยก าหนดอุณหภูมิการเผาผนึกไว้ท่ี 1070 oC และเทียบ
เวลาการเผาผนึกที่ 1 และ 12 ช่ัวโมง การศึกษาโครงสร้างผลึก พบโครงสร้างหลักของ CCTO (JCPDS no. 75-2188) ซึ่งบ่งช้ีถึง
โครงสร้างลูกบาศก์แบบกลางตัว จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคพบว่าขนาดของเกรนในวัสดุมีขนาดโตขึ้นตามการเพิ่มของ
เวลาการเผาผนึก นอกจากนี้ การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกพบว่า ทีอุ่ณหภูมิห้องและความถี่ 1 kHz ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก () มี
ค่าที่สูงขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาการเผา จากความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคกับค่า  พบว่า ค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม
เวลาการเผาผนึก (ขนาดของเกรนโตขึ้น) โดยที่ค่า  เพิ่มขึ้นจาก 8.42103 เป็น 5.76104 เมื่อเพิ่มเวลาการเผาผนึกจาก 1 เป็น 
12 ช่ัวโมง จากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปีและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าพบว่า โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ CCTO เป็นโครงสร้างที่ไม่สม่ าเสมอทางไฟฟ้า 
สอดคล้องกับโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบช้ันขวางกัน้ภายใน ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นสาเหตุของการมีค่า  ในวัสดุนี้ 

 
ค าส าคัญ: สมบัติทางไดอิเล็กทริก สมบัติทางไฟฟ้า การโพลาไรเซชันแบบผิวสัมผัสภายใน 
1 ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
2 ผศ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
3 ผศ., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
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ผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก 
CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี 

 
จักรี บุญละคร1, * สุวิทย์ คงภักดี2 มารีนา มะหนิ3 ประชิต คงรัตน์4 ประสิทธ์ิ ทองใบ5 และพรจักร ศรพีัชราวุธ6 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้าง สมบัติทางไดอิเล็กทริกและสมบัติทางไฟฟ้าของ
วัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 (CCTO) ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี โดยก าหนดอุณหภูมิการเผาผนึกไว้ท่ี 1070 oC และเทียบ
เวลาการเผาผนึกที่ 1 และ 12 ช่ัวโมง การศึกษาโครงสร้างผลึก พบโครงสร้างหลักของ CCTO (JCPDS no. 75-2188) ซึ่งบ่งช้ีถึง
โครงสร้างลูกบาศก์แบบกลางตัว จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคพบว่าขนาดของเกรนในวัสดุมีขนาดโตขึ้นตามการเพิ่มของ
เวลาการเผาผนึก นอกจากนี้ การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกพบว่า ทีอุ่ณหภูมิห้องและความถี่ 1 kHz ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก () มี
ค่าที่สูงขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาการเผา จากความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคกับค่า  พบว่า ค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม
เวลาการเผาผนึก (ขนาดของเกรนโตขึ้น) โดยที่ค่า  เพิ่มขึ้นจาก 8.42103 เป็น 5.76104 เมื่อเพิ่มเวลาการเผาผนึกจาก 1 เป็น 
12 ช่ัวโมง จากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปีและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าพบว่า โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ CCTO เป็นโครงสร้างที่ไม่สม่ าเสมอทางไฟฟ้า 
สอดคล้องกับโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบช้ันขวางกัน้ภายใน ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นสาเหตุของการมีค่า  ในวัสดุนี้ 

 
ค าส าคัญ: สมบัติทางไดอิเล็กทริก สมบัติทางไฟฟ้า การโพลาไรเซชันแบบผิวสัมผัสภายใน 
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The effect of sintering time on the microstructure and dielectric properties of 
CaCu3Ti4O12 ceramics synthesized through a chemical combustion process 

 
Jakkree Boonlakhorn1, * Suwit Khongpakdee2 Marina Mani3 Prachit Khongrattana4 Prasit Thongbai5 and 

Pornjuk Srepusharawoot6 
 

Abstract 
This study aims to ascertain the effect of sintering time on the microstructure, dielectric properties, 

and electrical properties of a CaCu3Ti4O12 (CCTO) ceramic synthesized by chemical combustion . In this 
investigation, the sintering temperature is set to 1070 C, and the sintering time is changed between 1 and 
12 h. All ceramics display the CCTO phase (JCPDS no. 75-2188), suggesting a body-centered cubic structure 
in a space group of Im3. Additionally, the research revealed that as the sintering time rises, the dielectric 
constant of CCTO ceramic increases, corresponding to the expansion of grain size. The dielectric constant 
at 1 kHz and room temperature increases from 8.42103 to 5.76104 when the sintering time is extended 
from 1 to 12 h. The loss tangent of CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h are 0.48 and 0.38, respectively. 
Impedance spectroscopy and nonlinear current density-electric field measurements reveal an electrically 
heterogeneous microstructure in all CCTO ceramics . This electrically heterogeneous microstructure is 
consistent with an internal barrier layer capacitor model, which is widely accepted as the leading cause of 
the high dielectric constant of this material. 

 
ค าส าคัญ: Microstructure, Dielectric property, Electrical property, Dielectric constant, Grain size 
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การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้น 
และสีของใบขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) ในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อน 

 
ปิยธิดา ทองมั่นคง1  มารีนา มะหน2ิ* สุวิทย์ คงภักดี3 ประชิต คงรัตน4์  และจักรี บุญละคร5 

 
บทคัดย่อ 

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการอบแห้งใบขลู่จากความช้ืนเริ่มต้นประมาณ 544.44 ± 
1.45 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง  เหลือความชื้นประมาณ 122.22 ± 2.35 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ในระหว่างการอบแห้งด้วย
ลมร้อนที่ความเร็วลมคงท่ี 0.01 เมตร/วินาที ที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการ
ท านายการเปลี่ยนแปลงอัตราสว่นความชื้นในระหว่างการอบแห้งจ านวน 6 สมการ   ได้แก่  Lewis, Page, Modified Page 1, 
Henderson & Pabis, Wang and Singh และ Logistic เพื่อหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการท านายการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา ส่วนความช้ืนในระหว่างการอบแห้ง จากผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองของ  Wang and Singh มีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) สูงสุด ในขณะที่ค่าไคก าลังสอง (2 ) ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) 
และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) มีค่าต่ าสุดจึงมีความเหมาะสมท่ีสุด  ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความช้ืน
ประสิทธิผล (Deff) ของใบขลู่ในระหว่างการอบแห้งมีค่าอยู่ในช่วง 1.30 x 10-9– 3.89 x 10-9 ตารางเมตร/วินาที และค่า
พลังงานกระตุ้น (Ea) เท่ากับ 47.72  กิโลจูล/โมล จากผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีในระบบ CIE (L*-a*-b*) ของ
ใบขลู่อบแห้ง พบว่า ค่าสีแดง/สีเขียว (a* value) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) จะมีค่าเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิการอบแห้งสูงขึ้น โดยมีค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) เท่ากับ 24.4  78.72  และ 95.89  ที่อุณหภูมิ 40  50 และ 
60 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ใบขลู่ การอบแห้งด้วยลมร้อน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พลังงานกระตุ้น 
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The study effect of temperature on moisture ratio and color changes 
of indian marsh fleabane leaves (Pluchea indica (L.) Less.)  

during hot air drying process  
 

Piyathida Tongmankong1 Marina Mani2* Suwit Khongpakdee3  
Prachit Khongrattana4 and Jakkree Boonlakhorn5 

 
Abstract 

  The objective of this research is to study the effects of temperature of indian marsh fleabane leaves. 
The time required to reduce moisture content of  indian marsh fleabane leaves from 544.44 ± 1.45 % db. 
to  122.22 ± 2.35  % db. on drying at temperature 40 50 and 60 oC (constant air velocity 0.01 m/s). Six 
mathematical models were used to predict changes in moisture ratio during drying model including the 
Lewis, Page, Modified Page, Henderson & Pabis, Wang and singh, and Logistic models. Predict changes in 
humidity ratio during drying. According to the results of the study Wang and singh's model had the highest 
decision coefficient (R2) while the squared chi (χ²) the square root of the mean squared error (RMSE) and 
the mean biased error (MBE) is the lowest and therefore the most suitable. The effective moisture diffusion 
coefficient (Deff) of the indian marsh fleabane leaves during drying was in the range of 1.30 x 10-9 – 3.89 x 
10-9 m2/s and the activation energy for drying (Ea) was 47.72 kJ/mol. The CIE color quality change analysis 
(L*-a*-b*) of dried indian marsh fleabane leaves revealed that the red/green (a* value) and total color 
difference (TCD) values were the value changes more as the drying temperature increases with a total color 
difference (TCD) of 24.4  78.72  and  95.89 at 40 50 and 60 oC respectively. 
 

Keywords : indian marsh fleabane leaves, hot air drying, mathematical modelling, activation energy 
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Investigation of WASP-80b Exoplanet Physical Properties via Photometry Method 
 

Thanapoom Thaneerat1 and Wiraporn Maithong2* 
 

Abstract 
The physical properties study of the WASP-80b Exoplanet by photometry method in this work was 

observed through the R filter via the 0. 7 meters Thai Robotic Telescope in September 2021 at the Sierra 
Remote Observatory (SRO), USA, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). 
The three light curves were established and analysed the physical properties of the WASP- 80b Exoplanet 
by the AstroImageJ software.  The results showed that the period of the WASP- 80b Exoplanet is about 
3 .0678  days.  The radius is around 1.11667 Jupiter’ s radius (RJ) , and the mass is about 0.81564 Jupiter’ s 
mass (MJ). 
 

Keywords: WASP-80b, Exoplanet, Radius, Mass 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-80b ด้วยเทคนิคโฟโตเมตรีในครั้งนี้ได้ท า

การสังเกตการณ์ โดยใช้แผ่นกรองแสงชนิด R ผ่านกล้องโทรทรรศน์ Thai Robotic Telescope ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 
เมตร เมื่อเดือนกันยายน ปี 2564 ณ หอดูดาว Sierra Remote (SRO) ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สร้างกราฟแสงขึ้นมาทั้งหมด 3 กราฟแสง เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรม AstroImageJ เพื่อหาค่าลักษณะทางกายภาพของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-80b พบว่าดาวเคราะห์ 
WASP-80b มีคาบการโคจรรอบดาวฤกษ์ (P) ประมาณ 3.0678 วัน มีรัศมี (RP) ประมาณ 1.11667 เท่าของรัศมีของดาว
พฤหัสบดี (RJ) และมีมวล (MP) ประมาณ 0.81564 เท่าของมวลของดาวพฤหัสบดี (MJ) 

 
ค ำส ำคัญ : WASP-80b, ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ, รัศมี, มวล 
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติการลดทอนรังสีแกมมาจากคอมโพสิตยางธรรมชาติผสมกับ
แคลเซียมคาร์บอเนต 

 
ธัญวรรณ รอดพยุง1 ศศิวิมล แก้วทองสอน1 นิศามล ทองแหม1   

ภรพนา บัวเพชร2์ นฤทธ์ิ กล่อมพงษ3์ สุทธิษา ก้อนเรือง2*  

 
บทคัดย่อ 

  
          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมคอมโพสิตจากยางธรรมชาติและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยใช้ปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนต 0, 25, 50, และ 75 phr และศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติการลดทอนรังสีแกมมา โดยใช้ 
โคบอลล์-60 (Co-60) เป็นแหล่งก าเนิดรังสีแกมมา จากนั้นค านวณค่าการลดทอนรังสีแกมมา สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิง
เส้น สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงมวลและค่าครึ่งความหนา  ผลการวิจัยพบว่าความหนาแน่นและความแข็งของเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ความต้านทานแรงดึงของตัวอย่างลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต ส าหรับสมบัติการลดทอนรังสีแกมมา 
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ABSTRACT  
  
 

This study aims to prepare composites from natural rubber ( NR)  and calcium carbonate.  The 
composites were fabricated with various fillers loading such as เ0, 25, 50, and 75 parts per hundred rubbers 
( phr) .  Physical properties and radiation properties were investigated.  The gamma- ray shielding properties 
were measured with Cobalt- 60 ( Co- 60)  sources.  The gamma- ray attenuation, the linear attenuation 
coefficient, the mass attenuation coefficient, and the half value layer were calculated. The results indicated 
that density and hardness (Shore A) increased and tensile strength decreased when the concentrations of 
calcium carbonate increased. For the gamma-ray shielding properties, the gamma-ray attenuation increased 
when the sample thickness increased (0.5 cm-2.5 cm), about 30-46%. The linear attenuation coefficient, the 
mass attenuation coefficients and the half-thickness were 0.217เcm-1 – 0.236เcm-1, 0.312เcm2/g -0.469เcm2/g 
andเ2.924 cm -เ3.199 cm, respectively.  
 
Keywords:  Gamma-ray; calcium carbonate; Shielding Materials 
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สมบัติป้องกันรังสีเอกซ์ของคอมโพสิตจากยางธรรมชาติผสมกับแบเรียมซัลเฟต 
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บทคัดย่อ  
  

งานวิจัยนี้ได้ท าการสร้างวัสดุป้องกันรังสีเอกซ์ไร้สารตะกั่วจากคอมโพสิต NR/BaSO4 โดยใช้ปริมาณ BaSO4 0, 50, 
75 และ 100 phr จากน้ันท าการตรวจสอบสมบัติการป้องกันรังสีเอกซ์ของคอมโพสิต NR/BaSO4 ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
หลอดรังสีเอ็กซ์ 60, 70, 80 และ 90 kVp ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการลดทอนรังสีเอกซ์ของคอมโพสิต NR/BaSO4 
เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ BaSO4 และความหนาของวัสดุคอมโพสิตเพิ่มขึ้น แต่มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอด
รังสีเอ็กซ์เพิ่มขึ้น สมบัติการลดทอนรังสีเอกซ์ในรูปของสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้น ( l ) และสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิง
มวล ( m ) มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ BaSO4 เพิ่มขึ้น แต่ลดลงเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดเอ็กซ์เรย์เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส าหรับ
ค่าครึ่งความหนา ( HVL ) และค่าหนึ่งในสิบความหนา (TVL ) ลดลงเมื่อปริมาณ BaSO4 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าทั้งสองจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการวิจัยสรุปได้ว่าวัสดุคอมโพสิต NR/BaSO4 มีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นวัสดุป้องกัน
รังสีเอ็กซ์ที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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X-ray shielding properties of natural Rubber/BaSO4 composites 
 

Arnon Srisook1 Pornpana Buaphet2 Narit Klompong3 Thanyawna Rodpayung4 Sutthisa Konruang2* 
 

Abstract 
In this study, the lead- free X- ray shielding materials were fabricated based on natural rubber ( NR) 

and barium sulphate (BaSO4), with various BaSO4 fillers loading of 0, 50, 75, and 100 phr. The X-ray shielding 
properties of NR/ BaSO4 composites were investigated at 60, 70, 80, and 90 kV of X- ray tube voltages.  The 
result of X-ray attenuation efficiency increased with increasing BaSO4 fillers contents and material thicknesses 
but slightly decreased with increasing voltages.  The X- ray radiation attenuation properties in terms of the 
linear ( l )  attenuation coefficient and the mass attenuation coefficient ( m ) , the results showed X- ray 
attenuation properties increased with increasing BaSO4 fillers contents but decreased with increasing 
voltages. For the half-value layer ( HVL ) and the tenth-value layer (TVL ), they decreased with increasing 
BaSO4 fillers contents, however, they increased with increasing voltages.  In conclusion, the natural rubber 
with BaSO4 composites showed high potential for developing to be a flexible shielding and also 
environmentally friendly. 

 
Keywords:  Natural rubber; Barium sulfate; X-ray shielding; Composite materials 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ 

 

รวินธ์วัฒน์  ชุติมันต์1 พงษ์ศธร  เพชรแก้ว1 กัญญารัตน์ โอทองค า1 ชัชฎา หนูสาย2* 

 

บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1) จัดการข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ประจ าฟาร์ม  ข้อมูลบ่อกุ้ง ข้อมูลอาหารกุ้ง ข้อมูลธาตุอาหาร ข้อมูลการตรวจโรค 2) จัดการข้อมูลแผนการเลี้ยงกุ้ง 
ได้แก่ แผนการให้อาหาร  แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้ า แผนการตรวจโรค 3) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานตามแผน และ        
4) รายงานข้อมูล ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ โดยใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
SDLC ใช้ภาษาโปรแกรม PHP และระบบฐานจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ระบบ 2 

กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการฟาร์ม) และเจ้าหน้าท่ีประจ าฟาร์ม รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥) = 4.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.16  อยู่ในระดับดีมาก   สามารถน าระบบฯ ไปใช้ในการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์   อ.ขนอม                   
จ.นครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Management information system of shrimp farming for Phongsak shrimp farm 
 

Rawinwat Chutiman1  Phongsatorn Phetkaew1  Kanyarat Othongkam1  Chutchada Nusai2* 

 

Abstract 

 The objective of this research is develop a management information system of shrimp farming for 
Phongsak shrimp farm and evaluate the user satisfaction. The research scope is divided into four main areas, 
1) manage basic data, such as farm staff, shrimp pond, shrimp food, nutrients, disease diagnose 2) manage 
plan information such as shrimp feeding plan, nutrient plan, disease examination plan 3)  record the data 
from the planned operations 4)  report the results.  Management information system of shrimp farming for 
Phongsak is developed by a researcher using SDLC methodology, PHP programming language, and MySQL 
database management system.  The results of the satisfaction assessment of 2 groups of system users, 

namely system administrators ( farm managers)  and farm staff.  The total of all aspects had a mean (𝑥𝑥)  = 
4 . 85 standard deviation ( S. D. )  =  0. 16, in very good level.  Our system can be used in shrimp farming at 
Pongsak Shrimp Farm, Khanom, Nakhon Si Thammarat effectively. 
 
Keywords : Management information system, Shrimp farming, Shrimp food, Nutrients, Disease diagnose 
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ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ส าหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
บรรจง สร้อยค ำ* 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำผลของโปรแกรมกำร

เสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลส ำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำง 
คืออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ต ำบลเมืองศรีไค อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  คัดเลือกแบบสุ่มอย่ำง่ำย 
จ ำนวน 92 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ   46  คน  กลุ่มทดลอง จะได้รับโปรแกรมกำรเสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล  ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวำคม  2564 ถึงวันท่ี 30 ธันวำคม 2564  เครื่องมือที่ใช้
ในกำรทดลองครั้งนี้ ได้แก่ โปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลโดยใช้กำรเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำงๆ  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมส่วนบุคคล  แบบประเมินควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ 6 ด้ำน ได้แก่  1) ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ  2) ด้ำนควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำรสุขภำพท่ี
เพียงพอ 3) ด้ำนกำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ 4) ด้ำนกำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ   5) ด้ำนกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพตนเอง 6) ด้ำนกำรบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลดำ้นสุขภำพ แบบประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภำพด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
พรรณนำ  และสถิติที  

ผลกำรวิจัย พบว่ำภำยหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพทุกด้ำน  ค่ำคะแนน
เฉลี่ยควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำสมเหตุสมผล  และค่ำคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล สูงกว่ำก่อนได้รับ
โปรแกรม  และสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  ผลจำกกำรวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำโปรแกรม
กำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลช่วยให้กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ มีควำมรู้
และมีพฤติกรรมด้ำนกำรใช้ยำสมเหตุสมผลเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่ำควรน ำโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลโดยกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดี จะส่งผลให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนมี
พฤติกรรมกำรใช้ยำที่ดีและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไป เผยแพร่ให้แก่ประชำชนในเขตที่ตนเองรับผิดชอบได้   
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The Effects of Health Literacy  Program on  Rational Drug Use  of Village Health  
     Volunteer  in Srikai Sub-district   Warinchamrab District  Ubonratchathani Province 

 
Banjong Soikham 

 

Abstract 

           The purposes of this quasi-experimental study of two groups  pretest-posttest  design was to 
 study  the  effect of  health literacy  program on  rational drug use  of village health  volunteer.  The 
sample were comprised  of  92  were health volunteers  in  in Srikai Sub- district   Warinchamrab District  
Ubonratchathani Province. Selected by simple random sampling. The   samples were purposively decided  
into the  experimental group (n=46) and  comparison  group (n=46). The experimental  group  received the  
health literacy  program on  rational drug use  from 1  December 2021 to 30 December  2021.  The health 
literacy  enhancement  program included participatory learning included  questions  through about a variety  
of  media.  The research instruments  were consisted of  demographic  questionnaires, health literacy six 
themes emerged including.  1)  Access  2)  Cognitive 3)  Communication skill 4)  Decision skill 5 )  Self 
management 6)  Miedia literacy ,health literacy on rational drug use, and rational drug use behavior.  The 
data were analyzed using  descriptive statistics, independent t- test,and paired t-test. 
  The research result revealed that after receiving the program, the  experimental group had 
statistically and significantly higher mean scores in all aspects of  health literacy, health literacy on rational 
drug use, and rational drug use behavior than before receiving the program and their scores were also higher  
than the comparison group.(p<0.05). The result of the research found that the health literacy   program on  
rational drug use  improves health literacy, and rational drug use behavior.  Therefore, it is suggested that 
rational drug use of medicinese training courses should be offered to VHVs to promote their awareness and 
reinforce their attitudes which might be able to positively change their behaviors. 
 
Keywords: Health literacy, Rational Drug Use, Village health volunteer   
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รูปแบบและการรับรู้ประโยชน์ของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม                                                   
ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย 

 โสมศริิ เดชารัตน์1* พีรนาฎ คิดดี2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบส ารวจ วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพ่ือส ารวจรูปแบบระบบการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ ผลกระทบของ
มลพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระดับการรับรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง
ของเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.857 ข้อมูลที่เก็บ
ได้แก่ รูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ของพนักงานร้านอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ที่ได้
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) จ านวน 136 แห่ง และพนักงานจ านวน 272 คน 
ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนครั้ง
ที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทั้งหมด 57 ครั้ง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหามลพิษขยะทั่วไปและ
ขยะอันตรายที่เกิดจากร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 ครั้ง (52.70) ระบบการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บกพร่องมากที่สุดคือ ระบบก าจัดน้ าเสีย พบว่า จ านวน 96 
แห่ง (ร้อยละ70.60) เบื้องต้นไม่มีระบบการกรองน้ าเสีย ภาพรวมพนักงานของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 272 คน มีระดับการรับรู้ประโยชน์ของระบบก าจัดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (SD) เท่ากับ 2.18 (0.18) ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบการ
บ าบัดมลพิษที่เกิดจากร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่งที่ควรรณรงค์และให้ความส าคัญ 

ค าส าคัญ : รูปแบบระบบการจัดการ, มลพิษสิ่งแวดล้อม,ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
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Model and recognition of the benefits of environmental pollution management system 

e - waste recycling shops in Southern，Thailand 

Somsiri Decharat1* Peeranart Kiddee2 

Abstract 
This is a survey study.  The objective in this study 1 )  to explore environmental pollution 
management system model in e-waste recycling shops 2) To study the level of awareness of 
the benefits of the system and the effects of pollution on health and the environment. Collect 
data using a content accuracy- verified awareness query and update expertly recommended 
content with content accuracy value 0 . 8 57 .  The data collected includes the environmental 
pollution management system model and the perception of electronics store employees in 
the South, obtained by selecting a quota sampling sample of 1 3 6  locations and 2 7 2 
employees, collected data between January and November 2021 .  Descriptive data were 
analyzed using frequencies, percentages, means, and standard deviations. The results showed 
that e-waste recycling shops had a total of 57 complaints about pollution. The most defective 
e-waste recycling shop's environmental pollution management system was the wastewater 
disposal system, which found that 96 ( 70. 60 percent)  were found.  Basically, there is no 
wastewater filtration system. Overview of employees of e-waste recycling shops a total of 272 
people had a moderate level of awareness of the benefits of pollution removal systems, the 
impact of pollution on health and the environment. Therefore, encouraging the installation of 
pollution treatment systems caused by e-waste recycling stores is a priority. 

Keywords: Management System Model, Environmental Pollution, E-Waste Recycling Shop 
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การจ้าแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตีบซ ้าในต้าแหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและชนิดปัจจัยเสี่ยงบ่งชี ระดับความเสี่ยงสูง 

 
สันติ เพชรนุ้ย1, เจนเนตร พลเพชร2, จอม สุวรรณโณ3* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ชนิดภาคตัดขวางในช่วงเวลาเดียว ใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยท่ีด าเนินการเมื่อ  
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  260 ราย ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนังโดยใช้ขดลวดค  ายัน จากโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง ในจังหวัดตรัง ประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดภาวะตีบซ  าจากปัจจัยเสี่ยงบ่งชี  6 ชนิด ตามโมเดล PARIS จ าแนกระดับความเสี่ยงสูงที่จุดตัดคะแนน ≥5  
วิเคราะห์สถิติถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย เพื่อทดสอบปัจจัยที่สัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดกับระดับความเสี่ยงสูง โดยประมาณ
ค่าขนาดความสัมพันธ์จากค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ ค่าอัตราส่วนความเสี่ยง และช่วงอันตรภาคชั นความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 
ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะตีบซ  าในต าแหน่งขดลวดขยาย
หลอดเลือดหัวใจ จากปัจจัยเสี่ยงที่พบ 5 ชนิด ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความเสี่ยง โดยปัจจัยที่มีค่า
ขนาดความสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ ภาวะการท างานของไต รองลงมาคือ ประวัติการรักษาด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่าน
ทางผิวหนั ง  การสูบบุหรี่  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ ชนิดของโรคหัวใจขาดเลือด  โรคเบาหวาน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย พบว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงทั ง 5 ชนิดร่วมกันท านายระดับความ
เสี่ยงสูงได้ ร้อยละ 100 
 
ค้าส้าคัญ: การประเมินความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ภาวะตีบซ  าในต าแหน่งขดลวด  โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  
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Model and recognition of the benefits of environmental pollution management system 

e - waste recycling shops in Southern，Thailand 

Somsiri Decharat1* Peeranart Kiddee2 

Abstract 
This is a survey study.  The objective in this study 1 )  to explore environmental pollution 
management system model in e-waste recycling shops 2) To study the level of awareness of 
the benefits of the system and the effects of pollution on health and the environment. Collect 
data using a content accuracy- verified awareness query and update expertly recommended 
content with content accuracy value 0 . 8 57 .  The data collected includes the environmental 
pollution management system model and the perception of electronics store employees in 
the South, obtained by selecting a quota sampling sample of 1 3 6  locations and 2 7 2 
employees, collected data between January and November 2021 .  Descriptive data were 
analyzed using frequencies, percentages, means, and standard deviations. The results showed 
that e-waste recycling shops had a total of 57 complaints about pollution. The most defective 
e-waste recycling shop's environmental pollution management system was the wastewater 
disposal system, which found that 96 ( 70. 60 percent)  were found.  Basically, there is no 
wastewater filtration system. Overview of employees of e-waste recycling shops a total of 272 
people had a moderate level of awareness of the benefits of pollution removal systems, the 
impact of pollution on health and the environment. Therefore, encouraging the installation of 
pollution treatment systems caused by e-waste recycling stores is a priority. 

Keywords: Management System Model, Environmental Pollution, E-Waste Recycling Shop 
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Syndrome and Determining Risk Factors of the High-risk Level 
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Abstract 

 This was an analytic, cross-sectional study. Secondary data analysis was performed using data from the 
project conducted from January 2018 to November 2020. The study sample consisted of 260 ACS patients who 
underwent percutaneous coronary intervention with stent implanted from one tertiary care hospital in Trang 
Province.  Risk for developing stent thrombosis was determined based on 6 risk indices of the Patterns of non-
Adherence to Anti- Platelet Regimen in Stented Patients ( PARIS)  score.  A cut- off point score of 5 and higher 
indicated the high risk. The univariate logistic regression was performed to test the association of individual, and 
multiple risk factors on the high risk for developing stent thrombosis. The Chi-square test, odds ratio (OR), and 
95% confidence interval ( 95%CI)  was obtained.  The results of the model analysis showed that there was a 
correlation between each risk factor and a high risk of recurrent stenosis in the coronary artery stent position. 
All five identified risk factors showed a positive correlation to the level of risk. The most correlated factors (Chi-
square)  were renal function, a history of percutaneous coronary angiography, tobacco use, with a statistically 
significant level of .01, and type of ischemic heart disease, diabetes mellitus with a statistically significant level 
of .05. The multivariate model showed that the five risk factors group together predicted the high risk level by 
100%. 
 
Keywords: Acute coronary syndrome, Risk assessment, Risk factors, Stent thrombosis,   
 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

255

2 
 

Stratification Risk for Developing Stent Thrombosis among Patients with Acute Coronary 
Syndrome and Determining Risk Factors of the High-risk Level 

 
Santi Phetrnui1, Chennet Phonphet2, Jom Suwanno3* 

 
Abstract 

 This was an analytic, cross-sectional study. Secondary data analysis was performed using data from the 
project conducted from January 2018 to November 2020. The study sample consisted of 260 ACS patients who 
underwent percutaneous coronary intervention with stent implanted from one tertiary care hospital in Trang 
Province.  Risk for developing stent thrombosis was determined based on 6 risk indices of the Patterns of non-
Adherence to Anti- Platelet Regimen in Stented Patients ( PARIS)  score.  A cut- off point score of 5 and higher 
indicated the high risk. The univariate logistic regression was performed to test the association of individual, and 
multiple risk factors on the high risk for developing stent thrombosis. The Chi-square test, odds ratio (OR), and 
95% confidence interval ( 95%CI)  was obtained.  The results of the model analysis showed that there was a 
correlation between each risk factor and a high risk of recurrent stenosis in the coronary artery stent position. 
All five identified risk factors showed a positive correlation to the level of risk. The most correlated factors (Chi-
square)  were renal function, a history of percutaneous coronary angiography, tobacco use, with a statistically 
significant level of .01, and type of ischemic heart disease, diabetes mellitus with a statistically significant level 
of .05. The multivariate model showed that the five risk factors group together predicted the high risk level by 
100%. 
 
Keywords: Acute coronary syndrome, Risk assessment, Risk factors, Stent thrombosis,   
 

 

 
 

โมเดลท ำนำยระดับควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง                  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละชนิดทั้งปัจจัยเสี่ยงหลัก และปัจจัยเสี่ยง
รองกับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก
โครงการวิจัยที่ศึกษาแบบภาคตัดขวางในช่วงเวลเดียวจากหลายหน่วยวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์ในรายงานนี้ จ านวน
290 ราย ไม่มีภาวะอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย <25.0 กก./ตร.ม.) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 แห่ง ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ระบบคะแนนจ าแนกฟรามิงแฮม  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบโมเดลโลจิสติกอย่าง่าย และโมเดลโลจิสติกถดถอยพหุปัจจัย ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ
เฉลี่ย 79.69 ปี (ตั้งแต่ 46-96) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.9) และผู้สูงอายุ (ร้อยละ 76.9) โดยเกือบครึ่งหนึ่งมีระดับ
ความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 48.6) การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเดี่ยวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงรวมทุกชนิด และปัจจัยเสี่ยงรองเพียง
ชนิดเดียวคือภาวะอ้วนลงพุง มีความสัมพันธ์อย่างมีค่านัยส าคัญกับระดับความเสี่ยงสูง เมื่อวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย พบว่า 
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักร่วมกันท านายความเสี่ยงได้ ร้อยละ 83.4 และเมื่อวิเคราะห์โดยรวมปัจจัยเสี่ยงหลักกับปัจจัยเสี่ยงรวมทุก
ชนิด พบค่าอิทธิพลการท านายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ ร้อยละ 84.1 ข้อค้นพบนี้ช้ีให้เห็นว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้มีความ
เสี่ยงสูง แม้จะไม่มีภาวะอ้วนก็ตาม ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในการติดตามผู้ป่วยและลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มดังกล่านี้ 
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Abstract 

We examined the association of major cardiovascular risk factors, and minor cardiovascular risk 
factors with high risk for developing cardiovascular disease (CVD) in non-obese hypertensive patients. Data 
set from previous cross- sectional, multistring study was used in this analysis.  The sample was 290 non-
obese (body mass index <25.0 kg/m2)  hypertensive patients treated at four Health Promotion Hospital in 
Nakhon Si Thammarat.  Risk for developing CVD was estimated based on the Framingham Heart Study-
General Cardiovascular Risk Profile. We performed univariate and multivariate logistic regressions with odds 
ratio and 95% confidence interval to test the association of cardiovascular risk factors with the high risk for 
CVD.  Mean aged of the sample was 79. 69 years ( ranged 46- 96)  with the majority of male ( 67. 9%) , and 
elderly (76.9%). Nearly a half (48.6%) of them was at the high risk for CVD. The univariate analysis results 
were:  all of the major risk factors; and only one minor risk factor, abdominal obesity, were significantly 
associated with the high risk for CVD. The multivariate analysis shown the major risk factors was accounted 
for 83. 4% of variances explained on the high risk.  When we added the minor risk factors into the model, 
the variances explained was slightly increased (84.1%). Although non-obese, risk for CVD still high. Thus, it 
is important need appropriate practice guidelines to monitor and reduce cardiovascular risk factors in this 
group.  
 

Keywords : Body weight, Cardiovascular risk factor, Hypertension, Obesity 
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ศักยภาพของสมุนไพรและต ารับยาไทยแผนโบราณในการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์  

และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  

วนัสนันท์ ว่องไวโรจน์1  ทรรศนพร ไพบูลย์2  ณัฐธิดา ศิรสิม3  ทิพธัญญา คงภักดี4  รินรดา เมืองจีน5  และพฤทฐิภร  ศุภพล6* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของต ารับยาแผนไทยโบราณ และฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย             
แต่ละชนิดจากต ารับ โดยต้มสมุนไพรในต ารับยาตามวิธีดั้งเดิม และสกัดสารจากสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยตัวท าละลายเอทานอลและ
เอทิลอะซิเตท จากนั้นประเมินฤทธิ์ของสารสกัดในการยับยั้งจุลินทรีย์และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี colorimetric 
broth micro dilution, DPPH และ ABTS radical scavenging activity ตามล าดับ ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์ 9 
สายพันธุ์ นอกจากน้ีหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Folin Ciocalteu และ Colorimetric aluminum chloride 
พบว่าสมุนไพรในต ารับยาที่ต้มแบบวิธีดั้งเดิมมีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ต่ า MIC 12.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สารสกัดจากสมุนไพร
แต่ละชนิด (มะค าไก่ ผักเสี้ยนผี หนาด เขยตาย ทองพันช่ัง และขมิ้นอ้อย) และสารสกัดจากสมุนไพรในต ารับรวมที่สกัดด้วยเอทา
นอลและเอทิลอะซิเตท (รวม 14 สารสกัด) มีฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคและต้านอนุมูลอิสระได้ดี โดยสารสกัดเอทานอลจากมะค าไก่
และผักเสี้ยนผียับยั้ง Staphylococcus epidermidis และ Taralomyces maneffei ดีที่สุด (MIC เท่ากับ 50  ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) สารสกัดเอทานอลจากพืชรวมมีฤทธิ์ยับยั้ง S. epidermidis (MIC เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และยับยั้ง           
T. maneffei  (MIC เท่ากับ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) นอกจากนี้จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดเอทา
นอลจากมะค าไก่และผักเสี้ยนผียับยั้ง DPPH ดีที่สุดเท่ากับ 15.32±0.38 และ 24.75±0.97 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยพบ
ปริมาณฟลาโวนอยด์สูงสุดเท่ากับ 82.20±0.56 และ 124.98±0.74 mg QE/g of Extract ตามล าดับ การศึกษานีช้ี้ให้เห็นว่าต ารับ
ยาแผนไทยโบราณและสมุนไพรแต่ละชนิดในต ารับเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพ 
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The potential of medicinal plants and Thai traditional medicine recipes against human 
pathogenic microorganisms  and antioxidant activities 

Wanatsanan Wongwairot1, Tatsanaphon Paiboon2, Nattida Sirisom3, Thipthanya Khongphakdee4,  

Rinrada Muangjeen5 and Preuttiporn Supaphon6* 

Abstract 

This research aims to evaluate the capability of Thai traditional medicine recipes and their each herbal 
extract. Herbal plants were prepared by using traditional method (boiling) and extracted with ethanol and ethyl 
acetate.  The extracts were evaluated for their antimicrobial and antioxidant activities by using a colorimetric 
broth microdilution, DPPH and ABTS radical scavenging assay, respectively.  Nine human pathogenic 
microorganisms were used in the antimicrobial test.  The investigation of total phenolic and total flavonoids 
content were analyzed by Folin Ciocalteu and colorimetric aluminum chloride, respectively.  The extract in 
medicine recipes from boiling method showed weak acitivity against test microorganisms with MIC 12.8 mg/ml. 
On the other hand ethanol and ethyl acetate extracts (14 extracts) from each plant (Drypetes roxburghii, Cleome 
viscosa, Blumea balsamifera, Glycosmis pentaphylla, Rhinacanthus nasutus and Curcuma zedoaria)  had the 
strong antimicrobial and antioxidant activities. Ethanol extracts of D. roxburghii and C. viscosa showed the best 
antimicrobial activity against Staphylococcus epidermidis and Talalomyces maneffei with MIC 50 µg/ ml. 
Furthermore, ethanol extract from medicine recipes gave the strong antibacterial activity against S. epidermidis 
( 50 µg/ ml)  and moderate antifungal activity against T.  maneffei ( 100 µg/ ml) .  The antioxidant activity was 
determined and its results showed that ethanol extracts from D.  roxburghii and C.  viscosa had the strongest 
antioxidant activity (DPPH assay) with IC50 of 15.32±0.38 and 24.75±0.97 µg/ml, respectively. These extracts 
gave the highest total flavonoids content (82 .20±0.56 and 124.98±0.74 mg QE/g of Extract) .  These results 
showed that Thai traditional medicine recipes and their each herbal plant are potential source of biological 
substances. 

 
Keywords: Thai traditional medicine recipes, microorganisms, free radical 
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ต ำรับยำสมุนไพรของคุณยำยบุณส่ง จินำตง ในกำรยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์และต้ำนอนุมูลอิสระ 
ฉัตรชัย วีระกลุ1  วรัญญา รอดด้วง2  ณัฐกาญจน์ แดงมณี3  และพฤทฐิภร  ศุภพล4* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจศักยภาพของต ำรับยำสมุนไพรของคุณยำยบุญส่ง จินำตง และสารสกัดหยาบจาก
สมุนไพรไทยในต ารับในการยับยั้งจุลินทรีย์ 9 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์หลายชนิด ประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
หาปริมาณฟีโนลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัด โดยใช้วิธี colorimetric broth micro dilution, DPPH และ ABTS 
radical scavenging activity, Folin Ciocalteu และ Colorimetric aluminum chloride ในการศึกษาฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรีย์ ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาปริมาณฟีโนลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัด ตามล าดับ สารสกัดทั้งหมดจ านวน 7 สาร ได้จาก 
กะเพราแดง มะกรูด ไพล ขมิ้นอ้อย รากตะไคร้ กะเพราขาว และว่านน้ า โดยพืชแต่ละชนิดและพืชในต ารับยาสมุนไพรถูกสกัดด้วย
เอทานอล ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทานอลจากขมิ้นอ้อยมีศักยภาพสูงสุดในการยับยั้ง  Cryptococcus neoformans 
ATCC90112 และ Talalomyces maneffei (MIC 1.6 mg/ml และ MBC 12.8 mg/ml) ค่า MBC ของ T. maneffei มากกว่า 
12.8 mg/ml รองลงมาคือสารสกัดเอทานอลจากต ารับยาสมุนไพรมีฤทธิ์ยับยั้ง C. neoformans (MIC 1.6 mg/ml และ MBC 
มากกว่า 12.8 mg/ml) และ T. maneffei (MIC 3.2 mg/ml และ MBC มากกว่า 12.8 mg/ml). ขณะที่สารสกัดเอทานอลจาก
ขมิ้นอ้อยยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (DPPH และ ABTS) ได้ดีที่สุด ให้ค่า IC50 เท่ากับ 8.29±0.75 และ 89.13±0.58 µg/ml 
ตามล าดับ นอกจากนี้สารสกัดจากขมิ้นอ้อยยังมีปริมาณฟีโนลิกรวมสูงสุดเท่ากับ 274.69±1.46 mg QE/g of Extract จากผล
การศึกษานี้ยืนยันว่าสารต้านจุลินทรียแ์ละต้านอนุมูลอิสระที่ส ารวจจากต ารบัยาสมุนไพรคุณยายบุญส่ง จินาตง เป็นแหล่งของสารเม
แทบอไลต์ที่มีศักยภาพส าหรับการประยุกต์ในอนาคต 
ค ำส ำคัญ : ต ารับยาสมุนไพรของคุณยายบญุส่ง จินาตง, จุลินทรีย์กอ่โรคในมนุษย์, อนุมลูอิสระ  
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Antimicrobial and Antioxidant Activities of Boonsong Jinatong’s Herbal medicine recipes 

Chatchai Weerakul1 Waranya Rouddaung2 Nattakan Dangmanee 3 and Preuttiporn Supaphon4* 

Abstract 

This research aimed to investigate the potential of Boonsong Jinatong’ s herbal medicine recipes and 
their crude extracts to inhibit 9 strains of microorganism, the pathogens that cause many human diseases and 
evaluated the antioxidant activity, total phenolic and total flavonoids content. Colorimetric broth microdilution, 
DPPH and ABTS radical scavenging assay, folin ciocalteu and colorimetric aluminum chloride were used for 
antimicrobial, antioxidant activities, total phenolic and total flavonoids contents, respectively.  A total of 16 
extracts were obtained from Ocimum tenuiflorum, Citrus hystrix, Zingiber cassumunar, Curcuma zedoaria, 
Cymbopogon nardus, Ocimum sanctum, Acorus calamus. Each plant and seven plants in medicine recipes were 
extracted with ethanol and ethyl acetate.  The result showed that ethanol extract obtained from Curcuma 
zedoaria was the most active extract against Cryptococcus neoformans and Talalomyces maneffei ( MIC 1. 6 
mg/ml and MBC >12.8 mg/ml), followed by ethanol extract from medicine recipes against C. neoformans (MIC 
3.2 mg/ml and MBC >12.8 mg/ml) and T. maneffei (MIC 1.6 mg/ml and MBC 12.8 mg/ml). On the other hand, 
this extract had the strongest antioxidant activity (DPPH and ABTS assays) with IC50 of 8.29±0.75 and 89.13±0.58 
µg/ml, respectively. In addition, it gave the highest total flavonoids content with 274.69±1.46 mg QE/g of Extract. 
These results confirm that antimicrobial and antioxidant substances are investigated from Boonsong Jinatong’ s 
herbal medicine recipes could be a potential source of active secondary metabolites for future pharmaceutical 
application. 
 
Keywords: Boonsong Jinatong’s Herbal medicine recipes, human pathogens, free radical 
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Abstract 

This research aimed to investigate the potential of Boonsong Jinatong’ s herbal medicine recipes and 
their crude extracts to inhibit 9 strains of microorganism, the pathogens that cause many human diseases and 
evaluated the antioxidant activity, total phenolic and total flavonoids content. Colorimetric broth microdilution, 
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ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรในต ารับยากรมหลวงชุมพรและหลวงพ่อศุขวัดมะขามเฒ่า                            
ฟอยด์ แก้วเสถียร1 ภัทราวดี รงคห์ิน2 วิริยาภรณ์ จิตภักดี3 สายสมร รัตน์ทอง4  วรีพงศ์ รักษ์แก้ว5 

และพฤทฐิภร ศภุพล6* 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทยใน
ต ารับกรมหลวงชุมพรและหลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่า นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ปริมาณฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Folin 
Ciocalteu และ colorimetric aluminum chloride ตามล าดับ  สกัดสารจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด (ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ 
หนอนตายหยาก นมแมว และพุทธรักษา) ในต ารับด้วยเอทานอลและเอทิลอะซิเตท ประเมินฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์และต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดจ านวน 12 สาร ด้วยวิธี colorimetric broth microdilution, DPPH และ ABTS radical scavenging assays 
ตามล าดับ จุลินทรีย์ทดสอบ 9 สายพันธุ์ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Staphylococcus 
epidermidis, Microsporum gypseum และ Taralomyces marneffei ใช้ในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ สารสกัดเอทานอล
จากนมแมวมีฤทธิ์ในการยับยั้ง P. aeruginosa และ M. gypseum ได้ดีที่สุด MIC 0.4 mg/ml ตามด้วยสารสกีดเอทานอลจาก
ข้าวเย็นเหนือ ยับยั้ง S. aureus (MIC 0.8 mg/ml) ขณะที่สารสกัดเอทานอลจากข้าวเย็นเหนือมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (DPPH และ 
ABTS) ดีที่สุดให้ค่า IC50 3.08 ± 0.49 และ 45.09 ± 0.47 µg/ml ตามล าดับ นอกจากน้ีทดสอบหาปริมาณฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์
รวมพบว่าสารสกัดเอทานอลจากข้าวเย็นเหนือและนมแมวพบปริมาณฟลาโวนอยด์สูงที่สุดเท่ากับ 403.53 ±0.83 และ206.80 
±1.31 mg QE/g of Extract ตามล าดับ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากต ารับยาของกรมหลวงชุมพรและหลวงพ่อสุข
วัดมะขามเฒ่าเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิที่ดีส าหรับประยุกต์ในอนาคต  
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 This research aims to investigate the antimicrobial and antioxidant activities of crude extracts from 
medicinal plants in Krom Luang Chomphon and Luang Phor Suk Makham Thao recipes.  Furthermore, the total 
phenolic and total flavonoids content were analyzed by Folin Ciocalteu and colorimetric aluminum chloride, 
respectively.  Five plants ( Smilax corbularia, Smilax glabra, Stemona tuberosa, Melodorum siamense, Canna 
indica)  in recipes were extracted with ethanol and ethyl acetate.  Twelve extracts were evaluated for their 
antimicrobial and antioxidant activities by using a colorimetric broth microdilution test, DPPH and ABTS radical 
scavenging assays, respectively.  Nine pathogenic microorganisms were used in the antimicrobial test including, 
Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Staphylococcus epidermidis, Microsporum gypseum and 
Taralomyces marneffei.  Ethanol extract from M.  siamense was most active against P.  aeruginosa and M. 
gypseum with MIC 0.4 mg/ml, followed by ethanol extract from S. corbularia against S. aureus (MIC 0.8 mg/ml). 
Whereas, ethanol extract from S.  corbularia had the strongest antioxidant activity ( DPPH and ABTS)  with IC50 
3.08 ± 0.49 and 45.09 ± 0.47 µg/ml, respectively. In addition, these active extracts were test for total phenolic 
and total flavonoids content. They were found to contain high amount of total flavonoids (403.53 ± and 206.80 
±1.31 mg QE/ g of Extract) .  These results show that extracts from Krom Luang Chomphon and Luang Phor Suk 
Makham Thao recipes are interesting because they are a good source of many active metabolites for future 
application. 

 
Keywords: Antimicrobial activity, Antioxidant activity, Thai herbal plant 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

 
อรวรรณ หมาดทิ้ง1* สุกญัญา กาญจนสิชล1 อรปรียา จบฤทธิ์1 สาล ีอินทร์เจรญิ1 และภานุพงศ์ สยังกลู1 

 
บทคัดย่อ 

 ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยได้เผชิญมายาวนาน มีแนวโน้มรุนแรงและสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุส าคัญเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภค จากการประเมินสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย การประเมิน
บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ต าบลบางกุ้ง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้านการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 57.94 และจากการท าเวทีประชาคมโดยการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ชุมชนมีมติให้เป็น
ปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไขมากที่สุด วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs มีวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนมีกระบวนการ
ส าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน       
การจัดการขยะมลูฝอยตามหลัก 3Rs สูงกว่าก่อนได้รับรูปแบบ และพบว่าปริมาณขยะลดลงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นชุมชนสามารถน ารูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ส่งผล
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ ได้ด้วยชุมชนเอง 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, ชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอย, หลัก 3Rs 
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Abstract 

 Solid waste pollution is a problem that Thailand has been facing for a long time. Tends to be more severe and higher. This is 
mainly due to the increase in population.  Economic expansion and consumption behavior.  from the housing sanitation assessment 
and assessment of a clean, hygienic home a complete life, Moo 1 Baan Thung Daet, Bang Kung Su-distrct, Huai Yot District, Trang 
Province. In terms of household waste management, 57.94% did not pass the criteria and from the community forum, prioritizing the 
problem. It’s the problem that the community needs to solve the most. The objective is to study the participation of the community, 
Develop a model of community participation and the effectiveness of the community participation model in solid waste management 
according to the 3Rs principle.  The results showed that the participation of the community was high.  From the development of 
community participation model, there are 4 main processes which are 1) participation in decision making 2) participation in operation 
3)  participation in receiving benefits 4)  participation to assess.  The effectiveness of the community participation model in terms of 
knowledge, attitude and behavior in solid waste management according to the before receiving the model and found that the amount 
of waste was significantly lower than before using the model at the 0.01.  In this research, the community can apply the model of 
participation in solid waste management according to the 3Rs principle. As a result, the community is strengthened. And sustainable, 
can solve other public health problems. 
 
Keywords: Participation, Community, Solid Waste Management, 3Rs Principle 
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according to the 3Rs principle.  The results showed that the participation of the community was high.  From the development of 
community participation model, there are 4 main processes which are 1) participation in decision making 2) participation in operation 
3)  participation in receiving benefits 4)  participation to assess.  The effectiveness of the community participation model in terms of 
knowledge, attitude and behavior in solid waste management according to the before receiving the model and found that the amount 
of waste was significantly lower than before using the model at the 0.01.  In this research, the community can apply the model of 
participation in solid waste management according to the 3Rs principle. As a result, the community is strengthened. And sustainable, 
can solve other public health problems. 
 
Keywords: Participation, Community, Solid Waste Management, 3Rs Principle 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม 
ระดับน ้าตาลในเลือดได้ หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง ต้าบลเขาขาว อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

 

ธัญญาพร สุเหร็น1* ไลล่า แอโสะ1 อาทิตยา สมันหลี1 กมลรัตน์ นุ่นคง1  

ปิยะเสริญ พิชิตวงศ์1  และจิตติมา กาลเนาวกุล 1  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง ต้าบลเขาขาว 
อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน จ้านวน 34 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผล คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ จ้านวน 16 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแนวค้าถามการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Paired t-test  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าระดับน้้าตาลในเลือด หลังการใช้รูปแบบ
ต่้ากว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 วิจัยในครั้งนี้สามารถน้ารูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมไป
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
  

ค้าส้าคัญ: การมีส่วนร่วม, การดูแลสุขภาพตนเอง, ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ 
 

1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 92110 
1 Sirindhorn College of Public Health Trang, 92110, Thailand 
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Community Participation in Self Health Care among Uncontrolled Diabetes Mellitus 
Patients, Ban Khuan Tang, Khaokao Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province 

 

Thanyaporn Suren1* Laila Airso1 Arthittaya Samanlee1 Kamonrat NunKong1  

 Piyasoen Pichitwong1and Jittima Kalnaowakul1 
 

Abstract 
 This research is a participatory action research.  Objective to study the participation of the 
community,  to develop a model for community participation and to study the effectiveness of the 
community participation model in self- health care among uncontrolled diabetes mellitus patients in 
Moo 7, Ban Khuantang, Khaokao Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province. The sample group used in 
the participation study was 34 Community Stakeholders.  The sample group used to study the 
effectiveness of the participation model was 16 uncontrolled diabetes mellitus patients. , data were 
collected using questionnaires and focus group discussion.  Data were analyzed by using frequency 
distribution statistics, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test. 
 The results showed that 1)  The overall participation of the community was high 2 )  The 
model of community participation was 4 process:  Step 1 Participation in decision- making.  Step 2 
Participation in the implementation. Step 3 Participation in receiving benefits. And step 4 participation in 
the evaluation. 3) The results of the comparison of self-care behaviors of the sample group After using 
is higher than before using the statistically significant at 0.01 level and blood sugar levels After applying 
the lower pattern than before applying the pattern statistically significant at 0.01 level. In this research, 
the participation activity model can be used as a guideline for enhancing health care behaviors of diabetic 
patients. As a result, the sample group had better health behaviors. 
 
Key words: Participation, self-care, Uncontrolled Diabetes Mellitus Patients 
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Abstract 
 This research is a participatory action research.  Objective to study the participation of the 
community,  to develop a model for community participation and to study the effectiveness of the 
community participation model in self- health care among uncontrolled diabetes mellitus patients in 
Moo 7, Ban Khuantang, Khaokao Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province. The sample group used in 
the participation study was 34 Community Stakeholders.  The sample group used to study the 
effectiveness of the participation model was 16 uncontrolled diabetes mellitus patients. , data were 
collected using questionnaires and focus group discussion.  Data were analyzed by using frequency 
distribution statistics, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test. 
 The results showed that 1)  The overall participation of the community was high 2 )  The 
model of community participation was 4 process:  Step 1 Participation in decision- making.  Step 2 
Participation in the implementation. Step 3 Participation in receiving benefits. And step 4 participation in 
the evaluation. 3) The results of the comparison of self-care behaviors of the sample group After using 
is higher than before using the statistically significant at 0.01 level and blood sugar levels After applying 
the lower pattern than before applying the pattern statistically significant at 0.01 level. In this research, 
the participation activity model can be used as a guideline for enhancing health care behaviors of diabetic 
patients. As a result, the sample group had better health behaviors. 
 
Key words: Participation, self-care, Uncontrolled Diabetes Mellitus Patients 
 
   

 
 

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19                 
ของผู้ปกครอง ในเขตต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 
ธมลวรรณ สวัสดิส์ิงห์1* สุภาภัค สงิห์เสนา2  สมฤทัย ผดุงพล3 

 
บทคัดย่อ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะ     
เกิดการแพร่ระบาดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและขัดขวางพัฒนาการของเด็กได้      
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการ
ป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19 ของผู้ปกครอง ในเขตต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 62 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะ
ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ของผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ สถิติพรรณนาและ Paired t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมให้ความรู้กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และการป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19 สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  ดังนั้นโปรแกรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19 สามารถน าไปใช้กับศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครอง
สามารถส่งเสริมพัฒนาการและป้องกันเด็กจากโรคโควิด 19 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  
ค าส าคัญ : ความรู้ พัฒนาการเด็ก การป้องกันเด็กจากโรคโควดิ-19 
      
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
1 Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum, Thailand 
2 Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum, Thailand 
3 Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum, Thailand 
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The Effect of the Educational Program on Knowledge about Early Childhood Development 
and Preventing Children From COVID-19 for Parents in Na Siew sub – district,                                 

Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province 
 

Thamolwan Sawatsing1 Supapuk Singsena2  Somruethai Phadungphol3 

 
ABSTRACT 

 
 The pandemic of Coronavirus- 2019 has spread in worldwide and tended to spread in Child 
Development Center. It would bring about the effects of serious illnesses to obstruct the development of child. 
This research was a quasi- experimental study.  The objective of the study was to study the effect of using the 
Educational Program on knowledge about early childhood development and preventing children From COVID-
19 of parents in Na Siew sub –  district, Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province.  It was used by 62 
parents who were assigned by purposive sampling to be the target group of this study.  They were in Na Siew 
sub – district, Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province. The sample group will receive an educational 
program on knowledge about early childhood development and child prevention from COVID- 19.  Data was 
collected by using questionnaire assessing personal data, knowledge about early childhood development and 
prevention of COVID- 19 in children.  The data were analyzed by descriptive statistics and paired t- test was 
analyzed for comparing before and after educating early childhood development and prevention of COVID-19 
in children. 
 The results revealed that mean score knowledge among parents of early childhood were significantly 
increased (p-value <0.05). Therefore, education programs on early childhood development and child protection 
from COVID- 1 9  can help parents to properly promote the early children development and prevention of 
children from COVID-19. Therefore, this educational program helps parents to properly promote early childhood 
development and prevent their children from COVID-19. 
 
Keywords :  Knowledge, Childhood Development, Preventing Children From COVID-19 
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ABSTRACT 

 
 The pandemic of Coronavirus- 2019 has spread in worldwide and tended to spread in Child 
Development Center. It would bring about the effects of serious illnesses to obstruct the development of child. 
This research was a quasi- experimental study.  The objective of the study was to study the effect of using the 
Educational Program on knowledge about early childhood development and preventing children From COVID-
19 of parents in Na Siew sub –  district, Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province.  It was used by 62 
parents who were assigned by purposive sampling to be the target group of this study.  They were in Na Siew 
sub – district, Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province. The sample group will receive an educational 
program on knowledge about early childhood development and child prevention from COVID- 19.  Data was 
collected by using questionnaire assessing personal data, knowledge about early childhood development and 
prevention of COVID- 19 in children.  The data were analyzed by descriptive statistics and paired t- test was 
analyzed for comparing before and after educating early childhood development and prevention of COVID-19 
in children. 
 The results revealed that mean score knowledge among parents of early childhood were significantly 
increased (p-value <0.05). Therefore, education programs on early childhood development and child protection 
from COVID- 1 9  can help parents to properly promote the early children development and prevention of 
children from COVID-19. Therefore, this educational program helps parents to properly promote early childhood 
development and prevent their children from COVID-19. 
 
Keywords :  Knowledge, Childhood Development, Preventing Children From COVID-19 

 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง 

ลดาวลัย์ ฟุกล่อย1 และสาลี อินทร์เจรญิ2   

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา 
จังหวัดตรัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง จ านวน 138 คน 
น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้สถิติไคสแควร์ และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅�𝑥 = 3.37, S.D. = 0.47) 2) ต าแหน่งหน้าที่ และแผนกงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.31, p-value < 0.001) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และ
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(r = 0.73 และ 0.79, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร   
 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ โรงพยาบาลชุมชน 
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Factors Associated with Quality of Working Life among Personnel in Ratsada Hospital, Trang 
Ladawal Fookloi1 and Salee Incharoen2 

 

Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to 1) examine quality of working life and 2) factors associated 
with quality of working life among personnel in Ratsada Hospital, Trang.  Collected the data from one hundred 
and thirty-eight subjects of personnel in Ratsada Hospital, Trang. The instrument was questionnaire. Frequency, 
percentage, mean, standard deviation and chi- square test, Pearson product moment correlation coefficient 
associated with factors and quality of working life among personnel were used for data analysis. 
 The results showed that 1)  subjects were mostly at medium levels of quality of working life among 
personnel in Ratsada Hospital, Trang ( �̅�𝑥 =  3.37, S.D.  =  0.47) .  2)  Position and departments had a statistically 
significant relationship with quality of working life of personnel at 0.01 and 0.05 levels, respectively. Income had 
a low positive correlation with quality of work life of personnel at a statistically significant level of 0.01 (r = 0.31, 
p-value < 0.001). Working environment and management had a high positive correlation with quality of work life 
of personnel with a statistically significant level of 0.01 (r = 0.73 and 0.79, p-value < 0.001). Factors as sex, age, 
marital status, educational level and work experience were not statistically with quality of working life of 
personnel. 
 
Keywords : Quality of Working Life, Working Environment, Management, Community Hospital 
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Factors Associated with Quality of Working Life among Personnel in Ratsada Hospital, Trang 
Ladawal Fookloi1 and Salee Incharoen2 

 

Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to 1) examine quality of working life and 2) factors associated 
with quality of working life among personnel in Ratsada Hospital, Trang.  Collected the data from one hundred 
and thirty-eight subjects of personnel in Ratsada Hospital, Trang. The instrument was questionnaire. Frequency, 
percentage, mean, standard deviation and chi- square test, Pearson product moment correlation coefficient 
associated with factors and quality of working life among personnel were used for data analysis. 
 The results showed that 1)  subjects were mostly at medium levels of quality of working life among 
personnel in Ratsada Hospital, Trang ( �̅�𝑥 =  3.37, S.D.  =  0.47) .  2)  Position and departments had a statistically 
significant relationship with quality of working life of personnel at 0.01 and 0.05 levels, respectively. Income had 
a low positive correlation with quality of work life of personnel at a statistically significant level of 0.01 (r = 0.31, 
p-value < 0.001). Working environment and management had a high positive correlation with quality of work life 
of personnel with a statistically significant level of 0.01 (r = 0.73 and 0.79, p-value < 0.001). Factors as sex, age, 
marital status, educational level and work experience were not statistically with quality of working life of 
personnel. 
 
Keywords : Quality of Working Life, Working Environment, Management, Community Hospital 
 

พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปริยานุช เยี่ยมสวัสดิ์1 สาลี อินทรเ์จริญ2 และกมลรัตน์ นุ่นคง3   

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดิน

หายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
สัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 102 คน น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน 
โดยใช้สถิติไคสแควร์ การทดสอบของฟิชเชอร์ และสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.76 (�̅�𝑥 = 2.31, S.D. = 0.39) 2) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับค่อนข้างต่ ากับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (rs = -0.20, p-value = 0.04) ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rs 
= 0.52, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน แผนกงาน การสูบบุหรี่ จ านวนช่ัวโมงในการ
ท างาน ความรู้ การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการป้องกันโรค โรคระบบทางเดินหายใจจากการท างาน โรงโม่หิน 
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Preventive Behaviors on Occupational Respiratory Disease among Workers of  
a Stone-Crushing Mill in Nakhon Si Thammarat 

Priyanuch Yiumsawat1 Salee Incharoen2 and Kamonrat Nunkong2 
 

Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to 1) examine preventive behaviors on occupational respiratory 
disease and 2) factors associated with preventive behaviors on occupational respiratory disease among workers of a 
stone-crushing mill.  Collected the data from one hundred and two subjects of workers of a stone-crushing mill in 
Nakhon Si Thammarat.  The instrument was questionnaire.  Frequency, percentage, mean, standard deviation and 
chi-square test, fisher's exact test and spearman rank correlation coefficient associated with factors and preventive 
behaviors on occupational respiratory disease among workers of a stone-crushing mill were used for data analysis. 
 The results showed that 1)  subjects were mostly at medium levels of preventive behaviors on 
occupational respiratory disease among workers of a stone-crushing mill at 61.76% (�̅�𝑥 = 2.31, S.D. = 0.39). 2) 
Education level had a statistically significant relationship with preventive behaviors on occupational respiratory 
disease at 0.05 level.  Age had a relatively low negative correlation with preventive behaviors on occupational 
respiratory disease at a statistically significant level of 0.05 (rs = -0.20, p-value = 0.04). work experience had a 
medium positive correlation with preventive behaviors on occupational respiratory disease a statistically 
significant level of 0.01 (rs = 0.52, p-value < 0.001). Factors as sex, marital status, income, department, smoking, 
hour of working, knowledge, access to protective equipment, environment conducive to work and social support 
were not statistically with preventive behaviors on occupational respiratory disease. 
 
Keywords : Preventive Behaviors of Disease, Occupational Respiratory Disease, Stone-Crushing Mill 
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Preventive Behaviors on Occupational Respiratory Disease among Workers of  
a Stone-Crushing Mill in Nakhon Si Thammarat 

Priyanuch Yiumsawat1 Salee Incharoen2 and Kamonrat Nunkong2 
 

Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to 1) examine preventive behaviors on occupational respiratory 
disease and 2) factors associated with preventive behaviors on occupational respiratory disease among workers of a 
stone-crushing mill.  Collected the data from one hundred and two subjects of workers of a stone-crushing mill in 
Nakhon Si Thammarat.  The instrument was questionnaire.  Frequency, percentage, mean, standard deviation and 
chi-square test, fisher's exact test and spearman rank correlation coefficient associated with factors and preventive 
behaviors on occupational respiratory disease among workers of a stone-crushing mill were used for data analysis. 
 The results showed that 1)  subjects were mostly at medium levels of preventive behaviors on 
occupational respiratory disease among workers of a stone-crushing mill at 61.76% (�̅�𝑥 = 2.31, S.D. = 0.39). 2) 
Education level had a statistically significant relationship with preventive behaviors on occupational respiratory 
disease at 0.05 level.  Age had a relatively low negative correlation with preventive behaviors on occupational 
respiratory disease at a statistically significant level of 0.05 (rs = -0.20, p-value = 0.04). work experience had a 
medium positive correlation with preventive behaviors on occupational respiratory disease a statistically 
significant level of 0.01 (rs = 0.52, p-value < 0.001). Factors as sex, marital status, income, department, smoking, 
hour of working, knowledge, access to protective equipment, environment conducive to work and social support 
were not statistically with preventive behaviors on occupational respiratory disease. 
 
Keywords : Preventive Behaviors of Disease, Occupational Respiratory Disease, Stone-Crushing Mill 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมู่ที่ 2 

บ้านควนหิน ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ญาณภัทร วิจิตร1 ธัญญลักษณ์ กรดกางก้ัน1  วณิชชา บุญมี1 สาลี อนิทร์เจรญิ 1 กมลรัตน์ นุ่นคง 1   
วิลาวรรณ ศรีพล 1* สุพัตรา ใจเหมาะ1  สิรมิา วังพยอม1 และปิยะเสริญ พิชิตวงศ์1 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ประชากร
จ านวน 159 คน ค านวณโดยใช้โปรแกรม G-Power ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ จ านวน 37 
คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ด าเนินการใน 4 สัปดาห์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบทดสอบ สมุดบันทึก และร่วมสนทนากลุ่มโดยใช้กระบวนการ AIC วิเคราะห์ข้อมูล
โดย ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Paired T-test, Wilcoxon Signed Rank test และ
ระยะเวลาที่ท าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  
  พบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥= 3.81 และผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม มี 4 
ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจ โดยการประชุมเพื่อการค้นหาสาเหตุของปัญหา การปฏิบัติ ได้แก่ วางแผนการด าเนินกิจกรรม การ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้น การรับผลประโยชน์ ได้แก่ การได้รับความรู้ การออกก าลังกาย และได้รับรางวัลจากการประกวด การ
ประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลการควบคุมการรับประทานอาหาร และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น   
  ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001  และ
พบว่าค่าความดันโลหิตตัวบนแลตัวล่าง ต่ ากว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001   
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้ 
 
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 90110 
1 Bachelor of Public Health Program, Sirindhorn College of Public Health, Trang 90110, Thailand 
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Community participation in modifying self-care behaviorsin the group  
of patients with uncontrolled hypertension, Moo 2 Ban Khuan Hin,  

Na Chum Het Sub-district Yan Ta Khao District, Trang Province 
 

Yannapat Wichit1  Thanyalak Krotkangkan1 Wanitcha Bunmee1 Salee Incharoen1 Kamonrat Nunkong1 
Wilawan Sipon1* Supattra Jaimoak1 Sirima Wangpayom Piyasern Phichitwong 

 
Abstract 

  The purpose of this participatory action research were to study community participation for Health 
Behaviors Improving, to develop a model of community participation for Health Behaviors Improving and to 
study the effectiveness of the community participation model for Health Behaviors Improving.  The 
population of 159 was calculated by the G-Power. The sample was uncontrolled hypertension consisted of 
37 people. The instruments used in the research were: Activities of people's participation in solving problems 
consisted of 4 activities, duration 4 weeks.  The research instruments consisted of a questionnaires, test 
forms, notebooks and focus group by using AIC ( Appreciation Influence- Control)  process.  The data were 
analyzed using statistical frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, paired t- test, 
wilcoxon signed rank test.  The study period between October and December 2021. 
  It was found that, the participation of the sample was at a high level �̅�𝑥𝑥= 3.81 
 Model development results The Community Participation for Health Behaviors Improving of 
Uncontrolled Hypertension Patients. There are 4 important processes. 1) decision-making by meeting to find 
the cause of the problem.  2)  Practice includes planning the activities and Initial health assessment.                 
3)  Receiving benefits, including gaining knowledge get exercise and received an award from the contest for 
healthy food and 4) Evaluation includes judging the healthy food contest. Evaluation of dietary control and 
initial health check. 
 Knowledge and Self- efficacy in practice to prevent high blood pressure and self- care behavior of 
Uncontrolled Hypertension Patients. Higher than before receiving a pattern and systolic blood pressure and 
diastolic blood pressure was lower than before receiving a pattern.  There were statistically significant at 
0.001 
 
Key words : Participation, Health behavior Modification, Self-care, Uncontrolled hypertension Patients 
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Abstract 

  The purpose of this participatory action research were to study community participation for Health 
Behaviors Improving, to develop a model of community participation for Health Behaviors Improving and to 
study the effectiveness of the community participation model for Health Behaviors Improving.  The 
population of 159 was calculated by the G-Power. The sample was uncontrolled hypertension consisted of 
37 people. The instruments used in the research were: Activities of people's participation in solving problems 
consisted of 4 activities, duration 4 weeks.  The research instruments consisted of a questionnaires, test 
forms, notebooks and focus group by using AIC ( Appreciation Influence- Control)  process.  The data were 
analyzed using statistical frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, paired t- test, 
wilcoxon signed rank test.  The study period between October and December 2021. 
  It was found that, the participation of the sample was at a high level �̅�𝑥𝑥= 3.81 
 Model development results The Community Participation for Health Behaviors Improving of 
Uncontrolled Hypertension Patients. There are 4 important processes. 1) decision-making by meeting to find 
the cause of the problem.  2)  Practice includes planning the activities and Initial health assessment.                 
3)  Receiving benefits, including gaining knowledge get exercise and received an award from the contest for 
healthy food and 4) Evaluation includes judging the healthy food contest. Evaluation of dietary control and 
initial health check. 
 Knowledge and Self- efficacy in practice to prevent high blood pressure and self- care behavior of 
Uncontrolled Hypertension Patients. Higher than before receiving a pattern and systolic blood pressure and 
diastolic blood pressure was lower than before receiving a pattern.  There were statistically significant at 
0.001 
 
Key words : Participation, Health behavior Modification, Self-care, Uncontrolled hypertension Patients 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านหนองปรือ  
ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 

นันทวรรณ เด็กหลี1 ฟารดีา ไกรทอง2 สุภาวดี พรมแดง3   

สาลี อินทร์เจรญิ4 กีรติ พลเพชร5 สิริมา วังพยอม6 กมลรัตน์ นุ่นคง7 
วิลาวรรณ ศรีพล8 และสุพัตรา ใจเหมาะ9* 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :  PAR) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการโรคไข้เลือดออก หมู่ 9               
บ้านหนองปรือ ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (health belief 
model : HBM) ประชากร คือ ผู้น าชุมชน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 10 คน เจ้าหน้าสาธารณสุข 2 คน นักเรียน 
4 คน ตัวแทนครัวเรือนบ้านที่ไม่พบลูกน้ ายุงลาย 5 คน ตัวแทนครัวเรือนบ้านที่พบลูกน้ ายุงลาย 47 คน ผู้วิจัย 3 คน รวมทั้งหมด
จ านวน 74 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านท่ีพบลูกน้ ายุงลายจ านวน 47 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 
เครื่องมือท่ีใช้ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และแบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย การเก็บข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (การสนทนากลุ่ม, การสังเกต) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับมาก (3.93±0.49) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก (4.48±1.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (4.34 ± 0.48) และด้านการมีส่วนรว่มในการประเมนิผล อยู่ในระดับมาก (4.55±0.41) ส่วนความรู้  การ
รับรู้ด้านต่าง ๆ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่าหลังใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลวิเคราะห์การส ารวจลูกน้ ายุงลายก่อนและหลัง พบว่า ค่าการส ารวจลูกน้ า
ยุงลายลดลง 
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Abstract 

            This research is a participatory action research.  Participatory Action Research)  has the following 
objectives.  To study the community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  To 
develop as a model for community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  And 
to study the effectiveness of the community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic 
Fever Moo 9, Ban Nongprue, Banna Sub -  district, Palian District, Amphoe Palian, Trang Province.  By applying 
the theory of health beliefs (health belief model :  HBM) .  The poputations were the three community leader, 
ten village health volunteers, two public health officers, four student, five household representatives Aedes 
mosquitoes were not found , forty-seven household representatives Aedes mosquitoes were found and three 
researcher, including 74.The sample group were household representatives Aedes mosquitoes were found 47 
people.  Since October until December 2021.  The tools used were questionnaires community participation in 
people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. Questionnaires behavior people on prevention of Dengue 
Hemorrhagic Fever and Survey of Dengue Hemorrhagic Fever. Data collection is both quantitative and qualitative 
(Focus group, Observation). Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. Paired 
Sample T-test and Wilcoxon Signed Rank Test. 

The results of the study showed community participation in people on prevention of Dengue 
Hemorrhagic Fever. very level, Participation in decision making. very level (3.93±0.49), Aspects of participation 
in operations. very level (4.48±1.13), Participation in receiving benefits. very level (4.34± 0.48) and the aspect 
of having participate in the evaluation.  very level ( 4. 55±0. 41)  with knowledge section, perceptions various 
aspects and behavior people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  showed that after using the 
community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  Significantly different at the 
statistical level of 0. 01 and Analysis survey of Dengue Hemorrhagic Fever before and after showed Survey of 
Dengue Hemorrhagic Fever reduce. 

 
Keywords: community participation, Dengue Hemorrhagic Fever, Nongprue 
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Abstract 

            This research is a participatory action research.  Participatory Action Research)  has the following 
objectives.  To study the community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  To 
develop as a model for community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  And 
to study the effectiveness of the community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic 
Fever Moo 9, Ban Nongprue, Banna Sub -  district, Palian District, Amphoe Palian, Trang Province.  By applying 
the theory of health beliefs (health belief model :  HBM) .  The poputations were the three community leader, 
ten village health volunteers, two public health officers, four student, five household representatives Aedes 
mosquitoes were not found , forty-seven household representatives Aedes mosquitoes were found and three 
researcher, including 74.The sample group were household representatives Aedes mosquitoes were found 47 
people.  Since October until December 2021.  The tools used were questionnaires community participation in 
people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. Questionnaires behavior people on prevention of Dengue 
Hemorrhagic Fever and Survey of Dengue Hemorrhagic Fever. Data collection is both quantitative and qualitative 
(Focus group, Observation). Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. Paired 
Sample T-test and Wilcoxon Signed Rank Test. 

The results of the study showed community participation in people on prevention of Dengue 
Hemorrhagic Fever. very level, Participation in decision making. very level (3.93±0.49), Aspects of participation 
in operations. very level (4.48±1.13), Participation in receiving benefits. very level (4.34± 0.48) and the aspect 
of having participate in the evaluation.  very level ( 4. 55±0. 41)  with knowledge section, perceptions various 
aspects and behavior people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  showed that after using the 
community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever.  Significantly different at the 
statistical level of 0. 0 1 and Analysis survey of Dengue Hemorrhagic Fever before and after showed Survey of 
Dengue Hemorrhagic Fever reduce. 
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพ่ือป8องกันภาวะล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ 

สำหรับผูDปEวยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลชัยภูมิ 

สมฤทัย ผดุงพล1* พัชรฉัตร ภูมิสถาน2 สุรีพร เครือธนาวิทย?3 สุภาภัค สิงห?เสนา4 

บทคัดยJอ 

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำเป5นป6ญหาที่มีความสำคัญเนื่องจากอัตราการเสียชีวิตจากภาวะล่ิม

เลือดอุดตันหลอดเลือดดำในป6จจุบันคDอนขFางสูง จากการทบทวนวรรณกรรม พบวDาในประเทศไทยผูFปMวย

มากกวDา 400 ราย เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำสDวนลึกในรายที่ไมDไดFรับการปQองกัน หากไดFรับการ

ประเมินความเส่ียงและไดFรับการพยาบาลจะสามารถชDวยปQองกันการเกิดล่ิมเลือดอุดตันไดF  

การวิจัยเชิงพัฒนานี ้มีวัตถุประสงคVเพื ่อการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื ่อใชFใน 

การคัดกรองผู FปMวยเพ่ือปQองกันภาวะลิ ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำสำหรับผู FปMวยศัลยกรรมกระดูกหญิง 

โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยใชFแบบประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของ เกสร พรมเหล็ก (2553) ดำเนินการวิจัย

ระหวDางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำไปทดลองใชFโดยเลือกกลุDมตัวอยDางแบบเจาะจง คือ 

พยาบาลวิชาชีพจำนวน 7 ราย ทดลองใชFในผูFปMวย 14 รายวิเคราะหVขFอมูลดFวยคDาความถ่ีและรFอยละ  

ผลการศึกษาประกอบดFวย 3 สDวน ไดFแกDการประเมินและคัดกรองความเสี่ยง การพยาบาลเพื่อปQองกัน

การเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำและการบันทึกการพยาบาล พบวDาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกท่ี

พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใชFในหอผูFปMวยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลชัยภูมิในการคัดกรองผูFปMวยเพ่ือ

ปQองกันความเส่ียงการเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดดำไดF และผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาล

ผูFใชFแนวปฏิบัติอยูDในระดับดีมาก (รFอยละ 80.55) และไมDพบวDามีผูFปMวยรายใดที่มีอาการแสดงของภาวะลิ่มเลือด

อุดตันหลอดเลือดดำ การศึกษาน้ีแสดงใหFเห็นวDาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพ่ือปQองกันภาวะล่ิมเลือดอุด

ตันหลอดเลือดดำเป5นประโยชนVตDอการประเมินความเสี่ยงตDอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ จึงควร

ขยายผลในหอผูFปMวยอ่ืนเพ่ือทดสอบประสิทธิผลในกลุDมตัวอยDางท่ีมากข้ึน 

 

คำสำคัญ : แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกภาวะล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ ปQองกันภาวะล่ิมเลือดอุดตัน 

 

 

 

 

 
อาจารย?, คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, หอผูLปNวยศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ 

พยาบาลวิชาชีพชนาญการ, หอผูLปNวยศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ 

อาจารย?, คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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Development of Clinical Nursing Practice Guidelines of Venous Thromboembolism 

Prevention for Female Orthopedic patients in Chaiyaphum Hospital. 

Somruethai Phadungphol1 Phatcharachat Phoomsathan2 Sureeporn Khuethanawit3 Supapuk Singsena4 

 

Abstract 

 Venous thromboembolism (VTE) is a significant problem because the mortality 

rate from venous thromboembolism is quite high today. From literature review found that in 

Thailand, more than 400 patients develop deep vein thrombosis in unprotected cases. If the 

risk is assessed by nurse, it can prevent VTE. 

 The objective of this study is to develop the CNPG for preventing VTE and 

feasibility of using this CNPG in female orthopedic patients in Chaiyaphum Hospital. By using 

the assessment form to screen the risks of Kesorn Promlek (2010). Conducting research during 

March until May, 2022. In this experiment, a specific sample was selected 7 professional nurses, 

14 patients were tested, and the data were analyzed by frequency and percentage. 

 The results of the study consisted of three parts: risk assessment and screening. 

Nursing for VTE events and nursing records. It was found that the developed clinical nursing 

practice guidelines can be applied in female orthopedic wards in Chaiyaphum Hospital for 

screening VTE. The satisfaction assessment results of user nurses are at a very good level  

(80.55 %) and did not find any patients showing signs of VTE. This study shows that clinical 

nursing practices to prevent VTE are beneficial in assessing the risk of VTE. It should be 

expanded in other wards to test the effectiveness of the sample. 

 

 

Key word : Nursing guideline of VTE, VTE prevention 
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1 
 

ผลของโปรแกรมการให/ความรู/เก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการป@องกันเด็กจากโรคโควิด 19                 

ของผู/ปกครอง ในเขตตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

ธมลวรรณ สวสัดิ์สิงห/1* สุภาภัค สิงห/เสนา2  สมฤทัย ผดุงพล3 

 

บทคัดยMอ 

 จากสถานการณ/การแพร?ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในวงกวQางขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโนQมที่จะ     

เกิดการแพร?ระบาดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำใหQเด็กเสี่ยงต?อการเกิดภาวะเจ็บปYวยรุนแรงและขัดขวางพัฒนาการของเด็กไดQ      

การวิจัยครั้งนี้เปZนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค/เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหQความรูQเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการ

ป^องกันเด็กจากโรคโควิด 19 ของผูQปกครอง ในเขตตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ?มตัวอย?างคือผูQปกครองเด็กทุกคน

ในศูนย/พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 62 คน โดยกลุ?มตัวอย?างจะไดQรับโปรแกรมการใหQความรูQเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการ

ป^องกันเด็กจากโรคโควิด 19  เก็บรวบรวมขQอมูลโดยใชQแบบสอบถามขQอมูลส?วนบุคคล ความรูQเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และความรูQ

เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ของผูQปกครอง ในระหว?างวันที่ 1 – 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห/ขQอมูลโดยใชQ สถิติพรรณนาและ 

Paired t-test  

 ผลการวิจัยพบว?า ภายหลังไดQรับโปรแกรมใหQความรูQกลุ?มตัวอย?างมีค?าคะแนนเฉลี่ยความรูQเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

และการป^องกันเด็กจากโรคโควิด 19 สูงกว?าก?อนไดQรับโปรแกรมอย?างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  ดังนั้นโปรแกรมการใหQ

ความรูQเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการป^องกันเด็กจากโรคโควิด 19 สามารถนำไปใชQกับศูนย/เด็กเล็ก เพื่อใหQผูQปกครอง

สามารถส?งเสริมพัฒนาการและป^องกันเด็กจากโรคโควิด 19 ไดQอย?างถูกตQองเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชQในพื้นที่อื่นๆ

ต?อไป 

  

คำสำคัญ : ความรูQ พัฒนาการเด็ก การป^องกันเด็กจากโรคโควิด-19 

      

1 คณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 คณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3 คณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
1 Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum, Thailand 
2 Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum, Thailand 
3 Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum, Thailand 
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2 
 

The Effect of the Educational Program on Knowledge about Early Childhood Development 

and Preventing Children From COVID-19 for Parents in Na Siew sub – district,                                 

Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province 

 

Thamolwan Sawatsing1 Supapuk Singsena2  Somruethai Phadungphol3 

 

ABSTRACT 

 

 The pandemic of Coronavirus-2019 has spread in worldwide and tended to spread in Child 

Development Center. It would bring about the effects of serious illnesses to obstruct the development of 

child. This research was a quasi-experimental study. The objective of the study was to study the effect of 

using the Educational Program on knowledge about early childhood development and preventing children 

From COVID-19 of parents in Na Siew sub – district, Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province. The 

sample was 62 parents of all children in the Child Development Center. They were in Na Siew sub – district, 

Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province. The sample group will receive an educational program on 

knowledge about early childhood development and child prevention from COVID-19. Data was collected by 

using questionnaire assessing personal data, knowledge about early childhood development and prevention 

of COVID-19 in children. The data were analyzed by descriptive statistics and paired t-test was analyzed for 

comparing before and after educating early childhood development and prevention of COVID-19 in children. 

 The results revealed that mean score knowledge among parents of early childhood were significantly 

increased (p-value <0.05). Therefore, education programs on early childhood development and child 

protection from COVID-1 9  can help parents to properly promote the early children development and 

prevention of children from COVID-19  during 1  - 30  September 2021 . Therefore, this educational program 

helps parents to properly promote early childhood development and prevent their children from COVID-19. It 

can also be used in other child development centers. 

 

Keywords :  Knowledge, Childhood Development, Preventing Children From COVID-19 
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ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง: การทบทวนวรรณกรรม 
 

สุภาวดี แก้วนรา1, ชิดชนก มยูรภกัดิ์2* จอม สุวรรณโณ3, เจนเนตร พลเพชร4, อรเพ็ญ สุขะวัลลิ5  
 

บทคัดย่อ 
ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยง 2 ใน 6 ปัจจัยเสี่ยงหลักตามโมเดลความเสี่ยงฟรามิงแฮมที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้วิจัยจึงสนใจทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเสี่ยงด้านอายุ และภาวะความดัน
โลหิตสูง โดยสืบค้นหลักฐานความรู้ในช่วงเวลาปี ค.ศ.2000 – 2020 จากฐานข้อมูล PubMed, Science Direct, Google 
scholar และ CINAHL ใช้ค าสืบค้นตามหลักของ PICO ได้บทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องจ านวน 9 เรื่อง แบ่งเป็น 
ปัจจัยเสี่ยงด้านอายุจ านวน 3 เรื่อง และปัจจัยเสี่ยงด้านภาวะความดันโลหิตสูง จ านวน 6 เรื่อง สรุปประเด็นความรู้ได้ 4 
ประเด็นคือ  (1) อุบัติการณ์การเกิดโรค และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่ยิ่ง
เพิ่มขึ้น (2) ความดันซิสทอลิก เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักท านายอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดในวัยผู้สูงอายุ โอกาสเสี่ยงเพิ่ม
สูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันซิสทอลิกที่ยิ่งสูง (3) ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดัน
ไดแอสทอลิกที่ยิ่งเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัย และ (4) ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าความดันซิสทอลิก เป็น
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมนี้จะช่วยให้พยาบาลตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการควบคุม
ภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ ความดันโลหติสูง ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
1 นศ., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 80160 
2 ดร., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์, 80160 
3 รศ.ดร.,หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์, 80160 
4 ผศ.ดร., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์, 80160 
5 ผศ.ดร., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์, 80160 
1 MSN (candidate)., Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing, School of Nursing, Walailak University, 80160 
2 Dr., Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing, School of Nursing, Walailak University, 80160 
3 Assoc.Dr., Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing, School of Nursing, Walailak University, 80160 
4 Asist. Dr., Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing, School of Nursing, Walailak University, 80160 
5 Asist. Dr., Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing, School of Nursing, Walailak University, 80160 
* Corresponding author:Tel.: 086-595-1114 E-mail address: cmayurapak@gmail.com 
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Risk of Cardiovascular Disease in Elderly patients with Hypertension  : Integrative 
Review  

Supawadee Keawnara 1*, Chidchanok Mayurapak2*, Jom Suwanno3  
Chennet Phonphet4, and Orapen Sukhavulli5 

 
 Elderly patients with Hypertension had two of the six primary risk factors according to the 
Framingham Risk Model used to assess cardiovascular risk . Therefore, the researcher is interested in 
reviewing the literature on age risk factors and high blood pressure by searching from PubMed, Science 
Direct, Google scholar and CINAHL databases during the years 2000 – 2020. There were 9 research articles 
had found, 3 articles were about risk factors of aged and 6 articles were about risk factors of Hypertension. 
The result revealed into 4 points, there were (1) incidence and death of cardiovascular diseases were 
related to increased aged in elderly, (2) increased systolic blood pressure were main risk factor of incident 
of cardiovascular diseases in adult and elderly, (3) high risk factor of cardiovascular diseases in elderly 
were related to increased diastolic blood pressure and (4) elderly patients with hypertension isolated 
systolic blood pressure were associated with cardiovascular disease risk.  
 The knowledge gained from this review will help nurses to be more aware and realize the 
importance of managing hypertension in the elderly. 
 

 
ค าส าคัญ: Elderly, Hypertension, Cardiovascular risk  
 

 

ผลของโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีอันตราย 

เบญจวรรณ อินจันทร์1 และโสมศริิ เดชารตัน์2*  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองในโรงงานช าแหละไก่สดและแปรรูปไก่ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องใช้สารเคมี
เป็นจ านวนมาก เช่น กระบวนการพิมพ์ถุง สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ หมึกห้องพิมพ์ถุง DTS40 DILAC Z และ แอลกอฮอล์
70%   และการล้างท าความสะอาด สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ สารแคพพิทอล สาร Exprees D คลอรีน น้ า 10% สบู่ดิน 
และสบู่เหลว SX207B เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ืออบรมความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีอันตราย
ในพนักงานจ านวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 7 
เมษายน 2565 – 27 มิถุนายน 2565 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 2 ครั้ง ก่อนหลังการอบรมเกี่ยวกับ
ความหมายป้ายสัญลักษณ์สารเคมีตามหลัก GHS (The Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และเปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า 
ภายหลังการอบรมให้ความรู้พบว่าพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
ดังนั้น การสนับสนุนอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องจะท าให้พนักงานสามารถเข้าใจอันตรายต่างๆ กับการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมีแนวทางการท างานได้อย่างปลอดภัย  

ค าส าคัญ : การอบรม สารเคมีอันตราย ความปลอดภัย   
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Risk of Cardiovascular Disease in Elderly patients with Hypertension  : Integrative 
Review  

Supawadee Keawnara 1*, Chidchanok Mayurapak2*, Jom Suwanno3  
Chennet Phonphet4, and Orapen Sukhavulli5 

 
 Elderly patients with Hypertension had two of the six primary risk factors according to the 
Framingham Risk Model used to assess cardiovascular risk . Therefore, the researcher is interested in 
reviewing the literature on age risk factors and high blood pressure by searching from PubMed, Science 
Direct, Google scholar and CINAHL databases during the years 2000 – 2020. There were 9 research articles 
had found, 3 articles were about risk factors of aged and 6 articles were about risk factors of Hypertension. 
The result revealed into 4 points, there were (1) incidence and death of cardiovascular diseases were 
related to increased aged in elderly, (2) increased systolic blood pressure were main risk factor of incident 
of cardiovascular diseases in adult and elderly, (3) high risk factor of cardiovascular diseases in elderly 
were related to increased diastolic blood pressure and (4) elderly patients with hypertension isolated 
systolic blood pressure were associated with cardiovascular disease risk.  
 The knowledge gained from this review will help nurses to be more aware and realize the 
importance of managing hypertension in the elderly. 
 

 
ค าส าคัญ: Elderly, Hypertension, Cardiovascular risk  
 

 

ผลของโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีอันตราย 

เบญจวรรณ อินจันทร์1 และโสมศริิ เดชารตัน์2*  

บทคัดย่อ 
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เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมีแนวทางการท างานได้อย่างปลอดภัย  

ค าส าคัญ : การอบรม สารเคมีอันตราย ความปลอดภัย   

1เบญจวรรณ อินจันทร์，นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พัทลุง 93210 

1Benjawan Injan，Undergraduate Students，Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health and Sports 
Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210 

2รศ.ดร., สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ พัทลุง 93210 

2Assoc. Prof., Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University, 
Phatthalung, 93210 

*Corresponding author: Tel.:099-3646660. E-mail address: somsiri_9@hotmail.com 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

284

 

 

Results of employee training program on safety in working with hazardous chemicals 

Benjawan Injan1 and Somsiri Decharat2 

Abstract 

This is an experimental research r in fresh chicken butchering and processing plants with processes 
that require a lot of chemicals, such as bag printing processes.  Chemicals used include DTS40 
DILAC Z  bag printing room ink and 70%  alcohol  , and  cleaning. The purpose of the study was 
to train safety in working with hazardous chemicals in 50 employees. The study period from April 
7, 2022 to June 27, 2022 collected data with two questionnaires before after training on the 
meaning of chemical labels according to GHS (The Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals) .  Statistics used include frequency, percentage, and comparison with  
t-test statistics. The results showed that after the training, the knowledge showed that employees 

had an increased knowledge of chemicals，statistically significant at 0.05.   Thus， continuous 
employee training support enables employees to understand the dangers of working on hazardous 
chemicals and have safe working practices.  

 

 Keywords : Training， Hazardous chemical， Training safety 
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ผลของการฝึกความแข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬากาบัดดี้ 

สุรชัย  แซ่ด่าน1* และสุธน เพ็ชรนลิ2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกความแข็งแรง และเปรียบเทียบผลของการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่

กับที่และไม่อยู่กับที่ท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬากาบัดดี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬากาบัดดี้ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จ านวน 30 คน แบ่งกลุ่มการฝึกเป็น 3 กลุ่มโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่าง การทดลอง
ใช้เวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบทดสอบความคล่องตัวของอิลลินอยส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบวิลคอกซัน และครัสคัล-วอลลิส และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Multiple Confidence- 
Interval Procedures  

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มการฝึกปกติ กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ 

และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับท่ี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.  ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่ม

การฝึกปกติกับกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับท่ี และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ 
และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับท่ีไม่แตกต่างกัน 
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Effects of Strength Training on the Agility of Kabaddi Athletes 

Surachai Saedan1* and Suthon Petchnin2 

Abtract 
This research aimed to investigate the effects of strength training and to compare the effects 

between the isometric strength training and isotonic strength training on the agility of Kabaddi athletes. The 
sample was 30 Kabaddi athletes, National Sports University Krabi Campus, and was randomly divided into 
3 groups.  The training duration lasted for 8 weeks.  The instrument employed in the study was the Illinois 
Agility Test. The data were analyzed by using mean, median and standard deviation, Wilcoxon Signed Rank 
Test and Kruskal- Wallis Test, and Multiple Confidence- Interval Procedures for pairwise comparison.  The 
findings revealed that: 

1.  The agility before and after the training among the regular training group, isometric strength 
training group and isotonic strength training group was statistically different at a significance level of .05 

2.  For pairwise comparison among the groups, it was found that the agility after the training 
between the regular training group, and the isometric strength training group and the isotonic strength 
training group was different at a statistical significance level of 0. 05, whereas the agility after the training 
between the isometric strength training group and the isotonic strength training group was no different. 
 

Keyword: Strength Training, Agility, Kabaddi 
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ผลการสะท้อนการเรียนรู้: การบันทึกให้การปรึกษาตนเองต่อการพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษา, การ
ตระหนักรู้ในตนเอง และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 
ปรีนาภา ชูรัตน์1* 

 
บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยชั้นเรียนแบบเชิงคุณภาพครั้งนี้คือ เพ่ือเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะด้านการให้
การปรึกษา การตระหนักรู้ในตนเอง และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จากประสบการณ์การบันทึกให้การ
ปรึกษาตนเอง ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานจากการผสมผสานระหว่างจิตตปัญญาศึกษากับหลักการให้การปรึกษา โดย
รวบรวมข้อมูลการสะท้อนการเรียนรู้ต่อการบันทึกการให้การปรึกษาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการให้การปรึกษาและการแนะแนวเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2564 จ านวน 34 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาค้นพบการพัฒนาของผู้เรียน ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านการให้การปรึกษาค้นพบ 3 ประเด็น
หลักซึ่งมีความครอบคลุมทั้งด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมคือ 1.1 ด้านทักษะและกระบวนการให้การ
ปรึกษา และ 1.2 ด้านการสื่อสารให้การปรึกษาผู้อื่น 2. การตระหนักรู้ในตนเอง ค้นพบ 3 ประเด็นหลัก คือ 2.1 
การทบทวนตนเอง 2.2 การเข้าใจตัวตน และ 2.3 การเสริมสร้างตัวตนเชิงบวก และ 3. การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ มีประเด็นหลักทั้งหมด 4 ประเด็น คือ 3.1 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 3.2 การมีทัศนะเชิงบวก 3.3 
การผ่อนคลายด้วยการจดบันทึก และ 3.4 การสร้างพลังบวกให้ตนเอง ซึ่งข้อค้นพบทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าของการให้การปรึกษาตนเองต่อการพัฒนาศักยภาพภายในและทักษะการให้การปรึกษาพ้ืนฐานซึ่งเป็น
ประโยชน์ทั้งตนเองและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่ส าคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เชิงสร้างสรรค์  
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Learning reflection effect: Journaling Self-Counseling on Developing Counseling 
Competency, Self-Awareness, and Creative Problem Solving of Undergraduate Students 
 

Preenapa Choorat1* 
 

Abstract 
This qualitative classroom research aims to comprehend the development of 

counseling competency, self- awareness, and creative problem- solving from experience 
recording to self- counseling, which has a fundamental approach from a combination of 
contemplative education and counseling principles. Reflections on self-counseling notes were 
used to collect data from 34 undergraduate students enrolled in the Introduction to 
Counseling and Guidance course for the academic semester 2/2021 and conduct content 
analysis on the data.  

According to the study's findings, learners develop as follows:  1.  Competencies to 
provide counseling Knowledge, attitudes, and behaviors are divided into three categories:  1.1 
Skills and Processes in Counseling; and 1. 2 Interpersonal Communication in Counseling.  In 
section 2.  Self- awareness, three primary themes were identified:  2. 1 Self- review, 2. 2 Self-
understanding, 2.3 Positive Self-enhancements, and 3. Creative Problem-Solving. The following 
were the four key issues:  3.1 root cause investigation; 3.2 positive a t t i t ude s; 3.3 relaxation 
writing; and 3.4 positive energy building. All of the findings emphasize the importance of self-
counseling activities in developing inner potential and basic counseling skills that benefit 
oneself and others in society.  It also encourages key 21st-century learner characteristics such 
as creative problem-solving. 

 
Keywords: Counseling Competency, Learning Reflection, Self-Awareness, creative problem 
solving  
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คุณภาพของแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 
 

ประภาพร บุญม1ี* และชาญวิทย์ ชังเจริญสุข2 
 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์แบบทดสอบเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบเรือ่งสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 
คะแนน ก าหนดระยะเวลาในการสอบ 10 นาที ผู้สอบคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จ านวน 156 คน จัดการสอบแบบออนไลน์โดยใช้ e-testing ซึ่งสร้างโดย open-source software 
ช่ือ Moodle ในการสุ่มล าดับข้อสอบและล าดับของตัวเลือกแบบอัตโนมัติ รวมถึงใช้ Safe Exam Browser (SEB) ในการจ ากัด
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการสอบ นอกจากนี้ ผู้คุมสอบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ขณะก าลังท าข้อสอบผ่าน Zoom การสอบถูกจัดหลังการเรียนบรรยาย 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าค่ามัธยฐานของเวลาใน
การท าข้อสอบคือ 8 นาที 32 วินาที คะแนนสูงสุดคือ 10 ขณะที่คะแนนต่ าสุดคือ 2 คะแนนเฉลี่ยคือ 8.71.6 เมื่อวิเคราะห์
ข้อสอบรายข้อ พบว่าดัชนีความง่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 75.00-98.08 และดัชนีอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วงร้อยละ 13.52-48.19 
ดัชนีอ านาจจ าแนกสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของตัวลวงและระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่วัดมากกว่าดัชนีความง่าย ข้อมูลที่ได้
แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมแบบทดสอบนีส้ามารถจ าแนกนักศึกษาที่มีระดับความสามารถต่างกันได้ 
 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อสอบปรนัย ข้อสอบหลายตัวเลือก การสอบออนไลน ์
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Quality of Online Test on Complexation 
 

Prapaporn Boonme1* and Chanwit Changcharoensuk2 
 

Abstract 
Test analysis is one of important tools in the teaching-learning process. This study aimed to analyze 

the quality of the test on complexation which included ten five-choice items and one score for each item. 
The examination duration was set at 10 minutes. The examinees were 156 third-year students, Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University in Semester 1/2021. The test was performed online 
using e-testing created by Moodle, an open-source software, to automatically shuffle the order of items 
and choices as well as using Safe Exam Browser (SEB) to restrict the access to information resources on 
each computer during the examination period. Moreover, the invigilators monitored behavior of the 
students when taking the test via Zoom. The examination was held after lecture class for 6 weeks. The 
results showed that the median duration to complete the test was 8 minutes 32 seconds. The highest 
score was 10 while the lowest score was 2. The average score was 8.71 .6 . When individual item was 
analyzed, it was found that the facility index was in the range of 7 5.00-9 8 .08% and the discrimination 
index was in the range of 13.52-48.19%. The discrimination index related to the distracter effectiveness 
and the measured level of learning rather than the facility index. The obtained data revealed that this test 
was overall able to distinguish between students of different ability levels. 
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ความต้องการจ าเป็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน  
 ในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด19 :  

กรณีศึกษาโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส 
 

อามัดไญนี ดาโอะ1* และ อนุสรา สุวรรณวงศ์2 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ 2) ความ
ต้องการจ าเป็น และ 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่มีผลต่อความต้องการจ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรณีศึกษาโรงเรียนแสงธรรม
วิทยา จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา จ านวน 327 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ความต้องการจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน ดังนี้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดผล
ประเมินผล ด้านผู้ปกครอง และด้านการมอบหมายงาน ตามล าดับ และ 3) โดยภาพรวมผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความ
ต้องการจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานด้านเทคโนโลยีและด้านการวัดผลประเมินผลแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโยใช้บ้านเป็น
ฐานในด้านการมอบหมายงานแตกต่างกัน  

 
ค าส าคัญ : ความต้องการจ าเป็นของผู้ปกครอง การเรยีนการสอนที่ใช้บ้านเป็นฐาน พื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด
   19 
 
 
1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ นนทบรุี 11120 
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจ าคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 11120 
1 Graduate Student, School of Creative Educational Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi 11120 
2 Asist. Dr., School of Creative Educational Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi 11120 
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Parents'  Needs Towards Home-Based Learning in High Risk Areas of the COVID-19 
Pandemic : A Case Study of Saengthamwittaya School Narathiwat Province 

 
Amatyainee Da-oh1* and Anutsara Suwanwong 2 

 
Abstract 

 
The objectives of this quantitative research were 1) to study the current and desirable states, 2) to 

study the priority needs, and 3) to compare the differences of personal characteristics that affect the 
parents’ needs of home-based learning in high risk areas of the COVID-19 pandemic :  case study  of  
Saengthamwittaya school, Narathiwat province. The sample group consisted of 327 parents of 
Sangthamwittaya school. The data were analyzed and processed  using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, PNImodified, t-test, and One-Way ANOVA at the 0.05 level of significance.  

The results showed that 1) the current states towards the home-based learning was at a medium 
level, whereas the desirable condition was at a high level, 2) The parents’ needs for home-based learning 
in descending order were technology, evaluation, parents and assignments and 3) Parents with different 
gender had significantly needs on home-based learning  on technology and evaluation while parents with 
different educational levels had different needs on assignments. 

 
Keywords : Parents’ needs, Home-based learning , High Risk Areas of the COVID-19 Pandemic. 
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ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

สราวุต ค าจัด1 , ปรัชญา โพธิหัง1 , ณัฏฐกร อ่อนนาเมือง1 , กิตตินันท์ แก้วสีนาถ1 ,  
ณัฐวุฒิ ไสยรัตน์1 , ณัฐวัตร เวชไทย1 และ ปิติฤกษ์ บุสรา1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 2) เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาภาค
ปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามลักษณะ
เป็นข้อค าถาม โดยมีทั้งค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) และปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยให้
กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered) เนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ 2. ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารในการสื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้
ข่าวสารทางมหาวิทยาลัย , ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนออนไลน์ ความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ คณะและชั้นปีมีผลกระทบ
อย่างไร 3. ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเรียนออนไลน์  การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นค าถามในประเด็นต่างๆ และเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ตัวเลือกและเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
มาก 4. ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการศึกษา การรับรู้ ข่าวสารและความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการโควิด-19 
จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและน าเสนอโดยความเรยีงน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในช่วง
โควิด-19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ได้รับความรู้
เหมือนที่ห้องหรือไม่ สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก( �̅�𝑥 = 3.29, S.D. = 1.106) รองลงมา คือการสอนมีความน่าสนใจซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก(�̅�𝑥 = 3.25, S.D. = 0.962) และน้อยที่สุดคือ นักศึกษาสามารถจดจ าเนื้อหาการสอนได้ทั้งหมดซึ่งอยู่ในระดบัปาน
กลาง (�̅�𝑥 = 3.03, S.D. = 1.073) 
ค าส าคัญ : การเรียนออนไลน์, โควิด-19 
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Relationship with attitude towards online learning in the situation of covid-19 
of students of the Faculty of Management Science 

Phibunsongkhram Rajabhat University 

 

ABSTRACT 
 This research aims to 1)  study the problems of online learning among regular semester students. 
Faculty of Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University During the Covid- 19 situation 2)  To 
study the attitudes of students in online learning 3) To study the relationship with attitudes towards online 
learning in the situation of COVID- 19 The study population was regular semester students.  Faculty of 
Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University The research tools used in this time It is a 
questionnaire in the form of questions. There are both Closed-Ended Question and Open-Ended Question. 
Respondents themselves ( Self- Administered)  The content of the questionnaire is divided into 4 steps as 
follows: 1. The questionnaire information about the general status of the respondents is a survey form. 2. 
The questionnaire information about the behavior of using communication tools.  In the online media of 
the respondents, 5 items consisted of University awareness, satisfaction with online learning How are the 
differences between sex, age, faculty and year affected? 3.  Questionnaire data on the impact of online 
learning.  News perception and satisfaction of regular semester students Phibunsongkhram Rajabhat 
University It is a question on various issues. It was a questionnaire that had a rating scale with 5 options and 
could choose only one answer is most, high, moderate, low, very low.  4.  Questionnaire data on 
recommendations on educational behavior modification, perception, news and satisfaction of regular 
students Faculty of Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University towards online learning in 
the COVID- 19 situation The content is categorized and presented by an essay presenting the results of a 
descriptive, analytical study. The results showed that Perception of students in communication arts Faculty 
of Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University The overall relationship between online 
learning during COVID- 19 was moderate.  But when considering each aspect, it was found that Did you get 
the same knowledge as the room? The highest level, which was at a high level ( �̅�𝑥 =  3.29, S.D.  =  1.106) , 
followed by teaching interest at a high level (�̅�𝑥 = 3.25, S.D. = 0.962), and the least was Students were able 
to memorize all teaching material at a moderate level ( �̅�𝑥 = 3.03, S.D. = 1.073) 
 
Keyword : online learning, COVID-19 
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รายการโทรทัศน์ดิจิทัลในระบบออฟไลน์ และรายการโทรทัศน์ดิจิทัลในระบบออนไลน์ 
 ความเหมือนที่แตกต่าง 

 
จิราวรรณ เวียงสุข1  วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กลุ2  กนกวรรณ นามบุตร3 กันตา สีโหม้ี4 ณิชากร จุ้ยช่ืน5 สรชัย บัวทอง6 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และ
ความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทร
ทัศนในยุคดิจิทัล 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลจ าแนกตามเพศ 
อายุ สาขาวิชาและช้ันปี  ผลการวิจัย พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากจ านวน 410 รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง ระบบออนไลน์ จ านวน 338 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.4  รองลงมาเป็น ระบบออฟไลน์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6  โดยความพึงใจในระบบออฟไลน์ด้านต่างๆ 
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุดคือ คุณภาพความชัดในภาพและเสียง ร้อยละ 3.95 รองลงมาคือ ความทันสมัย ร้อยละ 
3.82 และน้อยที่สุดคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม ร้อยละ 3.81 และความพึงใจในระบบออนไลน์ด้านต่างๆ ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุดคือ ความทันสมัย ร้อยละ 4.31  รองลงมาคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม ร้อยละ 4.28 และ
น้อยที่สุดคือ คุณภาพความชัดในภาพและเสียง ร้อยละ 4.27 และกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา  และช้ันปีแตกต่างมี
ความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา 
ช้ันปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน และ
สอดคล้องทฤษฎีงานวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุค
ดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งช้ีให้เห็น ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพราะการ
สื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ การที่เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร มนุษย์จึงมีความ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการ
สื่อสาร รวมไปถึงวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของสังคมมนุษย์ล้วนเป็นผล
พวงแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารทั้งสิ้น แต่เทคโนโลยีอาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในด้านสื่อมวลชนในระบบออฟไลน์และ
ระบบออนไลน์ เนื่องจากความแตกต่างกันทางด้านคุณภาพของระบบ เช่น การเข้าถึงระบบ คุณภาพของภาพและเสียง ความ
ทันสมัย 

 
ค าส าคัญ : รายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลในระบบออฟไลน์   รายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลในระบบออนไลน์ 
 
1สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000 
Major Communication Arts  Faculty Management of Science  Phibunsongkhram Rajabhat University  
Phitsanulok 65000 
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Digital TV programs in offline and online format : Similar yet distinct 
 

Jirawan Waingsuk1  Varaporn Suepraditkul2  Kanokwan Nambut3 Kanta seehomee4 Nichakon Juichun5 
Sorrachai Buathong6 

 
ABSTRACT 

Research subject A Study of News Exposure Behavior and Satisfaction with Television Programs in 
the Digital Age of   Faculty of   Management Science Students Pibulsongkram Rajabhat University. Normal 
area. The objective of this study was to study the behavior of information exposure. and satisfaction towards 
television programs in the digital era among students of the Faculty of Management Science, regular 
program; the objectives are as follows: 1. To study the behavior of news exposure towards watching 
television programs in the digital era; 2. To study the satisfaction of watching programs. Television in the 
digital era 3. To compare the differences in the satisfaction of watching television programs in the digital era 
classified by gender, age, the field of study, and year of study, the results revealed that 

Most of the sample group from 410 watched TV programs through online channels, amounting to 
338 people, representing 82.4%, followed by offline systems of 72 people, accounting for 17.6%. Most of 
the samples were the quality of clarity in picture and sound was 3.95%, followed by modernity at 3.82%, 
and the least was convenience, speed of viewing 3.81%, and preferences in various online systems. Of the 
majority of the sample, the most were modern, 4.31%, followed by convenience and speed of viewing, 
4.28%, and the least was the quality of clarity in picture and sound, 4.27%, and the sample group with 
different sex, age, a field of study and year had no difference in satisfaction with statistical significance 
greater than 0.05. 

The results showed that for Faculty of Management Science students at Pibulsongkram Rajabhat 
University, a normal sector with different gender, ages, fields of study, and years of study Satisfaction with 
the benefit of watching television programs was no different. which is not by the hypothesis and consistent 
with the research theory Study the phenomenon of communication in the digital age. The results showed 
that the phenomenon of communication in the digital age is an indication. Characteristics of the relationship 
between communication technologies. clearly with human society because communication is a basic human 
activity. how technology has made advances in communication Humans have changed as well, whether it's 
the choice of communication. new communication channels communication style communication behavior 
Including the changing communication culture, therefore, the change in communication of human society 
is all a consequence of the development of communication technology. But technology may affect media 
satisfaction in offline and online systems. due to differences in system quality, such as accessibility of each 
system Picture and sound quality, modernity 

 
Keywords: Television programs in the digital era in offline system Television programs in the digital era 
online 
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การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 
ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ธีรนันทธ์ บุญคล ่ำ1* นันทกำนต์ เอยียะบุตร2 พลอยมณี ตุนสมจิตต์3  
จักรพงศ์ บุตรลี4 วรญัชิต เป้ำเพชร5 และบุษบำ หินเธำว์6 

 

บทคัดย่อ 
        งำนวิจัยเรื องนี้เป็นงำนวิจัยเชิงส่ำรวจและเชิงคุณภำพ มีวัตถุประสงค์เพื อ 1.  เพื อศึกษำทัศนคติในกำรเรียนกำร
สอนรูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
2. ศึกษำควำมพึงพอใจนักศึกษำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที มี
ต่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ 3. เพื อศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรเรียนรูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษำ
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  ประชำกร คือนักศึกษำสำขำวิชำนิเทศ
ศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ทั้ง 4 ช้ันปี ที ศึกษำในปีกำรศึกษำ 2/2564 ประชำกร
จ่ำนวน 254 คน  กลุ่มตัวอย่ำง 156 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี  
ร้อยละ ค่ำเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมำตรฐำนและมีกำรสนทนำกลุ่ม ผลกำรวิจัยพบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีทัศนคติต่อกำร
เรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ว่ำ สำมำรถป้องกันกำรติดโรคโควิด 19 ได้ มีค่ำเฉลี ย3.83 อยู่ในระดับมำก  และมี
ทัศนคติว่ำ กำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ท่ำให้ประหยัดเวลำไปเรียนในช้ันเรียน มีค่ำเฉลี ย 3.76 อยู่ในระดับมำก    
และมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรเรียนออนไลน์ของสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม ในค่ำเฉลี ยรวม 3.57 อยู่ในระดับมำก ส่วนใหญ่คิดว่ำกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์มีปัญหำ
อุปสรรคในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี ย 3.47 ปัญหำอุปสรรคที พบมำก คือ ผู้เรียนเบื อหน่ำยและไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื อนๆ 
มีค่ำเฉลี ย 3.61 อยู่ในระดับมำก  

ค าส าคัญ : กำรเรียนกำรสอน, รูปแบบออนไลน์, ทัศนคติ, ควำมพึงพอใจ  
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    โทร. 062-7479496 
6   อำจำรย์สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม, e-mail : bussaba_took@hotmail.com 
    โทร. 091-0265335 
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The Attitudes and Satisfaction towards online learning in communication arts 
students in the second semester of 2021, faculty of management sciences, 

Pibulsongkram Rajabhat University. 

Treeranan BoonKlam1*, Nantakan Erayaboot2, Ploymanee Tunsomjit3, Jakapong Butlee4,  Varunchit 
Paopech5 and Bussaba Hintow6 

Abstract 
This study was a survey research and qualitative research.  The purposes of this study were 

1)  To study the attitude toward online learning in communication arts students, faculty of 
management sciences, Pibulsongkram Rajabhat University.  2)  To study the satisfaction of 
communication arts students toward online learning.  3)  To study problems and obstacles of online 
learning in communication arts students.  The population was 254 of communication arts students, 
faculty of management sciences, Pibulsongkram Rajabhat University, all college years that studied in 
the second semester of 2021, the samples were 156 of communication arts students. The data were 
analyzed using percentage, the descriptive statistics of arithmetic mean, standard deviation, and focus 
group discussion. 

The results found that the attitudes toward online learning were 1. )  Can prevent COVID 19 
infection, Mean =  3.83, high level.  2. )  Online learning was timesaving than onsite learning, Mean = 
3.76, high level.  The satisfaction toward online learning of communication arts program’s Mean was 
3.57, high level. The majority of students indicated that the problems and obstacles in online learning 
were in medium level, Mean =  3. 47, the most problematic obstacles were learners’  boredom and 
no interactions with classmates, Mean = 3.61, high level. 

Keywords : learning, online, attitude, satisfaction 
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Abstract 
This study was a survey research and qualitative research.  The purposes of this study were 
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analyzed using percentage, the descriptive statistics of arithmetic mean, standard deviation, and focus 
group discussion. 

The results found that the attitudes toward online learning were 1. )  Can prevent COVID 19 
infection, Mean =  3.83, high level.  2. )  Online learning was timesaving than onsite learning, Mean = 
3.76, high level.  The satisfaction toward online learning of communication arts program’s Mean was 
3.57, high level. The majority of students indicated that the problems and obstacles in online learning 
were in medium level, Mean =  3. 47, the most problematic obstacles were learners’  boredom and 
no interactions with classmates, Mean = 3.61, high level. 

Keywords : learning, online, attitude, satisfaction 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
จากบริษัทภายนอก ของบริษัท AAA  

 
ไพสาร บุตรดา1 กัญชพร ศรมณี2 และจุฑาทิพย์  ลีลาธนาพิพัฒน์3 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานจากบริษัทภายนอก 2) แนวทางพัฒนาการท างานของพนักงานจากบริษัทภายนอกให้เกิด
ประสิทธิภาพในงานการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกท าให้มีการบริการที่ดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในงานบริหารอาคาร และส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษัท AAA กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีจ านวน 3 
พ้ืนที่ วิธีด าเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามระดับความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ให้
เลือกตอบ 5 ระดับ โดยใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แล้วน าผลมาสร้างข้อค าถามเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจากบริษัทภายนอก โดยผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน(X3)  สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี(X4) และ ความมั่นคงในอาชีพ(X5) ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจากบริษัทภายนอกของบริษัท AAA สามารถเขียนอยู่ในรูปของสาม
การท านาย ได้ดังนี้ ŷ = .040(X1) -.079(X2) + .862(X3) + .168(X4) -.192(X5)   
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวติการท างาน, ประสิทธิภาพการท างาน, พนักงานจากบริษทัภายนอก 
 

 

1 นักศีกษาปริญญาโท, สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ. คณะวิทยาการจัดการ, สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์กรุงเทพ 11120 
* Corresponding author: E-mail address: 6375100241@stu.pim.ac.th 
2 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ  
3 อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการผลิตอัจฉริยะ 
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The Effects of Quality of Work life toward work efficiency of employees from 
outsource AAA Companies 

 

PAISARN BOOTDA1, KANCHAPORN SONMANEE2 AND JUTATHIP LEELATHANAPIPAT3 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1)  To study the factors of quality of life of 

employees that affect the performance of employees from outside companies in the 
management of facilities.  2)  To obtain guidelines for improving the work of employees from 
outside companies.  Efficiency in the management of facilities, resulting in good service.  And 
executives directly involved in building management and facilities of AAA Company.  The 
sample group in the research consisted of 3 areas. The research method used a questionnaire 
on the satisfaction level of rating scale ( rating scale)  to choose answers at 5 levels by using 
statistics to analyze the data, percentage, frequency, mean, standard deviation.  The 
correlation coefficient tested the correlation analysis hypothesis.  Then bring the results to 
create questions to find ways to improve the performance of employees from outside 
companies.  The results showed that relationships with colleagues ( X3) , good working 
environment (X4) and job security (X5). Affecting the performance of employees from outside 
companies AAA can be written in the form of three predictions as follows:  ŷ =  .040(X1)  -
.079(X2) + .862(X3) + .168(X4). -.192(X5) 
 
Keywords: Quality of work life, Productivity, Outsource 
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Abstract 
The objectives of this research were 1)  To study the factors of quality of life of 
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แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมิติทางกฎหมาย 

เอกราช สุวรรณรัตน์1 ชไมพร ทองเพชร2 จารุวรรณ ชูสงค์3  

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็งและบูรณาการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจข้อ
กฎหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่า และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง 
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด าเนินการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับนโยบาย การสนทนากลุ่มย่อยใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งจาก 6 อ าเภอ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของป่าพรุมี 2 มีติที่
ส าคัญ คือ การคุกคามที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่พรุ เช่น การบุกรุกและครอบครองที่ดิน การใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธี การจัดการน้ าไม่
เหมาะสม กิจกรรมที่ขัดแย้ง และการแพร่ระบาดของพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และการคุกคามที่เกิดมาจากภายนอกพรุ 
เช่น การพัฒนาเส้นทางถนนหลายสาย การอพยพย้ายถิ่น การขยายตัวของพื้นที่การเกษตร และการใช้ทรัพยากรน้ าร่วมกัน สิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้การอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็งมีความยั่งยืน คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของคนในพื้นที่รอบป่าพรุ 
ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐทุกระดับจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท้องถิ่น และท้องที่ เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
เฝ้าระวัง รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ พิทักษ์รักษาป่าพรุควนเคร็งได้ 

ค าส าคัญ : แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์ / ป่าพรุควนเคร็ง / การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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Management Process of Pru Kuankreng Forest Conservation through Community 
Participatory Learning and Law Dimension 

Aekkarach Suwannarat1 Chamaiporn Thongphet2 Jaruwan Choosong3  

Abstract 

This participatory action research was aimed to studied the problems and causes of the 
conservation barrier of the Pru Kuankreng forest by community participation, second studied the laws 
dimension which related to the conservation of Pru Kuankreng forest and integrate knowledge to create 
an understanding of laws and penalties related to forest conservation, finally to finding solutions of 
problems related to the conservation of the Pru Kuankreng forest by the community participation. 
Research conducted through in-depth interviews with policy executives, focus group discussions in the 
spatial worker group and people in the Pru Kuankreng forest area from 6 districts. The results showed that 
there were two main problems of Pru Kuankreng forest, namely the threats that occur within the Pru 
Kuankreng forest such as encroachment and land occupation, improper use of resources, water 
management, conflicting activities and the spread of exotic flora and fauna. And threats arising from 
outside the Pru Kuankreng forest, such as the development of many road routes, immigration, expansion 
of agricultural land and sharing water resources. Important for the conservation of the Pru Kuankreng 
forest was the knowledge and understanding about the conservation of people in the area around the 
Pru Kuankreng forest which government agencies at all levels must create knowledge and understanding 
in the same direction by the process of public participation in driving. Especially in the local and local 
areas, it is an important mechanism for building knowledge, understanding, surveillance, including joining 
forces in conservation can protect and preserve the Pru Kuankreng forest. 

Keywords: Management and Conservation / Pru Kuankreng Forest / Community Participatory 

  อิทธิพลของท ำเลที่ตั้งต่อกำรขยำยตัวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ต ำบลเกำะยอ อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ: 
กรณีศึกษำบ้ำนสวนทุเรียน และ บ้ำนท้ำยเสำะ  

พัชรา โชติธรรม1 ทวีภัทร ศรีช่วย1 ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ2* และ นิสากร  กล้าณรงค3์ 

บทคัดย่อ 

เกาะยอตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ห่างจากอ าเภอเมืองสงขลา 15 กิโลเมตร และ เป็นจุดเชื่อมระหว่างอ าเภอเมืองสงขลา 
กับ อ าเภอสิงหนคร โดยสะพานตณิสลูานนท์ และ ถนนทางหลวง 408 ตัดผ่าน มีภมูิประเทศท่ีเอื้อต่อการอยู่อาศัย และ การ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
และ วิเคราะห์ท าเลที่ตั้งที่มผีลต่อการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสรา้ง ของบ้านสวนทุเรียน และ บ้านท้ายเสาะ ต าบลเกาะยอ 
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เพิ่มขึ้นของอาคารสิ่งปลูกสร้างมากกว่า ดังนั้น ผู้รับผดิชอบในพ้ืนท่ีต้องตระหนักเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งของชุมชนที่จะส่งต่อการขยายตัว
ที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต  
 

ค ำส ำคัญ : การขยายตัว, อาคารสิง่ปลูกสร้าง, ต าบลเกาะยอ  

 

                                                           
1 นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ สงขลา 90000  
2 ผศ., สาขาวิชาภมูิศาสตร์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
3 ผศ. ดร., สาขาวิชาภูมศิาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ สงขลา 90000 
1 Student, Geography Department, Faculty of Humanities and Social Science, Thaksin University, Songkhla, 
90000 
2 Asist., Geography Department, Faculty of Humanities and Social Science, Thaksin University, Songkhla, 90000 
3 Asist. Dr., Geography Department, Faculty of Humanities and Social Science, Thaksin University, Songkhla, 
90000 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

305

Management Process of Pru Kuankreng Forest Conservation through Community 
Participatory Learning and Law Dimension 

Aekkarach Suwannarat1 Chamaiporn Thongphet2 Jaruwan Choosong3  

Abstract 

This participatory action research was aimed to studied the problems and causes of the 
conservation barrier of the Pru Kuankreng forest by community participation, second studied the laws 
dimension which related to the conservation of Pru Kuankreng forest and integrate knowledge to create 
an understanding of laws and penalties related to forest conservation, finally to finding solutions of 
problems related to the conservation of the Pru Kuankreng forest by the community participation. 
Research conducted through in-depth interviews with policy executives, focus group discussions in the 
spatial worker group and people in the Pru Kuankreng forest area from 6 districts. The results showed that 
there were two main problems of Pru Kuankreng forest, namely the threats that occur within the Pru 
Kuankreng forest such as encroachment and land occupation, improper use of resources, water 
management, conflicting activities and the spread of exotic flora and fauna. And threats arising from 
outside the Pru Kuankreng forest, such as the development of many road routes, immigration, expansion 
of agricultural land and sharing water resources. Important for the conservation of the Pru Kuankreng 
forest was the knowledge and understanding about the conservation of people in the area around the 
Pru Kuankreng forest which government agencies at all levels must create knowledge and understanding 
in the same direction by the process of public participation in driving. Especially in the local and local 
areas, it is an important mechanism for building knowledge, understanding, surveillance, including joining 
forces in conservation can protect and preserve the Pru Kuankreng forest. 

Keywords: Management and Conservation / Pru Kuankreng Forest / Community Participatory 
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Influence of Location on Building Expansion of Koh Yo Subdistrict, Muang District, 
Songkhla Province: Case study of Ban Suan Durian and Ban Tai Soe  

Patchara Chotitam1 Taweepat Srichuay1 Suparat Pinsuwan2* and Nisakorn Klanarong 3 

 

Abstract 

Koh Yo is located in Songkhla Lake.  It is 15 kilometers from Muang Songkhla District and is the 
connecting point between Muang Songkhla District and Singhanakhon District by Tinsulanonda Bridge and 
Highway 408 cutting through.  The terrain is conducive to living and tourism.  As a result, there is a continuous 
expansion of the community. This article aims to study the expansion of buildings and to analyze the location 
affecting the expansion of buildings of Ban Suan Durian and Ban Tai Soe, during 1997- 2017.  Data used in the 
study were data from field data collection and secondary data of Koh Yo Subdistrict Administrative Organization, 
Muang District, Songkhla Province.  Data were analyzed using statistics, frequency and percentage.  Descriptive 
results were presented with tables, maps and explanatory photographs.  The results of the research revealed 
that during the years 1997-2017, Ban Suan Durian the number of buildings increased by 204 houses, 58 houses 
in Ban Tai Soe.  Most of the buildings are reinforced concrete.  Applicants for building construction permission 
are both residents of Koh Yo and non-local. The expansion of Ban Suan Durian is prominently found in 3 areas, 
namely Highway 408 around Wat Laem Pho and the original community.  Ban Tai Soe, found prominently in 2 
areas, namely the area around Wat Tai Yoh and the original community. The influence of location with distance 
from market or central business district  affects community expansion differently.  Ban Suan Durian located at 
a closer distance had more buildings.  Therefore, the person responsible for the area must be aware of the 
location of the community that will contribute to further expansion in the future. 

Key words: Expansion, Building, Koh Yo Subdistrict 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและจดัท าฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
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บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ครอบคลุมพืน้ท่ี 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลปูยู ต าบลตันหยงโป ต าบลต ามะ
ลัง ต าบลเจ๊ะบลิัง และ ต าบลเกาะสาหร่าย ซึ่งข้อมูลคณุลักษณะ (Attribute data) ประกอบด้วย 1) ลกัษณะทางประชากร 2) 
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 3) ภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ 4) ด้านการอยู่อาศัยของผูสู้งอายุ และ 5) การเกื้อหนุน เป็น
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โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS และ QGIS และเช่ือมโยงกับข้อมูลคณุลักษณะ ฐานข้อมลูดังกล่าวเสนอแบบท่ี
สามารถดูได้ด้วยตา (Visualization) เพื่อให้สามารถตีความจากแผนที่ และ กราฟ แทนการอ่านข้อมูลสถิติจากตาราง และ 
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Abstract  

The objectives of this paper were to survey and establish a database of elderly population by 
application Geographic Information System (GIS). Population in this research was elderly people aged 60 
years and over. Data collection tools were questionnaires and Quantum GIS (QGIS 3.2.2). The results of 
the research was the database of elderly population in the island area along the Thai-Malaysia border, 
Muang District, Satun Province, covering 5 sub-districts, namely Puyu Sub-district, Tanyong Po Sub-district, 
Tammalang Sub-district, Jebilang Sub-district and Koh Sarai Sub-district. The attribute data consisted of 1) 
Demographic characteristics, 2) Socio-economic characteristics, 3) Health status of the elderly, 4) The 
elderly’s housing and 5) Supporting is a data file in Microsoft Excel program. While the location of the 
elderly’s house is spatial data, uses the Arc GIS and QGIS programs and linked them with attribute data.  
Such databases are presented in a way that can be viewed by the eye (Visualization) to be able to 
interpret from the map instead of reading statistical data from tables and can update the data at any 
time. The databases will facilitate in prepared for policy planning on the elderly. 

Keywords: Elderly population database, Geographic Information Systems (GIS), The Island area along the 
Thai-Malaysia border 
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1 
 

การศึกษาแนวทางการเพิ่ม กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส.รัก คุณ” เพ่ือสรางรายได FBI ใหเปนไป

ตามเปาหมายของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาโพนทอง  

สุรวุฒิ สุวบวรกุล 1   วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มวีัตถุประสงคศึกษาสาเหตุของกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจํานวนนอย

มากเม่ือเทียบกับลูกคาเปาหมายของสาขา เพื่อหาแนวทางเพ่ิมจํานวนกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส. 

รักคุณ” สรางรายได FBI ดานเงนิฝากสงเคราะหชีวิตใหเปนไปตามเปาหมาย และเพื่อหาแนวทางใหลูกคาเกษตร

และครอบครัวเกษตรกรเขาถึงหลักประกันคุมครองชีวิตจากกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” 

เพ่ิมขึ้น ผลการศกึษาพบวา สาเหตุที่กรมธรรมประกันอุบัติเหตุ“ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจํานวนนอย รายไดFBI ไมเปนไป

ตามเปาหมาย เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมยังไมเปนที่รูจักของลูกคากลุมเปาหมาย ลูกคามีรายไดไมเพียงพอสําหรับ

ทําประกันอุบัติเหตุลูกคาไมทราบถึงประโยชนของการทําประกันอุบัติเหตุ ขาดความรู ความเขาใจ ลูกคาบางราย

กังวลกับการติดตอเคลมประกันที่อาจมีความลาชา ใชเอกสารจํานวนมากมีข้ันตอนยุงยาก ชองทางการ

ประชาสัมพันธและการจัดจําหนาย ยังไมสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคไดทุกกลุม ผูศึกษาไดพบในดาน

การสงเสริมการตลาด โดยการจัดโปรโมชั่น แจกของรางวัลเปนแนวทางที่ดีสามารถตอบสนองพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ ผานชองทางธนาคารของลูกคาเปาหมาย สรางการรับรูและตระหนักถึงคุณคาของ

ผลิตภัณฑทาํใหลูกคามีหลักประกันชวยคุมครองชีวิต ชวยสรางรายไดใหแกธนาคารตอไป 

คําสําคัญ : “ธ.ก.ส.รักคุณ”, สรางรายได FBI,ธนาคาร 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

1บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 

2อาจารย ดร.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

311

1 
 

การศึกษาแนวทางการเพิ่ม กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส.รัก คุณ” เพ่ือสรางรายได FBI ใหเปนไป

ตามเปาหมายของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาโพนทอง  

สุรวุฒิ สุวบวรกุล 1   วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มวีัตถุประสงคศึกษาสาเหตุของกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจํานวนนอย

มากเม่ือเทียบกับลูกคาเปาหมายของสาขา เพื่อหาแนวทางเพ่ิมจํานวนกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส. 

รักคุณ” สรางรายได FBI ดานเงนิฝากสงเคราะหชีวิตใหเปนไปตามเปาหมาย และเพื่อหาแนวทางใหลูกคาเกษตร

และครอบครัวเกษตรกรเขาถึงหลักประกันคุมครองชีวิตจากกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” 

เพ่ิมขึ้น ผลการศกึษาพบวา สาเหตุที่กรมธรรมประกันอุบัติเหตุ“ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจํานวนนอย รายไดFBI ไมเปนไป

ตามเปาหมาย เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมยังไมเปนที่รูจักของลูกคากลุมเปาหมาย ลูกคามีรายไดไมเพียงพอสําหรับ

ทําประกันอุบัติเหตุลูกคาไมทราบถึงประโยชนของการทําประกันอุบัติเหตุ ขาดความรู ความเขาใจ ลูกคาบางราย

กังวลกับการติดตอเคลมประกันที่อาจมีความลาชา ใชเอกสารจํานวนมากมีข้ันตอนยุงยาก ชองทางการ

ประชาสัมพันธและการจัดจําหนาย ยังไมสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคไดทุกกลุม ผูศึกษาไดพบในดาน

การสงเสริมการตลาด โดยการจัดโปรโมชั่น แจกของรางวัลเปนแนวทางที่ดีสามารถตอบสนองพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ ผานชองทางธนาคารของลูกคาเปาหมาย สรางการรับรูและตระหนักถึงคุณคาของ

ผลิตภัณฑทาํใหลูกคามีหลักประกันชวยคุมครองชีวิต ชวยสรางรายไดใหแกธนาคารตอไป 

คําสําคัญ : “ธ.ก.ส.รักคุณ”, สรางรายได FBI,ธนาคาร 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

1บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 

2อาจารย ดร.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 

2 
 
1Graduate school, Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of 

commerce, Bangkok, 10400 

2Dr.Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, 

10400 

*Corresponding author: Tel.: 09756711345, E-mail address: surawut.ya@baac.or.th 

 

Abstract 

The objective of this research was to study about the reason that the number of 

customer of personal accident insurance called “BAAC love you” was less than branch target. 

And to seek for the way to increase the number of personal accident insurance called “BAAC 

love you” usage to earn more FBI income from deposit living allowance belong to the target. 

Also to help the customer and their families to access to personal accident insurance called 

“BAAC love you” easily. 

 

For the conclusion of this research, the reason that make “BAAC love you” got less 

customers and less FBI income, because this was the new product and was not known by target 

customers. We also found that some customers got low income and cannot afford the 

insurance, also lack of the knowledge and concern about the claiming process that may take a 

lot of time. In additional, the communication channel was still not effective, cannot reach 

customer’s needs. So the researcher think that there will be 3 solutions will make the “BAAC 

love you” reach goal target, marketing promotion, rewarding customers and raising awareness of 

customers about the product. If we can complete these 3 solutions, we can help the bank to 

earn more customers and profits. 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ปีการศึกษา 2564 
 

ธีระศักดิ์ อินตัน1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 2.1 เพื่อ
ประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑       (บ้านสะเตง) ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คู่มือการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ค่าสถิติใน  การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test 
dependent) และ   การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษา พบว่า  

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) เทศบาลนครยะลา ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13 / 
82.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80 / 80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1  

2. การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน การคิดสร้างสรรค์
สูงขึ้น โดยท่ีการประเมินผลก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ   (X= 22.28, S.D = 0.97) 
ขณะที่การประเมินหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ (X= 41.32, S.D = 2.32) แสดงว่า 
นักเรียนที่ได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 

   2.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะอยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2.1 

3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่ง เสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด       ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยข้อ 3 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เทคโนโลยเีสมือนจริง, กระบวนการสืบเสาะ 
 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 
1Tassaban 1 (Bansateng) School, Sateng Sub-district,  Muang District, Yala Province 95000, Thailand 
*Corresponding author: Tel.: 073-212287. E-mail address: Sonicboomloh007@gmail.com 
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Development of learning management model in virtual reality using the inquiry process to 
promote creativity of Sixth Grade Students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school. 

 
Teerasak Intan1* 

 
ABSTRACT 

This study present aims 1) to develop and find the efficacy of learning management model in virtual reality 
using the inquiry process to promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school.  2) to 
study the effectiveness of learning management model in virtual reality using the inquiry process to promote 
creativity of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school with a specific purpose:  2. 1)  to 
access the creative abilities of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school.  3)  to study students 
satisfaction toward of learning management model in virtual reality using the inquiry to promote creativity.  The 
target group were the 6th grade students, academic year 2021, 25 students.  The tools used in this study were the 
learning management model in virtual reality using inquiry process, virtual reality learning management manual 
using the inquiry process. The statistical values in the data analysis were mean (X), standard deviation (S.D.), t-test 
dependent, and content analysis. The results of study showed that; 

1.  The efficacy is 81.13/82.03, which is higher than the standard 80/80 , and consistent with the research 
hypothesis 1 of learning management model in virtual reality using the inquiry process to promote creativity of sixth 
grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school, Muang District, Yala. 

2 .  Comparison of the results of learning management model in virtual reality using the inquiry process to 
promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school found that students had higher 
creative abilities where the assessment before using the learning management model in virtual reality.  Using the 
inquiry process was used (X= 22.28, S.D = 0.97), while the assessment after using the learning management model 
in virtual reality. Using the inquiry process (X= 41.32, S.D = 2.32), it was shown that the students who received the 
learning management model in virtual reality using the inquiry process higher than before using the learning 
management model in virtual reality using the inquiry process with the significance level of . 05, accepting research 
hypothesis 2. 

      2.1 The results of the analysis of creative thinking after studying with the model of learning management 
in virtual reality using the inquiry process at a high level, which accepts research hypothesis 2.1 

3 .  Satisfaction with using the learning management model in virtual reality using the inquiry process to 
promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school.  As a whole at the highest level, 
which accepts research hypothesis 3. 
 
Keyword: Learning management model in virtual reality, the inquiry process 
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Development of learning management model in virtual reality using the inquiry process to 
promote creativity of Sixth Grade Students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school. 

 
Teerasak Intan1* 

 
ABSTRACT 

This study present aims 1) to develop and find the efficacy of learning management model in virtual reality 
using the inquiry process to promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school.  2) to 
study the effectiveness of learning management model in virtual reality using the inquiry process to promote 
creativity of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school with a specific purpose:  2. 1)  to 
access the creative abilities of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school.  3)  to study students 
satisfaction toward of learning management model in virtual reality using the inquiry to promote creativity.  The 
target group were the 6th grade students, academic year 2021, 25 students.  The tools used in this study were the 
learning management model in virtual reality using inquiry process, virtual reality learning management manual 
using the inquiry process. The statistical values in the data analysis were mean (X), standard deviation (S.D.), t-test 
dependent, and content analysis. The results of study showed that; 

1.  The efficacy is 81.13/82.03, which is higher than the standard 80/80 , and consistent with the research 
hypothesis 1 of learning management model in virtual reality using the inquiry process to promote creativity of sixth 
grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school, Muang District, Yala. 

2 .  Comparison of the results of learning management model in virtual reality using the inquiry process to 
promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school found that students had higher 
creative abilities where the assessment before using the learning management model in virtual reality.  Using the 
inquiry process was used (X= 22.28, S.D = 0.97), while the assessment after using the learning management model 
in virtual reality. Using the inquiry process (X= 41.32, S.D = 2.32), it was shown that the students who received the 
learning management model in virtual reality using the inquiry process higher than before using the learning 
management model in virtual reality using the inquiry process with the significance level of . 05, accepting research 
hypothesis 2. 

      2.1 The results of the analysis of creative thinking after studying with the model of learning management 
in virtual reality using the inquiry process at a high level, which accepts research hypothesis 2.1 

3 .  Satisfaction with using the learning management model in virtual reality using the inquiry process to 
promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 ( Ban Sateng)  school.  As a whole at the highest level, 
which accepts research hypothesis 3. 
 
Keyword: Learning management model in virtual reality, the inquiry process 
 
 

ออกแบบสื่อเพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น 

ฐิตวันต์ บุญชู1* และ Reza Moosavi2 

บทคัดย่อ 
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชล าดับต้น ๆ ท่ีพบมากในวัยรุ่น ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อวัยรุ่น ครอบครัว และสังคม โรค

ซึมเศร้าในวัยรุ่นสามารถป้องกันและรักษาได้หากได้รับการดูแลช่วยเหลือท่ีเหมาะสม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นจึงช่วยสร้างความเข้าใจและความตระหนักของโรคให้มีมากยิ่งขึ้น การวิจัยเรื่อง ออกแบบสื่อเพื่อความ
เข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นและวิธีการป้องกันช่วยเหลือ 
เพื่อออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุน่ และเพื่อประเมินความพึงพอใจสื่อเพื่อความเข้าใจ
และการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นวัยรุ่นตอนต้นถึงวัยรุ่นตอนกลาง ผู้ปกครอง และครูในจังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง 
จ านวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ร้อยละ 81 โดยมีความต้องการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อออนไลน์ในรูปแบบภาพประกอบเคลื่อนไหว ร้อยละ 62 ผู้วิจัยจึงออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่น 2 รูปแบบคือ สื่อวีดิทัศน์และสื่อโปสเตอร์ น าเสนอข้อมูลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น การส ารวจตัวเองเบื้องต้น และ
การป้องกันโรค ออกแบบโดยใช้ภาพประกอบที่สามารดึงดูดความสนใจและท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย ใช้ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง
เพื่อง่ายต่อการอ่าน มีโทนสีสดใส สบายตา สร้างการรับรู้ทางบวก ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์โรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.36 (S.D. = 0.70) 

ค าส าคัญ : วัยรุ่น โรคซมึเศร้า สื่อประชาสมัพันธ์ โซเชียลมีเดยี 
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Media design for understanding and prevention of depression in adolescence 

Titawan Bunchoo1* and Reza Moosavi2 

Abstract 
Children and youth in Thailand are increasingly facing mental health problems.  Depression is one 

of the most common psychiatric disorders among adolescents.  It affects adolescents, their families and 
society.  Adolescent depression can be prevented and treated with proper care.  Therefore, disseminating 
the basics of adolescent depression will help to increase understanding and awareness of the disease. 
research subject Design of media for understanding and prevention of depression in adolescents the purpose 
of this research was to study about depressive disorder in adolescence and how to prevent and help.  To 
design online media for understanding and preventing depression in adolescents.  and to assess media 
satisfaction for understanding and prevention of depression in adolescents. Conduct research by interviewing 
experts. and using a questionnaire as a tool to collect data from the sample group They are teenagers aged 
10-24 years, parents and teachers in Songkhla Province. and Trang Province, 100 people 

The results showed that the majority of the respondents were interested in researching information 
about depression. The demand for online media in the form of animated illustrations is the most demanding. 
Therefore, the researcher designed two forms of media to promote depressive disorder among adolescents: 
video media and poster media.  Presenting information about depression in adolescents.  preliminary self-
exploration and disease prevention to understand and reduce the incidence of depression in adolescents 
Designed with visually appealing and easy-to-understand illustrations. Use non-linear fonts to make it easier 
to read, with bright colors that are pleasing to the eye, creating a positive perception. 

Keywords: Adolescence, Depression, Public Relations Media, Social Media 
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Media design for understanding and prevention of depression in adolescence 

Titawan Bunchoo1* and Reza Moosavi2 

Abstract 
Children and youth in Thailand are increasingly facing mental health problems.  Depression is one 

of the most common psychiatric disorders among adolescents.  It affects adolescents, their families and 
society.  Adolescent depression can be prevented and treated with proper care.  Therefore, disseminating 
the basics of adolescent depression will help to increase understanding and awareness of the disease. 
research subject Design of media for understanding and prevention of depression in adolescents the purpose 
of this research was to study about depressive disorder in adolescence and how to prevent and help.  To 
design online media for understanding and preventing depression in adolescents.  and to assess media 
satisfaction for understanding and prevention of depression in adolescents. Conduct research by interviewing 
experts. and using a questionnaire as a tool to collect data from the sample group They are teenagers aged 
10-24 years, parents and teachers in Songkhla Province. and Trang Province, 100 people 

The results showed that the majority of the respondents were interested in researching information 
about depression. The demand for online media in the form of animated illustrations is the most demanding. 
Therefore, the researcher designed two forms of media to promote depressive disorder among adolescents: 
video media and poster media.  Presenting information about depression in adolescents.  preliminary self-
exploration and disease prevention to understand and reduce the incidence of depression in adolescents 
Designed with visually appealing and easy-to-understand illustrations. Use non-linear fonts to make it easier 
to read, with bright colors that are pleasing to the eye, creating a positive perception. 

Keywords: Adolescence, Depression, Public Relations Media, Social Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายกรด – เบสอัตโนมัติ  
พร้อมแอปพลิเคชันแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 

เมธัส สุทธิการ1 อรรถพล  แก้วร่มไทร1 นุศญา  ลีนะธรรม1 ชยานันท ์ชบาพฤกษ์1 ญาณิสา จันทร์พร้อย2 
ดร.ธัญชนก พูนศิลป์3 นายศุภกร  กตาธกิารกุล4 และ ดร.จิราพร ช่อมณี4* 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายกรด – เบส ต้องใช้เทคนิคการไทเทรตแบบมาตรฐานในการหาความเข้มข้น

ของสารละลายซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญในการวิเคราะห์ จึงใช้เวลานาน นอกจากน้ันยังต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และราคาต่อชุดสูง ผู้วิจัยจึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารละลายและค่า pH ของปฏิกิริยาสะเทิน เพื่อออกแบบและสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ของความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายและค่า pH ของปฏิกิริยาสะเทิน โดยเพิ่มการวิเคราะห์ด้วยแอปพลิเคชันแบบแสดงผล
อัตโนมัติ จากผลการวิจัยพบว่าการสลับคู่อันดับความสัมพันธ์ของกราฟการไทเทรต ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายซึ่งเป็น
ตัวแปรต้น (X) และค่า pH ซึ่งเป็นตัวแปรตาม (Y) เพื่อน าไปสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ ไม่สามารถหาโมเดลทางคณิตศาสตร ์
ที่บอกความสัมพันธ์ตลอดทั้งเส้นกราฟได้ แต่เมื่อน าคู่อันดับความสัมพันธ์ดังกล่าวมาแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนสมมูล  
ช่วงระหว่างสมมูล และช่วงหลังสมมูล พบว่าสามารถหาโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อท านายความเข้มข้นของสารละลายของ
ปฏิกิริยาสะเทิน ได้อย่างแม่นย า และมีประสิทธิภาพในการท านายความเข้มข้นของสารละลายกรดแก่ (HCl) และเบสแก่ 
(NaOH) ร้อยละ 99.38 และ 98.75 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การไทเทรต, ปฏิกิริยาการสะเทิน (กรดแก่ – เบสแก่), ความเข้มข้นของสารละลาย, ค่า pH, โมเดลทางคณิตศาสตร,์ 
แอปพลิเคชัน 
 
____________________________________________________ 

1นิสิตปริญญาตร,ี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ สงขลา 90000 
2ปริญญาตร,ี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ สงขลา 90000 
3สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
4สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ สงขลา 90000 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel : 0814798992 ,E-mail address : chomanee_j@yahoo.co.th  
1Bachelor's degree student, Chemistry Program, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla 90000, Thailand 
2Bachelor's degree, Chemistry Program, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla 90000, Thailand  
3Department of Science and Mathematics Teaching, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
4Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
*Corresponding author, Tel : 0814798992, email: chomanee_j@yahoo.co.th 
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Automatic detector for Acid – Base solution concentration with application on 
Smartphone 

Methus Sutthikan1* Attapol Keawromsai1 Nusaya Leenathum1 Chayanan Chabapurk1 Yanisa Chanproi2 
Thanchanok Poonsin3 Supagorn Katathikarnkul4 and Jiraporn chomanee4* 

Abstract 
A titration is a lab technique used to determine the concentration of an acid – base solution. This 

technique requires an expert technician.  Moreover, the disadvantage of this technique is the high cost of 
laboratory equipment and the time- consuming.  For this reason, this research develops a smartphone 
application for the determination of acid-base concentration by using a mathematical model based on the 
correlation between the concentration of the solution and the pH of the neutralization reaction (strong acid 
–  strong base) .  The results showed that the correlation of the mathematical model cannot be found 
throughout the curve when switching variables of the titration curve ( concentration of solution as the 
independent variable ( X)  and pH of neutralization reaction as the dependent variable ( Y) ) .  However, the 
mathematical model could predict the concentration of the solution in the neutralization reaction well 
before the equivalence point, equivalence point, and after the equivalence point.  The result of a 
smartphone application in the determination of strong acid (HCl) and base (NaOH) concentration found that 
more than 99.38% and 98.75% were accurate, respectively. 
 

Keyword:  Titration, Neutralization reaction ( strong acid –  strong base) , Solution concentration, pH value, 
Mathematical model, Application. 
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Effect of Coagulant Agents on Natural Rubber Latex of Rubber Sheet Production 

Kritsada Phatcharasit1* Tai Bundisak2 and Thantip Sittiruk3 

 
 

Abstract 

 The objectives of research were to study on the preparation and process of using of natural 

rubber latex coagulants which is an important process of producing raw rubber sheet for use in rubber 

products production such as elastomeric bridge bearing, tire, conveyor belt, water stop and rubber 

bumper, etc. The experiment was performed using the coagulant agents of E-PNG coagulant and formic 

acid prepared at a concentration of 2.5% added to the fresh natural rubber latex at a dry rubber content 

(DRC) in the latex at 12.5-15%, comparison of coagulation efficiency, physical properties of raw rubber 

sheet and mechanical properties of vulcanized rubber.  The results showed that E- PNG coagulant less 

time to coagulate than formic acid.  The physical properties of the raw rubber sheet, it was found that 

the obtained value does not exceed the Standard Thai Rubber ( STR) .  In addition, the mechanical 

properties of vulcanized rubbers coagulated showed that the values obtained were not significantly 

different. 

Keywords: Natural rubber latex, Coagulant, Formic acid, Raw rubber sheet 
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ  กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนินาท์  จันทร์สูรย์   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์  กาญจนส าราญวงศ์  กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร ์ เกลี้ยงจันทร์    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
35. อาจารย์ ดร.จันทวรรณ  น้อยศรี    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
36. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 
37. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ   กรรมการ 
38. หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ 
39. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
40. นายชาญณรงค์  คงทน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นางสาวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
42. นายสิทธิกร  แซ่หล่อ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. พิจารณารูปแบบการด าเนินกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

          2. พิจารณารายละเอียดในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          3. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
          /4. ตรวจสอบ... 
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ  กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนินาท์  จันทร์สูรย์   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว   กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์  กาญจนส าราญวงศ์  กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร ์ เกลี้ยงจันทร์    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
35. อาจารย์ ดร.จันทวรรณ  น้อยศรี    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
36. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 
37. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ   กรรมการ 
38. หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขานุการ 
39. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
40. นายชาญณรงค์  คงทน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นางสาวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
42. นายสิทธิกร  แซ่หล่อ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. พิจารณารูปแบบการด าเนินกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

          2. พิจารณารายละเอียดในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          3. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
          /4. ตรวจสอบ... 
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          4. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของบทความวิจัย และจัดท ารายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 
          5. ก าหนดรายละเอียดการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือน าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
             

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการด าเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น                                                                                                                                                             
                     

  ประกาศ  ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565    
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                             ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่ 5/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2565  
 

            ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ ำนำจและมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2565 รำยนำม
ดังนี้ 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม    ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    รองประธำนกรรมกำร 
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  6. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
7. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
8. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
9. นำงจินตนำ หลงพงค์      กรรมกำร 
10. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมกำร 
11. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
12. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
 13. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแมแล      กรรมกำร    
14. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
              /15. นำยจรัญ... 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ที่ 5/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2565  
 

            ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ ำนำจและมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2565 รำยนำม
ดังนี้ 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม    ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    รองประธำนกรรมกำร 
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม    กรรมกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  6. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
7. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
8. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
9. นำงจินตนำ หลงพงค์      กรรมกำร 
10. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมกำร 
11. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
12. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
 13. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแมแล      กรรมกำร    
14. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
              /15. นำยจรัญ... 
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15. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
16. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
17. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
18. นำยอัถพงศ ์ ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
19. นำยเจษฎำ  ถวัลย์ธรรม     กรรมกำร 
20. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
21. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแสแม            กรรมกำร 
22. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
23. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   - ประสำนกำรจัดโครงกำรในภำพรวม  อ ำนวยควำมสะดวกตลอดจนกำรจัดโครงกำร และติดตำม       
กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
   - จัดท ำหนังสือติดต่อประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. หัวหน้ำฝ่ำยสื่อสำรองค์กร     กรรมกำร 
4. นำงอำรีย์  แย่งกุลเชำว์      กรรมกำร 
5. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
6. นำยจักรพรรดิ  เวชรังษี     กรรมกำร 
7. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
8. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
9. นำงสำวรำนี   ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
10. นำยชำญณรงค์  คงทน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน Website/face book/line ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
          /3. ฝ่ำยวิชำกำร... 
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3. ฝ่ายวิชาการ 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
4. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
5. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 
6. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
7. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ  

- รวบรวมและจัดท ำไฟล์เล่ม Abstract Book 
- รวบรวมและจัดท ำไฟล์เล่ม Proceedings 
- จัดเตรียมเกียรติบัตร ส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์  

 
 

4. ฝ่ายตัดสินผลงานภาคบรรยาย 
1. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 

 

3. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
4. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
5. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
6. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
7. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
8. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนในแต่ละ Session 
  - จัดเตรียมแบบประเมินผลงำนภำคบรรยำยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ Session และข้อปฏิบัติกำรน ำเสนอ 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ใน Session  
              /5. ฝ่ำยตัดสิน... 
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3. ฝ่ายวิชาการ 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
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- รวบรวมและจัดท ำไฟล์เล่ม Abstract Book 
- รวบรวมและจัดท ำไฟล์เล่ม Proceedings 
- จัดเตรียมเกียรติบัตร ส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์  

 
 

4. ฝ่ายตัดสินผลงานภาคบรรยาย 
1. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 

 

3. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
4. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
5. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
6. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
7. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
8. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนในแต่ละ Session 
  - จัดเตรียมแบบประเมินผลงำนภำคบรรยำยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ Session และข้อปฏิบัติกำรน ำเสนอ 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ใน Session  
              /5. ฝ่ำยตัดสิน... 
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5. ฝ่ายตัดสินผลงานภาคโปสเตอร์ และจัดนิทรรศการผลงานวิจัย  

1. นำงจินตนำ  หลงพงค์      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
3. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
4. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 
5. นำยเจษฎำ  ถวัลย์ธรรม     กรรมกำร 
6. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดล ำดับกำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์  
  - จัดเตรียมแบบประเมินผลงำนภำคโปสเตอร์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำคโปสเตอร์ และข้อปฏิบัติกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ภำคโปสเตอร์ และประสำนผู้ร่วมจัดบูธนิทรรศกำรผลงำนวิจัย   
 

6. ฝ่ายพิธีการ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิรยำ  สิทธิสำร     ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
3. นำงสำวขวัญใจ  นิ่มดวง     กรรมกำร 
4. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
5. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
6. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
7. นำยอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
8. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
9. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  - ด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำร พิธีกร ในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  - ร่ำงค ำกล่ำวรำยงำน  ค ำกล่ำวเปิด ส ำหรับพิธีเปิด 
  - จัดเตรียมประวัติ ไฟล์ข้อมูลในกำรบรรยำยของวิทยำกร 
  - ด ำเนินกำรมอบรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนเด่น 
 

          /7. ฝ่ำยสถำนที่... 
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7. ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ 

1. นำงสำวขวัญใจ  นิ่มดวง     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปรเมศว์  กำแก้ว      กรรมกำร 
 3. นำยปรณรรท์ ก้องพลำนนท์     กรรมกำร 
 4. นำงสำววิชชุดำ  ช่วยพิชัย     กรรมกำร 
 5. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
      6. นำยศรัณย์วิช  บุษบำ      กรรมกำร 
      7. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำร 

       8. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับประสำน

สถำนที่กำรจัดประชุม 
 - ประสำนในห้องประชุมย่อย และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอผลงำน 

- เผยแพร่และถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมของกำรประชุมในหลำกหลำยช่องทำงสื่อ ทั้งบุคลำกรภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก 
 

8. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
          3. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 

4. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
          5. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
       6. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
          - รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน 
 - จ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จัดบูธนิทรรศกำร 
          - รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย 
          /9. ฝ่ำยยำน... 
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 4. นำงสำววิชชุดำ  ช่วยพิชัย     กรรมกำร 
 5. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
      6. นำยศรัณย์วิช  บุษบำ      กรรมกำร 
      7. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำร 

       8. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับประสำน

สถำนที่กำรจัดประชุม 
 - ประสำนในห้องประชุมย่อย และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอผลงำน 

- เผยแพร่และถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมของกำรประชุมในหลำกหลำยช่องทำงสื่อ ทั้งบุคลำกรภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก 
 

8. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
          3. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 

4. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
          5. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
       6. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
          - รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน 
 - จ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จัดบูธนิทรรศกำร 
          - รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย 
          /9. ฝ่ำยยำน... 
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9. ฝ่ายยานพาหนะและห้องพักรับรอง 

1. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
 3. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
4. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 

 5. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จองรถให้วิทยำกร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ประสำนเรื่องกำรจองห้องพักของผู้เข้ำร่วมประชุม 

 

10. ฝ่ายอาหาร 
1. นำงชุติมำ  ยอดเก้ือ      ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์    กรรมกำร  
 3. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันตลอดงำนประชุม 
 

11. ฝ่ายลงทะเบียนและจัดท าเอกสารการประชุม 
 1. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 

 3. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
 4. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
5. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
6. นำงสำวจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร     กรรมกำร 
7. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 
8. นำงเจษฎำ  ถวัลย์ธรรม      กรรมกำร 
9. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
10. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร   

  11. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

                    /หน้ำที่และ... 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำไฟล์เล่มประกอบกำรประชุม และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - จัดเตรียม พิมพ์ และประสำนเกี่ยวกับเกียรติบัตร ของที่ระลึก เป็นต้น 
 - จัดส่งเอกสำรให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

12. ฝ่ายประเมินผล 
  1. นำยชำญณรงค์  คงทน      ประธำนกรรมกำร 
       2. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย       กรรมกำร 

3. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
4. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
5. นำงสำวนูรไอนีย์  สะแลแม     กรรมกำร 

      6. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดโครงกำร และจัดท ำรำยงำนเสนอมหำวิทยำลัย  
                  

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                                                                                                                                                                        

                      สั่ง  ณ วันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2565  

 
                                                              (รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง) 
                                                 ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                                    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 33 ประจำำาปี 2565 
“การวิิจััยและนวิัตกรรม สู่่�ระดัับสู่ากลบนฐานท้้องถิ่ิ�น”

333

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง    ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

                            การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2565 
  

            ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมงานและการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ    เรื่อง มอบอ านาจ
และมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ       
ภาคโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2565 รายนามดังนี้ 
         

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัจลินจ์  จีนนุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริช  ศรีละออง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน  อินทนา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

             มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัชัย  พงษ์ประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลูรีัตน์  คงเรือง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันรงค์  มากพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
             /10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์... 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ขุนวีช่วย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร ทองขุนด า    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาราชภัฏนครศรธีรรมราช 
12. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
19. รองศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ        
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ        
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฎา  คีรีรัฐนิคม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 

/26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ขุนวีช่วย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร ทองขุนด า    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาราชภัฏนครศรธีรรมราช 
12. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ 
19. รองศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ        
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ        
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฎา  คีรีรัฐนิคม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 

/26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 

 
                                                    -3- 
 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชต ิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนินาท์  จันทร์สูรย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์  กาญจนส าราญวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร ์ เกลี้ยงจันทร์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
36. อาจารย์ ดร.จันทวรรณ  น้อยศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
           1. ท าหน้าที่ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการควบคุมการน าเสนอผลงานวิจัยในแต่ละ Session 
           2. พิจารณาตัดสินรางวัลผลงาน การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการด าเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                             

                         ประกาศ  ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 

                                                             ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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1 ผศ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟั้าพูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ มหาวิทยาลยศิลปากร

5 รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ�มานิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 อ.ดร.วศกร ตรีเดช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 อ.ดร.นพรัตน์ ทัดมาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11 อ.ดร.สุดนัย เครือหลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย

12 ผศ.กิตติ พิมเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

13 ผศ.ดร.ธนินทร์ สังขดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

14 รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

15 รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16 ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 ผศ.ดร.พรชัย หาระโคตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 ผศ.ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏิฐศักดิ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

22 ผศ.ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร

23 ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

24 ผศ.ดร.บุษกร คงเอียด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25 ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล

27 ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

29 รศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏินครศรีธรรมราช

30 อ.ดร.เกศศิรินทร์ แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏิพระนคร
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31 ผศ.ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏิรำาไพพรรณี

32 ผศ.ศศิธร วิศพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏิสงขลา

33 ผศ.ดร.ปฏิิมากร จันทร์พริ้ม มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

34 ผศ.ดร.มณทิชา ภักดีคง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

35 ผศ.ดร.จำานงค์ ธนะภพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

36 ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

37 ผศ.ดร.ฟัารีดา เจะเอาะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

38 ผศ.ดร.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

39 รศ.ดร.วาริน อินทนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

40 ผศ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

41 ผศ.สิริ สิรินิลกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

42 รศ.ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

43 ผศ.ดร.ธนวดี พรหมจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

44 ผศ.เขมิกา อุระวงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

45 ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

46 ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

47 ผศ.ดร.นิศากร ทองนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

48 ผศ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

49 ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

50 ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

51 ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

52 ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

53 ผศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

54 ผศ.ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

55 ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

56 รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

57 รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

58 รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

59 รศ.ดร.ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

60 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

61 อ.ดร.กุลกานต์ เมเรส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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62 อ.ดร.คมฤทธิ� ศรีรักษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63 อ.ดร.เรชา ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64 อ.ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

65 อ.ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

66 อ.ดร.การกวิน เบญจศรี โรงเรียนบ้านลำาเเพะ 

67 รศ.ดร.สุรสิทธิ� วิเศษสิงห์ วิทยาลัยนาฏิศิลป์นครศรีธรรมราช

68 อ.ดร.พุทธพร วานิชกร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

69 ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

70 ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

71 ผศ.ดร.เจษฎา ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ

72 ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ มหาวิทยาลัยทักษิณ

73 ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

74 ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

75 ผศ.ดร.ชวนพิศ ชุมคง มหาวิทยาลัยทักษิณ

76 ผศ.ดร.โชคชัย เหมือนมาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

77 ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง มหาวิทยาลัยทักษิณ

78 ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

79 ผศ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

80 ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น มหาวิทยาลัยทักษิณ

81 ผศ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

82 ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล มหาวิทยาลัยทักษิณ

83 ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

84 ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ

85 ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม มหาวิทยาลัยทักษิณ

86 ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

87 ผศ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

88 ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

89 ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

90 ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ มหาวิทยาลัยทักษิณ

91 ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

92 ผศ.ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ
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93 ผศ.ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ

94 ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ มหาวิทยาลัยทักษิณ

95 ผศ.ดร.รวมพร นิคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

96 ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ มหาวิทยาลัยทักษิณ

97 ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

98 ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

99 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

100 ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

101 ผศ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

102 ผศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย มหาวิทยาลัยทักษิณ

103 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

104 ผศ.ดร.ศิวพร แซึ่่วัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

105 ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ

106 ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

107 ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ�พงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

108 ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

109 ผศ.ดร.สุภฏิา คีรีรัฐนิคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

110 ผศ.ดร.สุภาพร เมฆสวี มหาวิทยาลัยทักษิณ

111 ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำานงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

112 ผศ.ดร.อนุวัต สงสม มหาวิทยาลัยทักษิณ

113 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

114 ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ

115 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม มหาวิทยาลัยทักษิณ

116 ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

117 ผศ.ดร.พีรนาฏิ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์

118 ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

119 ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำาราญวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

120 ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

121 ผศ.สิริพร สังข์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

122 ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ� มหาวิทยาลัยทักษิณ

123 ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก มหาวิทยาลัยทักษิณ
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124 ผศ.เสริมศักดิ� ขุนพล มหาวิทยาลัยทักษิณ

125 ผศ.อนงค์ ภิบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ

126 รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

127 รศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา มหาวิทยาลัยทักษิณ

128 รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยทักษิณ

129 รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย มหาวิทยาลัยทักษิณ

130 รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

131 รศ.ดร.พนิตา ก้งซึุ่่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

132 รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

133 รศ.ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ

134 รศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

135 รศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

136 รศ.ดร.สรรพสิทธิ� กล่อมเกล้า มหาวิทยาลัยทักษิณ

137 รศ.ดร.สุปานดี มณีย์โลก มหาวิทยาลัยทักษิณ

138 รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

139 รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 รศ.ยอดชาย พรหมอินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

141 อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

142 อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร มหาวิทยาลัยทักษิณ

143 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

144 อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

145 อ.ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ มหาวิทยาลัยทักษิณ

146 อ.ดร.จิราพร ช่อมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ

147 อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ

148 อ.ดร.ตั้ม บุญรอด มหาวิทยาลัยทักษิณ

149 อ.ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ� มหาวิทยาลัยทักษิณ

150 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ� มหาวิทยาลัยทักษิณ

151 อ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

152 อ.ดร.นเรศ ฉิมเรศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

153 อ.ดร.พลากร บุญใส มหาวิทยาลัยทักษิณ

154 อ.ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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155 อ.ดร.วันเพ็ญ ทองสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ

156 อ.ดร.วิศาล อดทน มหาวิทยาลัยทักษิณ

157 อ.ดร.ศรัณญภัส รักศีล มหาวิทยาลัยทักษิณ

158 อ.ดร.สุกาญจนา กำาลังมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

159 อ.ดร.สุทธิษา กัอนเรือง มหาวิทยาลัยทักษิณ

160 อ.ดร.สุธี โง้วศิริ มหาวิทยาลัยทักษิณ

161 อ.ดร.เสาวณีย์ เล็กบางพง มหาวิทยาลัยทักษิณ

162 อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร มหาวิทยาลัยทักษิณ

163 อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

164 อ.ดร.อัคนี ผิวหอม มหาวิทยาลัยทักษิณ

165 อ.ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ มหาวิทยาลัยทักษิณ

166 อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง มหาวิทยาลัยทักษิณ

167 อ.ธีรพันธ์ สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ
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