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 กองบรรณำธิกำรในนำมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
จัดประชุมวิชำกำร IAMBEST ครั้งที่ 3 ขอขอบพระคุณ
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ทุ กท่ ำนที่ ไ ด้ ก รุณำสละ เ วลำอั นมี ค่ ำ 
ในกำรตรวจแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
บทควำมวิจัยให้มีมำตรฐำน รวมทั้งก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ 
ที่สำมำรถขยำยผลงำนวิจัยใหม่ๆ และขอขอบพระคุณ
คณำจำรย์ นักวิจัย นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ ทุกท่ำน  
ที่ให้ควำมสนใจในกำรส่งผลงำน และเข้ำร่วมงำนประชุม
วิชำกำร IAMBEST ครั้งที่ 3  

 ในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยต่อกำรประชุมวิชำกำร 
ในครั้งนี้ กองบรรณำธิกำรและคณะกรรมกำรฯ หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำจะได้ร่วมมือกันในกำรพัฒนำประเทศให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำในอนำคตต่อไป 

 

 

 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช 
บรรณำธิกำร 

บทบรรณาธิการ 

ทัศนะและข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรำกฏในบทควำมในเอกสำรรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร IAMBEST ครั้งที่ 3 เป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณำธิกำรไม่จ ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับ
ทัศนะเหล่ำนั้น และไม่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของกองบรรณำธิกำรควำมรับผิดชอบด้ำนเนื้อหำและ
กำรตรวจร่ำงบทควำมแต่ละบทเป็นของผู้เขียนแต่ละท่ำน กรณีมีกำรฟ้องร้องเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
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สารจากรองอธิการบด ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

การพัฒนาทางด้านการวิจัยและวิชาการของสถาบันการศึกษา เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
อันจะได้น าผลงานวิชาการนั้นปรับน ามาใช้ในการพัฒนาเยาวชน ประชาชน และสังคม รวมทั้งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการสร้างความยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ ่งจะส่งผลต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ  โดยมี “ศาสตร์พระราชา” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นต้นแบบ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธาน  ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันยามปกติและ  
ยามวิกฤต ที่ทรงได้วางโครงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพและการท ากินให้กับประชาราษฎร์ การน าเสนอผลงาน
ทางด้านวิชาการในการประชุมวิชาการนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา หากยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา 
มีการน้อมน าสืบสาน พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อให้เราได้ศึกษาพระราชด าริ ปฏิบัติตาม และ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการแสวงหาความรู้และนวัตกรรมอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนสืบไป ด้วยเช่นกัน  

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ  
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓ (The 3rd National Conference on Informatics, 
Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: 
IAMBEST 2018) ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางด้านวิชาการ  อันจะ
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้น าด้านการอุดมศึกษาให้กับสถาบันภาคีเครือข่ายโดยรวม 

ในการนี้ ขอขอบพระคุณสถาบันภาคีเครือข่าย  อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้มีส่วนร่วมกับสถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  ในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ให้กับการอุดมศึกษาไทย  อันจะเป็นจุดหมายที่ส าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
บนพ้ืนฐานแห่ง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล) 
     รองอธิการบดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุมศักดิ์ ปฏบิัติการแทน 

   อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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II 

ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 
หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยนื”  

(The King’s Philosophy for Sustainable Development) 
ณ โรงแรม Loft Mania Boutique Hotel อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 

วันและเวลา กิจกรรม สถานที ่
 
วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
08.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน ห้อง Loft mania ช้ัน 2 
08.45 น. – 09.00 น. พิธีเปิดโดย รองอธิการบดี  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ห้อง Loft mania ช้ัน 2 

09.00 น. – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ 

ห้อง Loft mania ช้ัน 2 

10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง ห้อง Loft mania ช้ัน 2 
10.15 น. – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ห้อง Loft mania ช้ัน 2 

ห้อง Meeting mania ช้ัน 6 
ห้อง Boss mania ช้ัน 1 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง Loft mania ช้ัน 3 
13.00 น. – 15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ห้อง Loft mania ช้ัน 2 

ห้อง Meeting mania ช้ัน 6 
ห้อง Boss mania ช้ัน 1 

15.00 น. – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ห้อง Loft mania ช้ัน 2 
 น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ห้อง Loft mania ช้ัน 2 
15.15 น. – 18.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ห้อง Loft mania ช้ัน 2 

ห้อง Meeting mania ช้ัน 6 
ห้อง Boss mania ช้ัน 1 

18.00 น. – 18.30 น. พิธีปิด มอบเกียรติบัตร/ผลการน าเสนอดีเด่น ห้อง Meeting mania ช้ัน 6 
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III 

  หมายเหตุ      1. ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
     2. ห้องประชุมวิชาการ:  

ห้อง Boss Mania  ชั้น 1 
   - กลุ่ม A  :   Agriculture  
   - กลุ่ม M  :   Management  
   - กลุ่ม B  :   Business administration  
   - กลุ่ม S  :   Sciences 
ห้อง loft Mania  ชั้น 2   
   - กลุ่ม E  :   Engineering  กลุ่ม 1  
   - กลุ่ม E  :   Engineering  กลุ่ม 2 
ห้อง Meeting Mania  ชั้น 6  
   - กลุ่ม I  :   Informatics  
   - กลุ่ม T :   Technology  
   - กลุ่ม SS :   Social Sciences and Humanities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันและเวลา กิจกรรม สถานที ่
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

08.00 น. - 17.00 น. ทัศนศึกษา/ดูงาน  
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IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
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V 

กลุ่ม I : Informatics (ด้านสารสนเทศ)  ห้อง Meeting mania ชั้น 6  

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์   สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์
ดร.ศรัญ  ดวงสุวรรณ                               สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 13.45 น. – 14.00 น. IO-01 การแบ่งกลุ่มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยใช้  

K-Means Algorithm 
สายัณห์ เทพแดง รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ รุจิรา จุลภักดิ์  
สิรินทร์ สว่างวรรณ และฐิติพร สังขรัตน์ 

2 14.00 น. – 14.15 น.                    IO-02 เครื่องจ าหน่ายไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ 
นรุตม์ มุกดาหาร นิชดา เบ้าวรรณ และรัฐพงษ์ สุวลักษณ์ 

3 14.15 น. – 14.30 น.                    IO-03 การประยุกต์ใช้  API SMS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ทุ่งนุ้ย สตูล 
อาซัน วงค์หมัดทอง และสูรีนา  มะตาหยง 

4 14.30 น. – 14.45 น.                    IO-04 ระบบแนะน าหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการกรองแบบร่วมมือ: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                    
เฉลิมพล ศิริกายน และปาณิตา ธูสรานนท์ 

5 14.45 น. – 15.00 น.                                      IO-05 การออกแบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดด้านผู้เรียน 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม ณัฐธิดา สุวรรณโณ และสุวิทย์ สุวรรณโณ 

15.00 น. – 15.15 น.                   รับประทานอาหารว่าง 
6 15.15 น. – 15.30 น.                                      IO-06 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนการแบ่งภาระงาน

สมดุลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม HAproxy ที่มีการควบคุมน้ าหนัก 
ราเชน หมัดอาด้ า กิตติศักดิ์ เบ็ญดูสะ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  
และสารภี จุลแก้ว 
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VI 

กลุ่ม A : Agriculture (ด้านเกษตร) และ S : Sciences (ด้านวิทยาศาสตร์)  ห้อง Boss mania ชั้น 1 

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพา คงตระกูล  สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์
อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ                            สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์  

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 13.00 น. – 13.15 น.                    AO-01 การใช้สารยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลเพื่อลดอาการเกิดไส้สีน้ าตาลใน

สับปะรด 
วันทนา คีรีเดช และพรรณิภา ยั่วยล 

2 13.15 น. – 13.30 น.                    AO-02 วิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการ
ลดปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา 
พรพิมล พิมลรัตน์ นิวุฒิ หวังชัย สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี  
และพัชราวลัย ศรียะศักดิ์ 

3 13.30 น. – 13.45 น.                    AO-03 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสูตรนาโนในการ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny   
กัญญ์กุลณัช สุขม่วง จรงค์ศักดิ์ พุมนวน และอ ามร อินทร์สังข์ 

4 13.45 น. – 14.00 น.                    AO-04 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยสูตรน้ าในการควบคุมไรฝุ่น 
( Dermatophagoides pteronyssinus ( Trouessart) )  โ ด ย
วิธีการรม 
วิภาวี มีภูมิรู้ จรงค์ศักดิ์ พุมนวน และอ ามร อินทร์สังข์ 

5 14.00 น. – 14.15 น.                    AO-05 กระบวนการผลิตน้ าส้มจาก 
จิราพรรณ คงมีเงิน และวิสาขะ อนันธวัช 

6 14.15 น. – 14.30 น.                    AO-06 การศึกษาการควบคุมวัชพืชต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ
สับปะรด  
องอาจ เนตรวงษ์ และพรรณิภา ยั่วยล 

7 14.30 น. – 14.45 น.                    AO-07 การบ าบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยพันธุ์ข้าวที่สะสมแคดเมียมสูง 
อนงนาฏ ศรีประโชติ นภาพร ขันทะ และพรทิวา กัญยวงศ์หา 

8 14.45 น. – 15.00 น.                    AO-08 ประสิทธิภาพการไล่ของสารสกัดน้ ามันสะเดาต่อแมลงวันชอนใบ 
Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) ในถั่วเขียว 
สินาภรณ์ บ ารุงเพ็ชร ปภพ สินชยกุล และ วิชัย สรพงษ์ไพศาล 

9 15.00 น. – 15.15 น.                    SO-01 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์
มุสลิม กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
สุดารัตน์ หนูปลอด สาลิณี รัตนมนตรี ดวงประคอง เรืองติก  
วราศรี แสงกระจ่าง และจุรีภรณ์ นวนมุสิก 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 
 

VII 

กลุ่ม M : Management (ด้านการจัดการ)           ห้อง Boss mania ชั้น 1 

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์      สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกจิ         สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 10.15 น. – 10.30 น.                    MO-01 การประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์

ด้วยซอฟต์แวร์เสรีภายใต้มาตรฐาน Open Source Maturity 
Model  กรณีศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วัธกร เจริญสิริสกุล และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์  

2 10.30 น. – 10.45 น.                    MO-02 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ตามแนวทางลีน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
รัตนาภรณ์ สกุลเด็น และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ 

3 10.45 น. – 11.00 น.                    MO-03 การศึกษาความต้องการของลูกค้าเมื่อน ารถเข้ามารับบริการจาก
ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร ณัฐวดี มหานิล นวมินทร์ ทานะขันธ์  
และสิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ 

4 11.00 น. – 11.15 น.                    MO-04 การบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา ถนนตระกูลข้าว             
ในประเทศไทย 
วิฑูร อินทจันท์ และไชยนันท์ ปัญญาศิริ 

5 11.15 น. – 11.30 น.                    MO-05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการร้านอาหารภายใต้
มาตรฐานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย 
ณัจยา แก้วนุ้ย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี  และณัฎฐิกา สิลาลาย 

6 11.30 น. – 11.45 น.                    MO-06 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขต
บางรัก 
เบ็ญจมาส นาควงษ์ พัชราภรณ์ วงษ์สุวรรณ และวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี 

7 11.45 น. – 12.00 น.                    MO-07 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ กรณี บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
เบ็ญจมาส นาควงษ์  วิลาวัลย์ แสงอ านาจ และทวินุช เหมนิธิ 

12.00 น. – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน 
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VIII 

กลุ่ม B : Business administration (ด้านการบริหารธุรกิจ) ห้อง Boss mania ชั้น 1 

Chairman ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ             สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ดร.มัลลิกา สุบงกฎ                           สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 15.15 น. – 15.30 น. BO-01 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มกาแฟ) ในจังหวัดชุมพรที่

สัมพันธ์กับผลลัพธ์การด าเนินงาน 
กิตติเดช บุษราคัม และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

2 15.30 น. – 15.45 น.                                      BO-02 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ Facebook ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นพระบรมราชูปถมัภ์ 
ลัดดาวัลย์ แสนอุบล อัฎษดง แสงดารา และภารดี นึกชอบ 

3 15.45 น. – 16.00 น.                   BO-03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งต่อวิดีโอการตลาดเชิง
เนื้อหา แบบแพร่กระจายของผู้บริโภคยุคดิจิตอล 
มธุรส ทองอินทราช และณักษ์ กุลิส 

4 16.00 น. – 16.15 น.                    BO-04 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสติกเกอร์ไลน์ ส าหรั บ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ปภาวดี ชาวไทย กมลมาลย์ พรหมมา อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์  
และอังคณา จัตตามาศ 

5 16.15 น. – 16.30 น.                    BO-05 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรักษาทรัพย์สิน
บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด 
ธงชัย แดงระยับ และวัชระ ศิลป์เสวตร์ 

6 16.30 น. – 16.45 น.                    BO-06 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ต่อปัจจัยใน
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
รัชชานนท์ สโมสร และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

7 16.45 น. – 17.00 น.                    BO-07 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีศักดิ์ และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 
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IX 

กลุ่ม E : Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  ห้อง Loft mania ชั้น 2 กลุ่ม 1 

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน          มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช       สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 10.15 น. – 10.30 น.                    EO-01 เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบหมุน 

พรชัย แสนกลม เขมินท์ ชยัประเศียร ปิยะพล ดุลยพจน์สุนทร นิสานารถ 
ไชยจิตต์ และธัชพล จุ้งเจรญิ                                                                                                                         

2 10.30 น. – 10.45 น.                    EO-02 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการผลิตข้าวนึ่งด้วยการนึ่งแบบเบดหมุน 
อนุพงศ์ มีโครตกอง นัฐพงษ์ ชุลี ลดาวัลย์ ดอกดวง วิชัยชนม์ รอดข า 
นฤบดี ศรีสังข์ และธัชพล จุ้งเจรญิ                                                                                                                              

3 10.45 น. – 11.00 น.                    EO-03 แบบจ าลองการอบแห้งที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเมล็ดถั่วหรั่ง
แบบช้ันบางด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ ์
พรพิชญ์ อ่อนบุญ กาญจนา ไชยลังการ วรารักษ์ วรรณโพธิ์พร ศิริรัตน์ 
สาลีเรือง และธัชพล จุ้งเจริญ 

4 11.00 น. – 11.15 น.                    EO-04 เครื่องคัดแยกกะลากาแฟออกจากเมลด็สารกาแฟพันธุ์โรบสัต้า 
อัยการ เตยีวิลัย รัฐธีย ์แสงขาว นิติศาสตร์ ทมิา และธชัพล จุ้งเจรญิ                                                                                                                   

5 11.15 น. – 11.30 น.                    EO-05 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบฟลูอิไดซเ์บด 
ภาณุพงศ์ ศรีประชัย ภานุเดช บุตรทรพัย์ สิทธิชัย ขาวเจริญ นิตยา  
จันกา นฤบดี ศรีสังข์ ธัชพล จุ้งเจริญ และชัยวัฒน์ รัตนมีชยัสกุล  

6 11.30 น. – 11.45 น.                    EO-06 การยับยั้งเชื้อราและการวิเคราะหก์ารใช้พลังงานจ าเพาะใน
กระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 
วนัสสนันท์ รูปสม วริษา ขุนเจริญ สิริเขต ทะเกิงผล นิตยา จันกา  
พรประพา คงตระกูล นฤบดี ศรีสังข์ ธัชพล จุ้งเจริญ   
และชัยวัฒน์ รัตนมีชยัสกุล   

7 11.45 น. – 12.00 น.                    EO-07 ผลของสภาวะในการเคลือบต่อการยับยั้งเช้ือราและคณุภาพของ
ข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซเ์บด ชนิดฉีดพ่นจาก
ด้านบน 
ปัญญาพล ออยทิพย์ ศุภกร บญูชู อัครภทัร เพียรประเสริฐ นิตยา จันกา 
พรประพา คงตระกูล นฤบดี ศรีสังข์ ธัชพล จุ้งเจริญ  
และชัยวัฒน์ รัตนมีชยัสกุล    

12.00 น. – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน 
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X 

กลุ่ม E : Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  ห้อง Loft mania ชั้น 2 กลุ่ม 1 (ต่อ) 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
8 13.00 น. – 13.15 น.                    EO-08 การทดสอบและพัฒนากลไกจ่ายปุย๋ของเครื่องหว่านปุ๋ย Multi-

fertilizer เพื่อการหว่านปุ๋ยแบบแม่นย าในแปลงปาล์มน้ ามัน 
คมสัน โปจีน นันทปรีชา จันแก้ว วัชรากร วิจิตรพันธ์ และจรัสชัย เย็นพยับ 

9 13.15 น. – 13.30 น.                    EO-09 การศึกษาการขึ้นรูปกระถางจากวัสดุชีวภาพผสมจากทางมะพร้าว 
กาบมะพร้าว  และกะลามะพร้าว 
สุภลักษณ์ สายน้ า ชญาณิศา บั้นบูรณ ์อรุณรัชช์ เกษทองค า  
จรัสชัย เย็นพยับ และศิริศักดิ ์แสนสขุกะโต 

10 13.30 น. – 13.45 น.                    EO-10 การพัฒนาระบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดจากวัสดุเกษตรเหลือใช้ท้องถิ่น 
เกรียงศักดิ์ ผลาหาญ ปรเมศ คุ้มสมบัติ พัชรี มั่นคง ศรราม คีรีทอง  
และจรัสชัย เย็นพยับ 

11 13.45 น. – 14.00 น.                    EO-11 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลไกการหว่านของ
เครื่องหว่านปุ๋ยแบบ Multi-fertilizer ในแปลงปาล์มน้ ามันแบบ
ควบคุมด้วยกลไก 
พงษ์ประภัทร  ครองมณีรัตน์ วันชัย เหลือวงศ์ ศุฑาพร ทับทิม  และจรัสชัย เย็นพยับ 

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล     สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ              สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
12 14.00 น. – 14.15 น.                    EO-12 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่หลังจากการ

ลดแอมโมเนียโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลิ้นจี่ 
อรไพลิน สมประสิทธิ์ และจุฑาภรณ์ ชนะถาวร 

13 14.15 น. – 14.30 น.                    EO-13 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและเปรียบเทียบผลการท าความเย็นด้วย
สุญญากาศแบบขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอนส าหรับผักกาดหอมห่อ 
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ชยากร เชิงดี สมเกียรติ จตุรงค์ล้ าเลิศ 
และจตุรภัทร วาฤทธิ์ 

14 14.30 น. – 14.45 น.                    EO-15 ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการลดแอมโมเนียโดยวิธีการตกตะกอน
ของแมกนีเซียมซลัเฟตส าหรับการผลิตกา๊ซชีวภาพ 
สหัษฌา ใจสิน จุฑาภรณ์ ชนะถาวร และกมลดารา เหรียญสุวรรณ 

15 14.45 น. – 15.00 น.                    EO-16 การประเมินศักยภาพปรมิาณน้ าท่าด้วยเทคนิคการจ าลองสถานี
ตรวจวัดจากแบบจ าลองทางอุทกวิทยา SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ ายัง
ภานุทัต ศิริสุข และหริส ประสารฉ่ า 

15.00 น. – 15.15 น.                   รับประทานอาหารว่าง 
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XI 

กลุ่ม E : Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  ห้อง Loft mania ชั้น 2 กลุ่ม 1 (ต่อ) 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
16 15.15 น. – 15.30 น.                    EO-17 การประเมินปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าห้วยหลวงระหว่างช่วง

เหตุการณภ์ัยแล้งและน้ าท่วมด้วยแบบจ้าลองทางอุทกวิทยา 
สัณหวิชญ์ ถิ่นอุบล และหริส ประสารฉ่ า 

17 15.30 น. – 15.45 น.                    
                   

EO-18 การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินต่อปริมาณน้ าท่าด้วยแบบจ าลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ า
พรม-เชิญ 
อิสระพงศ์ กระกูลนิตย์ และหริส ประสารฉ่ า 

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี  ศรีสังข์           สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสชัย เย็นพยับ              สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
18 15.45 น. – 16.00 น. EO-19 การคาดการณ์ปริมาณตะกอนในลุ่มน้ าระดับภูมิภาคด้วยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากความสัมพันธ์ของน้ าฝนและน้ าท่า
หริส ประสารฉ่ า จักกริช จิตธรรม และไมตรี สุวรรณศรี 

19 16.00 น. – 16.15 น.                    EO-20 การเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดอ้อย 
ทวีศักดิ์ มโนสืบ จิรวัฒน์ วรวิชัย ทศพร เงินเนตร พิบูลย์ เครือคาอ้าย 
ยุทธนา มั่นมาก และวุฒิชัย หีบคา 

20 16.15 น. – 16.30 น.                    EO-21 คุณสมบัติทางกลและการต้านทานความร้อนของอิฐบล็อกดิน
ซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยและชานอ้อย 
ณัฐวุฒิ อินทบุต และภิญโญ พัฒนวสันต์พร 

21 16.30 น. – 16.45 น. EO-22 การศึกษากระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปาน
กลางจากล าต้นปาลม์น้ ามัน 
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ ชัยณรงค์ นิสภา สุชัมบดี พรหมมณี  
และทัศนเทพ ศรีวิสัย 
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กลุ่ม E : Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  ห้อง Loft mania ชั้น 2 กลุ่ม 2  

Chairman รองศาสตราจารย์ ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว             มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
                                                              เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 10.15 น. – 10.30 น.                    EO-23 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกเห็ดกินได้และเห็ดพิษใน

ประเทศไทยจากข้อมูล UCI เห็ดระหว่างการใช้โครงข่ายประสาท
เทียม (MLP) กับการใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
กิตติ ทลูธรรม และจารุวรรณ ทูลธรรม 

2 10.30 น. – 10.45 น.                    EO-24 การประเมินประสิทธิภาพโพรโทคอลอาร์พีแอลส าหรับการจดั
กลุ่มการสื่อสารของเซ็นเซอร์โนดไร้สาย 
ชาญวชิ สวุรรณพงศ์ อภิวตัร บุญกอง และชานนท์ จังกาจติต์ 

3 10.45 น. – 11.00 น.                    EO-25 ระบบควบคมุอัจฉริยะของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย ์
ปรานต ์เมฆอากาศ ชวโรจน์ ใจสิน นัฐพร ไชยญาต ิ 
และจักรพันธ์ ถาวรงามยิง่สกุล 

4 11.00 น. – 11.15 น.                    EO-26 เครื่องยิงและเก็บลูกเทนนสิแบบไร้สาย 
พรประสิทธิ์ เกิดรตันศักดิ์ อนุชา ทรัพย์ภูต ีและรัฐพงษ ์สุวลักษณ์ 

5 11.15 น. – 11.30 น.                    EO-27 เครื่องเพาะปลูกและจัดการพืชแนวตั้งในอาคารแบบอัตโนมตัิ 
ภราดร หมื่นนุสิทธิ ์อโนชา เหล่าเคน และรัฐพงษ์ สุวลักษณ์ 

6 11.30 น. – 11.45 น.                    EO-29 การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อดักเก็บขยะที่ถูกพัดพามากับคลื่น
บริเวณชายหาด 
พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ศราวุฒิ อุตมะแก้ว และอมรเทพ สูงศักดิ์ 

7 11.45 น. – 12.00 น.                    EO-30 การเปลีย่นแปลงของพารามเิตอรค์วามหนาด้านล่างของช้ันไอโอ
โนสเฟียร์ในช่วงที่มีผลกระทบของสุริยะมากท่ีสดุของวัฏจักร
สุริยะที่ 24 ส าหรับระบบดาวเทียมน าทางสากล 
สัพพัญญู สารพันธ์  ปุณยวีร์ จามจรีกลุกาญจน์  ศรญั ดวงสุวรรณ  
และอุดมสิทธิ ์ตัง้ตระกูลไพศาล 

12.00 น. – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน 
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กลุ่ม E : Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  ห้อง Loft mania ชั้น 2 กลุ่ม 2 (ต่อ) 

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์  สุวลักษณ ์     สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 
ดร.รัตติกร  สมบัติแก้ว                             สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
8 13.00 น. – 13.15 น.                    EO-31 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของวัฏจัก

แรงคินสารอินทรีย์ร่วมกับระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน 
บุญค าช่ง นะวงไช นัฐพร ไชยญาติ ชวโรจน์ ใจสิน  
และจักรพันธ์ ถาวรงามยิง่สกุล 

9 13.15 น. – 13.30 น.                    EO-32 การวิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
ด้วยเช้ือเพลิงขยะติดเชื้อ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลล าปาง 
ศรศักดิ์ เสงนาวงศ์ แสงณวง  นัฐพร ไชยญาต ิชวโรจน์ ใจสิน  
และจักรพันธ์ ถาวรงามยิง่สกุล 

10 13.30 น. – 13.45 น. EO-33 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการเดือดแบบพูลของ
เมทิลแอลกอฮอลโ์ดยติดตั้งใบหมนุท่ีเหนือพ้ืนผิวให้ความร้อน 
วศินธุ์ จิตระถิ่น และ อดิเรก สรุิยะวงศ์ 

11 13.45 น. – 14.00 น. EO-34 ระบบปรับอากาศของเคสคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค 
ธีรวิช กฤษณะพันธ์ รุ่งสว่าง สิงหชาติ และอดิเรก สุรยิะวงศ ์

12 14.00 น. – 14.15 น.                    EO-35 การศึกษาลักษณะการพังทลายของคันดินจากการรั่วซึมระหว่าง
รอยต่อท่อใต้คันดิน 
พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ 

13 14.15 น. – 14.30 น.                    EO-36 การศึกษาการเสรมิก าลัง ด้วยวัสด ุCFRP ในเสาไฟฟ้า 
พีรพล อันน้อยนนท์ และอาทิตย์ เพชรศศิธร 

14 14.30 น. – 14.45 น.                    EO-37 การลดการใช้พลังงานจ าเพาะของการอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้
อินฟราเรดร่วมกับอากาศร้อน 
ศศิพร ปริญญาศิร สุธิมา สุขบูรณ์ อานนท์ เขือรัมย์ นิตยา จันกา  
ณัฐพงศ์ รตันเดช นฤบด ีศรีสังข ์ธชัพล จุง้เจรญิ  และชยัวัฒน์ รตันมชีัยสกุล 

15 14.45 น. – 15.00 น.                    EO-38 การศึกษาคุณลักษณะรูปแบบการไหลแบบสองสถานะของน้ า
และอากาศภายในท่อขดเกลยีวในทิศทางแนวนอน 
เพชรชมพ ูทิพย์เสภา ปณธิาน สขุค้า อินทนนท์ อินทรมาร  
ทวี เทศเจรญิ วินัย กล้าจริง และศิระ สายศร 

15.00 น. – 15.15 น.                   รับประทานอาหารว่าง 
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Chairman ดร.สิทธิชัย เด่นตรี                มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ดร.บัญชา เหลือแดง              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
16 15.15 น. – 15.30 น.                    EO-39 เครื่องท าไข่เคม็อัตโนมัติแบบเพิม่แรงดัน 

เกษมสุข เสพศิริสุข มลัลิกา ไกรลาศ ภูมิศักดิ์ บุญเรือง  
ประภาษ ไพรสุวรรณา และสักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ 

17 15.30 น. – 15.45 น.                    EO-40 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรยี์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ของกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง 
ตามพระราชด าริฯ 
ปาณิศา อ่อนดอกไม้ นัฐพร ไชยญาติ จุฑาภรณ ์ชนะถาวร  
วรรษมล เลิศจตรุานนท์ และสุรัตน์ เศษโพธิ์  

18 15.45 น. – 16.00 น.                    EO-41 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลเชงิค านวณของระบบอบแห้ง
แบบรวมศูนย์จากพลังงานความรอ้นใต้พิภพของกิจการน้ าพุร้อน
สันก าแพง ตามพระราชด าริฯ 
สุธรรม ชาวงิ้ว นัฐพร ไชญาต ิชวโรจน์ ใจสิน และจักรพันธ ์ถาวรงามยิง่สกลุ 

19 16.00 น. – 16.15 น.                    
                   

EO-42 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
ของ ควอตซ์ คริสตลั ยูนิต  
วรพันธ์  กันธิยะ นัฐพร ไชยญาต ิจุฑาภรณ์  ชนะถาวร สุรตัน์  เศษโพธิ์ 
และวรรษมล เลิศจตุรานนท์                                                                                                                       

20 16.15 น. – 16.30 น. EO-43 แบบจ าลอง CFD-DEM ของความเร็วต่ าสุดในการเกิดฟลูอไิดซ์
เซชันส าหรบัตัวกลางก๊าซ-ของแขง็ 
ปรีดา ปรากฏมาก 

21 16.30 น. – 16.45 น.                    EO-44 การศึกษาการสั่นไหวของอาคารสูงเนื่องจากแรงลมในบริเวณ
ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครด้วยการทดสอบแบบจ าลองใน
อุโมงค์ลม 
อรรถกร เภรีฤกษ์ และอ านาจ ผดุงศิลป์ 
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กลุ่ม T : Technology (ด้านเทคโนโลย)ี  ห้อง Meeting mania ชั้น 6 

Chairman อาจารย์อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ        สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์
อาจารย์สักกะพันท์ คล้ายดอกจนัทร์   สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 10.15 น. – 10.30 น.                    TO-01 ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี แบบ

เฉพาะบุคคลผ่านโปรแกรมประยุกต์เว็บ 
กฤษภูสิษฐ์ ชูสุวลักษณ์ วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์  
และจรัญญา หุ่นศรีสกุล 

2 10.30 น. – 10.45 น.                    TO-02 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับการเผยแพร่
ความรู้ ด้ านทันตกรรมด้วย เทคนิคการพัฒนาแบบข้าม
แพลตฟอร์ม 
พงษ์เจริญ สาระเวก และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ 

3 10.45 น. – 11.00 น.                    TO-03 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานภายใน และการจัดส่ง
ทรายของบริษัทในเครือ ส.สุริยันต์กรุ๊ป 
ณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ  และชุติมา เบี้ยวไข่มุข 

4 11.00 น. – 11.15 น.                    TO-04 ระบบการบริหารจัดการทางไกลส าหรับการท างานร่วมกันแบบ
เรียลไทม์และการประเมินประสิทธิภาพตามแนวคิดของลีน 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลรามัน 
สุไฮมี ลือโบะ และสูรีนา มะตาหยง 

5 11.15 น. – 11.30 น.                    TO-05 การประยุกต์ใช้ G Suite Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบสารบรรณโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 
กนกนภัส  สืบสิน และสูรีนา  มะตาหยง 

6 11.30 น. – 11.45 น.                    TO-06 การประเมินความเป็นมิตรกับผู้ใช้ (Usability) ส าหรับระบบ
แบบส ารวจความพึงพอใจออนไลน์ของสถานบริการสาธารณสุข 
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลอ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
สุวีนา  ยูโซ๊ะ และสูรีนา  มะตาหยง 

7 11.45 น. – 12.00 น.                    TO-07 NTS1: โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคัดเลือกอาจารย์ดี เด่น
แห่งชาติ ปอมท 
นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ 

12.00 น. – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน 
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ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
8 13.00 น. – 13.15 น.                    TO-08 เซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกส าหรับงานตรวจวัดฝุ่นละออง

ในอากาศ  
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ สาคร ปันตา สมศักดิ์ วรรณชัย 
และจักรรินทร์ ถิ่นนคร 

9 13.15 น. – 13.30 น.                    TO-09 การศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่ใช้ค้นหาฟรีเควนไอเท็มเซต 
ส าหรับชุดข้อมูลที่มีความหนาแน่นน้อย 
ทวีศักดิ์  คงตุก วัชรี เพ็ชรวงษ์ และวุฒิพงษ์ เขื่อนดิน 

10 13.30 น. – 13.45 น. TO-10  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วยบันทึกข้อมูล iSCSI และ NFS 
กรณีศึกษา: การย้ายเครื่องเสมือนจริงแบบ Live Migration ของ
โปรแกรม KVM 
อทิตญา  จันทร์แสง สุฑาทิพย์  จันทร์แก้ว กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  
และสุรีรัตน์ แก้วคีรี 
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กลุ่ม SS : Social science and Humanities    ห้อง Meeting mania ชั้น 6                     
 (ด้านสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์)  

Chairman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์   สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์                          สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ล าดับ เวลาน าเสนอ รหัส เร่ือง 
1 15.45 น. – 16.00 น.                    SSO-01 การรวบรวมมรดกภูมิปัญญาและแนวทางการอนุรักษ์การต่อเรือ

พื้นบ้านสุพรรณบุรี 
วัชรี  เพ็ชรวงษ์ จันทร์เพ็ญ  วรรณารักษ์ และเบ็ญจมาส นาควงษ์ 

2 16.00 น. – 16.15 น.                    SSO-02 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นช้ันกลางชาว
ไทยในระดับอุดมศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความสามารถ
ทางคันจิสูงและต่ า 
คุมิโกะ มิชิมะ ยุพกา ฟุกุชิม่า 

3 16.15 น. – 16.30 น.                    SSO-03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ณวิสาร์ จุลเพชร รจนา คณากู และณัฐริกา ชอบการ 

4 16.30 น. – 16.45 น.                    SSO-04 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
ความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่างาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณวิสาร์ จุลเพชร เรวดี พ่วงแม่กลอง ฤทัยวรรณ สุดชู  
และกาญจนา ยีสมัน 

5 17.00 น. –17.15 น. SSO-05 ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์ และส าราญ ไผ่นวล 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 
 

XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
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น าเสนอภาคโปสเตอร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561  
 

ล าดับ รหัส เร่ือง 
1 IP-01 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และงานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยรัตภูมิ 

อาซัน วงค์หมัดทอง และภาวนา พุ่มไสว 
2 IP-02 ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดของประเทศไทย          

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฐิติมา ธรรมบ ารุง รัตนา ห้วยหงษ์ทอง และวนัทวิรา ฉันทะจ ารัสศิลป์ 

3 AP-01 สถานะของธาตุอาหารพืชในดินปลูกมังคุด จังหวัดจันทบุรี 
พรทิวา กัญยวงศ์หา นุจรี บุญแปลง และอนงนาฏ ศรีประโชติ  

4 AP-02 การใช้ปุ๋ยแคลเซียมและโบรอนในการปรับปรุงคุณภาพสะละ 
นารี พันธุ์จินดาวรรณ พรทิวา กัญยวงศ์หา และนุจรี บุญแปลง 

5 AP-03 สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
กนกพร มานันตพงศ์ พรทิวา กัญยวงศ์หา และนารี พันธุ์จินดาวรรณ  

6 AP-04 ผลของการทดแทนแป้งมันส าปะหลังด้วยแป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ต่อคุณภาพ
ข้าวเกรียบ 
ภัทราภรณ์ แก้วกูล ณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์ 
และศิริกัญญา สมานมิตร 

7 AP-05 ผลของเจลาตินต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลูกหม่อนเสริม
วิตามินซีและคอลลาเจน 
รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล กฤช ตรองจิตต์ ฤทัยภักดิ์ มุลาลินน์  
และสุภาวดี แซ่เตียว  

8 AP-06 ผลของเปลือกกล้วยเล็บมือนางต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอไทย 
ณฐพร สังขรเขต จิราภรณ์  โพถึง และมนต์สรวง ยางทอง 

9 AP-07 การศึกษาการใช้สารบังคับการออกดออกต่อการออกดอกและคุณภาพของสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย 
ธนายงค์ อ่อนมั่นคง และพรรณิภา ยั่วยล 

10 AP-08 การศึกษาลักษณะสัณฐานและคุณภาพทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านในต าบลบางใหญ่ และต าบล
น้ าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 
ปัญญากร โภคากรณ์ และพรรณิภา ยั่วยล 

11 AP-09 การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านนาท่อ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
บรรจง  อูปแก้ว พิชัย  สุรพรไพบูลย์ และพิกุล  สุรพรไพบูลย์ 

12 AP10 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวเปลือกในเชื้อพันธุกรรมข้าวพ้ืนเมือง 
กษิดิศ พร้อมเพราะ พรชัย หาระโคตร และจุรีมาศ วังคีรี 
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13 MP-01 การส ารวจศักยภาพกลุ่มวิจัย เพื่อก าหนดแนวทางในการสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ธรรมนูญ น่วมอนงค์ 

14 MP-02 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ด ารงศักดิ์  ฤทธิ์งาม ผกามาศ  นาคพงษ์ และวิไลวรรณ  ไตรยราช 

15 MP-03 ปัจจัยความน่าเช่ือถือและความพึงพอใจของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
งานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วริศรา เบ้าทอง 

16 BP-01 ปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
วัชรินทร์ กลับทับลังค์ 

17 BP-02 การบูรณาการสะเต็มศึกษาและอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ในโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รัตนาวลี ไม้สัก อนงค์ ไต่วัลย์ และสุวิทย์  ไวยทิพย์ 

18 EP-01 ผลของอัตราการไหลของน้ าร้อนและน้ าเย็นต่อแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผ่นเทอร์
โมอิเล็กทริก 
วราสันต์ สะอาดรูป และสมพงค์ บางยี่ขัน 

19 EP-02 แบบจ าลองการอบแห้งของยางแผ่นท่ีผลิตโดยการใช้น้ าส้มควันไม้จากขี้เลือ่ยไม้ยางพารา
ทดแทนกรดอะซิติก 
ธนิษฐา คงหนู สิริโชค ไทรแก้ว ณัฐณิชา สัจจวิโส ปิยวัฒน์ ฐีติปริวัตร พิชเยศ วีรชัยเดชอุดม 
สุธาสินี หมอดี และวชร กาลาสี 

20 EP-03 ความช้ืนสมดุลของยางแผ่นท่ีผลิตโดยการใช้น้ าส้มควันไม้ทดแทนกรดอะซิติก 
กฤษณพล นกรักษ์ ฟาตีมะ มอลอ ศิริวิทย์ รักษ์เหมือน มุนา อ้าสะกะละ เศรษฐกาญจน์ อินดี  
สุกันยา กาสา และวชร กาลาสี 

21 EP-04 ทรานสดิวเซอร์วัดค่าสภาวะความเค้นสัมบูรณ์ในโครงสร้างดิน 
ดิษฐพร ตุงโสธานนท์  ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์ และชนิดา บุพตา  

22 SP-01 การโคลนยีน phaC จากแบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ์ SWU44 ในการผลิตโปรตีน
ลูกผสมโพลีไฮดรอกซีบิวทีเรตซีนเทสและการสะสมพีเอชบีใน Eschelichia coli 
วิสันต์ เชื้อวงค์ ธิปชัย วัฒนวิจารณ์ และศิริขวัญ พลประทีป 

23 SP-02 การผลิตโปรตีนลูกผสมพลาสโมไลปินจาก Escherichia coli 
วัชรายา มาศแจ้ง ศิริขวญั พลประทีป และธปิชยั วัฒนวิจารณ์   
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24 SP-03 ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จากการคมนาคมบนท้อง
ถนนที่มีต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
วรวุฒิ คะมนตรี และดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 

25 TP-02 ทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บญวณอบแห้งจากแป้ง ข้าว
ไรซ์เบอรีผสมน้ าใบเตย 
ภัทราวดี วงษ์วาศ  และนิภาพร เมษา 

26 TP-03 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 
วรกมล วิชระพิมลมิตร สายฝน ยั่งนา ทวีศักดิ์  คงตุก และบารมี โอสธีรกุล 

27 TP-04 สมาร์ทโปสเตอร์ เรื่องเตือนภัยใกล้ตัว 
วัชราพันธ์ พันธ์บุบผา สุขใจ ดวงตาเสือ ทวีศักดิ์  คงตุก และอนุทิตา เล็กเพชร 

28 TP-05 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อน าเสนอสื่อความรู้และวินัยทางจราจร 
ธัญจิรา  อยู่เกิด ศิริพร  เจริญรัก ทวีศักดิ์  คงตุก และวรนุช จันทร์โอ 

29 TP-06 การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อกรณีศึกษา              
ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 
ธนวัฒน์ สว่างศรี ทวีศักดิ์  คงตุก และไกรสร สว่างศรี 

30 TP-07 คุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลที่รวม
ผลกระทบของราโดม 
บัญชา เหลือแดง สิทธิชัย เด่นตรี และชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 

 
หมายเหตุ 
 ลงทะเบียน และตดิโปสเตอรต์ามรหัสที่แจ้งไว้  ณ ห้อง Loft mania ช้ัน 2
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ค าน า 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจากสถาบันภาคีเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารสนเทศ 
การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓  
(The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, 
Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2018) ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่ งยืน” (The King’s Philosophy for Sustainable Development) ในระหว่างวันที่  ๒๔-๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา อันจะน าไปสู่หมุดหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร  และคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 2018  
ขอขอบพระคุณผู้น าเสนอผลงานวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 2018  จะเป็นก้าวส าคัญในความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ของภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานแห่งการวิจัย 
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          หน้า 

สารจากรองอธิการบดี I 
ก าหนดการ II 
โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย IV 
โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ XVIII 
ค าน า XXII 
สารบัญ XXIII 
บทคัดย่อภาคบรรยาย 1 

กลุ่ม I : Informatics (ด้านสารสนเทศ) 
IO-01 การแบ่งกลุ่มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยใช้ K-Means Algorithm 

สายัณห์ เทพแดง รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ รุจิรา จุลภักดิ์ สิรินทร์ สว่างวรรณ และฐิติพร สังขรัตน์ 
2 

IO-02 เครื่องจ าหน่ายไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ 
นรุตม์ มุกดาหาร  นิชดา เบ้าวรรณ  และรัฐพงษ์ สุวลักษณ ์

4 

IO-03 การประยุกต์ใช้ API SMS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ทุ่งนุ้ย สตูล 
อาซัน วงค์หมัดทอง  และสูรีนา  มะตาหยง 

6 

IO-04 ระบบแนะน าหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการกรองแบบร่วมมือ:  กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                    
เฉลิมพล ศิริกายน  และปาณิตา ธูสรานนท์ 

8 

IO-05 การออกแบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดด้านผู้เรียนตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม  ณัฐธิดา สุวรรณโณ  และสุวิทย์ สุวรรณโณ 

10 

IO-06 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนการแบ่งภาระงานสมดุลเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม HAproxy ที่มีการควบคุมน้ าหนัก 
ราเชน หมัดอาด ้า  กิตติศักดิ์ เบ็ญดูสะ  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  และสารภี จุลแก้ว 

12 
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กลุ่ม A : Agriculture (ด้านเกษตร) และ S : Sciences (ด้านวิทยาศาสตร์) 
AO-01 การใช้สารยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลเพื่อลดอาการเกิดไส้สีน้ าตาลในสับปะรด 

วันทนา คีรีเดช  และพรรณิภา ยั่วยล 
14 

AO-02 วิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการลดปริมาณ
แอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา 
พรพิมล พิมลรัตน์  นิวุฒิ หวังชัย  สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี  และพัชราวลัย ศรียะศักดิ์ 

16 

AO-03 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสูตรนาโนในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 
Thrips palmi Karny   
กัญญ์กุลณัช สุขม่วง  จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  และอ้ามร อินทร์สังข์ 

18 

AO-04 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยสูตรน้ าในการควบคมุไรฝุ่น 
(Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)) โดยวิธีการรม 
วิภาวี มีภูมิรู้  จรงค์ศักดิ์ พุมนวน  และอ้ามร อินทร์สังข์ 

20 

AO-05 กระบวนการผลิตน้ าส้มจาก 
จิราพรรณ คงมีเงิน  และวิสาขะ อนันธวัช 

22 

AO-06 การศึกษาการควบคุมวัชพืชต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสับปะรด  
องอาจ เนตรวงษ์  และพรรณิภา ยั่วยล 

24 

AO-07 การบ าบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยพันธุ์ข้าวที่สะสมแคดเมียมสูง 
อนงนาฏ ศรีประโชติ  นภาพร ขันทะ  และพรทิวา กัญยวงศ์หา 

26 

SO-01 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์มุสลิม กรณีศึกษา
พื้นที่ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สุดารัตน์ หนูปลอด  สาลิณี รัตนมนตรี  ดวงประคอง เรืองติก  วราศรี แสงกระจ่าง  
และจุรีภรณ์ นวนมุสิก 

28 

 
กลุ่ม M : Management (ด้านการจัดการ) 

MO-01 การประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์เสรี
ภายใต้มาตรฐาน Open Source Maturity Model  กรณีศึกษา หน่วยกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วัธกร เจริญสิริสกุล  และวัชรวลี ตั งคุปตานนท์  

30 

MO-02 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยตามแนวทางลีน 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
รัตนาภรณ์ สกุลเด็น  และวัชรวลี ตั งคุปตานนท์ 

32 

MO-03 การศึกษาความต้องการของลูกค้าเมื่อน ารถเข้ามารับบริการจากศูนย์บริการซ่อม
บ ารุงรถยนต์ 
ณัฐวดี มหานิล  รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร  นวมินทร์ ทานะขันธ์  และสิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ 

34 
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MO-04 การบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กรณีศึกษา ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย 
วิฑูร อินทจันท์  และไชยนันท์ ปัญญาศิริ 

36 

MO-05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการร้านอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารฮาลาล
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย 
ณัจยา แก้วนุ้ย  เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และณัฎฐิกา สิลาลาย 

38 

MO-06 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก 
เบ็ญจมาส นาควงษ์  พัชราภรณ์ วงษ์สุวรรณ  และวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี 

40 

MO-07 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ กรณี บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
เบ็ญจมาส นาควงษ์   วิลาวัลย์ แสงอ้านาจ  และทวินุช เหมนิธิ 

42 

 
กลุ่ม B : Business administration (ด้านการบริหารธุรกิจ) 

BO-01 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มกาแฟ) ในจังหวัดชุมพรที่สัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
กิตติเดช บุษราคัม  และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

44 

BO-02 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ Facebook 
ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ลัดดาวัลย์ แสนอุบล  อัฎษดง แสงดารา  และภารดี นึกชอบ 

46 

BO-03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งต่อวิดีโอการตลาดเชิงเนื้อหาแบบแพร่กระจาย
ของผู้บริโภคยุคดิจิตอล 
มธุรส ทองอินทราช   และณักษ์ กุลิสร ์

48 

BO-04 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสติกเกอร์ไลน์ ส าหรับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ปภาวดี ชาวไทย  กมลมาลย์ พรหมมา  อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์  และอังคณา จัตตามาศ 

50 

BO-05 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรักษาทรัพย์สินบริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด 
ธงชัย แดงระยับ และวัชระ ศิลป์เสวตร์ 

52 

BO-06 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ต่อปัจจัยในการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
รัชชานนท์ สโมสร  และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

54 

BO-07 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีศักดิ์  และเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 

56 
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กลุ่ม E : Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
EO-01 เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมลด็สารกาแฟโรบสัตา้แบบหมุน 

พรชัย แสนกลม  เขมินท ์ชัยประเศียร  ปิยะพล ดุลยพจน์สุนทร  นิสานารถ ไชยจิตต์  
และธัชพล จุ้งเจริญ                                                                                                                         

58 

EO-02 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการผลิตข้าวนึ่งด้วยการนึ่งแบบเบดหมุน 
อนุพงศ์ มีโครตกอง นัฐพงษ์ ชุลี  ลดาวลัย์ ดอกดวง  วิชัยชนม ์รอดข้า  นฤบด ีศรีสังข์ 
และธัชพล จุ้งเจริญ                                                                                                                              

60 

EO-03 แบบจ าลองการอบแห้งที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเมล็ดถั่วหรั่งแบบช้ันบาง 
ด้วยเทคนิคฟลูอไิดซเ์บด 
พรพิชญ์ อ่อนบุญ  กาญจนา ไชยลังการ  วรารกัษ์ วรรณโพธิ์พร  ศิริรัตน์ สาลีเรือง 
 และธัชพล จุ้งเจริญ 

62 

EO-04 เครื่องคัดแยกกะลากาแฟออกจากเมลด็สารกาแฟพันธุ์โรบสัต้า 
อัยการ เตียวิลยั  รัฐธีย์ แสงขาว  นิติศาสตร์ ทิมา  และธัชพล จุ้งเจริญ                                                                                                                   

64 

EO-05 การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 
ภาณุพงศ์ ศรีประชัย  ภานุเดช บุตรทรัพย์  สิทธิชัย ขาวเจริญ  นิตยา จันกา  นฤบดี ศรีสังข์  
ธัชพล จุ้งเจริญ  และชยัวัฒน์ รัตนมีชยัสกุล  

66 

EO-06 การยับยั้งเชื้อราและการวิเคราะหก์ารใช้พลังงานจ าเพาะในกระบวนการอบแห้ง
ข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 
วนัสสนันท์ รูปสม วริษา ขุนเจริญ  สิริเขต ทะเกิงผล  นิตยา จันกา  พรประพา คงตระกูล 
นฤบดี ศรีสังข์  ธัชพล จุ้งเจริญ  และชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล   

68 

EO-07 ผลของสภาวะในการเคลือบต่อการยับยั้งเช้ือราและคุณภาพของข้าวเปลือกด้วย
เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด ชนิดฉีดพ่นจากด้านบน 
ปัญญาพล ออยทพิย ์ ศุภกร บูญช ู อัครภัทร เพียรประเสริฐ  นิตยา จันกา   
พรประพา คงตระกูล  นฤบด ีศรีสังข์ ธชัพล  จุ้งเจริญ  และชยัวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล    

70 

EO-08 การทดสอบและพัฒนากลไกจ่ายปุย๋ของเครื่องหว่านปุ๋ย Multi-fertilizer เพื่อการ
หว่านปุ๋ยแบบแม่นย าในแปลงปาลม์น้ ามัน 
คมสัน โปจีน  นันทปรีชา จันแกว้  วัชรากร วจิิตรพันธ ์ และจรัสชัย เย็นพยบั 

72 

EO-09 การศึกษาการขึ้นรูปกระถางจากวัสดุชีวภาพผสมจากทางมะพร้าว กาบมะพร้าว  
และกะลามะพร้าว 
สุภลักษณ์ สายน ้า  ชญาณิศา บั นบูรณ์  อรุณรัชช์ เกษทองค้า  จรัสชัย เย็นพยบั  
และศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต 

74 

EO-10 การพัฒนาระบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุ
เกษตรเหลือใช้ท้องถิ่น 
เกรียงศักดิ์ ผลาหาญ  ปรเมศ คุ้มสมบัติ  พัชรี มั่นคง  ศรราม คีรีทอง  และจรัสชัย เย็นพยับ 

76 
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EO-11 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลไกการหว่านของเครื่องหว่านปุ๋ยแบบ 
Multi-fertilizer ในแปลงปาล์มน้ ามันแบบควบคุมด้วยกลไก 
พงษ์ประภัทร  ครองมณีรัตน์  วันชัย เหลือวงศ์  ศุฑาพร ทับทิม   และจรัสชยั เย็นพยับ 

78 

EO-12 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่หลังจากการลดแอมโมเนียโดยใช้
ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลิ้นจี่ 
อรไพลิน สมประสิทธิ์  และจุฑาภรณ์ ชนะถาวร 

80 

EO-13 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและเปรียบเทียบผลการท าความเย็นด้วยสุญญากาศ
แบบข้ันตอนเดียวและหลายขั้นตอนส าหรับผักกาดหอมห่อ 
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร  ชยากร เชิงดี  สมเกียรติ จตุรงค์ล ้าเลิศ  และจตุรภัทร วาฤทธิ์ 

82 

EO-15 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดแอมโมเนียโดยวิธีการตกตะกอนของแมกนีเซียมซัลเฟต
ส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ 
สหัษฌา ใจสิน  จุฑาภรณ์ ชนะถาวร  และกมลดารา เหรยีญสุวรรณ 

86 

EO-16 การประเมินศักยภาพปริมาณน้ าท่าด้วยเทคนิคการจ าลองสถานีตรวจวัดจากแบบจ าลอง
ทางอุทกวิทยา SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ ายัง 
ภานุทัต ศิริสุข  และหริส ประสารฉ่า้ 

88 

EO-17 การประเมินปริมาณน้ าท่าในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงระหว่างช่วงเหตุการณ์ภัยแล้ง 
และน้ าท่วมด้วยแบบจ าลองทางอุทกวิทยา 
สัณหวิชญ์ ถิ่นอบุล  และหริส ประสารฉ่า้ 

90 

EO-18 การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน้ าท่า
ด้วยแบบจ าลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ าพรม-เชิญ 
อิสระพงศ์ กระกูลนิตย์  และหริส ประสารฉ่้า 

92 

EO-19 การคาดการณ์ปริมาณตะกอนในลุ่มน้ าระดับภูมิภาคด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ จากความสัมพันธ์ของน้ าฝนและน้ าท่า 
หริส ประสารฉ่้า จักกริช จิตธรรม และไมตรี สุวรรณศรี 

94 

EO-20 การเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดอ้อย 
ทวีศักดิ์ มโนสืบ  จิรวัฒน์ วรวิชัย  ทศพร เงินเนตร  พิบูลย์ เครือค้าอ้าย  ยุทธนา มั่นมาก  
และวุฒิชัย หีบค้า 

96 

EO-21 คุณสมบัติทางกลและการต้านทานความร้อนของอิฐบล็อกดินซีเมนต์ผสมเถ้า           
ชานอ้อยและชานอ้อย 
ณัฐวุฒิ อินทบุตร  และภิญโญ พัฒนวสันต์พร 

98 

EO-22 การศึกษากระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากล าต้นปาล์ม
น้ ามัน 
ปัญญา แดงวิไลลักษณ ์ ชัยณรงค์ นิสภา  สุชัมบด ีพรหมมณี  และทัศนเทพ ศรีวิสัย 

100 
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XXVIII 

EO-23 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกเห็ดกินได้และเห็ดพิษในประเทศไทยจาก
ข้อมูล UCI เห็ดระหว่างการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (MLP) กับการใช้ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน 
กิตติ ทูลธรรม  และจารุวรรณ ทูลธรรม 

102 

EO-24 การประเมินประสิทธิภาพโพรโทคอลอาร์พีแอลส าหรับการจัดกลุ่มการสื่อสารของ
เซ็นเซอร์โนดไร้สาย 
ชาญวิช สุวรรณพงศ์  อภิวัตร บุญกอง  และชานนท์ จังกาจิตต์ 

104 

EO-25 ระบบควบคุมอัจฉริยะของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 
ปรานต์ เมฆอากาศ ชวโรจน์ ใจสิน นัฐพร ไชยญาติ และจักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล 

106 

EO-26 เครื่องยิงและเก็บลูกเทนนิสแบบไร้สาย 
พรประสิทธิ์ เกิดรัตนศักดิ์  อนุชา ทรัพย์ภูตี  และรัฐพงษ์ สวุลักษณ ์

108 

EO-27 เครื่องเพาะปลูกและจัดการพืชแนวตั้งในอาคารแบบอัตโนมัติ 
ภราดร หมื่นนุสิทธิ ์ อโนชา เหล่าเคน  และรัฐพงษ์ สุวลักษณ ์

110 

EO-29 การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อดักเก็บขยะที่ถูกพัดพามากับคลื่นบริเวณชายหาด 
พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ  ศราวุฒ ิอุตมะแก้ว  และอมรเทพ สูงศักดิ์ 

114 

EO-30 การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างของช้ันไอโอโนสเฟียร์ในช่วงที่มี
ผลกระทบของสุริยะมากที่สุดของวัฏจักรสุริยะที่ 24 ส าหรับระบบดาวเทียม           
น าทางสากล 
สัพพัญญู สารพันธ์  ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์  ศรัญ ดวงสุวรรณ และอุดมสิทธิ์ ตั งตระกูลไพศาล 

116 

EO-31 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
ร่วมกับระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน 
บุญค้าช่ง นะวงไช  นัฐพร ไชยญาติ ชวโรจน์  ใจสิน  และจกัรพันธ ์ถาวรงามยิ่งสกุล 

118 

EO-32 การวิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ด้วยเช้ือเพลิง 
ขยะติดเช้ือ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลล าปาง 
ศรศักดิ์ เสงนาวงศ์  นัฐพร ไชยญาติ  ชวโรจน์ ใจสิน  และจักรพันธ์ ถาวรงามยิง่สกุล 

120 

EO-33 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการเดือดแบบพูลของเมทิลแอลกอฮอล์โดย
ติดตั้งใบหมุนที่เหนือพื้นผิวให้ความร้อน 
วศินธุ์ จิตระถิ่น และ อดิเรก สุรยิะวงศ์ 

122 

EO-34 ระบบปรับอากาศของเคสคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค 
ธีรวิช กฤษณะพันธ์  รุ่งสว่าง สิงหชาติ  และอดิเรก สุริยะวงศ์ 

124 

EO-35 การศึกษาลักษณะการพังทลายของคันดินจากการรั่วซึมระหว่างรอยต่อท่อใต้คันดิน 
พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ 

126 

EO-36 การศึกษาการเสรมิก าลัง ด้วยวัสด ุCFRP ในเสาไฟฟ้า 
พีรพล อันน้อยนนท์  และอาทิตย ์เพชรศศิธร 

128 
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EO-37 การลดการใช้พลังงานจ าเพาะของการอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้อินฟราเรด
ร่วมกับอากาศร้อน 
ศศิพร ปริญญาศิริ  สุธิมา สุขบูรณ์  อานนท์ เขือรัมย์  นิตยา จันกา  ณัฐพงศ์ รัตนเดช  
นฤบดี ศรีสังข์  ธัชพล จุ้งเจริญ   และชยัวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล 

130 

EO-38 การศึกษาคุณลักษณะรูปแบบการไหลแบบสองสถานะของน้ าและอากาศภายใน
ท่อขดเกลียวในทิศทางแนวนอน 
เพชรชมพู ทิพย์เสภา  ปณิธาน สุขค้า  อินทนนท์ อินทรมาร  ทว ีเทศเจริญ  วนิัย กลา้จริง  
และศิระ สายศร 

132 

EO-39 เครื่องท าไข่เคม็อัตโนมัติแบบเพิม่แรงดัน 
เกษมสุข เสพศิริสุข  มัลลิกา ไกรลาศ  ภูมิศักดิ์ บุญเรือง  ประภาษ ไพรสุวรรณา  
และสักกะพันธ ์คล้ายดอกจันทร์ 

134 

EO-40 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพ ของกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง ตามพระราชด าริฯ 
ปาณิศา อ่อนดอกไม้  นัฐพร ไชยญาติ  จุฑาภรณ์ ชนะถาวร  วรรษมล เลิศจตุรานนท์  
และสุรัตน์ เศษโพธิ ์  

136 

EO-41 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณของระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพของกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง ตามพระราชด าริฯ 
สุธรรม ชาวงิ ว  นัฐพร ไชญาต ิ ชวโรจน ์ใจสิน  และจักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล 

138 

EO-42 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต  
วรพันธ์  กันธิยะ  นัฐพร ไชยญาติ  จุฑาภรณ์ ชนะถาวร  สุรัตน์ เศษโพธิ์  
และวรรษมล เลิศจตุรานนท์                                                                                                                       

140 

EO-43 แบบจ าลอง CFD-DEM ของความเร็วต่ าสุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันส าหรับตัวกลาง
ก๊าซ-ของแข็ง 
ปรีดา ปรากฏมาก 

142 

EO-44 การศึกษาการสั่นไหวของอาคารสูงเนื่องจากแรงลมในบริเวณศูนย์กลางของ
กรุงเทพมหานครด้วยการทดสอบแบบจ าลองในอุโมงค์ลม 
อรรถกร เภรีฤกษ ์ และอ้านาจ ผดุงศิลป์ 

144 
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กลุ่ม T : Technology (ด้านเทคโนโลยี) 
TO-01 ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี แบบเฉพาะบุคคลผ่าน

โปรแกรมประยุกต์เว็บ 
กฤษภูสิษฐ์ ชูสุวลักษณ์  วัชรวลี ตั งคุปตานนท์  และจรัญญา หุ่นศรีสกุล  

146 

TO-02 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีส าหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรม
ด้วยเทคนิคการพัฒนาแบบข้ามแพลตฟอร์ม 
พงษ์เจริญ สาระเวก  และวัชรวลี ตั งคุปตานนท์ 

148 

TO-03 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานภายใน และการจัดส่งทรายของบริษัทในเครือ 
ส.สุริยันต์กรุ๊ป 
ณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ  และชุติมา เบี ยวไข่มุข 

150 

TO-04 ระบบการบริหารจัดการทางไกลส าหรับการท างานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการประเมิน
ประสิทธิภาพตามแนวคิดของลีน กรณีศึกษา โรงพยาบาลรามัน 
สุไฮมี ลือโบะ  และสูรีนา มะตาหยง 

152 

TO-05 การประยุกต์ใช้ G Suite Application เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารบรรณ
โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 
กนกนภัส  สืบสิน  และสูรีนา  มะตาหยง 

154 

TO-06 การประเมินความเป็นมิตรกับผู้ใช้ (Usability) ส าหรับระบบแบบส ารวจความพึงพอใจ
ออนไลน์ของสถานบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: โรงพยาบาลอ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 
สุวีนา  ยูโซ๊ะ และสูรีนา  มะตาหยง 

156 

TO-07 NTS1: โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท 
นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ 

158 

TO-08 เซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกส าหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ  
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ  พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์  สาคร ปันตา  สมศักดิ์ วรรณชัย  และจักรรินทร์ ถิ่นนคร 

160 

TO-09 การศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่ใช้ค้นหาฟรีเควนไอเท็มเซตส าหรับชุดข้อมูลที่มี
ความหนาแน่นน้อย 
ทวีศักดิ์  คงตุก  วัชรี เพ็ชรวงษ์  และวุฒิพงษ์ เขื่อนดิน 

162 

TO-10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วยบันทึกข้อมูล iSCSI และ NFS กรณีศึกษา:  
การย้ายเครื่องเสมือนจริงแบบ Live Migration ของโปรแกรม KVM 
อทิตญา  จันทร์แสง  สุฑาทิพย์ จันทร์แก้ว  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส   และสุรีรัตน์ แก้วคีรี 

164 
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กลุ่ม SS : Social science and Humanities (ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
SSO-01 การรวบรวมมรดกภูมิปัญญาและแนวทางการอนุรักษ์การต่อเรือพื้นบ้านสุพรรณบุรี 

วัชรี  เพ็ชรวงษ์  จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์  และเบ็ญจมาส นาควงษ์ 
166 

SSO-02 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คันจิของผู้ เรียนภาษาญี่ปุ่นช้ันกลางชาวไทยใน
ระดับอุดมศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความสามารถทางคันจิสูงและต่ า 
คุมิโกะ มิชิมะ  และยุพกา ฟุกุชิม่า 

168 

SSO-03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
ณวิสาร์ จุลเพชร  รจนา คณากูล  และณัฐริกา ชอบการ 

170 

SSO-04 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านท่างาม อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณวิสาร์ จุลเพชร  เรวดี พ่วงแม่กลอง  ฤทัยวรรณ สุดชู  และกาญจนา ยีสมัน 

172 

SSO-05 ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่  
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์  และส้าราญ ไผ่นวล 

174 
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บทคัดย่อภาคโปสเตอร ์ 176 

กลุ่ม I : Informatics (ด้านสารสนเทศ)  

IP-01 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และงานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยรัตภูมิ 
อาซัน วงค์หมัดทอง  และภาวนา พุ่มไสว 

177 

IP-02 ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดของประเทศไทย          
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  ฐิติมา ธรรมบา้รุง  รัตนา หว้ยหงษ์ทอง  และวนัทวิรา ฉันทะจ้ารัสศิลป์ 

179 

กลุ่ม A : Agriculture (ด้านการเกษตร)       
AP-01 สถานะของธาตุอาหารพืชในดินปลูกมังคุด จังหวัดจันทบุรี 

พรทิวา กัญยวงศ์หา  นุจรี บุญแปลง  และอนงนาฏ ศรีประโชติ  
181 

AP-02 การใช้ปุ๋ยแคลเซียมและโบรอนในการปรับปรุงคุณภาพสะละ 
นารี พันธุจ์ินดาวรรณ  พรทิวา กัญยวงศ์หา  และนุจรี บุญแปลง 

183 

AP-03 สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
กนกพร มานันตพงศ์  พรทวิา กัญยวงศ์หา  และนาร ีพันธุจ์ินดาวรรณ  

185 

AP-04 ผลของการทดแทนแป้งมันส าปะหลังด้วยแป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์  
ต่อคุณภาพข้าวเกรียบ 
ภัทราภรณ์ แก้วกูล  ณัฐปภัสร ์ฉลาดมาก  อภิชากร ดวงแขเพญ็ศิริกุล  รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์ 
และศิริกัญญา สมานมิตร 

187 

AP-05 ผลของเจลาตินต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลูกหม่อน
เสริมวิตามินซีและคอลลาเจน 
รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์  อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กฤช ตรองจิตต์  ฤทัยภักดิ์ มุลาลินน์ 
และสุภาวดี แซ่เตียว  

189 

AP-06 ผลของเปลือกกล้วยเล็บมือนางต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอไทย 
ณฐพร สังขรเขต  จิราภรณ์  โพถึง  และมนต์สรวง ยางทอง 

191 

AP-07 การศึกษาการใช้สารบังคับการออกดออกต่อการออกดอกและคุณภาพของสับปะรด
พันธุ์ปัตตาเวีย 
ธนายงค์ ออ่นมั่นคง  และพรรณิภา ยั่วยล 

193 

AP-08 การศึกษาลักษณะสัณฐานและคุณภาพทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านในต าบลบางใหญ่  
และต าบลน้ าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 
ปัญญากร โภคากรณ์  และพรรณิภา ยั่วยล 

195 

AP-09 การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านนาท่อ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 
บรรจง  อูปแก้ว  พิชยั  สุรพรไพบูลย์  และพิกุล  สุรพรไพบูลย ์

197 
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AP10 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวเปลือกในเชื้อพันธุกรรมข้าวพ้ืนเมือง 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการแบ่งกลุ่มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยโดยใช้   
K-Means Algorithm การท าวิจัยได้น าข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ระหว่างปี 
2553 ถึง 2560 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ทั้ง 77 จังหวัดไปแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้ K-Means Algorithm 
ได้พิจารณาจาก จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
จังหวัดที่อันตรายมากที่สุด มี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมาและ
สมุทรปราการ กลุ่มนี้มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ มีค่า Centroid อยู่ที่ 107,942 ครั้ง จ านวนผู้เสียชีวิตมีค่า 
Centroid อยู่ท่ี 2,999 คน จ านวนผู้บาดเจ็บมีค่า Centroid อยู่ท่ี 123,609 คน กลุ่มจังหวัดอันตรายมาก มี 
15 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงราย นครปฐม เป็นต้น กลุ่มนี้มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุมีค่า Centroid อยู่
ที่ 37,748 ครั้ง จ านวนผู้เสียชีวิตมีค่า Centroid อยู่ที่ 1,399 คน จ านวนผู้บาดเจ็บมีค่า Centroid อยู่ที่ 
43,110 คน กลุ่มจังหวัดที่อันตรายปานกลาง มี 32 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร เป็นต้น 
กลุ่มนี้มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุมีค่า Centroid อยู่ที่ 21,744 ครั้ง จ านวนผู้เสียชีวิตมีค่า Centroid อยู่ที่ 
988 คน จ านวนผู้บาดเจ็บมีค่า Centroid อยู่ท่ี 24,518 คน กลุ่มสุดท้ายจังหวัดที่อันตรายน้อยมี 25 จังหวัด
ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตราด เป็นต้น กลุ่มนี้มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุมคี่า Centroid อยู่ท่ี 10,800 ครั้ง จ านวน
ผู้ที่เสียชีวิตมีค่า Centroid อยู่ที่ 502 คน จ านวนผู้บาดเจ็บมีค่า Centroid อยู่ที่ 12,375 คน ผลจากการ
แบ่งกลุ่มสามารถน าไปเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร เช่น การขับรถเร็ว  เมาแล้วขับ ฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร ในกลุ่มที่อันตรายมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: K-Means ข้อมูลขนาดใหญ่ การเกิดอุบตัิเหตุจราจรทางบก การแบ่งกลุ่ม 
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Abstract 
 This article aims to present a clustering algorithm of Road Traffic Accident in 
Thailand by using K-Means. The data was continuously collected by the Thai Road Safety 
Reports during 2010 to 2017. The data was conducted by using K-Means Algorithm and was 
clustered into 4 groups out of 77 provinces. The data was clustered according to the 
numbers of accidents, the numbers of deaths and the numbers of injures. The result was 
reported that there were 5 provinces found to be the most dangerous places the accidents 
were seriously occurred: Bangkok; Chon Buri; Chiang Mai; Nakhon Ratchasima; and Samut 
Prakarn. The numbers of accidents were analyzed by using Centroid value and was reported 
at 107,942. The number of deaths was reported at 2,999. The numbers of injuries was 
reported at 123,609. The second most dangerous places were found in 15 provinces, for 
example, Khon Kaen, Chiang Rai, and Nakhon Pathom with the report of Centroid value at 
37,748. The report of deaths was with the Centroid level at 1,399. The injuries was reported 
at 43,110. There were 32 provinces found to be the third most dangerous places, for 
example, Kanchanaburi, Kalasin, and Kamphaeng Phet with the report of Centroid at 21,744. 
The report of deaths was at 988. The centroid value of 24,518 injuries was reported. The 25 
provinces were found less dangerous places for the accident, e.g., Krabi, Chumphon, and 
Trat with the report of Centroid at 10,800. The report of deaths was at 502. The injuries was 
reported at 12,375. The study can be contributed to increase more restrictive regulations 
such as exceeding speed limit, drunk driver, and violation of traffic lights in order to help 
reducing road accidents in particular most dangerous areas. 
Keywords: K-means, big data, road traffic accidents, clustering 
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บทคัดย่อ 

เครื่องจ าหน่ายไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟในปัจจุบันประกอบด้วยระบบท าความเย็น ถังปั่นและที่ใส่
ส่วนผสมของไอศกรีมซึ่งเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงน าเสนอชุดท าความเย็น สายพานล าเลียง
โคนไอศกรีมพร้อมทั้งชุดตู้หยอดเหรียญเพื่อสร้างเครื่องจ าหน่ายไอศกรีมแบบอัตโนมัติ เครื่องจ าหน่ายนี้มี
ระบบควบคุมความเย็นด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งรับค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ โดยหลังจากใส่ส่วนผสม
ไอศกรีมที่ด้านบนของเครื่องแล้วตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งการให้ระบบท าความเย็นในช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -5 องศาเซลเซียส ถึง -1 องศาเซลเซียส จากผลการทดสอบพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อท าให้ได้เนือ้
ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟแข็งตัวพอดี มีค่าเท่ากับ -3 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 20 นาที ในการท า
ไอศกรีมซอฟท์เสริ์ฟแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเครื่องนี้ยังสามารถล าเลียงโคนส าหรับไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟได้
แบบอัตโนมัติ 
ค าส าคัญ: ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ ระบบท าความเย็น ไมโครคอนโทรลเลอร ์
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Abstract 
 Recently, the soft serve ice-cream machine is a semi-automatic system, and it 
consists of a refrigeration system, tanks and mixture of ice-cream. Therefore, we propose 
the refrigeration system, the conveyor belt cone ice-cream and vending system to obtain 
the automatic soft serve ice-cream machine. The machine is controlled by a microcontroller 
which receives the temperature values from the sensor. After, the ice-cream mixture 
processing, the microcontroller operates under the condition of the temperature between 
-5 degrees Celsius to -1 degrees Celsius in the tank. From the measurement results, the 
optimum temperature for good quality of the soft serve ice-cream is -3 degrees Celsius by 
the average time of the 20 minutes to make ice cream each time. Moreover, this machine 
can also transport ice-cream cone for soft serve ice-cream with automatic system. 
Keywords: soft serve ice cream, cooling system, micro-controller 
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การประยุกต์ใช้ API SMS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน: กรณีศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ทุ่งนุ้ย สตูล 
Applying SMS API to Improve Announcement Process Performance between 
Sub-District Health Promoting Hospital and Village Health Volunteers Based:  

A Case Study of Sub-District Health Promoting Hospital, Tungnui, Satun 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งนุ้ยกับอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน มีวิธีการแจ้งเตือนที่หลากหลายตามความสะดวก
ของผู้ใช้งาน เช่น การส่งบันทึกข้อความ การโทรติดต่อประสานงาน การส่งข้อความผ่าน Line Application 
เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าวใช้เวลาค่อนข้างสูง เกิดการสูญหายของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลระหว่างการ
ประสานงานมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อระบบการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ขาดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยใช้ API SMS และ 
Line Notify น ามาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจง้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ 
โดยประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแนวคิดการจัดการแบบลีน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการ
ประยุกต์ใช้ API SMS และ Line Notify ส าหรับการด าเนินงานในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านสามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานมากขึ้น จาก 29.24% เพิ่มเป็น 
96.81% 
ค าส าคัญ: ลีน โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน API SMS Line Notify 
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Abstract 
 At present, the announcement process about activities between sub-district health 
promoting hospital and village health volunteers has been performed in various ways such 
as sending short message, sending message via line application and voice call. These 
approaches reveal drawbacks such as spend a lot of time, Loss of data, and information 
during coordination is often mistaken. The mentioned problems cause ineffective 
announcement process performance between sub-district health promoting hospital and 
village health volunteers. Therefore, the researchers developed information system for 
announcement process about activities between sub-district health promoting hospital and 
village health volunteers, which is based on API SMS and Line Notify. Performance 
evaluation is based on lean management concept. The results indicate that the application 
of API SMS and Line Notify for announcement process about activities between sub-district 
health promoting hospital and village health volunteer system can reduce the procedure, 
the duration, and increase operational efficiency from 29.24% to 96.81%. 
Keywords: lean, sub-district health promoting hospital, village health volunteers, API SMS, 

line notify 
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ระบบแนะน าหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการกรองแบบร่วมมือ:  
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บทคัดย่อ 

ห้องสมุดมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้น
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบแนะน าหนังสือจึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
นักศึกษา งานวิจัยนี้น าเสนอกระบวนการแนะน าหนังสือห้องสมุดส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์โดยใช้เทคนิคการกรองแบบร่วมมือ (Collaborative Filtering: CF) ซึ่งประกอบด้วยการค านวณค่า
ความคล้ายคลึง (similarity) ของการยืม-คืนหนังสือที่ผ่านมา และการท านายผล (prediction) หนังสือที่
นักศึกษามีแนวโน้มจะสนใจจากผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน โดยบันทึกรายการยืม-คืนหนังสือที่มี
เวลาประทับของนักศึกษาแต่ละคนจะถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อค านวณหากลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการยืม
หนังสือที่คล้ายคลึงกัน และน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการแนะน าหนังสือ โดยในงานวิจัยนี้ยังมีการน าเทคนิค
การแยกตัวประกอบเมทริกซ์ (Matrix Factorization) มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาความบางเบาของข้อมูล 
(data sparsity) และมีการวัดผลการทดลองจากการค านวณค่าความถูกต้องของการท านายและการ
สอบถามค่าความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีต่อหนังสือท่ีได้รับการแนะน าจากระบบ 
ค าส าคัญ: ระบบแนะน า การกรองแบบร่วมมือ การแยกตัวประกอบเมทริกซ ์
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Abstract 
 Library plays an important role in assist learning for college and university students. 
Thus, effectiveness and efficiency of book recommendation system is a significant issue 
which could enhance students’ performance. This research presents the process of book 
recommendation by using the collaborative filtering (CF) for students at Dhurakij Pundit 
University. The CF technique composes of similarity calculation, prediction and 
recommendation. By using existing borrowing records with time stamp, similarities of 
students are calculated. Books that students are likely to be interested in are then 
recommended by using borrowing information of other students who have similar 
preferences and interests. In our experiments, matrix factorization technique is also adopted 
to solve sparsity of rating matrix. The performance evaluations are conducted using both 
accuracy measure and student satisfaction evaluation with the book recommended by the 
system. 
Keywords: recommender system, collaborative filtering, matrix factorization 
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การออกแบบคลังข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันคณะซึ่งเป็นองค์กรในมหาวิทยาลัยมักประสบปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดหลักของ
มหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการน าไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และน าไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดด้านผู้เรียนกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้มิติตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับเกณฑ์ในแต่ละหมวด และน ามา
ออกแบบคลังข้อมูล โดยใช้โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) ที่ประกอบด้วย Fact Table คือ 
ตารางข้อมูลนักศึกษา และ Dimension Table คือ ตารางมิติข้อมูลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระดับ
การศึกษา ด้านภูมิล าเนา และด้านศาสนา เป็นต้น ประโยชน์จากการพัฒนาคลังข้อมูลดังกล่าว สามารถลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เป็นแหล่งข้อมูลกลางให้กับระบบสารสนเทศอื่นภายในองค์กร เพื่ อน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนการขยายผลแนวคิดดังกล่าวเพื่อน าไปพัฒนา
คลังข้อมูลในบริบทของคณะอื่น ๆ ได้ 
ค าส าคัญ: คลังข้อมูล โครงสร้างแบบดาว เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
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Abstract 
 Currently, the faculties which are the organizations in the university usually have 
data collection problem. Data was stored in various departments. This cause affects to the 
delay of student indicators gathering process. Student indicator is the one of major indicators 
of the university. Moreover, the scattering data storage may cause the insufficient 
information for strategy planning to overcome Education Criteria for Performance Excellence 
(EdPEx) standard and for internal quality assurance in the faculty level. 
 The objective of this research is to analyze the association between student 
indicator and Education Criteria for Performance Excellence standard in order to get the 
appropriate indicator dimensions for each criterion and then designing the data warehouse 
by using star schema architecture. The star schema consists of fact table such as student 
information table and dimension tables such as study level, domicile and religion. 
The benefits of developing such data warehouses are to reduce the redundant data storage, 
to be the central source for other information systems within the faculty, and to extend 
this concept to develop data warehouse of the other faculties. 
Keywords: data warehouse, star schema, education criteria for performance excellence 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนการแบ่งภาระงานสมดุลเว็บไซตด์้วยโปรแกรม 
HAproxy ที่มีการควบคุมน้ าหนัก 

A Performance Comparison of Load-Balance Algorithm with Web Sites by Using 
Weighted Control on HAproxy  
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บทคัดย่อ 

เว็บไซต์ Google Youtube และ Facebook ที่ได้รับความนิยม มีโครงสร้างแบบแบ่งภาระสมดุล 
(Load-Balance) ที่มีการพัฒนาและหลายหลายรูปแบบโดยมีส่วนประกอบหลักคือ ส่วนหน้า (Frontend) 
หรือตัวจัดภาระงาน และเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์จริงส่วนหลัง (Backend) ที่ได้รับความนิยมประเภทหน่ึงด้วย
เทคนิค Reverse proxy โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้โปรแกรม HAproxy ที่มีขั้นตอนวิธีการกระจายภาระงาน
ได้แก่ round-robin least-connections source และ uri-depth ซึ่งผู้วิจัยเน้นในการแบ่งภาระงานที่มี
การควบคุมน้ าหนัก (Weight Control) เพื่อกระจายภาระงานในลักษณะไม่สมดุล ด้วยเครื่องส่วนหลังที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกัน ในการทดสอบพบว่า การกระจายงานสู่เครื่องส่วนหลังจ านวน 3 เครื่องประกอบด้วย
เครื่องเสมือนจริง 1vCPU/RAM 512 MB 1vCPU/RAM 1024 MB และ 2vCPU/RAM 2048 MB ให้ประ
สิทิภาพดีที่สุดในขั้นตอนวิธี  round-robin และ least-connections ได้รับค าร้องขอตามสัดส่วนที่ก าหนด 
คือ 33%-33%-33% 17%-33%-50% และ 17%-17%-66% ส าหรับขั้นตอนวิธี source กระจายการร้อง
ขอไปเฉพาะเครื่องที่มีน้ าหนักมากหรือ 2 เครื่องเท่านั้นและไม่ตรงตามร้อยละที่ก าหนดเช่นเดียวกับขั้นตอน 
uri-depth ซึ่งเน้นระดับช้ันการเก็บไฟล์ ส าหรับปริมาณแบนด์วิดธ์ทุกกรณีเท่ากันโดยเฉลี่ยที่ 112.30 
MBytes/second และประสิทธิภาพเฉลี่ยที่ 660 requests/second การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปยังกลุ่ม
บริการอื่นเนื่องจากเลือกทดสอบเฉพาะบริการเว็บ แต่การกระจายภาระงานแบบสมดุลใช้ได้กับทุกบริการใน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
ค าส าคัญ:  การแบ่งภาระงานสมดุล ขั้นตอนวิธีกระจายงาน HAproxy เว็บ 
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Abstract 
Google, Youtube and Facebook websites are more popular nowadays. Their 

infrastructures base on load-balance technique. The load-balance has more various types 
that it’s architecture including front-end server or distributed agent and web server in back-
end. The most famous technique of load-balance is reverse-proxy method. This research 
chooses HAproxy program which one popular on reverse-proxy software. It has more 
distributed algorithms including round-robin, least-connections, source and uri-depth. We 
focus on weight control of all algorithms for distributes different workload to each back-end 
virtual machine server which include 1vCPU/RAM 512 MB, 1vCPU/RAM 1024 MB and 
2vCPU/RAM 2048 MB. The results shown round-robin and least-connections algorithm can 
distribute workload correct with weight control in all scenarios which including 33%-33%-
33% 17%-33%-50% and 17%-17%-66%. In sour algorithm results can distribute workload on 
only 2 of 3 back-end server as incorrect with weight control. In addition, uri-depth algorithm 
is focus on depth level of uri path. Meanwhile, bandwidth results have similarly average 
112 .30 MBytes  per second  and web performance is average 660 requests per second. 
Future work, we evaluate only web service, however, others service in data center need to 
use load-balance technique for distributed workload. 
Keywords: Load-balance, distributed algorithm, HAproxy, web 
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การใช้สารยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลเพื่อลดอาการเกิดไส้สีน้ าตาลในสับปะรด 
Application of Anti-Browning Agent to Reduce Internal Browning in Pineapple 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของกรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก และกรดออกซาลิด ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ าตาลใน
สับปะรด โดยแช่ก้านสับปะรดในสารละลายทั้ง 3 ชนิด ที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา  
3 วัน ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน และย้ายไปวางที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
2 วัน พบว่าสับปะรดชุดที่แช่กรดแอสคอร์บิก 1 เปอร์เซ็นต์ มีคะแนนการเกิดอาการไส้สีน้ าตาล ดัชนีความ
เป็นสีน้ าตาล การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ และกิจกรรมของเอนไซม์ Polyphenol oxidase(PPO), 
Peroxidase (POD) และ Lipoxygenase (LOX) ต่ า  อย่างไรก็ตามสับปะรดที่แช่กรดออกซาลิกและชุด
ควบคุมมี กิจกรรมของเอนไซม์ PPO, POD และ LOX สูง มีความสัมพันธ์กับระดับคะแนนและดัชนีความ
เป็นสีน้ าตาลที่มาก ดังนั้นสับปะรดที่แช่กรดแอสคอร์บิก 1 เปอร์เซ็นต์ ลดการเกิดอาการไส้สีน้ าตาลได้
ภายหลังการเก็บรักษา 
ค าส าคัญ: สับปะรด อาการไส้สีน้ าตาล ยับยั้งการเกิดสีน้ าตาล 

 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

15 

Abstract 
The effects of ascorbic acid (AA) , citric acid (CA)  and oxalic acid (OX)  on internal 

browning of pineapple were studied. Fruit were infiltration peduncles in each acid solution 
at concentrations of 0.5 and 1% for 3 days, at 13°C for 14 days and transferred to 25°C for 
2 days. The results showed that pineapple infiltration of 1% ascorbic acid had lower internal 
browning (score), browning index (BI), electrolyte leakage (EL) and activities of Polyphenol 
oxidase (PPO), Peroxidase (POD) and Lipoxygenase (LOX). The increase of PPO, POD and 
were directly related to the high of internal browning score and browning index when 
treated with oxalic acid and control. The results indicated that infiltration of  
1% ascorbic acid effectively reduce the internal browning of stored fruit. 
Keywords: Pineapple, Internal browning, Anti-Browning 
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วิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการลด 
ปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา 

Extraction Method and Efficiency of Indian Almond Leave  
(Terminalia catappa) Extract on Amount of Ammonia Reducing in Fish Ponds  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่อการลด
แอมโมเนียในการเลี้ยงปลา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 การทดลอง คือ การหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
สกัดสารแทนนินจากใบหูกวางโดยเปรียบเทียบวิธีการหมักและการต้มโดยใช้ใบหูกวางที่ปริมาณและ
ระยะเวลาแตกต่างกัน และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ า ผล
การศึกษาพบว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการสกัดสาร แทนนินจากใบหูกวางแห้ง (เป็นวิธีที่ได้ปริมาณสารแทน
นินมากท่ีสุด ง่าย ประหยัด ใช้เวลาน้อย และเกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้จริง) คือ การต้มใบหูกวางแห้ง 20 
กรัมต่อน้ า 1 ลิตร เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยจะมีปริมาณแทนนินสูงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) กับชุดการศึกษาอื่นๆ นอกจากนี้สารสกัดที่ความเข้มข้น 200 mg/L สามารถลดปริมาณ
แอมโมเนียได้มากที่สุด (P<0.05) ภายในเวลา 10 นาที จึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา 
ค าส าคัญ:  แทนนิน ใบหูกวาง การเพาะเลี้ยงปลา แอมโมเนีย 
 
  

mailto:paqua50@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

17 

Abstract 
The objective of this research was to study the efficiency of Indian almond leave 

(Terminalia catappa) extract on amount of ammonia reducing in fish ponds. The 
experiments were divided into two parts which are finding extraction factors of tannin 
extracts (comparison between soaking and boiling methods) and using those extracts to 
reduce ammonia amount in fish pond. The results showed that the best way to extract 
tannin from Indian almond leaves (easiest, cheapest and most convenient method to catch 
highest amount of tannin and basically practical by farmer) was boiling 20 g dried leaves in 
1000 mL distilled water for 30 mins. The tannin extracting by this method showed 
significantly (P<0.05) highest level after comparing with other methods. Additionally, using 
extract at 200 mg/L showed highly significant (P<0.05) reduction in ammonia within 10 mins. 
Results from this study indicated that Indian almond leaves extract could be alternative 
product on reducing amount of ammonia in fish ponds.  
Keywords: Tannin, Terminalia catappa, fish culture, ammonia 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

18 

ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสูตรนาโนในการปอ้งกันก าจัด 
เพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny 

Efficacy of Nano Plant Essential Oils Against Thrips Palmi Karny 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสูตรนาโน ในการควบคุมเพลี้ยไฟ (Thrips 
palmi Karny) ในรูปแบบของสารฆ่า โดยใช้น้ ามันหอมระเหยจากพืชสูตรนาโน 3 ชนิด ได้แก่ กานพลู 
ตะไคร้บ้าน และอบเชย ท่ีความเข้มข้น 0.0 (1% Tween60+PEG) 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0% ท าการ
ทดสอบวิธีการจุ่มดอก (flower dipping method)  2 วิธีการ ได้แก่ 1) เป็นการจุ่มดอกกล้วยไม้ที่มีการ
ปนเปื้อนของเพลี้ยไฟลงในสารทดสอบ เป็นเวลา 30 วินาที ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ตรวจนับจ านวนเพลี้ยไฟที่พบ
ในกลีบดอกท่ี 72 ช่ัวโมง และ 2) เป็นการจุ่มกลีบดอกกล้วยไม้ ลงในสารทดสอบ เป็นเวลา 30 วินาที ผึ่งให้
แห้งในที่ร่ม แล้วปล่อยตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟลงบนกลีบดอกกล้วยไม้ จ านวน 10 ตัว ตรวจนับเปอร์เซ็นต์การ
ตายที่ 24 ช่ัวโมง วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ้ าการทดลอง ผลการทดลองพบว่า วิธีการจุ่ม
ดอกกล้วยไม้ที่มีการปนเปื้อนเพลี้ยไฟลงในน้ ามันหอมระเหยจากการพลูสูตรนาโน มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเพลี้ยไฟมากที่สุด ที่ความเข้มข้น 0.4-1.0% โดยพบจ านวนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟ เท่ากับ 
0.11-0.0 ตัว/ดอก แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (2.00 และ 1.44 ตัว/ดอก ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ขณะที่วิธีการที่ 2 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากกานพลูสตูรนาโน ยังคงมีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟได้ดีที่สุด ที่ความเข้มข้น 0.8% สามารถฆ่าเพลี้ยไฟได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีค่า LC50 
และ LC90 เท่ากับ 0.44 และ 0.58% ตามล าดับ การใช้สูตรน้ ามันหอมระเหยจากกานพลูสูตรนาโน จึงเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในสภาพแปลงกล้วยไม้ 
ค าส าคัญ:  วิธีการจุ่ม กล้วยไม้ กานพลู ตะไคร้บ้าน อบเชย 
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Abstract 
The study aimed to evaluate the efficiency in terms of insecticidal properties of 3 

nano plant essential oils from clove (Syzygium aromaticum (L.) (Merr. & Perry)), lemon grass 
(Cymbopogon citratus (DC. Ex Nees) Stapf.) and cinnamon (Cinnamomum bejolghota 
Blume.) The nano plant essential oils against thrips Thrips palmi Karny at concentrations of 
0.0 (1% Tween60+PEG), 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0% were employed. The experiment of flower 
dipping method was performed in 2 ways; 1) the orchid flowers contaminated with thrips 
were dipped in nano plant essential oils at mentioned concentrations and left at room 
temperature to air-dry for 30 seconds, number of thrips were counted at 72 hr. And 2) the 
orchid flowers were dipped in nano plant essential oils. Treated petals were left at room 
temperature to air-dry for 30 seconds. Amout of 10 adult thrips were then transferred to 
the treated petals and the mortality of thrips was observed at 24 hr. The experiment was 
designed in completely randomized design (CRD) with 3 replicates. The result showed that 
nano clove essential oil was extremely toxic to nymph and adult of thrips when 0.11-0.0 
nymph or adult/flower were found on treated flowers at 0.4-1.0% concentrations with 
significant difference when compared with the control (2.00 and 1.44 nymphs or 
adults/flower) respectively. As for the second experiment, nano clove essential oils also 
gave highest effectiveness against adults of thrips, at the concentration of 0.8% could 
completely control the thrips with LC50 and LC90 value at 0.44 and 0.58%, respectively. The 
use of the nano clove essential oil formula seems to be an interesting alternative way to 
prevent thrips in orchid orchard. 
Keywords: flower dipping method, orchid, Syzygium aromaticum (L.), Cymbopogon  

    citratus (DC. Ex Nees) Stapf., Cinnamomum bejolghota (Blume.) 
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ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยสูตรน้ าในการควบคุมไรฝุน่ 
(Dermatophagoides Pteronyssinus (Trouessart)) โดยวิธีการรม 

Effectiveness of Water Based Essential Oils to Control the House Dust Mite 
(Dermatophagoides Pteronyssinus (Trouessart)) 

by Fumigation Method 
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บทคัดย่อ 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสูตรน้ ามันหอมระเหยกานพลู (Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & L.M. Perry) และอบเชย (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) ต่อไรฝุ่นบ้าน 
(Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยวิธีการรม ท าการทดสอบสูตรน้ ามันหอมระเหย
จากกานพลูและอบเชยอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1 ที่ความเข้มข้นของน้ ามันหอมระเหยเท่ากับ 0, 1, 1.5 
และ 2% ละลายในเอทานอล 60, 70, 80 และ 95% ในน้ า โดยใช้ปริมาตร 1.5 ml ฉีดพ่นลงในเครื่อง 
Knockdown chamber ขนาด 25 L ได้ความเข้มข้น 0, 0.6, 0.9 และ 1.2 µl/L air ตามล าดับ รมนาน 1 
ช่ัวโมง ท าการตรวจนับอัตราการตายที่ 24 ช่ัวโมง วางแผนการทดลองแบบ completely randomized 
design (CRD) จ านวน 5 ซ้ า พบว่าสูตรน้ ามันหอมระเหยกานพลูผสมกับอบเชยที่อัตราส่วน 2:1  มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่นได้มากกว่าอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ตามล าดับ ตัวท าละลายที่มีเอทานอลผสม
อยู่มากมีผลต่อการฆ่าไรฝุ่นมากขึ้น โดยสูตรน้ ามันหอมระเหยกานพลูผสมกับอบเชยอัตราส่วน 2:1 ที่ความ
เข้มข้น 1.2 µl/L air ในตัวท าละลายเอทานอล 95% มีประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่นได้ 100% รองลงมาคือ 
ที่ละลายในเอทานอล 80, 70 และ 60% มีประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุ่นได้ 81.1 , 68.9 และ 58.5% 
ตามล าดับ โดยทั่วไปสูตรน้ ามีคุณสมบัติในการรมฆ่าไรฝุ่นท่ีต่ ากว่าสูตรเอทานอล 
ค าส าคัญ: น้ ามันหอมระเหย กานพลู อบเชย สูตรน้ า ไรฝุ่น   
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Abstract 
Acaricidal property of essential oil from clove (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & 

L.M. Perry) and cinnamon (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) against the house 
dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) was performed by using fumigation 
method. The formula proportions between clove and cinnamon essential oils were 1:1, 1:2 
and 2:1 with the concentrations of 0, 1, 1.5 and 2% diluted in ethanol and water; 60:40, 
70:30, 80:20 and 95:5. The mentioned formulas at the volume 1.5 ml were applied within 
25 L knockdown chamber at 0, 0.6, 0.9 and 1.2 µl/L air with fumigation period of 1 hr. Then 
the mortality of mite was observed at 24 hr. after fumigation. The experiment was 
completely randomized design (CRD) with 5 replications. As a result of clove and cinnamon 
proportion 2:1 of ethanol based (95% ethanol) was the highest effectiveness in killing the 
house dust mites, more than that of 1:1 and 1:2, respectively. Solvent containing much 
more ethanol showed more effectiveness in killing the mite. The clove and cinnamon 
essential oils at the proportion 2:1 at 1.2 µl/L air diluted in 95% ethanol caused 100% 
mortality, followed by diluted in 80, 70 and 60% ethanol, which could kill the mite at 81.1, 
68.9 and 58.5%, respectively. In general, water based essential oil formulas had lower 
fumigant effect compared with ethanol based. 
Keywords: essential oils house dust mite, clove, cinnamon, water based 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตน้ าส้มจากด้วย Rapid-Tray-Culture Method โดยปรับปรุง
กระบวนการจากกรรมวิธีของกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปน้ าตาลจากขนาบนาก แหล่งพลังงานส าหรับการผลิต
ไวน์น้ าตาลจากคือ วัตถุดิบน้ าตาลจากที่เก็บเกี่ยวจากพื้นที่ปากพนังที่มีความหวานเริ่มต้น 16 -21 องศาบ
ริกซ์ ขั้นแรกของกระบวนการผลิตเป็นการหมักในภาชนะโหลแก้วแบบไม่ใช้อากาศ ด้วยเช้ือยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae แบบเช้ือแห้ง ท าการหมักเป็นระยะเวลา 8 วัน ได้ผลผลิตไวน์น้ าตาลจากท่ีมี
แอลกอฮอล์ร้อยละ 10-11 จากนั้นน ามาผลิตน้ าส้มจาก กระบวนการที่สองเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนไวน์
น้ าตาลจากเป็นน้ าส้มจาก โดยใช้แบคทีเรีย Acetobacter sp. หมักแบบใช้อากาศอัตราส่วน หัวเช้ือน้ าส้ม : 
น้ า : ไวน์น้ าตาลจาก 1:6:3 ผสมกันแล้วหมักลงในถาดสแตนเลส พบว่าใช้ระยะเวลาในการผลิต 4-5 วัน มี
ปริมาณกรดแอซีติกร้อยละ 4-6 ปริมาณเอทานอลไม่เกินร้อยละ 0.5 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.326/2547 เรื่อง น้ าส้มสายชูหมัก 
ค าส าคัญ:  น้ าส้มสายชู น้ าตาลจาก กรดแอซีติก 
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Abstract 
 This research studied the process of producing Nypa palm production using Rapid-
Tray-Culture Method. The process was developed from local farmer procedure. The Nypa 
palm sap from the Pak Panang area contain 16-21 %total solids. The fermentation was 
carried out at room temperature for alcoholic fermentation using Saccharomyces cerevisiae 
as a starter culture. After fermentation for 8 days, the Nipa palm wine contained 10-11% 
alcohol. The second process, aerobic fermention with Acetobacter sp., carried out in 
stainless steel tray, using Nipa palm vinegar starter: water: Nipa palm vinegar in the ratio of 
1: 6: 3. The process yield 4-6% acetic acid within 4-5 day. The residual ethanol was less 
than 0.5%. The Nipa palm vinegar quality was complied with standard of the community. 
MIS. 326/2547. Vinegar fermentation.  
Keywords: vinegar, Nipa palm sap, acetic acid 
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บทคัดย่อ 

วัชพืชมีผลต่อการเจริญเติบโตของสับปะรด และท าให้ผลผลิตลดลง การศึกษาการควบคุมวัชพืช
ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรด โดยใช้การควบคุมวัชพืช 4 วิธี คือ การใช้สารก าจัดวัชพืช การตัด
หญ้า การใช้สารก าจัดวัชพืชร่วมกับการตัดหญ้า และการใช้พลาสติกด าคลุมดิน พบว่า การปลูกสับปะรดที่
ใช้พลาสติกด าคลุมดินมี น้ าหนักผล  ความยาวผล ความกว้างใบมากที่สุด การใช้สารก าจัดวัชพืชมี ความ
กว้างผลและความยาวใบมากที่สุด การใช้สารก าจัดวัชพืชร่วมกับการตัดหญ้ามีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้มากท่ีสุด และการตัดหญ้ามีปริมาณกรดมากที่สุด หลังจากน าผลสับปะรดไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 และ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน พบว่า การใช้พลาสติกด าคลุมดินมีอาการไส้สีน้ าตาล และดัชนีค่าความ
เป็นสีน้ าตาลมากที่สุด แต่จะมีอาการไส้สีน้ าตาลน้อยโดยวิธีการตัดหญ้า และการใช้สารก าจัดวัชพืชร่วมกับ
การตัดหญ้า ดังนั้นการใช้พลาสติกด าคลุมดินเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมวัชพืชที่ส่งผล
ต่อผลผลิต และคุณภาพผลดี แต่ไม่ต้านทานอาการไส้สีน้ าตาล 
ค าส าคัญ: สับปะรด วัชพืช อาการไส้สีน้ าตาล 
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Abstract 
Weeds have influence on the growth of pineapple and result to decrease the fruit 

yield. The objective of this study was to determine the weed control on postharvest quality 
of pineapple. The experiment consisted of 4 means of weed control such as the use of 
herbicide, mowing, the combination of herbicide and mowing and mulched with black 
plastic. The results showed that fruits of pineapple mulched with black plastic showed 
higher weight, length of the fruits and D-leaf width than others. Pineapple fruit of herbicide 
treatments showed higher on width of fruit and D-leaf length than others. Pineapple fruit 
using the combination of herbicide and mowing showed higher total soluble solids (TSS) 
than others. Pineapple fruit using the mowing showed higher total acidity (TA) than others. 
After storage temperature at 13 °C and at 25 °C for 14 days the fruit of pineapple mulched 
with black plastic showed higher internal browning (IB), browning index (BI) than others. The 
lower internal browning was shown in the fruits of pineapple using the mowing and the 
combination of herbicide and mowing. In conclusion mulched with black plastic had an 
effect on fruit quality but it increased the sensitivity to internal browning. 
Keywords: Pineapple, Weed, Internal browning 
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บทคัดย่อ 

เพื่อประเมินศักยภาพข้าวสายพันธุ์อินดิกา (Oryza Indica L.) บางพันธุ์ในการบ าบัดดินนาที่
ปนเปื้อนแคดเมียม จึงทดลองปลูกข้าว 4 สายพันธุ์ที่มีความสามารถในการสะสมแคดเมียมในเมล็ดสูง (ขาว
ดอกมะลิ 105 ขาวปากหม้อ 148 นางมล เอส-4 และปทุมธานี 60) โดยท าการทดลองในกระถาง วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 ต ารับการทดลอง จ านวน 5 ซ้ า ปลูกข้าวในดินซึ่งเก็บจากแปลงนาใน
พื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมที่มีปริมาณแคดเมียมที่สกัดได ้(DTPA 0.005 N pH 7.3) 1.97 mg kg-1 รักษาระดับ
น้ าในกระถางทดลองให้อยู่ในสภาพขังน้ าตั้งแต่ปักด าจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวสองสัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า 
ข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์มีปริมาณแคดเมียมในเมล็ดและฟางข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีปริมาณการดูดใช้
แคดเมียมอยู่ในพิสัย 0.164 ถึง 0.407 mg ต่อกระถาง ภายหลังการทดลองพบว่าปริมาณแคดเมียมที่สกดัได้
ในดินลดลง 36% เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแคดเมียมก่อนท าการทดลอง ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าการใช้
ข้าวพันธุ์ท่ีสะสมแคดเมียมสูงเป็นอีกแนวทางในการบ าบัดพื้นท่ีปนเปื้อนแคดเมียม 
ค าส าคัญ:  ข้าว แคดเมียม พันธุ์ข้าว การบ าบัดพื้นท่ีปนเปื้อนด้วยพืช 
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Abstract 
The potential phytoextraction of some Indica rice varieties (Oryza indica L.) for 

paddy fields polluted with cadmium (Cd) were investigated.  A pot trails was conducted 
with four treatments of high Cd accumulating rice cultivars (Khao Dawk Maki 105, Khao Pahk 
Maw 148, Nhang Mon S-4 and Pathum Thani 60). The experimental design was completely 
randomized design with 4 treatments and 5 replications. Rice cultivars were grown on a soil 
collected from the Cd-polluted paddy field which containing an extractable Cd 
concentration of 1.97 mg kg-1 (DTPA 0.005 N pH 7.3). The experiment pots were maintained 
under flood condition from transplanting up to 2 weeks before harvesting. The results 
showed that among the rice cultivars, there were not significantly differences in Cd 
concentration in straw and grain. The Cd uptake of them ranged from 0.164 to 0.407 mg 
pot-1. After phytoextraction, the Cd concentrations in the soils decreased by 36% compared 
with the initial Cd concentrations. The result suggests that phytoextraction using high Cd 
accumulating rice varieties is a practical remediation system for moderate Cd polluted 
paddy soils.  
Keywords: rice, cadmium (Cd), rice cultivar, phytoremediation 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของสตรี

ตั้งครรภ์มุสลิมในพื้นที่ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 37 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถามข้อมูลสุขภาพทั่วไป แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบบบันทึกการ
บริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ช่ัวโมง และผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 26.1±5.4 ปี ส่วนใหญ่ตั้งครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 59.5 ) โดยมาฝากครรภ์
ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 78.4 กลุ่มตัวอย่างมีการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและ
กรดโฟลิกครบตามก าหนด ร้อยละ 83.3  กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มผัก นม และ
เนื้อสัตว์ต่ ากว่าสัดส่วนอาหารที่ควรได้รับต่อวันส าหรับสตรีตั้งครรภ์ เท่ากับร้อยละ 89.2, 78.4 และ 64.9 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามสตรีตัง้ครรภ์ส่วนใหญร่้อยละ 80.0 มีความรู้เกี่ยวกับการเลอืกรับประทานอาหารอยู่
ในเกณฑ์ดี  ผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าความเข้มข้นของเลือดอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าปกติ (Hematocrit; Hct<32) ร้อยละ 18.9 อย่างไรก็ตามไม่พบภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่นน้ าตาลใน
เลือดสูงหรือครรภ์เป็นพิษ ผลการศึกษาที่ได้รับสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสริมสุขภาพด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับสตรีตั้งครรภ์ของประเทศไทยต่อไปได้ 
ค าส าคัญ:  สตรีตั้งครรภ์ ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มุสลิม 
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Abstract 
This study was to evaluate food consumption behavior and nutritional status of  

37 pregnant Muslim women in Na Khian distric, Muang, Nakhon Si Thammarat. Data were 
collected by general health questionnaire, food consumption behavior, 24-hour dietary recall 
and blood test in laboratory. The samples had a mean age of 26.1±5.4 years, and 59.5% of 
overall were in the third trimester of pregnancy period. The samples (78.4%) took antenatal 
care when they were in 12 weeks of pregnancy or earlier. During the pregnancy, there were 
83.3% was given an adequate iron and folic acid supplementation. Nevertheless, more than 
half of the women consumed insufficient vegetables (89.2%), dairy products (78.4%), and 
meat (64.9%) while 80% of the pregnant showed high score of nutritional knowledge test. 
About blood test, 18.9% of samples had low normal hematocrit values (Hct<32 ) .  However, 
there were no complications of diabetes mellitus and toxemia. This study was used as basis 
information to develop an appropriate nutritional health promotion program for pregnant 
in Thailand.   
Keywords: pregnant women, nutritional status, food consumption behavior, Muslim 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันหน่วยกิจการนักศึกษายังไม่มีระบบจัดการแบบสอบถามที่เป็นของตนเองมีเพียงการใช้
ซอฟต์แวร์ฟรีจึงมีข้อจ ากัดในการใช้งาน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพภาพของซอฟต์แวร์เสรี
ด้วยมาตรฐาน OSMM และประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์เสรีด้วยหลักการลีน ซึ่งซอฟต์แวร์เสรีที่ใช้ในการ
ประเมินประกอบด้วย LimeSurvey, JD Esurvey และ TellForm โดยการประเมินซอฟต์แวร์เสรีจะมี
รูปแบบการประเมิน 3 ส่วน คือการประเมินองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ , การก าหนดน้ าหนักส าหรับแต่ละ
องค์ประกอบ และการค านวณระดับคะแนน  ทั้งนี้ ผลการประเมินซอฟต์แวร์เสรีตามมาตรฐาน OSMM 
พบว่า LimeSurvey มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์สูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ LimeSurvey ในการพัฒนา
ระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ของหน่วยกิจการนักศึกษา และวัดคุณภาพของระบบโดยใช้หลักการลี
นพบว่าการใช้งานระบบท่ีพัฒนาขึ้นใหม่สามารถลดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไม่มีคุณค่าได้ จึงสรุปได้
ว่ามาตรฐาน OSMM สามารถน ามาประเมินซอฟต์แวร์เสรีเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์เสรีที่มีคุณภาพมาใช้ภายใน
องค์กร  
ค าส าคัญ: ประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์เสรี โอเอสเอ็มเอ็มโมเดล ระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ 

หลักการลีน 
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Abstract 
This article proposes the assessing effectiveness of free online survey management 

system based-on open source maturity model standard: a case study on student affairs unit, 
faculty of science, Prince of Songkla University. The objectives are assessing effectiveness of 
tree freewares by Open Source Maturity Model (OSMM) and information system 
implementation using the most effective freeware.  Lean Management was applied to 
identify the quality of the system. LimeSurvey, JD Esurvey and TellForm are assessed 
freewares. Tree assessing criteria consist of assess element maturity, assign weighting factors, 
and calculate overall maturity score. The result shown that LimeSurvey is the most flexible 
and effective freeware. Therefore, we developed online survey management system for 
student affairs unit using LimeSurvey. Also, quality assessment by Lean formality to identify 
system quality. The result showed that using the new system can eliminate those steps that 
do not create value. In summary, OSMM is a tool for assessing effectiveness of freeware in 
order to achieve the quality software in organization.  
Keyword: Freeware assessing effectiveness, Open Source Maturity Model, Online survey 

system, Lean Management. 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วยการลดกระบวนการที่ไม่จ าเป็นในการบริหารจัดการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
โดยการประยุกต์แนวคิดแบบลีนเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้คือ
โปรแกรมประยุกต์เว็บที่น าวงจรการพัฒนาระบบแบบ Adapted  waterfall เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากมีการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ ทั้งยังใช้เทคนิคการ
พัฒนาแบบ Responsive web design เพื่อให้ระบบสามารถรองรับได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ผลการ
ทดลองพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยมหาวิทยาลัยลดขั้นตอน ต้นทุน เวลา และการเคลื่อนที่ที่ไม่
จ าเป็นลงได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ:  ระบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน แนวคิดแบบลีน 

โปรแกรมประยุกต์เว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับหลากหลายแพลตฟอร์ม 
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Abstract 
This article proposes the productivity improvement of eResearch system based-on 

lean management of Hatyai University which is minimized waste in the research 
performance progress report.  The Adapted waterfall was used as web application 
development life cycle. It is more flexible and meet the user need because the developer 
communicates with the user to revisit requirements and priorities. Moreover, the responsive 
web design delivers results cross-platform. The results show that the developed system can 
help the university to reduce processing, costs, time, and unnecessary motions as well.  
Keywords: Research proposal submission process system, Productivity improvement, Lean 

management, Web application, Multi-platform application development 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการด าเนินการธุรกิจศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์เพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และจ านวนสาขาของศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับปริมาณผู้ใช้บริการที่
สูงขึ้น โดยบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของลูกค้าในประเด็นความต้องการ
ทราบข้อมูลของงานซ่อมจากศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับความต้องการทราบข้อมูลของลูกค้าที่น ารถเข้ามารับบริการ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านรถยนต์กับความต้องการทราบข้อมูลของลูกค้าที่น ารถเข้ามารับบริการ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
ออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่น ารถเข้ามารับบริการของศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ในเขต ปริมณฑล 
จ านวน 104 คน โดยก าหนดตัวแปรต้น 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยต่างๆ ด้านรถยนต์ ตัว
แปรตามคือ ความต้องการทราบข้อมูลของงานซ่อมจากศูนย์บริการรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติจากโปรแกรมส าเร็จรูป ผลของการศึกษาพบว่า ความต้องการของลูกค้าใน
ประเด็นความต้องการทราบข้อมูลของงานซ่อมจากศูนย์บริการรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ คือ ความ
ต้องการทราบข้อมูลด้านการรับประกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ความต้องการทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ความต้องการทราบข้อมูลด้านอะไหล่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ความต้องการทราบข้อมูล
ด้านระยะเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ความต้องการทราบข้อมูลช่องทางการติดต่อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
ความต้องการทราบข้อมูลด้านศูนย์บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ความต้องการทราบข้อมูลด้านข้ันตอนการ
ท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และความต้องการทราบข้อมูลด้านซัพพลายเออร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
ตามล าดับ และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการทราบข้อมูลของลูกค้าที่
น ารถเข้ามารับการบริการ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความต้องการทราบข้อมูลในรับการบริการ
ที่ไม่แตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรถยนต์ที่แตกต่างกันมีความต้องการทราบข้อมูลในการ
รับการบริการที่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่าย ด้านระยะเวลา และด้านศูนย์บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ:  ความต้องการของลูกค้า งานซ่อมบ ารุง ศูนย์บริการรถยนต์  
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Abstract 
At present, the Business of the car service center has been increasing and renovated 

to accommodate the increasing number of customer.  This article mentions study 1)  To 
study the customer's needs to know in the repair information of the car service center of 
the car manufacturer. 2) To study the relationship between personal factors and customer's 
needs.  3)  To study the relationship between car factors and customer's needs.  Using the 
online questionnaire tool from sample customers came to the service center in the 104 
persons.  The two variables are personal factors and the car factor.  The variant is the need 
to know the repair information from the car service center of the car manufacturer.  The 
data were analyzed by SPSS program.  The results of the study showed that, Warranty 
Information Requirements the average was 4. 10, Demand for cost information the average 
was 3.94, Need to know the spare part the average was 3.91, Time requirements the average 
was 3. 88, Contact Information the average was 3. 87, Service center inquiries the average 
was 3. 80, Work process information the average was 3. 79 and the need for supplier 
information the average was 3.75 respectively. The results of the study on the relationship 
between personal factors and customer's needs for information of customers who come to 
the service.  It was found that personal factors did not affect the demand for customer 
information.  The relationship between the car factor and the demand for information of 
customers who come to the service.  There is a relationship in terms of time service, costs 
and service centers was significantly different at the 0.05 level.  
Keywords:  Customer’s need, Maintenance, Car Service Center 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย ในการท างาน
รูปแบบเครือข่าย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการท างาน ในรูปแบบเครือข่ายที่มีการจัดงานอย่างมี
ประสิทธิผล กรณีศึกษาถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  แบ่งกลุ่มพื้นที่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 4 พื้นที่ คือ ถนนข้าวย า จังหวัดปัตตานี ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง ถนนข้าว
หอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น วิธีการศึกษาใช้การศึกษาจากเอกสาร  
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม  

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเครือข่าย ที่ส่งผลให้การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในพ้ืนท่ีถนนตระกูลข้าว ที่ท าการศึกษา  ประสบความส าเร็จประกอบด้วย 1) ด้านความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเครือข่ายตามแผนงานของเครือข่าย ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 2) ด้านการวางแผนการท างานล่วงหน้า และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันท่ีผลักดันให้เกิดพื้นที่
เล่นน้ าปลอดภัย 3) มีการจัดการด้านกิจกรรมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี ที่จะเฝ้าระวังในเรื่อของการกระท า
ความผิด กติกา และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ มีแกนน าที่เป็นทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการเพื่อการท างานให้เกิดการพัฒนา และมีประสิทธิผล  
ที่มีเป้าหมายและกิจกรรมเดียวกัน มีส่วนร่วมในการร่วมกันปฏิบัติการพื้นที่ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
4) มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการรูปแบบเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการ เครือข่าย สงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกลูข้าว 

ในประเทศไทย  
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Abstract 
This research aims to:  Study the Network Management that Affects the Songkran 

festival Non-Alcoholic: A Case Study of Rice Family Road of Thailand. To work network 
format to recommend the work. The network is organized in an effective way. A case study 
of rice family in Thailand by qualitative research. The sample area used in this research was 
4 areas: Khao Yam Road, Pattani Province, Khao Suk Road, Angthong Province. Jasmine Rice 
Road, Roi Et Province, and Khao Niew Road, Khon Kaen Province.   

The findings revealed that Network Management As a result, the Songkran festival 
Non- Alcoholic beverages. In the area of rice family. road Education Succeeded by 1) 
Collaboration in network management according to the network plan. Follow the vision. 
And strategic plans of the organization. (2) The planning ahead they have a shared vision of 
driving safe water areas. (3) Management of activities of network partners in the area. To 
monitor in the course of the offense and the laws governing alcohol. Activity in the area the 
leaders are both government agencies. Local administration to encourage local and private 
community organizations to be at the core of management for development work. And 
effective the same goals and activities. Participate in the joint action of Non-Alcohol areas. 
4) There is a clear policy to better manage the network layout. 
Keywords:  Network, Management, Songkran Festival, Non- Alcoholic, Rice Family Road of 

Thailand. 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการร้านอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารฮาลาล 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย 

The Factors Affecting the Success of a Food Shop Management under Certified 
Halal Food Standard in Three Southern Most Provinces of Thailand 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการร้านอาหารภายใต้
มาตรฐานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยซึ่ง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐานฮาลาลจ านวน 15 ราย 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด จ านวน 3 คน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องจ านวน  
3 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการร้านอาหารภายใต้รับรอง
เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วย 1) มีการวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพและซื้อขายกันเป็นประจ า สามารถเช่ือถือได้ในเรื่องของความถูกต้องตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม 2) ผู้ประกอบการควบคุมการผลิตอาหารด้วยตนเองและมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจอาหารอิสลามเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง 3) มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์บนความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าการเป็นนายจ้างและลูกจ้าง 4) มีการควบคุมคุณภาพ
ทั้งในด้านความสะอาด สุขาภิบาลอาหาร รสชาติ และการยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามจนเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคโดยมีลูกค้าประจ าเป็นจ านวนมาก 
ค าส าคัญ:  การจัดการ มาตรฐานอาหารฮาลาล ร้านอาหาร 
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Abstract 
This research aims to study the factors affecting the success of a food s hop 

management under certified halal food standard in three southernmost provinces of 
Thailand. This is qualitative research that data collected by in-depth interview. From A food 
shop operators who have certified 15 halal standards, 3 provincial Islamic committees and 
3 provincial health officers. 

The research found that Factors influencing the success of a food shop 
management under certified halal food standard in three southernmost provinces are as 
follows: 1) There is a plan to procure raw materials from high quality sources and trading 
with the familiar dealers that are trustworthy in the accuracy of Islamic law., 2) There are 
the self-control of food production and experience in the Islamic food business for a long 
time. 3) There are excellent human resource management that can build relationships on 
mutual trust rather than being an employer and employee. 4) Having quality control in 
terms of cleanliness, sanitary, food, taste, and compliance with Islamic principles are 
accepted by consumers with a large number of regular customers. 
Keywords:  Management, Certified Halal Food Standard, A Food Shop 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้จิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก 
Factors Affecting the Decision to Buy Jewelry in Bang Rak 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก 2.) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก 3.) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รี่เงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก  4.) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รี
เงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มประชากร 400 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่ง 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 1.) ระดับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงิน
ของผู้บริโภคในเขตบางรัก ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.) ระดับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซิ้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3.) ระดับการตัดสินใจซื้อ
จิวเวอร์รีเงินมีผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินของผู้บริโภคในเขตบางรัก  จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กันในเชิง บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงิน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อจิวเวอร์รีเงินท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ค าส าคัญ:  ปัจจัย การตัดสินใจซื้อ จิวเวอร์รี 
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Abstract 
The purpose of this research was 1) To study the level of factors affecting the 

marketing mix that influenced the decision to buy jewelry. 2.) To study the level of factors 
affecting the quality of service that influenced decision making. 3 . )  To study the level of 
decision making to buy jewelry. 4 . )  To study the factors that affect the decision to buy 
jewelry. Marseille's money This research is quantitative research. Use questionnaire as a tool 
to collect data. 4 0 0  people were randomly assigned to analyze the data by descriptive 
statistics, Percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by multiple 
regression analysis. 

The research findings were as follows: 1 . )  Factors related to marketing mix 
influenced decision to buy jewelry. 2 . )  The level of service quality factors influences the 
decision making process. 3.) The level of decision making to buy silver jewelry had a positive 
effect on the decision to buy silverware. 4 . )  Factors affecting decision to buy jewelry the 
results of the test. All the factors are related in the way. Plus, significant statistical 
significance at 0.05 and affect the decision to buy a gold repertory. The statistical significance 
was 0.01. Quality of service the most important factor was the marketing mix. 
Keywords: Factors, Decision making to buy, Jewelry 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

42 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ ์
กรณี บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

Customer Satisfaction with Media Relations  
Thai Airways International Public Company Limited 

 
เบ็ญจมาส นาควงษ์1* วิลาวัลย ์แสงอ านาจ2 และ ทวินุช เหมนิธิ2 

Benjamas Nakwong1* Wilawan Sangamnad2 and Thawinuch Hemnithi2 

 
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบรุี 

2บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
* Corresponding author: penda_sky@hotmail.com 

 

 
บทคัดย่อ 

การจัดท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ และศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ กลุ่มของลูกค้าท่ีได้มาใช้บริการกับทางบริษัท ระยะเวลาช่วงเดือนกันยายน 
2560 จ านวน 280,000 คน เมื่อค านวณแล้วจะอยู่ท่ี 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยใช้สถิติการทดสอบ t-Test F-Test และการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ส่วน สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความพึง
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

43 

Abstract 
This research aims to study the level of customer satisfaction with the public 

relations media, Thai Airways International Public Company Limited Head Office and study 
on the comparison of customer satisfaction level with the media. To know how to improve 
the media development of the company. To be more effective. The sample was used by 
the customer group. The period of September 2017 is 280,000 people, when calculated to 
be 400 people. Statistical analysis used in data analysis frequency, percentage, mean, and 
standard deviation were analyzed by means of t-test, F-Test, and hypothesis testing. 
 The results of the study show that sex has a long history of satisfaction with the 
public relations media of Thai Airways International Public Company Limited. No difference 
in status, education, occupation, income per month. Satisfied with public relations media. 
The difference was statistically significant at 0.05. 
Keywords: Satisfaction, Media Relations 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของกระบวนการบริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพร 2) ศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพร 3) ศึกษาผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 4) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพรกับผลลัพธ์ของการด าเนินงาน งานวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟเขาทะลุและกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ จ านวน 302 ตัวอย่าง เครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงพรรณาได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  ส่วนงานวิจัย
เชิงคุณภาพใช้วิธีด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มกาแฟเขาทะลุ 4 คน และผู้บริหารกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ 4 คน ในประเด็นปัญหาของกระบวนการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซ่ึงเป็นผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพร  
จ านวน 8 ท่าน เป็นเพศชาย 6 ท่าน เพศหญิง 2 ท่าน มีอายุระหว่าง 25 – 65 ปี ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดมีประสบการณ์
ในการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟมามากกว่า 3 ปี ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านการวางแผนเป็นปัญหาของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพรเป็นล าดับแรก รองลงมา
คือด้านการประสานงาน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการควบคุมและด้านการบังคับบัญชาสั่งการตามล าดับ  
2) ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการองค์การของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุมพร พบว่า
กระบวนการบริหารจัดการองค์การด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการประสานงาน ด้านการ
จัดการองค์การ ด้านการควบคุมและด้านการบังคับบัญชาสั่งการตามล าดับ 3) ผลการศึกษาผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน พบว่า ผลลัพธ์ของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านคุณภาพสินค้าหรือบริการ มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงานและด้านผลลัพธ์ตาม
ภารกิจของวิสาหกิจชุมชนตามล าดับ และ 4) การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟในจังหวัดชุ มพร 
มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.801-0.772 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ  
ในจังหวัดชุมพรด้านการบังคับบัญชาสั่งการมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการด าเนินงานมากท่ีสุด ( r=.801) 
รองลงมาคือด้านการควบคุม (r=0.787) และด้านการจัดการองค์การ (r=.783)  
ค าส าคัญ:  วิสาหกิจชุมชน  กระบวนการบริหารจัดการองค์การ  กาแฟ  
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Abstract 
This is an integrated survey research using both quantitative and qualitative 

research techniques which is aimed 1) study the problems of the management functions of 
small and micro community enterprises (coffee groups) in Chumphon 2) to study the 
management functions of SMCEs (coffee groups) in Chumphon Province 3) to study the 
operation results of SMCEs 4) To analyze the relationship between the management of 
SMCEs (coffee groups) in Chumphon Province and the operation results For quantitative, 
the samples were 302 members of Khao Thalu and Ban Thamsing small and micro 
community enterprise (coffee groups). The research instrument was a questionnaire, by 
using arithmetic mean, standard deviation and Pearson Product Moment correlation 
analysis. The qualitative data were collected by using focus groups from 8 community 
enterprises management experts (4 from Khao Thalu Group and 4 from Ban Thamsing 
Group). The data were tabulated and analyzed by content analysis technique. 

The result showed that 1) 8 key informants who were executives of coffee 
community enterprises in Chumphon were 6 males and 2 females, aged between 25 and 
65 years old. All informants had experience in small and micro coffee managing community 
enterprises over 3 years. They agreed that the problem of the management functions of 
coffee community enterprises in Chumphon, planning is the first problem in management 
of small and micro community enterprises (coffee groups) in Chumphon following by 
Coordinating, Organizing, Control and Command respectively. 2) The factor of planning were 
the most average in the management functions of small and micro community enterprises 
(coffee groups). Secondly were factor of organization, coordinating, controlling and 
commanding respectively. 3) The factor of service quality result was the most average in 
the operation results. Secondly were factor of the small and micro community enterprises 
developing result, performance results of operations and small and micro community 
enterprises mission result respectively. And 4) the management of small and micro 
community enterprises (coffee groups) was significantly correlated with the operation results 
at the 0.01 level on all aspects. The correlation coefficient was 0.801 – 0.772. When 
considering in detail, factor of commanding was the most relevant to the operation results 
(r = .801), followed by factor of control (r = 0.787) and factor of organizational management 
(r = .783) respectively. 
Keywords: small and micro community enterprises, management functions, coffee 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ Facebook  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสือ้ผ้าผา่น
สื่อออนไลน์ Facebook 2) เพื่อศึกษาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบสื่อออนไลน์ส าหรับธุรกิจ
เสื้อผ้า จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ได้แก่ 
ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.370 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.312 ปัจจัย
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.296 และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.287 
ตามล าดับ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า มีลูกค้าที่เลือกซื้อเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงมีอายุระหว่าง 20-21 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-7,500 บาท โดยมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อ
ออนไลน์ Facebook ต่อครั้ง มากกว่า 2 ช่ัวโมงขึ้นไป และส่วนมากเลือกซื้อเสื้อผ้าประเภทชุดล าลอง  
จากสมมติฐานหากต้องการท าการตลาดหรือขายเสื้อผ่าผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ควรให้ความส าคัญ
ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุดเพราะเป็นช่องทางที่สามารถเลือกดูหรือซื้อเสื้อผ้าได้ ตลอด  
24 ช่ัวโมง อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สะดวกสบายและง่ายต่อการเลือกซื้อ เนื่องจากมีรูปแบบการน าเสนอ
เสื้อผ้าที่น่าสนใจ มีการติดต่อสั่งซื้อเสื้อผ้าได้หลากหลายช่องทาง และผู้ขายมีการแบ่งหมวดหมู่ของเสื้อผ้า
ชัดเจน ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ค าส าคัญ: ปัจจัยในการเลือกซื้อ เสื้อผ้า เฟซบุ๊ค 
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Abstract 
The purpose of this research was to 1) study the factors influencing the decision 

to buy clothes through Facebook 2 )  to study the strategy of online media marketing for 
clothing business. The results of the study Factors affecting the decision to buy clothes 
include Channel of distribution is average to 4.370, The products factor is average to 4.312, 
Price factor is average to 4.296 and The Promotion to marketing factor is average to 4.287 
and Most of the customers are women aged between 20 and 21 years, with average monthly 
income of 5 ,0 0 1 -7 ,5 0 0  Baht. Use of Facebook more than 2 hours. And most of all, buy 
casual clothing. The hypothesis testing found that factors affecting the choice of clothing 
through the online media Facebook is the product price factor in the distribution channel. 
And marketing. From the assumption that if you want to market or sell clothes through 
Facebook should focus on the distribution channel, Because It is a channel that can choose 
to watch or buy clothing 24 hours and convenient and easy to buy channels. The style of 
clothing to Facebook is interesting. There are many ways to contact clothing orders. And 
the seller has classification of clothing. Easy to decide. 
Keywords: Factor to Decision, Clothing, Facebook 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งหมายศึกษาถึงรูปแบบการน าเสนอในคลิปวิดีโอที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งต่อ
วิดีโอการตลาดเชิงเนื้อหาแบบแพร่กระจายของผู้บริโภคยุคดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันมีคลิปวิดีโอจ านวนมากที่ท า
ขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นกระแสทางการตลาดที่มกีารพูดถึงอย่างแพร่กระจายเป็นวงกว้าง (viral Marketing) แต่
กลับไม่ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่ต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เกิดตั้งแต่ปี 1992 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีม่ีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ดิจิตอล และอินเตอร์เน็ตในระดบัสูง (Digital Native) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 400 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อหลักเกณฑ์การน าเสนอวิดีโอการตลาดเชิงเนื้อหาแบบ
แพร่กระจายในระดับดีมากทุกด้าน โดยด้านความน่าสนใจต่อเนื้อหาในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีระดับแนวโน้ม
พฤติกรรมการส่งต่อวิดีโอการตลาดเชิงเนื้อหาแบบแพร่กระจายยุคดิจิตอล อยู่ในระดับส่งต่อแน่นอน 
ค าส าคัญ: รูปแบบการน าเสนอคลิปวิดีโอ วิดีโอการเชิงเนื้อหา การตลาดแบบแพร่กระจาย  

  ผู้บริโภคยุคดิจิตอล การส่งต่อ  
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Abstract 
The objectives of this research are to study the presentation format of video clips 

that influence on consumer behavior of forwarding the video content marketing through 
viral marketing in the era of digital native. Recently, there have been many video clips 
developed for viral marketing. However, some are not successful in being shared. The 
sample used in this study was born since 1992. This is a new generation of people with a 
relatively large number of population that are familiar with computer, digital devices, and 
have highly internet using skills since young age. In this research, the data were analyzed 
according to the quantitative research methodology. The sample group consists of 400 
respondents. The purposive sampling method and convenient sampling are used, and the 
data are collected by questionnaire.  

Research results are as follows that consumers have attitudes towards video 
content marketing presentation format at a very good level in all aspects. The attraction of 
video content has the influence on the opinions of consumer motivation at the highest 
level. The attraction of video content also has the influence on video content marketing 
forwarding behavior, through viral marketing in the era of digital native, at definitely sharing 
the video level. 
Keywords: Video Presentation Format, Video Content, Viral Marketing, Digital Native, 

Forwarding 
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บทคัดย่อ 

จากการลงพื้นที่ส ารวจชุมชนท าให้พบปัญหาเรื่องของช่องการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ ที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาสติกเกอร์ไลน์ ส าหรับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสติกเกอร์ไลน์ และ 3) ประเมินการยอมรับด้านการ
ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ โดยมีเครื่องมือในการศึกษาดังนี้ 1) สติกเกอร์จ านวน 2 ชุด 2) LINE Creators 
Market ส าหรับเก็บสถิติดาวน์โหลดและการใช้งานรับ-ส่งสติกเกอร์ไลน์ และ 3) แบบประเมินการยอมรับ
ด้านการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มาจากเกณฑ์ การ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จ านวน 414 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาสติกเกอร์ไลน์แอนนิเมช่ัน 
จ านวน 2 ชุด ชุดละ 16 คาแรคเตอร์ คือ สติกเกอร์ชุดที่ 1 “คุณป้า แม่ค้าโอทอป” มีคาแรคเตอร์ใช้ส าหรับ
โปรโมทกลุ่มแม่บ้านชุมชนวังยาวพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุดที่ 2 “แม่ค้าโอทอป วินเทจ” 2) ผล
ของพฤติกรรมการใช้งานการรับ-ส่ง สติกเกอร์ไลน์ พบว่า ชุดที่ 2 “แม่ค้าโอทอปวินเทจ” มีการดาวน์โหลด
มากที่สุด จ านวน 1,048 เยน อีกทั้งมีพฤติกรรมการรับ-ส่งสติกเกอร์มากที่สุด จ านวน 29,780 ครั้งและ 3) 
ผลการประเมินการยอมรับด้านการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ท้ัง 2 ชุดพบว่า ปัจจัยด้านการออกแบบสติกเกอร์
ไลน์มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการดาวน์โหลดสติกเกอร์ของผู้ใช้งานทั้ง 2 ชุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
ค าส าคัญ:  ไลน์แอพพลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์ สินค้าโอทอป สติกเกอร์ 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

51 

Abstract 
From the survey in community found the problem of public relation of products 

community that present through various social but there is no public relation through social 
media in the way of line sticker. The purpose of this research is 1) to develop a sticker for 
public relations about products in Prachuap Khiri Khan Province 2) to compare the usage 
behavior sticker line and 3) to assess sticker design acceptance. The tools that used for 1) 2 
sets of sticker line 2) line creators market use for tracking statistical of download, sending 
and receive the line sticker and 3) the evaluation of acceptance of sticker line designing. 
The example group that use for study is the user who use internet that were choose from 
the purposive sampling process from the 414 examples and the statistical analysis methods 
are descriptive statistics and regression analysis. The results of this research were as follows: 
1) the result of sticker in Line by 2 set of stickers (16 characters per each) showed that the 
first sticker (OTOP shopkeeper) was designed to promote Wang Yao Community Housewives 
and second set of sticker (OTOP vintage shopkeeper), 2) the result found that the second 
characters are the most downloaded from the user at amount 1,408 Yen. The behavior of 
sending and receiving are at amount 29,780 times and 3) the result of design acceptance 
evaluation of 2 sets of sticker designer found that the factor of designing is effective to 
expectation when users download 2 sets of stickers at the statistical significance of 0.05. 
Keywords: Application line, public relations, OTOP products, stickers 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ และการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการรักษาทรัพย์สินบริษัท  ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด2) ศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรักษาทรัพย์สินบริษัท ที เอส อินเตอร์
ซีทส์ จ ากัด โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรบริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด จ านวน 222 ตัวอย่าง  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปี 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ต าแหน่งงานเป็นพนักงาน ระยะเวลาการท างานกับบริษัท11 -15 ปี 
สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับความคิดเห็นของปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรักษาทรัพย์สินบริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรักษาทรัพย์สินบริษัท ที เอส อินเตอร์
ซีทส์ จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
รักษาทรัพย์สินบริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด แตกต่างกัน  ผลการศึกษา พบว่า ยอมรับสมมติฐาน ได้แก่ 
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานไม่ยอมรับสมมติฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ท างาน และสถานภาพ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การรักษาทรัพย์สิน วัฒนธรรมองค์การ 
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Abstract 
 This study aims 1) study personal factors Organizational Culture Factors 2) To 
compare the difference of personal factors on the participation of personnel in asset 
management. TS Interseats Co.,Ltd. The total of 222 samples is the personnel of Ts 
interseats co.,Ltd.  
 The findings found that: 1) personal factors were found that most of the personnel 
were male, 25-35 years old, employee position, duration of work with company 11-15 years, 
Marital status, Income per month 10,001-20,000 Baht The level of opinion of organizational 
culture factors on the participation of personnel in asset management of TS Interseats 
Co.,Ltd. at a high level. And the level of opinions on the participation of personnel in 
property maintain TS interseats co.,ltd. Overall, it was at a high level which the first was the 
high level of participation of beneficiaries at a high level. 2)  Different personal factors. The 
involvement of personnel in maintaining the assets of TS Interseats Co.,Ltd. is different. The 
study found that accept the assumption is monthly income. Education And jobs Accepted assumptions were 
sex, age, working duration and status at the 0.05 level of significance. 
Keywords: Participation, Preservation of property, Organization culture 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาว
สิงคโปร์ที่มาประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการแทนสูตร Taro Yamane จ านวน 140 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน มีอายุ 21 - 39 
ปี  จ านวน 63 คน สถานภาพสมรส จ านวน 81 คน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 67 คน รายได้ต่อเดือน 1001 – 4000 SGD จ านวน 53 คน 2) ระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
3.87, S.D. = 0.30)  โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.62, S.D. = 0.33) รองลงมาด้านราคา  
( x = 4.03, S.D. = 0.45) ด้านสถานที่ ( x = 3.69, S.D. = 0.65) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x =3.90, 
S.D. = 0.67) ด้านบุคคล ( x =3.63, S.D. = 0.56) ด้านกายภาพ ( x =3.77, S.D. = 0.69) และด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( x = 3.49, S.D. = 0.83) 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study general information on the 
respondents, 2) to study the level of opinions about factors in the decision to visit Thailand, 
3) To compare the travel decisions of Singapore travelers classified by personal information. 
A sample was selected from Singaporean 140 by the calculation formula of Taro Yamane. 
The data collected by questionnaire were analyzed using computer software and computer 
processing.  

The results of the study were as follows: 1) General information result showed that 
most of the tourists were female 75 persons with the age of 21-39 years 69 persons, there 
were married 81 persons, there were company employee 67, 93 people lower than the 
bachelor degree and there were 1001 – 4000 SGD salary 53 persons. 2) The level of opinions 
about factors in the decision to visit Thailand in overall were at a high level ( x = 3.87, S.D. 
= 0.30), the most rated factors were product at the highest level ( x =4.62, S.D. = 0.33) price 
( x = 4.03, S.D. = 0.45) place ( x = 3.69, S.D. = 0.65) promotion ( x = 3.90, S.D. = 0.67) people 
( x =  3.63, S.D. = 0.56)  Physical Evidence ( x = 3.77, S.D. = 0.69)  The lowest rated factors 
were process ( x =3.49, S.D. = 0.83). 
Keywords: Tourism, Marketing Mix 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากร แผนกจัดซื้อ จ านวน 200 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดย
การแทนสูตร (Taro Yamane) มีจ านวน 133 ตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 104 
คน อายุระหว่าง 25–35 ปี จ านวน 87 คน อยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 93 คน มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 111 คน อยู่ในสายการปฏิบัติงาน แผนกจัดซื้อ Hard Line จ านวน 39 คน และอยู่
ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1–5  ปี จ านวน 75 คน ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ในภาพรวมด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.77,S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =3.93,S.D.=0.67) ด้านความมั่นคงในงาน ( x =3.92,S.D.=0.65) ด้าน
ลักษณะของงาน ( x =3.78,S.D.=0.56) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ( x =3.69,S.D.=0.62) และด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =3.51,S.D.=0.64)  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การปฏิบัติงาน บุคลากร 
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Abstract 
The objectives of this study were 1)  To study the general characteristics of the 

respondents. 2)  To study Satisfaction levels of the personal in the Home Products Center 
Public Company Limited Head Office. 3)  To compare of the personal satisfaction in Home 
Products Center Public Company Limited Head Office separate by personal factors, ie sex, 
age, education Marital status Operation Line And time to work. The sample was selected 
from the Purchasing department in which 200 cases were included in the sample.  
The sample was selected using the formula Taro Yamane using a sample of 133 people. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The results of the analysis revealed: The General characteristics of the respondents. 
The majority of the people were females 104 people, age between 25-35 year old 87 
people. There were a total of 93 single people. People with a bachelor’s degree included 
111. A Total of 39 individuals worked in hard line purchases. There were 75 people who 
worked for 1-5 years. The level of job satisfaction at the Home Product Center Public 
Company Limited Head Office. The result of the analysis showed that overall, it was at a 
high level of satisfaction ( x =3.77, S.D.=0.49), The highest level was the relationship between 
supervisors and colleagues ( x =3.93, S.D. =0 . 6 7 ) , The other factors that rated high in the 
work place were work stability ( x =3.92, S.D. =0 . 6 5 ) , the nature of the work ( x =3.78, 
S.D. =0 . 5 6 ) , career advancement ( x =3.69, S.D. =0 . 6 2 )  and salary and welfare  
( x =3.51, S.D.=0.64) 
Keywords: Satisfaction, Working 
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เครื่องต้นแบบของเคร่ืองคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบหมุน 
The Prototype of Green Coffee Bean Sizing Machine with Rotating System 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟ
โรบัสต้าแบบหมุน พร้อมท้ังศึกษาผลของมุมและความเร็วรอบของตะแกรง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
คัดขนาด เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบหมุนประกอบด้วยตะแกร ง
ทรงกระบอก 3 ช่วงต่อกัน ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 380 มิลลิเมตร และยาว 400 มิลลิเมตร และมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า รูของตะแกรงมี 3 ขนาดคือ 5 6 และ7 มิลลิเมตร ตามล าดับ เมล็ดสารกาแฟพันธุ์โร
บัสต้าจ านวน 1 กิโลกรัม ถูกป้อนด้วยอัตรา 17 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง โดยเง่ือนไขที่ใช้ในการทดลองคือ มุมเอียง
ที่ 2-6 องศา และความเร็วรอบท่ี 6-10 รอบต่อนาที จากผลการทดลองพบว่า ค่าดัชนีสิ่งเจือปนเพิ่มขึ้น ค่า
ดัชนีความบริสุทธิ์และค่าการใช้พลังงานจ าเพาะลดลง เมื่อมุมของตะแกรงเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 6 องศา 
ในขณะที่ประสิทธิภาพของการคัดขนาดจะเพิ่มขึ้น ค่าความผิดพลาดลดลง เมื่อมุมของตะแกรงเพิ่มขึ้นจาก 
2 เป็น 4 องศา และเมื่อมุมของตะแกรงเพ่ิมขึ้นจาก 4 เป็น 6 องศา ประสิทธิภาพของการคัดขนาดจะลดลง
และค่าความผิดพลาดจะเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาที่ความเร็วรอบต่างๆ พบว่าดัชนีความบริสุทธิ์และ
ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้น แต่ดัชนีสิ่งเจือปน ค่าความผิดพลาด และ ค่า การใช้
พลังงานจ าเพาะจะเพิ่มขึ้น มุมเอียงของตะแกรง 4 องศาและความเร็วรอบ 6 รอบต่อนาที เป็นเง่ือนไขที่
เหมาะสมส าหรับเครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟแบบหมุน โดยมีค่าประสิทธิภาพในการ
คัดเท่ากับร้อยละ 77.03 ค่าความผิดพลาดเท่ากับร้อยละ 22.97 ดัชนีความบริสุทธิ์เท่ากับร้อยละ 84.97 
ดัชนีสิ่งเจือปนเท่ากับร้อยละ 15.03 และ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะเท่ากับ 0.0188 เมกะจูลต่อกิโลกรัม 
ค าส าคัญ: เมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า เครื่องคัดขนาด ประสิทธิภาพ 

 
  

mailto:rat.chaiwat@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

59 

Abstract 
The objectives of this work were to design and to build the prototype of green 

coffee bean sizing machine with rotating system.  Moreover, the effects of sieve angle and 
sieve speed on the sorting efficiency of sizing machine were also investigated. The prototype 
of green coffee bean sizing machine with rotating system is comprised of 3 continuously 
cylindrical sieves of 380 mm diameter and 400 mm length and a 0. 5 HP motor.  The 
cylindrical sieve consists of 3 different hole sizes such as 5 6 and 7 mm, respectively.  The 
1 kg Robusta green coffee bean was fed at feed rate of 17 kg/h. The experiment conditions 
were set at sieve angles of 2- 6o and sieve speeds of 6- 10 rpm.  The experimental result 
showed that the weight contamination index was increased and the weight purity index and 
the specific energy consumption were decreased when the sieve angle was increased from 
2º to 6º.  The sorting efficiency of sizing machine was increased and the error value was 
decreased when only increasing the sieve angle from 2º to 4º.  On the other hand, the 
increase of sieve angle from 4º to 6º provided the decrease of sorting efficiency and the 
increase of error value. When considering at the various speeds, the weight purity index and 
the sorting efficiency were decreased with increasing the speed. The appropriate conditions 
for prototype of green coffee bean sizing machine with rotating system were 4o sieve angle 
and 6 rpm sieve speed. This condition provided the 77.03% sorting efficiency, 22.97% error 
value, 84.97% weight purity index, 15.03% weight contamination index and 0.0188 MJ/ kg 
SEC. 
Keywords: Robusta green coffee bean, Sizing machine, Efficiency 
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Pre-Study of Producing Parboiled Rice with Rotated Bed Steaming 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการนึ่งแบบเบดนิ่ง (Fixed bed) จะใช้ระยะเวลาในการนึ่งนาน จึงจะท าให้ข้าวได้รับไอ
น้ าอย่างท่ัวถึง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวนึ่งสูง งานวิจัยนี้จึงได้ท าการออกแบบกระบวนการนึ่งแบบเบด
หมุน (Rotated bed) พร้อมทั้งศึกษาผลของระยะเวลา และความเร็วรอบต่อคุณภาพของข้าวนึ่ง จากผล
การทดลองพบว่า กระบวนการนึ่งข้าวแบบเบดหมุนสามารถลดระยะเวลาในการนึ่งได้ โดยระยะเวลาที่ใช้ใน
การนึ่งข้าวเพื่อให้ได้ข้าวนึ่งที่มีคุณภาพสม่ าเสมอทั่วทั้งเบดคือ 5 นาที ที่ความเร็วรอบ 10 หรือ 15 รอบต่อ
นาที ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการนึ่งข้าวแบบเบดนิ่งคือ 15 นาที ในส่วนของคุณภาพของข้าวนึ่ง พบว่า
เมื่อระยะเวลาในการนึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละต้นข้าวจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การแตกร้าว และค่าดัชนีความ
ขาวจะลดลง ส าหรับผลของความเร็วรอบ พบว่าเมื่อเพิ่มความเร็วรอบจาก 5 เป็น 10 รอบต่อนาที ค่าความ
แตกร้าวจะลดลงและค่าร้อยละต้นข้าวจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มความเร็วรอบจาก 10 เป็น 15 รอบต่อนาที ค่า
ความแตกร้าวเพิ่มขึ้นและค่าร้อยละต้นข้าวลดลง แต่ไม่ส่งผลต่อค่าดัชนีความขาว ดังนั้นเง่ือนไขท่ีเหมาะสม
ส าหรับการนึ่งแบบเบดหมุน คือเวลาการนึ่งที่ 10 นาที ที่ความเร็วรอบ 10 รอบต่อนาที เป็นเง่ือนไขที่ได้
คุณภาพข้าวด้านร้อยละต้นข้าวสูงท่ีสุดของการทดลองนี้ 
ค าส าคัญ: ข้าวนึ่ง คุณภาพข้าว การนึ่ง 
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Abstract 
The steaming process with fixed bed provides the long steaming time for complete 

contacting between the steaming and paddy bed, leading to the high energy cost. Therefore, 
the objective of this work was to design and to build the steaming process with rotated 
bed.  The effects of steaming time and speed on the quality of parboiled rice were also 
investigated.  The experimental result showed that the steaming process with rotated bed 
can reduce the steaming time.  The time for completed contacting between the steaming 
and paddy bed was 5 min at speed of 10 or 15 rpm while the steaming process with fixed 
bed used the time for 15 min. For the quality of parboiled rice, it was found that the head 
rice yield were increased with increasing the steaming time in both steaming process ( fixed 
bed and rotated bed) while the fissure percentage and the whiteness value was decreased. 
In the case of speed, the increase of speed from 5 to 10 rpm provided the increase of head 
rice yield and the decrease of fissure percentage.  On the other hand, the head rice yield 
was decreased and the fissure percentage was increased when the speed was increased 
from 10 to 15 rpm. However, the speed did not affect the whiteness value. The appropriate 
condition for steaming process with rotated bed was steaming time of 10 min and speed of 
10 rpm. This condition provided the highest value of head rice yield. 
Keywords: Parboiled rice, Rice qualities, Steaming 
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แบบจ าลองการอบแห้งที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเมลด็ถัว่หรั่งแบบชั้นบาง 
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 

Appropriate Model for Drying of Bambara Groundnut with Thin Layer  
by Fluidized Bed Technique  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแบบจ าลองการอบแห้งที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งเมล็ด
ถั่วหรั่งแบบช้ันบางด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้สมการเอมพริคัล และหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล 
(Deff) พร้อมทั้งศึกษาหาความเร็วต่ าสุดที่ใช้ในการอบแห้งเมล็ดถั่วหรั่งแบบช้ันบางด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 
และศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของเมล็ดถั่วหรั่ง วัสดุที่ใช้ใน
การทดลองในงานวิจัยนี้คือ เมล็ดถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1 โดยเง่ือนไขที่ใช้ในการทดสอบคืออุณหภูมิในการ
อบแห้งที่ 90 110 130 และ 150◦C ที่ความสูงเบด 1.5 cm ผลการศึกษาพบว่าความเร็วต่ าสุดที่ใช้ในการ
อบแห้งเมล็ดถั่วหรั่งแบบช้ันบางด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดคือ 6.36 m/s เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบแห้งท าให้
ปริมาณความช้ืนในเมล็ดถั่วหรั่งลดลง โดยแบบจ าลองของ Logarithmic เป็นแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่สูงที่สุดแต่ให้ค่าไคสแควร์ (X2) และค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ข้อผิดพลาด (RMSE) ต ่าที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของการอบแห้งเมล็ดถั่วหรั่งแบบช้ันบางด้วย
เทคนิคฟลูอิไดซ์เบดที่อุณหภูมิ 90 110 130 และ 150◦C มีค่าเท่ากับ 5.55 x 10-7 9.81 x 10-7 1.92 x 10-

6 และ 3.56 x 10-6 m2/s ตามล าดับ โดยค่าคงที่ของระบบการแพร่ (D0) มีค่าเท่ากับ 0.2667 m2/s  และ
พลังงานกระตุ้น (Ea) มีค่าเท่ากับ 39.59 kJ/mol 
ค าส าคัญ: เมล็ดถั่วหรั่ง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ จลนศาสตร์การอบแห้ง ฟลูอิไดซ์เบด 
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Abstract 
The objectives of this work were to find the appropriate mathematical model for 

drying of bambara groundnut with thin layer by fluidized bed technique by using the 
empirical equation and to find the effectiveness of diffusion coefficients (Deff). The minimum 
velocity which was used for the drying of bambara groundnut with thin layer by fluidized 
bed technique and the effect of the drying temperature on the bambara groundnut drying 
characteristic were also investigated.  Songkla1 bambara groundnut is used for fluidization 
testing in this study.  The experiment conditions were drying temperatures of 90 110 130 
and 150◦ C at a bed height of 1. 5 cm.  The experimental result showed that the minimum 
velocity which was used for the drying of bambara groundnut with thin layer by fluidized 
bed technique is 6. 36 m/ s.  The moisture content in the bambara groundnut decreased 
when increasing the drying temperature. Logarithmic model is the most appropriate model 
because it provided the highest coefficient of determination (R2) and the lowest Chi - Square 
( X2)  and the root mean square error ( RMSE) .  The effective moisture diffusivities drying 
temperatures at 90 110 130 and 150◦C is 5.55x10-7 9.81x10-7 1.92x10-6 and 3.56x10-6 m2/s 
respectively.  The pre- exponential factor ( D0)  is 0. 2667 m2/ s and activation energy ( Ea)  is 
39.59 kJ/mol. 
Keywords: Bambara groundnut, Mathematical modeling, Drying kinetics, fluidized-bed 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้น าเอาการคัดแยกระบบลมอัดร่วมกับการสั่นสะเทือนของตะแกรงมาใช้ส าหรับคัด
แยกกะลากาแฟออกจากเมล็ดสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้า โดยศึกษาผลของมุมเอียง ความเร็วลม และ ความถี่ใน
การสั่นสะเทือนต่อประสิทธิภาพการคัดแยก รวมทั้งค่าร้อยละการสูญเสีย ดัชนีความบริสุทธิ์ และค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะ เครื่องคัดแยกกะลากาแฟออกจากเมล็ดสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้าโดยใช้ระบบลมอัดร่วมกับ
การสั่นสะเทือนของตะแกรงประกอบด้วยตะแกรงขนาด 70 x 90 เซนติเมตรซึ่งมีรูตะแกรงขนาด  
3 มิลลิเมตร ช่องป้อนขนาด 5 กิโลกรัม มอเตอร์ของพัดลมขนาด 1 แรงม้า และมอเตอร์สั่นสะเทือน 2 ตัว 
ขนาด 0.18 กิโลวัตต์ ตัวอย่าง 1 กิโลกรัม (กะลากาแฟ 0.1 กิโลกรัมและเมล็ดสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 0.9 
กิโลกรัม) ถูกป้อนด้วยอัตรา 20 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง โดยเง่ือนไขที่ใช้ในการทดลองคือ มุมเอียงที่ 4-8 องศา 
ความเร็วลม 2-4 เมตรต่อวินาที และความถี่ในการสั่นสะเทือนที่ 36-40 เฮิร์ต จากผลการทดลองพบว่า
ความเร็วลมที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการคัดแยก ร้อยละการสูญเสีย ดัชนีความบริสุทธ์ิ และ ค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพการคัดแยก ร้อยละการสูญเสีย ดัชนีความบริสุทธิ์ และ 
ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเอียงและความถี่ในการสั่นสะเทือนมีค่าลดลง โดยเง่ือนไขท่ี
เหมาะสมส าหรับการคัดแยกกะลากาแฟออกจากเมล็ดสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้าโดยใช้ระบบลมอัดร่วมกับการ
สั่นสะเทือนของตะแกรงคือ มุมเอียงท่ี 6 องศา ความเร็วลม 4 เมตรต่อนาที และความถี่ในการสั่นสะเทือนที่ 
38 เฮิร์ต โดยมีค่าประสิทธิภาพในการคัดแยกเท่ากับร้อยละ 93.17 
ค าส าคัญ: การคัดแยก เมล็ดสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
The parchment coffee separation machine combined with vibrating sieve was used 

in this study for separating parchment coffee from Robusta green coffee bean.  The effects 
of inclined angle, air velocity and vibration frequency on the separation efficiency, loss 
percentage, weight purity index and specific energy consumption ( SEC)  were investigated. 
The parchment coffee separation from Robusta green coffee bean using pneumatic system 
combined with vibrating sieve is comprised of 90 cm long and 70 cm wide sieve with an 
aperture size of 3 mm, 5 kg capacity of feeding hopper, 1 hp centrifugal blower and 2 
vibrator motors with 0.18 kW. The 1 kg sample (0.1 kg parchment coffee and 0.9 kg Robusta 
green coffee bean) was fed at feed rate of 20 kg/h. The experiment conditions were set at 
inclined angles of 4-8o, air velocities of 2-4 m/s and vibration frequencies of 36-40 Hz. The 
experimental result showed that the increase of air velocity provided the higher value of 
separation efficiency, loss percentage, weight purity index as well as SEC. On the other hand, 
the separation efficiency, loss percentage, weight purity index and SEC were increased with 
decreasing inclined angle and vibration frequency.  The appropriate conditions for 
parchment coffee separation from Robusta green coffee bean using pneumatic system 
combined with vibrating sieve were 6o inclined angle, 4 m/s air velocity and 38 Hz vibration 
frequency. This condition provided the 93.17% separation efficiency. 
Keywords: Separation, Robusta green coffee bean, Efficiency 
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การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด 
Pre-Study of Parchment Coffee Bean Drying Using Fluidized Bed Dryer 
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บทคัดย่อ 

กาแฟกะลาที่ผ่านกระบวนการการน าเปลือกออกยังคงมีความช้ืนสูงไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา 
งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาการอบแห้งเมล็ดกาแฟกะลาด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดเพื่อลดระยะเวลาในการ
อบแห้งเปรียบเทียบกับวิธีการตากแดด จากนั้นศึกษาคุณภาพทางกายภาพได้แก่ร้อยละการแตกร้าวจ านวน 
3 ซ้ าและวิเคราะห์การใช้พลังงานจ าเพาะ ตัวอย่างความช้ืนเริ่มต้น 60% (wet basis, w.b.) น้ าหนัก 350 g 
ถูกอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 90 110 130 150 และ 170oC จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือ 12% (wet basis, 
w.b.) เปรียบเทียบกับวิธีการตากแดด (8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 20 วัน) ผลการศึกษาพบว่าการ
อบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดสามารถลดระยะเวลาในการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแดดให้เหลือต่ ากว่า 
1 ช่ัวโมงได้ หากใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 100oC นอกจากนี้อัตราการอบแห้งยังมีค่าเพิ่มมากข้ึนตาม
อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง ส่งผลให้การใช้พลังงานจ าเพาะมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการใช้อุณหภูมิสูง
ในการอบแห้งท าให้ร้อยละการแตกร้าวมีค่าเพิ่มมากข้ึน 
ค าส าคัญ:  เมล็ดกาแฟกะลา การแตกร้าว การใช้พลังงานจ าเพาะ 
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Abstract 
The parchment coffee which was dehusked by a hulling machine had still high 

moisture content which was not suitable for shelf life. The objective of this work was to 
study the parchment coffee bean drying using fluidized bed dryer in order to reduce the 
drying time. It was compared to the sun drying. The assessment of the physical quality  
(3 repeated analyzing) was considered in term of crack percentage. The specific energy 
consumption (SEC) was also analyzed in this study. The sample with initial moisture content 
of 60% (wet basis, w.b.), weight 350 g, was dried by hot air at the temperatures of 70, 90, 
110, 130, 150 and 170oC to final moisture content of 12% (wet basis, w.b.) and compared 
with sun drying method (8 hr per day for 20 days). The experimental result showed that the 
drying using fluidized bed dryer can reduce the drying time to less than hour when using 
the drying temperature which was higher than 100oC. Moreover, the drying rate was higher 
with increasing the drying temperature. It provided the decrease of SEC. However, the higher 
drying temperature caused the increase of crack percentage. 
Keywords: Parchment coffee bean, Crack, Specific energy consumption 
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การยับยั้งเชื้อราและการวิเคราะห์การใช้พลังงานจ าเพาะในกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก 
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด 

Fungi Inhibition and Analysis of Specific Energy Consumption in Paddy Drying 
Process by Fluidized Bed Technique 
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บทคัดย่อ 

เมล็ดข้าวเปลือกที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวมีความช้ืนค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกิดเช้ือราระหว่างการเก็บ
รักษา งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เซชันอุณหภูมิสูงเพื่อยับยั้งเช้ือราดังกล่าว 
การทดสอบท าการฉีดพ่นเช้ือรา Aspergillus flavus ลงบนเมล็ดข้าวเปลือกตัวอย่างละ 360 g และอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 70 90 110 130 และ 150°C ที่ความช้ืนเริ่มต้น 33.3% (dry basis, d.b.) อบแห้งจนกระทั่ง
เมล็ดข้าวมีความช้ืนสุดท้ายเท่ากับ 22% (d.b.) ภายหลังการทดสอบตัวอย่างจ านวน 4 ซ้ าพบว่า
กระบวนการอบแห้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราได้เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเปลือกควบคุมที่ไม่
ผ่านกระบวนการอบแห้ง ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรามีค่าสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง สภาวะ
การอบแห้งอุณหภูมิสูงที่ 150oC เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการยับยั้งเช้ือราเนื่องจากใช้พลังงานจ าเพาะต่ า
ที่สุด 
ค าส าคญั: ข้าวเปลือก การยับยั้งเชื้อรา ฟลูอิไดซ์เบด การใช้พลังงานจ าเพาะ 
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Abstract 
Paddy kernels have the quite high moisture content after harvest and result in the 

fungi during the preservation. Hence, this research applies the fluidization drying technique 
to inhibit the fungi.  In experiment, the fungi ( Aspergillus flavus)  were sprayed on paddy 
kernel (360 g per sample) and were dried at the temperature of 70, 90, 110, 130 and 150°C 
with the initial moisture content of 33.3% (dry basis, d.b.). Paddy kernels were dried to the 
final moisture content of 22% (d.b.). After 3 repeated the experiment, it showed that drying 
process could inhibit the growth of fungi as compared with the controlled paddy which did 
not pass the drying process.  The efficiency of fungi inhibition increased with the drying 
temperature.  Particularly, the drying temperature of 150°C was suitable condition for fungi 
inhibition due to the minimum specific energy consumption. 
Keywords: paddy, fungi Inhibition, fluidized bed, specific energy consumption 
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ผลของสภาวะในการเคลือบตอ่การยับยั้งเชื้อราและคุณภาพของข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้ง 
แบบฟลูอิไดซ์เบด ชนิดฉดีพ่นจากด้านบน 

Effect of Coating Condition on Fungi Inhibition and Quality of Paddy  
by Top-Spray Fluidized Bed Dryer 

 
ปัญญาพล อ้อยทิพย์1 ศภุกร บญุชู1 อัครภัทร เพียรประเสริฐ1 นิตยา จันกา2 พรประพา คงตระกูล1 นฤบดี ศรีสังข1์  

ธัชพล จุ้งเจรญิ1 และ ชัยวัฒน์ รตันมชีัยสกุล1* 

Panyapon Oythip1, Suppakorn Boonchu1, Akkarapat Peanprasert1, Nittaya Junka2,  
Pornprapa Kongtragoul1, Naruebodee Srisang1, Thatchapol Chungcharoen1  

and Chaiwat Rattanamechaiskul1* 
 

1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
2มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม จังหวัดนครปฐม 

1King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus 
2Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*Corresponding author: rat.chaiwat@gmail.com 
 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาสภาวะการอบแห้งและพ่นเคลือบข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุงโดยใช้
สารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบน เพื่อ
ยับยั้งเช้ือราในข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา สภาวะในการเคลือบใช้อุณหภูมิ 50oC ฉีดพน่สารละลาย 5 
นาที อัตราการไหลของสารละลาย 40 ml/min ความสูงของหัวฉีด 21 cm 28 cm และ 35 cm ความดัน
อากาศในการฉีดพ่น 1.5 bar 2.5bar และ 3.5 bar ความเข้มข้นของ ZnO 400 ppm 7,700 ppm และ 
15,000 ppm  ตามล าดับ ผลการทดสอบพบว่าที่ระยะความสูงของหัวฉีด 35 cm ให้ความช้ืนสุดท้ายของ
ข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา ที่ความดันอากาศ 3.5 bar มีค่าร้อยละต้นข้าวกล้องไม่
แตกต่างกับข้าวกล้องที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ ผลการทดสอบการยับยั้งเช้ือราด้วยวิธี  Agar plate method 
พบว่ามีเพียงปัจจัยของปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย ZnO ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา 
ค าส าคัญ:  ข้าวเปลือก ฟลูอิไดซ์เบด สารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ การยับยั้งเชื้อรา 
 
  

mailto:rat.chaiwat@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

71 

Abstract 
 This research studies the drying and coating condition of Sang Yod Mueng 
Phattalung paddy variety using nano zinc oxide solution and top- spray fluidization drying 
technique.  This method was expected to inhibit fungi in paddy during preservation.  The 
coating condition uses the temperature of 50oC at the spray time for 5 min; the flow rate 
of solution is 40 ml/ min at the nozzle height of 21, 28 and 35 cm; the air pressure for 
injection is 1. 5, 2. 5 and 3. 5 bar; the concentration of ZnO is 400, 7,700 and 15,000 ppm, 
respectively.  Testing results found that the nozzle height at 35 cm gave the final moisture 
content of paddy in suitable level for preservation.  At the air pressure of 3. 5 bar, the 
percentage of head rice yield of brown rice did not difference with the uncoating brown 
rice.  The testing result of fungi Inhibition using agar plate method discovered that the 
concentration of ZnO solution affected the efficiency of fungi inhibition.  
Keywords: paddy, fluidized bed, zinc oxide solution, fungi inhibition.   
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การทดสอบและพัฒนากลไกจา่ยปุ๋ยของเครื่องหว่านปุ๋ย Multi-fertilizer  
เพื่อการหว่านปุ๋ยแบบแม่นย าในแปลงปาล์มน้ ามัน 

The Investigation and Development of the Metering Mechanism  
of the Multi-fertilizer Applicator for Precision Fertilizing in Oil Palm Plantation 
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บทคัดย่อ 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของไทยท่ีมีพื้นท่ีในการปลูกส่วนใหญ่อยู่ในทางภาคใต้ ปาล์ม
น้ ามันเป็นพืชที่มีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณมาก ต้นทุนในการให้ปุ๋ยจึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักของ
เกษตรกร จากการศึกษาพบว่าการให้ปุ๋ยกับต้นปาล์มน้ ามันควรใช้แม่ปุ๋ยหลัก 4 ชนิด คือ ยูเรีย ได
แอมโมเนียมฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ และคีเซอร์ไรท์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยผสม(ปุ๋ยสูตร)  แต่การหว่าน
ปุ๋ยทั้ง 4 ชนิดพร้อมกันจะต้องใช้แรงงานคนจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาเครื่องหว่านปุย๋
ในสวนปาล์มน้ ามันแบบหว่านแม่ปุ๋ยหลายชนิด ชนิดต่อพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์ 29.82 kW. การศึกษานี้
มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนากลไกการจ่ายปุ๋ย ให้สามารถควบคุมอัตราการจ่ายปุ๋ยอย่างแม่นย า กลไกการ
จ่ายปุ๋ยออกแบบให้ทดรอบมาจากล้อของรถพ่วงเพื่อก าหนดปริมาณการจ่ายปุ๋ยให้สอดคล้องกับความเร็ว
ทางตรงขณะหว่านปุ๋ย กลไกการจ่ายปุ๋ยเป็นแบบ fluted roller ท างานร่วมกับช่องเปิดแบบปรับขนาดได้ 
การศึกษาอัตราการจ่ายปุ๋ยของแม่ปุ๋ย 4 ชนิด โดยปรับความเร็วรอบของเพลาอุปกรณ์จ่ายปุ๋ย ใช้ความเร็ว
รอบตั้งแต่ 50 -120 rpm.  ปรับขนาดช่องเปิดตั้งแต่ 1-9 cm. เพื่อวัดอัตราการจ่ายปุ๋ยเมื่อเปลี่ยนความเร็ว
รอบและปรับขนาดช่องเปิด หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลของปุ๋ยแต่ละชนิด
กับความเร็วรอบเพลาชุดจ่ายปุ๋ยและขนาดของช่องเปิด จากนั้นจึงติดตั้งกลไกการจ่ายปุ๋ยที่ออกแบบเข้ากับ
เครื่องหว่านปุย๋แบบหว่านหลายชนิดพร้อมกันแล้วจึงท าการศึกษาอัตราการจ่ายปุ๋ยเมื่อเครื่องหว่านปุ๋ยวิ่งบน
พื้นถนนคอนกรีตเปรียบเทียบกับเครื่องหว่านปุ๋ยวิ่งในแปลงปาล์มน้ ามัน โดยใช้ความเร็วทางตรง 3 ระดับ 
คือ 3, 4, และ 5 km/h.   
ค าส าคัญ:  กลไกจ่ายปุ๋ย เครื่องหว่านปุ๋ยแบบแม่นย า เครื่องหว่านปุ๋ยแบบหลายชนิด 
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Abstract 
Oil Palm is the important agricultural productions of Thailand; the plantations 

almost located in the southern region. It requires a massive amount of nutrition for 
developing the yield. Hence, the fertilizer cost is the majority budget of the production cost. 
The nutrition management method suggests farmers apply the four single element fertilizers 
instead of combination fertilizer. The four single element fertilizers include urea, di-
ammonium phosphate, potassium chloride, and kieserite. However, the application of 4 
fertilizers needs a lot of labor.   The multi-fertilizer applicator was developed to solve this 
problem. It designed as a trailer attached to the 29.82kW tractor. This study aims to design 
and develop the metering device that provides the precise application rate. The wheel of 
the trailer drove the metering mechanism; this matter offers the metering device to regulate 
proper amount of fertilizer according to the forward speed of the applicator. The metering 
devices are the fluted roller type equipped with adjustable aperture. The experiments were 
setup for measuring the application rate of the four single element fertilizers by utilizing this 
metering mechanism. The tests changed the rotation speed of metering shaft from 50 to 
120 rpm and opened the aperture from 1 to 9 cm. The results were analyzed the effect of 
the rotation speed of metering shaft and the size of opening aperture to the discharge rate 
of each fertilizer. Subsequently, the metering mechanism implement to the multi-fertilizer 
applicator. Finally, the applicator test on the concrete surface path and oil palm avenue to 
compare the actual application rate when operating at 3 forward speeds include 3, 4, and 
5 km/h. 
Keywords: fertilizer metering device, precision fertilizer applicator, multi-fertilizer applicator  
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การศึกษาการขึ้นรูปกระถางจากวัสดุชีวภาพผสมจากทางมะพร้าว  
กาบมะพร้าว และกะลามะพร้าว 

Study of Forming the Bio-composite Pot Made of the Coconut Frond, Coir,  
and Coconut Shell Charcoal 
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งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาขั้นตอนการอัดขึ้นรูปกระถางจากวัสดุผสมคือ กาบมะพร้าว ทางมะพร้าว 
ถ่านกะลามะพร้าว เริ่มต้นจากการลดขนาดของวัตถุดิบด้วยเครื่องสับย่อยและเครื่องตีป่นเพื่อให้วัสดุมีขนาด
เล็กและขนาดสม่ าเสมอ แล้วจึงผสมด้วยกาวที่ได้จากแป้งมันส าปะหลัง หลังจากการผสมวัสดุแล้ว จะเข้าสู่
กระบวนการกดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดระบบไฮดรอลิกส์ท าการอัดขึ้นรูปกระถางด้วยความดัน  10.34 MPa 
และกดด้วยความดันสูงสุดค้างไว้ 10 วินาที ท าการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการอัด
ขึ้นรูปกระถางโดย ก าหนดสัดส่วนในการผสมวัสดุที่ใช้ศึกษาเป็น 6 แบบ ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการอัด
ขึ้นรูป รวมทั้งน ากระถางที่ได้ไปท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติสมบัติเชิงกล  
จากการศึกษาและทดลองพบว่าสัดส่วนในการผสมที่เหมาะสมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการอั ดขึ้นรูป
กระถาง และการคงสภาพของกระถางหลังจากการอัด ได้แก่ สูตรที่ 1 และ 2 โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ กาบ
มะพร้าว 0.6 กิโลกรัม ทางมะพร้าว 0.2 กิโลกรัม ถ่านกะลามะพร้าว 0.2 กิโลกรัม และกาบมะพร้าว  
0.4 กิโลกรัม ทางมะพร้าว 0.2 กิโลกรัม ถ่านกะลามะพร้าว 0.4 กิโลกรัม ต่อปริมาณกาวแป้งมันส าปะหลัง 
1.5 กิโลกรัม ตามล าดับ จากนั้นจึงน ากระถางที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ได้แก่ ความช้ืน
เริ่มต้น ความช้ืนสุดท้าย (หลังจากตากแห้ง) ค่าการพองตัว ค่าการดูดซึมน้ า และการย่อยสลาย  
ค าส าคัญ: กระถางจากวัสดุชีวภาพผสม สัดส่วนการผสม กาบมะพร้าว ทางมะพร้าว ถ่านกะลามะพร้าว 
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Abstract 
This study aims to investigate how to form the bio-composite pot from materials 

such as coconut frond, coconut coir, and coconut shell charcoal. The three materials were 
reduced size by the chopper machine and the hammer mill then mixing them with cassava 
starch-based adhesive. After materials preparation, the materials were put into a mold and 
form with hydraulic ram at the pressure of 10.34 MPa and retaining the load for 10s. The 
study compares and determines the optimal process to form the bio-composite pot from 
the six mixing ratios of materials. Consequently, the pots were investigated the physical and 
mechanical properties. The experimental results showed that the optimal mixing ratio 
provides the feasible forming process and develop the stable shape pot. There are two 
optimal mixing ratios such as 1) the ratio of coir: frond: charcoal as 0.6 kg: 0.2 kg: 0.2 kg and 
2) the ratio of coir: frond: charcoal as 0.4 kg: 0.2 kg: 0.4 kg. Finally, the pots were investigated 
the physical and mechanical properties include an initial moisture content of pot, the 
moisture content of dry pot, the swelling index, the water absorption, and the 
decomposition. 
Keywords: Bio-composite pot, Mixing ratio, Coir, Coconut frond, Coconut shell charcoal  
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การพัฒนาระบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรยี์อัดเม็ด 
จากวัสดุเกษตรเหลือใช้ท้องถิน่ 

Development of a Small Production Line Machines for Manure Pellet 
Production from Agricultural Residue in Rural Areas 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ
ศึกษาอิทธิพลของการเตรียมวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดเม็ดปุ๋ย โดยขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดประกอบด้วย (1) การหมักวัสดุเหลือใช้ในชุมชนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ (2) การลดขนาดปุ๋ยด้วยกลไกการ
ตีป่นแบบค้อนเหวี่ยง ผ่านรูตะแกรง 2 ขนาด คือ 1.5 และ3.0 มิลลิเมตร โดยก าหนดความช้ืนทั้งหมด 5 
ระดับ คือ 14, 17, 20, 23 และ25 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) (3) การผสมปุ๋ยขณะที่เพิ่มความช้ืนให้
เหมาะสมกับการอัดเม็ดโดยก าหนดความชื้นในการผสม 3 ระดับคือ 42, 44 และ46 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐาน
เปียก) ด้วยเครื่องผสมแกนนอนแบบ 12 ใบกวน (4) การอัดเม็ดปุ๋ยด้วยเครื่องอัดเม็ดแบบ Ring-die ใช้
ลูกกลิ้งจ านวน 2 ลูก ขนาด 150 มิลลิเมตร แป้นมีความหนา 20 มิลลิเมตร และรูภายในแป้นมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ท าการทดสอบโดยใช้วัสดุที่มีความช้ืน 3 ระดับ 42 , 44 และ46 เปอร์เซ็นต์ 
(มาตรฐานเปียก) ใช้ความเร็วรอบของแป้นอัดในการทดสอบ 3 ระดับคือ 87.6 , 94.5 และ107.6 รอบต่อ
นาที และก าหนดปริมาณการจ่ายปุ๋ย 6 ระดับ คือ 2, 2.5, 3, 3.5, 4, และ 4.5 กิโลกรัมต่อนาที หลังจากนั้น
น าตัวอย่างปุ๋ยที่ได้จากการทดลองในแต่ละเง่ือนไขมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบเง่ือนไขที่เหมาะสมในการ
อัดเม็ด และหาประสิทธิภาพการท าการของเครื่องจักร 
ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ แฮมเมอร์มลิ กลไกการอัดเม็ด  
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Abstract 
This study aims to develop the small production line machines for manure pellet 

and studies the effect of raw materials preparation for enhancing the quality of manure 
pellet product. The manure pellet process composed of 4 procedures included  
1) Fermenting the agricultural residue to become the organic fertilizer 2) Reducing size by 
hammer mills with two thresher concaves as 1.5, and3 mm diameter. The moisture content 
of materials varies for five levels such as 14, 17, 20, 23, and 25% (wet basis). 3) Mixing and 
increasing the moisture content with the 12 paddles horizontal mixing machine. The 
moisture content varies for three levels as 42, 44, and 46% (wet basis). 4) Pelletizing manure 
by a ring-die pellet mill, it composes of 2 rollers which diameter of 150 mm, the thickness 
of ring-die mill about 20 mm which drill the die holes diameter of 6 mm all over the 
peripheral surface. The experiments were done at three levels of material moisture content 
as 42, 44, and 46% (wet basis). The pelleting mechanism was tested by varying three levels 
of ring-die speed as 82.1, 94.5, and 107.6 rpm. The feeding unit was tested by varying six 
levels of feed rate as 2, 2.5, 3, 3.5, 4, and 4.5 kg/min. Hence, the pellet manure from different 
conditions was estimated the durability, particle density, and decomposition for comparing 
the quality of manure pellet from a different condition. Finally, the optimal pelletizing 
condition is verified. 
Keywords: organic fertilizer, hammer mills, pelletizing machine 
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บทคัดย่อ 

เครื่องหว่านปุ๋ยหว่านพร้อมกันหลายชนิดถูกออกแบบมาให้ใช้ในการหว่านปุ๋ยเชิงเดี่ยว 4 ชนิด 
ให้กับต้นปาล์มน้ ามันได้แก่ ยูเรีย, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, โพแทสเซียมคลอไรด์ และคีเซอร์ไรท์ ถูกแบ่ง
บรรจุลงในถังบรรจุปุ๋ย 4 ถัง ปุ๋ยแต่ละชนิดสามารถก าหนดอัตราการจ่ายปุ๋ยให้มากหรือน้อยได้ โดยการปรับ
ชุดก าหนดปริมาณการจ่ายปุ๋ย  หลังจากนั้นจะถูกปล่อยลงบนชุดหว่าน 2 แบบคือ ชุดหว่านแบบจาน
เหวี่ยงซึ่ ง ใช้ส าหรับหว่านปุ๋ยยู เ รีย ,  ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และคีเซอร์ไรท์ แบบท่ีสองคือระบบล าเลียง
ด้วยลมซึ่งเป็นการส่งปุ๋ย  โพแทสเซียมคลอไรด์ ลงมายังชุดท่อลมให้พ่นกระจายออกไปสองด้านของท่อลม 
เพื่อหว่านกระจายปุ๋ยให้ครอบคลุมหน้ากว้างการหว่าน 15.6 m ส าหรับต้นปาล์ม 2 แถว การศึกษานี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากลไกการหว่านปุ๋ยแบบก าหนดต าแหน่งเฉพาะโดยใช้กลไกหว่าน 2 แบบคือแบบจาน
เหวี่ยง 3 ใบและแบบลมเป่า 1 ชุด ส าหรับหว่านแม่ปุ๋ย 4 ชนิดในแปลงปาล์มน้ ามัน และท าการทดสอบเพื่อ
หารูปแบบการกระจายตัวของปุ๋ยแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจริงในแปลงปาล์มน้ ามัน โดยท าการเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการหว่านเฉพาะ โดยการศึกษานี้จะเปรียบเทียบผลของการปรับอัตราการจ่ายปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อ
รูปแบบการกระจายตัวของปุ๋ยทั้ง 4 ชนิดในแปลงปาล์มน้ ามันอีกด้วย 
ค าส าคัญ:  เครื่องหว่านปุ๋ยแบบ Multi-fertilizer กลไกการหว่าน จานเหวี่ยงเยื้องศูนย์ พ่นหว่านด้วยระบบลม  
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Abstract 
The multi-fertilizer applicator designs to distribute the four single element fertilizers 

for enhancement the nutrition management in oil palm plantation. The four fertilizers are 
urea, di-ammonium phosphate, potassium chloride, and kieserite which contain in an 
individual hopper. The application rate possibly adjusts separately in particular. After the 
fertilizer discharge was quantified from the hoppers, they drop into the two types 
distributing mechanisms. The urea, di-ammonium phosphate, and kieserite were released 
to the particular centrifugal disc. The potassium chloride was released to the pneumatic 
distributing pipelines that divide the fertilizer discharge to the left and the right side cover 
the two rows of palm with a swath width of 15.6 m. This study aims to develop the 
distributing mechanism that offers the site-specific application in oil palm plantation. The 
prototype installed three centrifugal discs and a pneumatic distributing unit to apply the 
four single element fertilizers. The applicator was tested in the oil palm plantation to verify 
the distribution pattern of each fertilizer. The appearance shape and location of the 
distribution patterns were compared to the Map-base application method which is the 
target placement of fertilizer according to the site-specific purpose.  Finally, the applicator 
was tested to verify the shape and the location of distribution patterns when varying the 
application rate for three levels of the four single element fertilizers in oil palm plantation.  
Keywords: multi-fertilizer applicator, distributing mechanism, centrifugal spreader, 

pneumatic spreader 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

80 
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โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลิน้จี่ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่หลังจากการลด
แอมโมเนียโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลิ้นจี่  เพื่อน ามูลไก่ที่ผ่านการดูดซับแอมโมเนียแล้วไปผลิตเป็นก๊าซ
ชีวภาพ วัสดุดูดซับผลิตจากวัสดุชีวมวลรูปแบบใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับการท าก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ด้วย
กระบวนการดูดซับ โดยน าเมล็ดลิ้นจี่ไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันให้ได้ถ่าน และน าไปกระตุ้นทาง
กายภาพร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ เนื่องจากวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาในการก่อกัมมันต์ของถ่าน ที่
ก าลังไฟฟ้า 200 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที และที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับ 
ศึกษาระยะเวลาการดูดซับ 3 – 5 วัน ปริมาณถ่านกัมมันต์ 15 – 25 กรัม ต่อปริมาณมูลไก่ 1 กิโลกรัม (จาก
งานวิจัยที่ศึกษาผ่านมา พบว่า ค่าการดูดซับของถ่านที่เหมาะสมต่อสิ่งที่ดูดซับคือ 15 กรัม ต่อ 1 กิโลกรัม) 
และเปรียบเทียบผลของการกวนและไม่ได้รับการกวนของมูลไก่ จากนั้นน ามูลไก่ท่ีผ่านการดูดซับแล้วไปหมกั
สภาวะไร้อากาศ ระบบการหมักแบบแบทช์ขนาด 5 ลิตร ระยะเวลาในการหมัก 15 วัน ในสภาวะอุณหภูมิ
เมโสฟิลิก (35 ± 2 องศาเซลเซียส) เพื่อหาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น การวัดปริมาณก๊าซท่ี
เกิดขึ้นทุกวัน พบว่า ผลของการใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับเป็นเวลา 3 วัน ด้วยการกวนมูลไก่ ปริมาณ
ถ่านกัมมันต์ 15, 20 และ 25 กรัม  มีปริมาณก๊าซสะสม 2,260 mL, 3,560 mL และ 3,900 mL ตามล าดบั 
และแบบไม่กวนมูลไก่ที่ 2,180 mL, 3,520 mL และ 3,820 mL ตามล าดับ ท้ังสองวิธีการมีปริมาณก๊าซ
สะสมมากกว่า การผลิตก๊าซแบบธรรมดาที่มีปริมาณก๊าซสะสมเพียง 2,080 mL 
ค าส าคัญ:  ก๊าซชีวภาพ มูลไก่ ถ่านกัมมันต์ เมล็ดลิ้นจี่ 
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Abstract 
This research aimed to study efficiency of biogas production from chicken manure by 

ammonia reduction pretreatment using lychees seed activated carbon.  Then the chicken 
manure is absorbed into the ammonia to produce biogas. The new biomass adsorbent was 
developed for adsorption of biogas.  The lychee seeds were passed through a carbonation 
process and to stimulate the physical with the microwave. This method is a time-saving way 
of activated carbon at 200 W for electricity in 2 min and 600 °C. The adsorption time 3 – 5 
days for activated carbon 15 –  25 g per 1 kg (Based on the research, it was found that the 
adsorption value of activated carbon for adsorbents was 15 g/kg)  and compare the effects 
of stirring and without stirring of chicken manure.  The adsorbed chicken manure was then 
fermented size 5 L for 15 day fermentation time in the Mesophilic temperature ( 35 ± 2 °C) 
for the production of biogas.  Daily gas measurement showed that the effect of activated 
carbon on adsorption for 3 days by stirring chicken manure and use the activated carbon 
were 15, 20 and 25 g. Biogas was collected 2,260 mL, 3,560 mL and 3,900 mL, respectively 
and without stirring 2,180 mL, 3,520 mL and 3,820 mL respectively. Either way, there is more 
cumulative gas than conventional biogas with only 2,080 mL of gas. 
Keywords: Biogas, Chicken manure, Activated carbons, Lychees seed 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมและเปรียบเทียบผลของปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการท าความเย็นด้วยสุญญากาศแบบข้ันตอนเดยีวและหลายขั้นตอนส าหรับผกักาดหอมห่อ โดยการ
ทดลองการท าความเย็นด้วยสุญญากาศแบบขั้นตอนเดียวศึกษาผลกระทบของค่าความดันยุติ 3 ค่า คือ 0.9 
0.8 และ 0.7 กิโลปาสคาล พบว่า การก าหนดความดันยุติที่ต่ าลงมีผลให้อุณหภูมิสุดท้ายมีค่าต่ าลง การ
สูญเสียน้ าหนักและพลังงานจ าเพาะมีค่าสูงขึ้น ซึ่งความดันยุติที่เหมาะสมคือ 0.8 กิโลปาสคาล ส าหรับการ
ท าความเย็นด้วยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอนศึกษาผลกระทบของชุดผลต่างความดันที่ใช้ในการหยุดท า
สุญญากาศ 3 ค่า คือ 0.2 0.3 และ 0.4 กิโลปาสคาล การส ารองเวลา 3 ค่า คือ 5 8 และ 11 นาที สภาวะที่
เหมาะสมของการท าความเย็นด้วยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอน คือ การใช้ผลต่างความดัน 0.2 กิโล
ปาสคาล ในการหยุดท าสุญญากาศ (1.2 และ 1.0 กิโลปาสคาล) ใช้การส ารองเวลา 8 นาที ผักท่ีผ่านการท า
ความเย็นด้วยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอนมีค่าการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่าแบบขั้นตอนเดียว มีค่าผลต่าง 
0.37% คิดเป็นร้อยละ 16.67 อีกทั้งการท าความเย็นด้วยสุญญากาศแบบหลายขั้นตอนมีค่าพลังงานจ าเพาะ
ในกระบวนการต่ ากว่าแบบข้ันตอนเดียว 0.0202 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 31.12 
ค าส าคัญ:  ผักกาดหอมห่อ การท าความเย็นด้วยสุญญากาศ การท าความเย็นด้วยสุญญากาศแบบหลาย

ขั้นตอน 
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Abstract 
 The objective of this research was to study the effect of multi-stage vacuum cooling 
(MV) in comparison to single-stage (SV) vacuum cooling for iceberg lettuce focusing on 
reducing weight loss and power consumption. The SV experiment was studied on final 
vacuum pressure effect (0.9, 0.8 and 0.7 kPa). The result showed that lower final pressure 
reduced final core temperature of the product but the weight loss and power consumption 
increased.  The optimal final vacuum pressure was 0.8 kPa. The effects of different vacuum 
pump stopping pressure (∆p; 0.2, 0.3 and 0.4 kPa) and vacuum pump stopping periods (5, 8 
and 11 min.) were studied in the MV experiment. The results showed that the optimal of 
difference vacuum pump stopping pressure was 0.2 kPa (at 1.2 and 1.0 kPa) and vacuum 
pump stopping period was 8 minutes, respectively. Final product of MV showed that the 
weight loss and power consumption were lower than SV, the different values were 0.37% 
(16.67%) and 0.022 kW-h/kg (31.12%), respectively.  
Keywords: Iceberg lettuce, Vacuum Cooling, Multi-stage Vacuum Cooling 
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดแอมโมเนียโดยวิธีการตกตะกอนของแมกนีเซียมซัลเฟต 
ส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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บทคัดย่อ 

 มูลไก่มีองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกตะกอนของแมกนีเซียมซัลเฟต 
(MgSO4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ MgSO4 ที่ความเข้นข้น 100 mg L-1 อัตราส่วน
ของมูลไก่ต่อน้ า 1:3 ศึกษาระยะเวลาการกวน (1 - 5 min) ระยะเวลาการตกตะกอน (60 - 90 min) ท าการ
หมักก๊าซชีวภาพแบบแบทช์ในระบบไร้อากาศ ถังหมักขนาด 19 L ปริมาตรการใช้งานจริง 15 L ระยะเวลา
การหมัก 20 วัน ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะ mesophilic (34±2 oC) ท าการวิเคราะห์ (Total 
solid, TS), (Volatile solid, VS), (Chemical Oxygen Demand, COD), (Alkalinity, ALK) และ (Volatile 
fatty acid, VFA) วัดปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้นทุกวัน จากการทดลองพบว่าที่เวลากวน 5 min ใช้เวลาตกตะกอน 
90 min ได้ปริมาณก๊าซสะสมมากกว่าการทดลองอื่น ๆ ซึ่งมีปริมาณก๊าซสะสม 57,200 mL ในระยะเวลา
การหมัก 20 วัน อัตราการผลิตก๊าซมีเทนที่ดีที่สุดถูกพบที่เวลากวน 3 min โดยใช้เวลาตกตะกอน 90 min 
ซึ่งมีอัตราการผลิตก๊าซมีเทนมากกว่าการทดลองอื่น ๆ โดนมีอัตราการผลิตก๊าซมีเทน 34,888 mL CH4

-1 
จากการวิเคราะห์ TS, VS และ COD พบว่าที่เวลากวน 5 min ในเวลาตกตะกอน 90 min สามารถก าจัด 
TS, VS และ COD ได้ดีที่สุดที่ประมาณ 67.9%, 69.1% และ 62.5% ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  ก๊าซชีวภาพ การตกตะกอน แมกนีเซียมซัลเฟต มูลไก่ 
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Abstract 
 The chicken manure has high nitrogen content. Nitrogen will be converted into high 
concentration of ammonia that effect on the efficiency of biogas production. This research 
studied the parameter on the ammonia precipitation of Magnesium sulfate at the 
concentration of 100 mg L-1. Raw chicken manure was used as a substrate at the ratio of 
chicken manure to water of 1:3. The duration of the magnesium sulfate precipitation was 
ranged from 30 - 90 min. The duration of the stirring in precipitation process was ranged 
from 1 - 5 min. The anaerobic fermentation was investigated in a lab-scale batch reactor at 
19 L with 15 L working volume. The digester was operated for 20 days under mesophilic 
condition. The sample was analyzed of the (Total solid, TS), (Volatile solid, VS), (Chemical 
Oxygen Demand, COD), (Alkalinity, ALK) and (Volatile fatty acid, VFA) measure the amount 
of gas that occurs every day. The experiments showed that the stir 5 min at set 90 min for 
precipitation has the cumulative biogas of 57,200 mL at 20 days, which higher than other 
experiments. The best methane production was found at a stir 3 min at set 90 min has a 
methane production of 34,888 mL CH4

-1, which higher than other experiments. The analysis 
of TS, VS and COD were found that at a stir 5 min at set 90 min had TS, VS and COD removal 
were about 67.9%, 69.1% and 62.5%, respectively. 
Keywords: Biogas, Precipitation, magnesium sulfate, Chicken manure 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าโดยทั่วไปแล้วต้องอาศัยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดซึ่งมีอยู่ตามล า
น้ าต่าง ๆ แต่ในบางลุ่มน้ าจ านวนสถานียังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อต้องการประเมินปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ ายังในต าแหน่งที่ไม่มีสถานีตรวจวัด
จากการจ าลองจุดออกของลุ่มน้ าและการแบ่งลุ่มน้ าย่อยด้วยแบบจ าลองทางอุทกวิทยา SWAT ระหว่าง 
พ.ศ.2551-2559 เปรียบเทียบผลการจ าลองปริมาณน้ าท่ากับสถานีตรวจวัดจริงในลุ่มน้ า รวมถึงตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจ าลองด้วยดัชนีทางสถิติด้วยค่า R2 และ ค่า ENS ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ยรายปีที่ค านวณจาก SWAT ที่สถานี E54 และ E92 เท่ากับ 486 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 706 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ซึ่งผลที่ได้มีความใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยแสดงจาก
ค่า R2 และ ENS อยู่ระหว่าง 0.79-0.83 และ 0.81-0.89 ตามล าดับ ส าหรับผลการจ าลองปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย
รายปี ณ ต าแหน่งจุดออกจ าลองของลุ่มน้ าจากแบบจ าลอง SWAT แสดงค่า เท่ากับ 869 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าที่ต าแหน่งจุดออกของลุ่มน้ ามีปริมาณน้ าท่าสูงสุดเมื่อเทียบกับสถานีตรวจวัด
ในลุ่มน้ าโดยได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ าท่าจากล าน้ าอื่นที่ไหลเสริมเข้ามา รวมถึงแบบจ าลอง SWAT มี
ประสิทธิภาพในการจ าลองปริมาณน้ าท่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี วิธีการและผลที่ได้จากการศึกษานี้จึงคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินศักยภาพของล าน้ า ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ า ในลุ่มน้ า
ระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
ค าส าคัญ:  ลุ่มน้ ายัง SWAT แบบจ าลองทางอุทกวิทยา ปริมาณน้ าท่า 
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Abstract 
In the study of river runoff, it is generally necessary to rely on data from observed 

stations, but in some basin, the number of stations does not cover the area, which impacts 
the effectiveness of water management. The objective of this study was to evaluate the 
runoff of the Yang Basin in the location where there was no observed station from basin 
outlet and sub-basin simulations of basin was analyzed by the SWAT hydrological model. 
The data which were used in this study were during 2008-2016.  The results of the runoff 
simulations were compared to the observed stations in the basin. It was also verified the 
accuracy of the model by using the statistical index such as R2 and ENS. The results showed 
that the average annual runoff from SWAT at E54 and E92 stations were 486 MCM and 706 
MCM, respectively, which were close to the observed data. The R2 and ENS values are 
between 0.79-0.83 and 0.81-0.89, respectively. For the result at the outlet simulation point, 
the average annual runoff was 769 MCM. In addition, the results showed that the outlet of 
the basin had the highest runoff when compared to the 2  observed stations, which were 
influenced by the flow of additional runoff, and SWAT was also effective for runoff 
calculations. The methodology and results of this study are expected to be useful for 
assessing the potential of the river, which will lead to the most effective planning of regional 
water resources in the basin. 
Keywords:  Yang Basin, SWAT, hydrological model, runoff 
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บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยา การเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงที่
ยาวนานและพายุที่รุนแรง โดยปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ต่อเนื่องเหล่านี้ส่งผลต่อปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าท่ี
ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง การใช้แบบจ าลองเชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
สามารถเข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
น้ าท่าบริเวณลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าห้วยหลวงในจังหวัดอุดรธานี ด้วยแบบจ าลอง
ทางอุทกวิทยา SWAT ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานและน้ าท่วมฉับพลัน 
รวมถึงเปรียบเทียบผลการจ าลองปริมาณน้ าท่า ณ จุดไหลเข้าอ่างเก็บน้ ากับสถานีตรวจวัด Kh53 บริเวณ
ตอนล่างของลุ่มน้ าห้วยหลวง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปีที่
ค านวณจาก SWAT เท่ากับ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลที่ได้มีความใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
ที่น่าพอใจ โดยแสดงจากค่า R2 และ ENS เท่ากับ 0.97 และ 0.98 ตามล าดับ ส าหรับตัวแปรที่มีผลต่อ
ปริมาณน้ าท่ามากที่สุดคือ ค่าปริมาณการไหลพื้นฐานของน้ าใต้ดิน และค่าปริมาณน้ าท่ีดินสามารถเก็บกักน้ า
ไว้ได้ ผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแบบจ าลอง SWAT ที่สามารถค านวณผลลัพธ์
ปริมาณน้ าท่าได้เป็นที่น่าพอใจ วิธีการที่ ได้แสดงในการศึกษานี้คาดว่าจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า หรืออ่างเก็บน้ าขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมส าหรับภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค-บริโภคในอนาคต 
ค าส าคัญ:  อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง แบบจ าลองทางอุทกวิทยา SWAT การบริหารจัดการน้ า 
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Abstract 
Climate change affects hydrology, long-lasting rain or severe storms. These 

continued drought and flood impacts on the runoff in the river basin flowing into the Huai 
Luang reservoir. Using numerical models to analyze problems is another way to understand 
the process of changing hydrological condition. This study was aimed at analyzing the runoff 
in the lower Huai Luang Basin that flows into the Huai Luang Reservoir in Udon Thani 
Province by using the SWAT hydrological model during the years 2007-2016, which was 
experiencing long drought and flooding,  including comparing the simulation reservoir inlet 
point with the Kh53 Lower part of Huai Luang Basin, which is positioned close to the 
simulation point. The results showed that the average annual runoff calculated from SWAT 
was 78 MCM. The results obtained were close to the observed data with a satisfactory level 
of R2 and ENS of 0.97 and 0.98, respectively. The most influential factors affecting the runoff 
were: ground water base flow and the available water capacity. The results of this study 
demonstrate the effectiveness of the SWAT model that can calculate the runoff results as 
satisfactory. The methodology presented in this study was expected to be applied to 
improve water management in the regional basin or small to large reservoir to be suitable 
for agricultural, industrial and consumer in the future.   
Keywords: Huai Luang Reservoir, Hydrological model, SWAT, Water management 
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การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดินต่อปริมาณน้ าท่า 
ด้วยแบบจ าลอง SWAT ในพืน้ที่ลุ่มน้ าพรม-เชิญ 

Impact Assessment of Land Use Change on Runoff Using SWAT Model  
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บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนชนิด
ของพืชเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่าพืชรูปแบบเดิมและการเพิ่มขึ้นของชุมชน อาจส่งผลต่อระบบอุทกวิทยา
และปริมาณน้ าท่าในพื้นที่ลุ่มน้ า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อต้องการเปรียบเทียบและอธิบายถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน้ าท่าที่แตกต่างกัน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 
ระหว่าง พ.ศ. 2550-2553 และช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 ของพื้นที่ลุ่มน้ าพรม-เชิญ ด้วยแบบจ าลอง
ทางอุทกวิทยา SWAT และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองกับปริมาณน้ าท่าจากสถานี
ตรวจวัดเขื่อนทดน้ าน้ าเชิญ ระหว่าง พ.ศ. 2550-2559 ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินทั้ง 2 ช่วงเวลา พื้นที่นาข้าว ป่าผลัดใบ แหล่งน้ า มันส าปะหลัง และพืชไร่ผสม ลดลง 24%-94%  
ในขณะเดียวกัน พื้นที่ป่าเขียวทั้งปี อ้อย และชุมชน เพิ่มขึ้นระหว่าง 21%-447% ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 
ที่ค านวณจาก SWAT ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีค่า 527 และ 277 ล้าน ลบ.ม. ตามล าดับ โดยมีผลการ
ประเมินความแม่นย าที่แสดงด้วยค่า R2 และ ENS อยู่ระหว่าง 0.61-0.65 และ 0.98-0.99 ตามล าดับ ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลจากการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าปริมาณน้ าท่าในระบบอุทกวิทยามีความแปรผนัเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รวมถึงปัจจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการศึกษาและผลที่ได้นี้จึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต 
ค าส าคัญ:  ปริมาณน้ าท่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน SWAT ลุ่มน้ าพรม-เชิญ 
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Abstract 
Changing the patterns of land use in the basin, especially the high-value cropping 

replaced the traditional crop, and the increasing of the community affected on the 
hydrologic system and runoff in the basin. The purposes of this study were to compare and 
explain the impacts of land use changing on runoff of the Phrom-Choen Basin in the two 
different times: the first phase, during 2007-2010 and the second period by the SWAT 
hydrological model and compare the efficiency of the model with the observed runoff data 
from the Nam-Choen Dam during 2007 -2017 .  The comparison results of land use in two 
periods showed that the rice fields, deciduous forest, water resources, cassava, integrated 
cropping, were decreased 24%-94%. Meanwhile, the evergreen forest, sugarcane, and urban 
area were increased between 21%-447%. The average annual runoff resulted from SWAT in 
the first and second phases were 5 2 7  and 2 7 7  MCM, respectively. The accuracy of the 
models represented by R2 and ENS ranged from 0.61-0.65 and 0.98-0.99, respectively, which 
are acceptable. The results of this study indicated that the runoff in hydrological system is 
variable due to the impact of the change in the pattern of land use for agricultural, including 
climate change factor. The approach and results obtained from this study are expected to 
be useful and applied in planning for effective and sustainable water management in the 
future. 
Keywords:  Runoff, land use change, SWAT, Phrom-Choen Basin 
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การคาดการณ์ปริมาณตะกอนในลุ่มน้ าระดับภูมิภาคด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
จากความสัมพันธ์ของน้ าฝนและน้ าท่า 

Prediction of Sedimentation in Regional Watershed Using Multi-Regression 
Analysis of Rainfall and Runoff Relationship 
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บทคัดย่อ 

ปริมาณตะกอนมีความส าคัญโดยตรงต่อศักยภาพของล าน้ า การขาดแคลนข้อมูลปริมาณตะกอน
ในพื้นที่ลุ่มน้ าขนาดเล็กเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณอาจส่งผลต่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ า
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการคาดการณ์ปริมาณตะกอนในล าน้ าใน
พื้นที่ลุ่มน้ าสงคราม จังหวัดสกลนคร ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณซึ่งอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลปริมาณตะกอน น้ าฝน และน้ าท่าจากสถานีตรวจวัด 3 สถานี คือ Kh90 Kh91 และ Kh93 
ระหว่าง พ.ศ.2548-2559 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีจาก 3 สถานีมีค่าประมาณ 35,000 
ตันต่อปี ผลการค านวณปริมาณตะกอนจากสมการที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดย
ใช้ข้อมูลระหว่าง พ.ศ.2548-2555 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
ในขณะที่การสอบเทียบผลกับข้อมูลตรวจวัดระหว่าง พ.ศ.2556-2559 ได้แสดงผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งแสดง
ได้จากค่าดัชนีสถิติ ได้แก่ R2 Ens และ PBIAS อยู่ระหว่าง 0.86-0.95, 0.98-0.99 และ 3.05%-5.26% 
ตามล าดับ นอกจากน้ี ปริมาณตะกอนได้แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นท่ีดีต่อปริมาณน้ าท่าสูงกว่าปริมาณฝน 
ระเบียบวิธีท่ีได้การศึกษานี้จึงคาดว่าจะเป็นแนวทางส าหรับการคาดการณ์ปริมาณตะกอนในล าน้ าส าหรับลุม่
น้ าขนาดเล็กที่ขาดแคลนข้อมูลหรือมีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพในอนาคต 
ค าส าคัญ:  ปริมาณตะกอน น้ าฝน-น้ าท่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ลุ่มน้ าสงคราม 
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Abstract 
Sedimentation has a direct impact on the potential of the river.  Shortage of 

sediment data in regional basin due to budget constraints may affect quantitative and 
qualitative water resource management planning.  The objective of this study was to 
establish the equation for estimation of sediment volume in the Songkram Basin,  Sakon 
Nakhon Province, by multi- regression analysis technique, which relies on sediment, rainfall 
and runoff data from the 3 observed stations include Kh90, Kh91, and Kh93, during the years 
2005-2016. The results showed that the average annual sediment load in the 3 observed 
stations were about 35,000 tons per year. The results of sediment volume from the equation 
generated by the multi- regression analysis using the data from 1997- 2012 compared with 
the observed data were remained satisfactory.  Meanwhile, the validation results with 
observed data during the years 2013- 2016 has shown great results in threshold, which 
indicates the index statistics included R2 , Ens, and PBIAS were 0 . 86- 0 . 9 5, 0. 98- 0. 99, and 
3.05%-5.26%, respectively. In addition, the sediment showed a better linear relationship to 
the runoff than the rainfall. The methodologies of this study was expected to be a guideline 
for the estimation of sediment volume in small river basins that lack data or physical 
characteristics close to the study area, which is beneficial for effective water resource 
management in the future.  
Keywords: sedimentation, rainfall-runoff, multi-regression analysis, Songkram Basin 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหีบสกัดอ้อย โดยการศึกษาสภาพปัญหาทั้ง
ก่อนและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหีบสกัดอ้อย ได้แก่ ชุดลูก
หีบ ปริมาณน้ าพรมและอุณหภูมิน้ าพรม พบว่า มีปัญหาที่ชุดแรงกดของลูกหีบแต่ละชุดไม่สม่ าเสมอและ
ปริมาณน้ าพรมไม่สอดคล้องกับอุณหภูมิของน้ าพรม โดยมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการหีบสกัดอ้อยดังนี้ 
 1) เพิ่มแรงกดของลูกหีบ จากแรงกดเฉลี่ย 1 ,730 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็น 1,810 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 
 2) เพิ่มปริมาณน้ าพรม จากปริมาณน้ าพรมเฉลี่ย 130 ตารางเมตร/วินาที เป็น 132 ตารางเมตร/
วินาที   
 3) เพิ่มอุณหภูมิน้ าพรม จาก 88 องศาเซลเซียส เป็น 90 องศาเซลเซียส  

ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข
สาเหตุของปัญหาในกระบวนการหีบสกัดอ้อย โดยประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติ และ การวิเคราะห์ผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า ประสิทธิภาพของการหีบสกัดอ้อยเพิ่มขึ้น โดย ค่าความหวานเฉลี่ยของน้ าตาล
ก่อนการปรับปรุงอยู่ที่ 10 C.C.S ภายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 12 C.C.S และประสิทธิภาพของการหีบ
สกัดอ้อยเพิ่มขึ้นจากเดิม 96.46% เป็น 97.74 % 
ค าส าคัญ:  การปรับปรุงประสิทธิภาพ หน่วยวัดคณุภาพความหวานน้ าอ้อย (C.C.S) 
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Abstract 
 This research aim is to enhance efficiency of sugar cane crushing. By studying of 
some problems in both of before and after efficiency improvement. All factors including 
the extraction of sugar cane such as Roller press set, sprayed water volume and water 
temperature were also studied. It was found that there were some problems from a series 
of pressure in each Roller press, as it was irregular, and the water temperature did not 
comply with sprayed water volume. Here were how to the productivity extraction of sugar 
cane as shown. 

1) Increase pressure of Roller press from an average pressure of 1730 lbs/square 
inch are 1810 lbs/square inch. 

2) Increases average sprayed water volume from 130 square meters / second are 
132 square meters / second. 

3) Increase the water temperature from 88 degree Celsius are 90 degree Celsius.  
 The results of the study and data were analyzed before and after efficiency 
improvement. To fix the root cause of the problems the extraction of sugar cane such. By 
applying the principles of statistical and Analysis of the results using the software package 
found to enhance the productivity extraction of sugar cane crushing increase. By the 
sweetness of the sugar before improvement is 10 C.C.S after improvement is increased  
12 C.C.S and the productivity extraction of sugar cane crushing increased from 96.46% to 
97.74%. 
Keywords: Performance improvement, Commercial cane sugar (C.C.S) 
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คุณสมบัติทางกลและการต้านทานความร้อนของอิฐบล็อกดินซีเมนต์ 
ผสมเถ้าชานอ้อยและชานอ้อย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลและความเป็นฉนวนกันความร้อนของอิฐ
บล็อกดินซีเมนต์ที่มีส่วนผสมจากวัสดุชีวมวลจ าพวกเถ้าชานอ้อยและชานอ้อย โดยมีสัดส่วนทั้งสองของ
ปูนซีเมนต์ต่อเถ้าชานอ้อย และดินลูกรังต่อชานอ้อย อยู่ที่ร้อยละ 100 :0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 
และ 50:50 โดยน้ าหนัก ตามล าดับ ผลการศึกษาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านการใช้งานโดยใช้
ปัจจัย ความแข็งแรง และคุณสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นตัวช้ีวัด จากการศึกษาพบว่าค่าการดูด
ซึมน้ าหลังจากการแช่น้ า 24 hr ตามมาตรฐาน มอก.190-2517 มีค่าเท่ากับ 22.7%-32.54 % ตามล าดับ 
ส าหรับก าลังรับแรงอัดอยู่ที่ 40-50 kg/cm2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพชนิดไม่รับน้ าหนัก และเมื่อศึกษาความ
เป็นฉนวนกันความร้อนท าให้ทราบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าชานอ้อยและชานอ้อยท าให้การถ่ายโอนอุณหภูมิ
ของอิฐบล็อกลดลง ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของปูนซีเมนต์ต่อเถ้าชานอ้อย และดินลูกรังต่อชาน
อ้อย อยู่ที่ร้อยละ 80:20 จะให้ค่าก าลังอัดสูงสุด ค่าการดูดกลืนน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และค่าการ
ต้านทานความร้อนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ค าส าคัญ:  ฉนวนกันความร้อน อิฐบล็อกดินซีเมนต์ เถ้าชานอ้อยและชานอ้อย ก าลังรับแรงอัด 
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Abstract 
This research aimed to study the mechanical properties and thermal insulation of 

the soil cement blocks which mixing the biomass materials such as bagasse ash and bagasse. 
The ratio both of cement: bagasse ash and lateritic soil: bagasse were 100 :0, 90 :10, 80:20, 
70:30, 60:40, and 50:50, respectively. For the paper usage, the strength and thermal 
insulation properties were considered. The result found that the water absorption after 
submerged for 24 hours was 22.7% - 32.54% respectively. The compressive strength was 40-
50 kg/cm2 that classified as non-load bearing type. The insulation capacity found that the 
bagasse ash and bagasse increased, the temperature of the block decreased. For the result 
of this study founded that the ratio both of cement: bagasse ash and lateritic soil: bagasse 
was 80:20, which effect of highest compressive strength, the water absorption in standard, 
and the good of thermal resistance.  
Keywords: insulation, soil cement block, bagasse ash and bagasse, compressive strength 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

100 

การศึกษากระบวนการผลิตแผน่ใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากล าต้นปาล์มน้ ามัน 
The Study Production Process Medium Density Fiberboard from Palm Oil Trunk 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากล าต้นปาล์ม
น้ ามันที่ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อน โดยน าต้นปาล์มน้ ามันอายุ 28 ปี มาแปรรูปเป็นแผ่นไม้บาง
จากไม้ปาล์มที่มีความชื้นเริ่มต้นท่ี 140 ±2 %db ปอกไม้ส่วนกลางและส่วนในสุดให้เป็นแผ่น น าไปย่อยด้วย
เครื่องตีใย โดยมีวิธีการแปรรูปไม้ 2 วิธีดังนี้ 1. น าไม้ปาล์มที่ได้จากการตีเส้นใยไปต้มเพื่อแยกสารอาหาร
ออกจากใยไม้ก่อนแล้วจึงน ามาแปรรูป และ 2. น าไม้ปาล์มที่ได้จากการตีใยมาแปรรูปโดยตรง น าไปอบแห้ง
ด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 ๐C หลังจากนั้นจึงน าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบดตัวอย่าง และผสาน
กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เข้ากับไม้ปาล์มที่บด น าไม้ที่ผสมกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮดเ์ข้าอัดร้อนด้วยเครื่องอัดไฮโดร
ลิค ที่อุณหภูมิ 130 ๐C 5 min ที่ความหนา 5 mm จากความหนาเริ่มต้นที่ 30 mm ขนาดของแผ่นไม้
ตัวอย่าง 400x400 mm พบว่าการทดสอบแรงดึง ของแบบที่ผ่านการต้มมีค่าความเค้นเฉลี่ยที่จุดคราก 
2.89778 MPa และแบบท่ีไม่ผ่านการต้มมีค่าความเค้นเฉลี่ยที่จุดคราก 1.44161 MPa ดังนั้นการผลิตไม้อัด
แบบความหนาแน่นปานกลางท่ีน าเส้นใยไม้มาต้มสามารถรับแรงต้านแรงดึงได้มากกว่าประมาณ 2 เท่า ของ
การน าเส้นใยมาขึ้นรูปโดยตรง 
ค าส าคัญ: การอัดร้อน แผ่นไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ล าต้นปาล์มน้ ามัน 
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Abstract 
 This research studied, the hot air drying process for medium density fiberboard 
(MDF) .  The 28-years-old oil palm trees.  Were processed into thin sheets of wood, with an 
initial moisture content of 140 ± 2 %db. The central wood and the top part are sheets. With 
the machine hit the fiber.  Two process methods were examined; 1.  Boiling fiber for 
extraction nutrients before process and 2. The palm the fiber directly to the process. Drying 
with hot air oven at 105 ๐ C grinded by a grinder and mixed urea formaldehyde and with 
grinding. The wood mixing urea formaldehyde were heating compressed by using a hydraulic 
at 130 ๐C for 5 min. At a thickness of 5 mm from a thickness of 30 mm. Size 400x400 mm. 
The tension results the average stress at yield point of the boiled palm sheet was 2. 89778 
MPa. While the non-boiled wood sheet was 1.44161 MPa. The tensile strength of medium 
density fiberboard from the boiled fiber was 2 time more than the non-boiling fiber. 
Keywords: Heating compressed, plywood, Medium density, Oil Palm  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกเห็ดกินได้และเห็ดพิษในประเทศไทยจากข้อมูล UCI 
เห็ดระหว่างการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (MLP) กับการใชซ้ัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  

Comparative Efficacy of the Classification of Poisons Mushrooms and Edible 
Mushrooms in Thailand from UCI Mushrooms Using Artificial Neural Networks  

and Support Vector Machine 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอ การเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพการจ าแนกเหด็กินได้และเหด็พิษในประเทศไทย
จากข้อมูล UCI เห็ดระหว่างการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (MLP) กับการใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(SVM)  
โดยข้อมลูของ UCI dataset ทีน่ ามาประมวลผลประกอบไปด้วยลักษณะ โครงสร้างของเห็ดได้แก่ ส่วนหมวก 
ส่วนครีบ ส่วนวงแหวน ส่วนล าตน้ และเยื่อหุม้หรือเปลือก ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างของเห็ดจ านวน 8124 
ชนิด เพื่อป้อนเข้าสู่ส่วนของการประมวลผลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ มีโครงสรา้งเป็น 
22-22-1 โดยโครงข่ายประสาทเทยีมนี้มีข้อมลูป้อนเข้า 22 ตัวแปร ส่วนช้ันซ่อน 22 ตัวแปรและมผีลลัพธ์ 1
 ตัวแปร ส่วนของ SVM เลือกใช้ kernel แบบ RBF เพื่อจ าแนกข้อมูล ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าการ
ใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีประสทิธิภาพในการจ าแนกเหด็กินได้ และเหด็พิษในประเทศไทยจากข้อมลู UCI 
dataset  มากกว่าการใช้ SVM แบบ RBF โดยมีค่าความถูกต้องของ MLP  ที่ 97.686%  
ค าส าคัญ:  โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ  UCI dataset ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
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Abstract 
This research presents Comparative efficacy of the classification of edible 

mushrooms and poisonous mushrooms in Thailand from UCI fungicides using artificial neural 
networks (MLPs) and support for vector machine (SVM). Nature Mushroom structures include 
the hats, the fins, the ring, the trunk and the membrane or shell. This is the structure of the 
8124 mushrooms that feed into the processing part using the diffuse neural network. The 
structure is 22-22-1. This artificial neural network contains 22 input nodes, 22 hidden nodes, 
and 1 output. The RBF kernel is used to classify data. The results of the research found that 
the use of artificial neural networks. Effective in the classification of edible mushrooms and 
poisonous mushrooms in Thailand from the UCI dataset rather than the RBF SVM, with an 
accuracy of MLP of 97.686% 
Keywords: Artificial neural network, uci data set, MLP, SVM;  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

104 

การประเมินประสทิธิภาพโพรโทคอลอาร์พีแอลส าหรับการจัดกลุ่มการสื่อสาร 
ของเซ็นเซอร์โหนดไร้สาย 
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Group of Wireless Sensor Nodes 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการประเมินประสิทธิภาพโพรโทคอลอาร์พีแอล ซึ่งเป็นโพรโทคอลส าหรับการใช้
งานในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ที่ถูกออกแบบมาส าหรับให้มีแบนด์วิดท์และมีการใช้พลังงานต่ า เหมาะกับ
การประยุกต์ใช้งานในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่มีจ านวนโหนดไม่มากและมีการเช่ือมต่อภายในเครือข่ายท่ี
ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ด้วยวิธีการสร้างการจ าลองเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจบนตัวสร้างการจ าลอง Cooja 
Simulator โดยมุ่งเน้นไปที่การประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารของเซ็นเซอร์โหนดที่ถูกจัดกลุ่มไว้ เพื่อ
หาค่าเฉลี่ยการหน่วง และค่าอัตราความส าเร็จในการส่งข้อมูล ในการประเมินประสิทธิภาพนั้น เมื่อท าการ
ก าหนดค่าหน่วงเวลา ในการส่งข้อมูลของแต่ละโหนดไปยังเกตเวย์เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งในทุกกลุ่มการสื่อสาร 
พบว่า เมื่อกลุ่มการสื่อสารของเซ็นเซอร์โหนดมีขนาดใหญ่ขึ้น จะมีผลให้ค่าเฉลี่ยการหน่วงมีค่าเพิ่มขึ้น แต่
อัตราความส าเร็จในการส่งข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นกลุ่มของการสื่อสารจะมีค่าลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความ
หนาแน่นของโหนดและจ านวนฮอปในการสื่อสารมีจ านวนมากขึ้น อีกทั้งยังพบว่า เมื่อก าหนดค่าหน่วงเวลา
ให้กับโหนดที่มีการส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์ เท่ากับ 0.9 วินาที จะมีอัตราความส าเร็จในการส่งข้อมูล เท่ากับ
ร้อยละ 100 ในทุกกลุ่มของการสื่อสารที่ท าการทดลอง 
ค าส าคัญ:  การประเมินประสิทธิภาพ โพรโทคอลอาร์พีแอล กลุ่มการสื่อสาร เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ 
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Abstract 
This research is a performance evaluation of RPL protocol by using the simulation 

of Ad hoc Network on Cooja Simulator.  The protocol was administered for the usage of 
wireless network.  The protocol was designed to include bandwidth and low power 
consumption which was suitable to be applied to the wireless network that had a few 
amounts of nodes and uncomplex connection.  The focus of the evaluation was on the 
evaluation of sensor nodes. The sensor nodes were classified into groups to find the average 
of End-to-End Delay and Delivery Ratio. In the process of the performance evaluation, when 
the speed rate of data transmission from each node to a gateway was a constant, it was 
found that the increase in communication groups of the sensor nodes caused the increase 
in the average of End-to-End Delay.  However, the Delivery Ratio of communication groups 
of the sensor nodes decreased due to the density of the nodes and the increase in the 
number of hops.  In addition, it was found that the success rate of data transmission was 
100 percent in every communication group when the Delay of nodes that transferred data 
to the gateway was set to 0.9 seconds. 
Keywords:  Performance evaluation, RPL protocol, Communication groups, 

Ad Hoc Networks 
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ระบบควบคุมอัจฉริยะของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ 
Smart Controlling System of Central Drying Room 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์แบบอัจฉริยะของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์  โดย
การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์เป็นตัวประมวลผลคุณสมบัติอากาศช้ืน และอัตราการถ่ายเท
ความร้อนภายในห้องอบแห้ง หรือที่เรียกว่า ไซโครล็อกเกอร์ ซึ่งระบบควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้อง
อบแห้งใช้หลักการเปิด/ปิดปล่องระบายอากาศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการอบแห้ง จากผลการศึกษา
พบว่า ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ก่อนการปรับปรุง เมื่อท าการทดสอบอบแห้งจะท าการปิดปล่องระบาย
อากาศประมาณ 50 min/h และเปิดปล่องระบายอากาศ 10 min/h เพื่อระบายอากาศช้ืนออกจากห้อง
อบแห้ง  จากการทดสอบก่อนปรับปรุงความช้ืนสัมพัทธ์ภายในห้องอบแห้งมีปริมาณมากกว่า 90% เป็น
ระยะเวลาประมาณ 40 min/h ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในกระบวนการอบแห้งค่อนข้างต่ า และหลังการ
ปรับปรุงได้ท าการติดตั้งระบบควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ โดยการตั้งค่าความช้ืนสัมพัทธ์ท่ี 90% ให้ท าการเปิด
ปล่องระบายอากาศ และเมื่อความช้ืนดังกล่าวลดลงเหลือ 60% ให้ท าการปิดปล่องระบายอากาศ จากการ
ทดสอบระบบหลังการปรับปรุงสามารถควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ที่ 90% ได้ระยะเวลาไม่เกิน 5 min/h 
นอกจากนี้ไซโครล็อกเกอร์ยังสามารถวิเคราะห์และแสดงผลคุณสมบัติอากาศช้ืน ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน 
รวมถึงประสิทธิภาพของห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ได้แบบเรียลไทม์ 
ค าส าคัญ: ความช้ืนสัมพัทธ์ ไซโครล็อกเกอร์ ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ ระบบควบคุมอัจฉริยะ 
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Abstract 
This research studies a smart relative humidity controller (RHC) of a centralized drying room 
by developed an AVR microcontroller of microprocessors a moist air property and heat 
transfer rate in the drying room, which is named as Psychro Logger. The RHC is set algorithm 
for controlling a released air window as on/off to performance efficiency of the drying room. 
From the study results, it could be found that the normal centralized drying room is 
normally set the operating time for on and off the released air window as 50 min/h and 10 
min/h, respectively. In addition, the testing results show relative humidity of the moist air 
at higher than 90% around 40 min/h. Which the efficiency of the drying room was lows. 
While the developed drying room could be controlled relative humidity of the moist air at 
higher than 90% less 5 min/h, by relative humidity setted at 90% higher and 60% lower. 
Moreover, the new smart controller could be shown a real time data of moist air properties, 
heat transfer rate of and drying room efficiency. 
Keywords: Relative Humidity, Psychro Logger, Centralized Drying Room, Smart Controller 

System 
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เครื่องยิงและเก็บลูกเทนนิสแบบไร้สาย 
Wireless Tennis Ball Machine 

 
พรประสิทธิ์ เกิดรตันศักดิ์ อนุชา ทรัพย์ภูต ีและ รัฐพงษ์ สุวลักษณ*์ 

Ponprasit Kerdrattanasak, Anucha Subpootee and Rattapong Suwalak* 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus  

* Corresponding author: rattapong.su@kmitl.ac.th 
 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้น า เสนอ เครื่ อ งยิ งและเก็บลูก เทนนิสแบบไร้สายที่ ใ ช้การท างานของ ชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับควบคุมการยิงและเก็บลูกเทนนิส โดยอาศัยทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็ก
ไทล์มาใช้ในการยิงลูกเทนนิส และใช้รอกเป็นกลไกในการเก็บลูกเทนนิส นอกจากน้ีเครื่องสามารถท างานได้ 
2 ระบบ คือระบบแมนนวลและระบบตั้งโปรแกรมการยิงแบบอัติโนมัติในระนาบแนวนอนในช่วงมุม  
-45 องศา ถึง 45 องศา และในระนาบแนวตั้งในช่วงมุม 0 องศา ถึง 60 องศา ได้ จากผลการทดสอบ พบว่า
เครื่องยิงและเก็บลูกเทนนิสสามารถยิงได้ระยะทางไกลที่สุดเท่ากับ 25 เมตร และสามารถควบคุมองศา 
การยิงลูกเทนนิสทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ความเร็วของการยิง ชุดเก็บลูกเทนนิส รวมถึงการเคลื่อนที่ของ
เครื่องเพื่อใช้ในการเก็บลูกเทนนิสผ่านรีโมทไร้สายได้ ดังนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตาม 
ความต้องการของผู้ฝึกหรือผู้หัดเล่นเทนนิสได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ:  เครื่องยิงและเก็บลูกเทนนิส ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบไร้สาย 
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Abstract 
This paper proposes the wireless tennis ball machine using a microcontroller to 

control the firing and collecting of the tennis ball.  The firing technique is based on the 
projectile theory.  The pulley mechanism is applied to collect the tennis ball.  In addition, 
the machine can be operated into 2 systems, i.e. a manual system and an automatic system 
that is programmed for shooting angle from - 45 to 45 degrees and 0 to 60 degrees in the 
horizontal plane and the vertical plane, respectively.  From the measurement results, the 
tennis machine has a maximum shooting range as 25 meters and it can be controlled the 
firing angle in both horizontal and vertical plane, the shooting speed, collecting part, and 
the movement of the machine to collect the tennis ball via wireless remote.  Therefore, it 
can apply for trainer or the beginning as well. 
Keywords: Tennis ball machine, Microcontroller, Wireless system 
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เครื่องเพาะปลูกและจัดการพืชแนวตั้งในอาคารแบบอัตโนมัติ 
Vertical Planting Machine in Buildings 

 
ภราดร หมื่นนุสิทธิ ์อโนชา เหล่าเคน และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ์* 

Paradon Munnusit, Anocha Hlaoken and Rattapong Suwalak* 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus 

* Corresponding author: rattapong.su@kmitl.ac.th 
 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ น้ า ความช้ืน และอากาศ จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางการเกษตร ดังนั้นเพื่อความสะดวกสบาย และการควบคุมคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรจึง
จ าเป็นต้องมีการดูแลตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีในเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงมีการน าเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยน
ฟาร์มเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมให้เป็นฟาร์มเกษตรกรรมแนวตั้ง บทความนี้น าเสนอเครื่องต้นแบบส าหรับ
เพาะปลูกพืชที่มีระบบควบคุมหัวปลูก และรดน้ าแบบอัตโนมัติส าหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับพืชผักสวนครัว เช่น ผักสลัด ผักชี กระเพรา และ
คะน้า เป็นต้น โดยเครื่องต้นแบบนี้มีขนาดความยาว 100 เซนติเมตร ความกว้าง 60 เซนติเมตร และความ
สูง 200 เซนติเมตร สามารถปลูกพืชพร้อมกันได้จ านวน 64 กระถาง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยสามารถสั่งปลูก และตั้งเวลาในการรดน้ า หรือส่งค่าความช้ืนในดินผ่านสายยูเอส
บีไปยังส่วนประมวลผลกลางของระบบส าหรับการตัดสินใจรดน้ าแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความชื้นในดินตามที่
พืชแต่ละชนิดต้องการได้ 
ค าส าคัญ:  ฟาร์มปลูกพืชแนวตั้ง เซ็นเซอร์ ความช้ืนในดิน 
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Abstract 
Environmental factors, such as temperature, water, humidity and air, will affect to 

agricultural processes. For the convenience and the quality of the farmer's product, the 
controlling and monitoring of environment is essential to obtain a good qualitative and 
quantitative product. Therefore, the electronic technology has been applied to transform a 
traditional agriculture into an automatic vertical agriculture. This paper proposes the 
prototype of the automatic planting machine using the seeding and watering devices to 
continuous control the appropriate environment. The machine has the overall dimensions 
of 100 cm × 60 cm × 200 cm and it can plant the most 64 pots at the same time. This 
machine can be applied for planting a home-grown vegetable such as Vegetables, Coriander, 
Basil, and Chinese kale. Furthermore, this machine can be controlled by the computer for 
plant and water with the timer or the soil moisture is transmitted through the USB cable to 
the central processing unit in the automatic watering system to determine the soil moisture 
as according to each plant. 
Keywords: Vertical farm, Sensor, Soil moisture 
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การพัฒนาสิ่งประดษิฐ์เพื่อดักเก็บขยะที่ถูกพัดพามากบัคลื่นบริเวณชายหาด 
Development of an Invention for Waste Trap on the Beach 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการพัฒนาต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการดักเก็บขยะที่
ถูกคลื่นพัดพามาบริเวณชายหาดตลอดจนผลการใช้งานเครื่องต้นแบบจ าลอง สิ่งประดิษฐ์ออกแบบภายใต้
หลักการจัดท าได้ง่าย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมา 4 ชนิดที่
แตกต่างกัน ได้แก่ เครื่องดักขยะผิวดินรับขยะ 2 ทาง เครื่องดักขยะลอยน้ า เครื่องดักขยะพลิกตามคลื่น 
และเครื่องดักขยะลอยน้ าแบบรับขยะ 2 ทาง ทดสอบปัจจัยปริมาณขยะที่ดักได้จากขยะที่ถูกพัดพามากับ
คลื่นภายในอ่างก าเนิดคลื่น ใช้ขี้เลื่อยขนาดระหว่าง 2.38-4.75 มม. ปริมาณ 0.3 กก. ต่อการทดลองเป็น
ตัวแทนขยะทะเลขนาดเล็ก ผลการทดลองพบว่าเครื่องดักเก็บขยะลอยน้ าแบบรับขยะ 2 ทาง สามารถเก็บ
ขยะที่ถูกพัดพามากับคลื่นได้มากที่สุดถึงร้อยละ 29.33 เนื่องจากขยะขนาดเล็กส่วนใหญ่มีการพัดพามากับ
ผิวน้ าทะเลและมีการพัดพากลับในช่วงถอยกลับท าให้ขยะสามารถเข้าสู่แบบจ าลองได้ 2 รอบ แบบจ าลอง
ดังกล่าวจะถูกน าไปสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อใช้ในการทดสอบในสถานท่ีจริงต่อไป  
ค าส าคัญ:  การดักขยะทะเล การจ าลองคลื่น ขยะชายหาด ต้นแบบสิ่งประดิษฐ ์
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Abstract 
The purpose of this paper is to report the development of an invention prototype 

for entrapping waste which is washed up on to beaches by the action of ocean waves. 
Results of testing of the prototype model are presented as well.  

Prototypes were designed under the principles of being cheap to construct, easy 
to build and efficient in use. There were four different prototypes developed and these 
were:  

- a 2-way waste trap positioned on the beach,  
- a floating waste trap,  
- an automatic waste trap for incoming waves and 
- a floating waste trap model with 2 way access.  
Each prototype was tested for the quantity of waste that could be efficiently 

trapped in the wave generation tank. For the purpose of the experiment, 0.3 kg of coarse 
sawdust was used to represent floating waste. The size of the particles ranged between 2.38 
to 4.75 mm. The result of this study revealed that the floating waste trap model with 2 way 
access can collect up to 29.33 percent of the waste carried by the wave action.  
The reason being that most waste floating on the ocean surface can move back to the 
waste trap when the wave drains from the beach. It is planned to use this model to make 
a large prototype and test it at a beach in the future. 
Keywords: Ocean waste trap, Wave modeling, Beach waste, Invention prototype 
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การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างของชั้นไอโอโนสเฟียร์ในช่วงที่มีผลกระทบ
ของสุริยะมากที่สุดของวัฏจักรสุริยะที่ 24 ส าหรับระบบดาวเทียมน าทางสากล 

Variations of Bottomside Thickness Parameter of Ionosphere During the Solar 
Maximum of 24th Solar Cycle for Global Navigation Satellite Systems 

 
สัพพัญญู สารพันธ์ ปณุยวีร ์จามจรีกลุกาญจน์* ศรัญ ดวงสุวรรณ และ อุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล 

Sappanyoo Sarapan, Punyawi Jamjareegulgarn*, Sarun Duangsuwan,  
and Udomsit Tangtrakunphaisan 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus  
* Corresponding author: chjamjar@hotmail.com 

 

 
บทคัดย่อ 

บทความศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างของช้ันบรรยากาศไอโอโนส
เฟียร์ในช่วงที่มีผลกระทบของสุริยะมากที่สุดของวัฏจักรสุริยะที่ 24 (ปี 2013 - 2014) ส าหรับระบบ
ดาวเทียมน าทางสากล โดยค่าข้อมูลที่วัดได้จริงจากสถานีสังเกตการณ์ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จ านวน 
12 สถานีในฐานข้อมูล GIRO ถูกน ามาศึกษาและละติจูดถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 0–20, 20-40, 
40–60 และสูงกว่า 60 นอกจากนี้ ค่าข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูอิควินอกซ์, ฤดูร้อน
และฤดูหนาว ในที่นี้ ค่าพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างของแต่ละโซนจะถูกหาค่าจากสมการที่น าเสนอ แล้ว
ค่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างในแต่ละวันและในแต่ละฤดูกาลของทั้ง 12 สถานีจะ
ถูกเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องดิจิซอนด์ ผลจากการศึกษา พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความหนาด้านล่าง
ที่ค านวณได้จากสมการที่น าเสนอ (B2bot_Pro) มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนและมีค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่
สังเกตได้ (B0_obs) ผลต่างสัมบูรณ์ของค่าพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างในฤดูร้อนมีค่า 0.09-25.11 
กิโลเมตร ในขณะที่ ผลต่างสัมบูรณ์ในฤดูอิควินอกซ์และฤดูหนาวมีค่า 0.03 -16.46 กิโลเมตร และ  
0.02-22.49 กิโลเมตร ตามล าดับ ค่าพารามิเตอร์ความหนาด้านล่างที่น าเสนอในงานวิจัยนี้เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการค านวณหาทั้งค่า TEC และค่าเวลาประวิงของสัญญาณจีพีเอสโดยประมาณส าหรับการระบุ
ต าแหน่งของเครื่องรับ GNSS และการท านายภัยพิบัติได้ 
ค าส าคัญ:  ฐานข้อมูลกิโล พารามิเตอร์ความหนาด้านล่าง ระบบดาวเทียมน าทางสากล 
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Abstract 
This paper studies the variations of bottomside thickness parameter of ionosphere 

during the solar maximum of 24th solar cycle (year 2013 – 2014) for global navigation satellite 
systems. The data observed from twelve ionospheric monitoring stations in GIRO (Global 
Ionospheric Radio Observatory) database are studied and the geographic latitudes are 
divided into four zones such as 0–20, 20-40, 40–60, and higher than 60. The 
retrieved data are grouped into three seasons (herein, season consideration regarding to the 
north hemisphere), i.e., equinox, summer, and winter. Here, the bottomside thickness 
parameters of each zone are computed using the proposed equations. Afterwards, the 
diurnal and seasonal variations of the bottomside thickness parameters of all twelve stations 
are compared with those obtained from Digisonde. The studied results show that the 
bottomside thickness parameters computed using the proposed equation (B2bot_Pro) have 
similar trends as well as nearby values with the observed ones (B0_obs). The absolute 
differences of all stations in summer season range from 0.09 – 25.11 km. Meanwhile, the 
absolute differences in equinox and winter seasons cover from 0.03 – 16.46 km and 0.02 – 
22.49 km, respectively. The bottomside thickness parameter proposed in this research is an 
alternative method to compute approximately both the TEC and the GPS propagation delay 
for GNSS receiver positioning and disaster prediction.  
Keywords: GIRO database, Bottomside thickness parameter, Global navigation satellite 
                systems 
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การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ 
ร่วมกับระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน 

Energy and Exergy Costings of an Organic Rankine Cycle Combined with  
an Absorption Chiller 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยด้านพลังงานและเอ็กเซอร์จีของวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ร่วมกับระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน  โดยระบบการท างานร่วมดังกล่าวประกอบด้วย 3 
รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ใช้ระบบท าความเย็นแบบดูดกลืนมาระบายความร้อนแทนเครื่องควบแน่นในวัฏ
จักรแรงคินสารอินทรีย์ รูปแบบที่ 2 ใช้ระบบท าความเย็นแบบดูดกลืนมาลดอุณหภูมิสารท างานบริเวณ
ทางออกของกังหัน และรูปแบบที่ 3 ใช้ระบบท าความเย็นแบบดูดกลืนมาลดอุณหภูมิสารท างานก่อนเข้า
เครื่องควบแน่น และใช้น้ าเย็นระบายความร้อนร่วมกับหอระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่น ซึ่งสารท างาน
ที่ใช้ในวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ คือ R-245fa และคู่สารท างานที่ใช้ในระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน คือ 
สารละลายแอมโมเนีย-น้ า จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการท างานร่วมที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบที่ 3 
โดยมีค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยด้านพลังงานและเอ็กเซอร์จีเท่ากับ 3.62 และ 5.64 Bath/kWh 
ตามล าดับ ในขณะที่รูปแบบที่ 2 มีค่าเท่ากับ 3.68 และ 5.86 Bath/kWh ตามล าดับ และรูปแบบท่ี 1 มีค่า
เท่ากับ 3.85 และ 6.34 Bath/kWh ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ ระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยด้าน

พลังงานและเอ็กเซอร์จี แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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Abstract 
In this study, energy and exergy costings of an organic Rankine cycle (ORC) 

combined with an absorption chiller are presented. The combined units have been 
presented 3 models to compare the thermal performance. The first model presents the 
absorption system as the ORC condenser, the second model represents technique for 
reducing working fluid temperature leaving the ORC expander and the third model shows 
the absorption system combined with the cooling tower to reducing temperature working 
fluid at the ORC condenser. R-245fa is selected as working fluid of the ORC system, while 
the absorption system uses an ammonia-water (NH3-H2O) solution. From the study results, 
the optimal combined system was model number 3. Energy and exergy costings of the 
model 3 were 3.62 and 5.64 Bath/kWh, while the model 2 were 3.68 and 5.86 Bath/kWh 
and the model 1 illustrated 3.85 and 6.34 Bath/kWh, respectively. 
Keywords: Organic Rankine cycle, Absorption chiller, Energy costing, Exergy costing, 

Mathematical model 
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การวิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ด้วยเชื้อเพลิงขยะติดเชื้อ  
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลล าปาง 

Energy Costing of Organic Rankine Cycle Using Medical Waste  
A Case Study: Lampang Hospital 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานของการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ 
และเช้ือเพลิงขยะติดเช้ือซึ่งอ้างอิงข้อมูลปริมาณขยะของโรงพยาบาลล าปาง ในการศึกษาได้ท าการพัฒนา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Refprop ส าหรับการประเมินศักยภาพด้านพลังงานและ
เศรษฐศาสตร์ จากผลการจ าลองทางคณิตศาสตร์พบว่า เมื่อน าขยะติดเช้ือปริมาณ 750 kg/day ของ
โรงพยาบาลล าปางมาท าการอบแห้งโดยโรงเรือนพลาสติกเป็นระยะเวลา 1 วัน เช้ือเพลิงขยะอบแห้งมีค่า
ความร้อนต่ า 24.19 MJ/kg และเมื่อป้อนเช้ือเพลิงขยะในอัตรา 39.47 kg/h ให้แก่ระบบผลิตไฟฟ้า พบว่า 
วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 25 kWe ที่ใช้สารท างาน R-245fa มีประสิทธิภาพด้านความร้อน 8.22 % 
ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า ต้นทุนการผลิตเช้ือเพลิงขยะอบแห้งมีค่า 3.185 Baht/kgMCW 
และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเท่ากับ 6.556 Baht/kWh  
ค าส าคัญ: เชื้อเพลิงขยะติดเช้ือ วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ พลังงานทดแทน 
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Abstract 
This research studies levelized electricity cost (LEC) of organic Rankine cycle (ORC) 

and medical waste fuel, which refers the medical waste data of Lampang hospital. The 
mathematical model is developed in this study by using Refprop program for evaluating 
energy and economic potentials. From the simulation results, it could be found that when 
medical waste of Lampang hospital at around 750 kg/day was heated by greenhouse drying 
room as 1 day, the dried medical waste shown low heating value at 24.19 MJ/kg. Moreover, 
when the waste fuel of 39.47 kg/h was supplied to electricity machine, the  
25 kWe ORC unit with using R-245fa as refrigerant revealed energy efficiency of 8.22%.  
In economic results, it could be found that levelized cost (LC) of the dried medical waste 
fuel was 3.185 Baht/kgMCW and the LEC was 6.556 Baht/kWh.  
Keywords: Medical waste fuel, Organic Rankine cycle, Renewable energy.  
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การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการเดือดแบบพูลของเมทิลแอลกอฮอล์ 
โดยติดตั้งใบหมุนที่เหนือพื้นผวิให้ความร้อน 

Pool Boiling Heat Transfer Enhancement of Methyl Alcohol with The Rotating 
Blade Installed Above A Heating Surface 

 
วศินธุ์ จิตระถิ่น *  และ อดิเรก สรุิยะวงศ ์

Wasin Chitrathin* and Adirek Suriyawong 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus 

* Corresponding author: ice1077kk@hotmail.com 
 

 
บทคัดย่อ 

การทดสอบการถ่ายเทความร้อนของการเดือดแบบพูลของเมทิลแอลกอฮอล์บนพื้นผิวให้ความ
ร้อนที่ท ามาจากทองแดงโดยท าการติดตั้งใบหมุนไว้เหนือพื้นผิวให้ความร้อน ใบหมุนท าจากวัสดุทองแดงมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ความยาว 50 มม.   แกนของใบหมุน 5 มม. และมุมใบ 90o.   จ านวนใบ
ของใบหมุนที่ใช้ท าการทดลองเท่ากับ 2  3 และ 4   การทดสอบเพื่อศึกษาผลของจ านวนใบและระยะห่าง
ระหว่างพื้นผิวให้ความร้อนกับใบหมุน (LSB) ที่มีต่อค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน   จากผลการทดสอบ
พบว่าใบหมุนชนิด 4 ใบ ให้ค่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงกว่าใบหมุนชนิด 3 และ 2 ใบ 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบที่จ านวนใบเดี่ยวกัน LSB เท่ากับ 5 มม. ให้ค่าค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงกว่า LSB เท่ากับ 15 และ 25 มม.   เพราะว่า LSB น้อยลงท าให้มีโอกาส
มากที่ฟองจะไปปะทะใบหมุน 
ค าส าคัญ :  การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน, เมทิลแอลกอฮอล์, ใบหมุน 
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Abstract 
This study examined the nucleate pool boiling heat transfer of methyl alcohol on 

a copper heating surface with rotating blades installed above the heating surface. The 
rotating blades were made from copper material, with a diameter of 30 mm, a length of 50 
mm, a core of 5 mm, and a blade angle of 90°. The number of blades in this experiment 
varied between 2, 3, and 4. The study examined the effects of a varying number of blades 
and the distance between the heating surface and rotating blades (LSB) on the pool boiling 
heat transfer coefficient. The results show that, the rotor with four blades produced a higher 
heat transfer coefficient than those with three and two blades, respectively. Moreover, when 
compared with the equivalent number of blades, the LSB of 5 mm produced a higher heat 
transfer coefficient than the LSB of 15 or 25 mm. This is because the decreased LSB provided 
more chance for the bubbles to buffet the rotating blades. 
Keyword:  Heat transfer enhancement, Methyl alcohol, Rotating blade 
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ระบบปรบัอากาศของเคสคอมพิวเตอร์โดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค 
Air Conditioning System of Computer Case by Thermoelectric Sheet 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองระบบปรับอากาศของเคสคอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์เทอร์โม
อิเล็ก ทริคแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริคถูกใช้เพื่อสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิด้านเย็นและด้านร้อน ด้านเย็น
ของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริคถูกติดตั้งฮีตซิงค์เพื่อดูดซับความร้อนจากเคสคอมพิวเตอร์ และด้านร้อนของแผ่น
เทอร์โมอิเล็กทริคถูกติดตั้งฮีตซิงค์เพื่อระบายความร้อนออกจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริคไปสู่สิ่งแวดล้อม เคส
คอมพิวเตอร์มีขนาด 450x395x240 ลูกบาศก์มิลลิเมตร อุปกรณ์สร้างภาระการท าความเย็นถูกติดตัง้ภายใน
เคสคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบได้ท าการปรับเปลี่ยนค่าภาระการท าความเย็น 32, 110, 137 และ 376 
วัตต์ จากผลการทดลองพบว่าเมื่อค่าภาระการท าความเย็นเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าอุณหภูมิภายใน เคส
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังพบอีกว่าเมื่อภาระการท าความเย็นเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่า COP ของระบบ
ลดลง เนื่องจากอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริคสูงขึ้นเป็นผลท าให้ความสามารถในการสร้างความ
แตกต่างของอุณหภูมิด้านร้อนและด้านเย็นของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริคลดลง 
ค าส าคัญ: ระบบปรับอากาศ เทอร์โมอิเล็กทริค เคสคอมพิวเตอร์  
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Abstract 
This research presents an experimental study on the air conditioning system of 

computer case by thermoelectric sheet. The thermoelectric sheet are used the temperature 
difference of cold side and hot side. The cold side of thermoelectric sheet was installed 
the heat sinks with the heat absorption of computer case, and the cold side of 
thermoelectric sheet was installed the heat sinks with heat removing from  
a thermoelectric sheet into a surrounding. The computer case volume is 450x395x240 cubic 
millimeter. The apparatus of cooling loads generation was installed in the computer case. 
The cooling loads tested with various concentrations of 32, 110, 137 and 376 Watts.  
The experimental results show that the temperature inside computer case decreased with 
the cooling loads increasing. Moreover, the results also indicate that the COP decreased 
with the cooling loads increasing, because the temperature of computer case increased with 
decreasing the temperature different of cold side and hot side. 
Keywords: Air conditioning system, Thermoelectric, Computer case  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพังทลายของคันดินเนื่องจากน้ ารั่วซึมระหว่างรอยต่อของท่อ 
ท าการจ าลองการรั่วซึมโดยใช้แบบจ าลองกายภาพของคันดินที่มีความเชื่อมแน่น โดยใช้ความหนาแน่นแห้ง
ในการบดอัดคันดิน 1.51 g/cm3 ความลาดชันคันดินแนวดิ่งต่อแนวราบ 1:2 ท าการวางท่อลอดขนาด 2.54 cm. 
ผ่านใต้คันดินซึ่งกว้าง 95 cm. โดยวางแนวท่อเป็นแนวราบติดกับพ้ืนทางน้ าและวางไว้ติดกับก าแพงใสเพื่อ
สังเกตลักษณะการกัดเซาะที่เกิดขึ้นได้ การกัดเซาะภายในเกิดขึ้นเมื่อน้ าไหลผ่านช่องเปิดของรอยรั่วซึมท่อ
ภายในคันดิน การทดลองสิ้นสุดลงเมื่อน้ ากัดเซาะคันดินจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะใช้เวลาในการทดลอง
ประมาณ 15 ช่ัวโมง จากนั้นท าการวิเคราะห์หารูปแบบของการถูกกัดเซาะและลักษณะของคันดินที่
เปลี่ยนไป  
 ผลการทดลองพบว่าเมื่อน้ าเกิดการรั่วซึมระหว่างท่อลอด การกัดเซาะแบบหมุนวนจะเกิดขึ้น
ภายในคันดิน ท าให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ภายในคันดิน และเมื่อโพรงดังกล่าวเต็มไปด้วยน้ า จะเกิดการรั่วซึม
ไปทางด้านท้ายคันดินและท าให้คันดินแตกเป็นรูโพรงขนาดใหญ่ และมีอัตราการไหลเพิ่มสูงขึ้นทันที ท าการ
ตรวจวัดปริมาตรดินที่ถูกกัดเซาะได้ถึงร้อยละ 40 ของปริมาตรดินเดิม และการกัดเซาะภายในที่เกิดขึ้นจะ
เกิดขึ้นมากในดิ่งมากกว่าแนวด้านราบ 
ค าส าคัญ:  แบบจ าลองกายภาพ การไหลซึม การพังทลายของคันดิน การรั่วซึมของท่อ การกัดเซาะภายใน 
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Abstract 
The aim of this research was to analyze the behavior of embankment breaches 

caused by leaking drainage pipes. This research used a physical model to analyze the 
breaching of a homogeneous embankment with a compacted dry soil density of 1.51 g/cm3. 
The embankment slope was 1:2 representing the rise over the horizontal.  A 2.54 cm 
diameter pipe culvert was constructed, in segments, through embankment which measured 
95 cm at the base. The pipe was positioned close to the transparent observation wall to 
enable the behavior of the breach to be filmed for analysis. Internal erosion occurred when 
water flowed through an opening of pipe, leaking into the embankment. The experiment 
was deemed to be completed when erosion no longer occurred in the embankment. The 
embankment breach was then evaluated and its shape of was recorded and analyzed.   
 The results show that vortex erosion occurred inside the embankment when water 
leaked from the pipe joint. The erosion formed a large hole in the embankment near the 
joint. The water then seeped, from the hole, downstream to the outer slope at the base of 
the embankment. The volume of soil that was eroded was more than 40 percent of the 
volume of the embankment. It was observed that the internal erosion occurred at a faster 
rate than the lateral expansion of the internal erosion. 
Keywords: Physical model, Seepage, Embankment breach, Pipe leaking, Internal erosion 
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บทคัดย่อ 

โดยทั่วไปการผลิตเสาไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟน มีการใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลัก แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า
คอนกรีตเป็นวัสดุที่มีจุดด้อยตรงที่เป็นวัสดุเปราะ มีความสามารถในการรับแรงดึงต่ าและทนต่อแรงกระแทก
ที่จ ากัด เราจึงเห็นปัญหาจากเสาไฟฟ้าหักโค่นหรือล้มเป็นจ านวนมากในแต่ละเหตุการณ์โดยปัจจัยที่มา
กระท าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า รถเกี่ยวสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสาร ต้นไม้ล้มทับเสา
หรือสายไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลกระทบให้เสาไฟฟ้าเกิดการหักโค่นหรือล้มในต้นที่ถูกแรงกระท าตรงและหัก
โค่นในเสาไฟฟ้าข้างเคียงรวมแล้วเป็นจ านวนมาก ก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทั่วไป ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือเพื่อศึกษาพฤติกรรม Post-cracking และต าแหน่งการหักของ
เสาไฟฟ้าคอนกรีตโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ศึกษาการเสริมก าลังให้เสาไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งการหักโค่น
จากใกล้ฐานให้อยู่สูงขึ้น ด้วยวัสดุ CFRP แบบผ้า (Fabric) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเสริมก าลังของ
เสาไฟฟ้าคอนกรีตต้นที่ตั้งอยู่ ขอบเขตการศึกษาเป็นการใช้วัสดุ CFRP แบบ Fabric roken ชนิด Carbon 
ในการเสริมก าลังให้เสาไฟฟ้า จ าลองเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสาอัดแรงแบบ (Pre-Stressed Process) ตามขนาด
มาตรฐานของ กฟน และท าการวิเคราะห์หาความเค้นท่ีเกิดขึ้นในเสาไฟฟ้า การวิเคราะห์จะใช้หลักการและ
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยการสร้างโมเดลเพื่อใช้หาผลวิเคราะห์ในระดับ Bi-Linear การวิเคราะห์จะหา
ต าแหน่งของความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในเสาไฟฟ้า เพื่อท านายการหักโค่นของเสาไฟฟ้าด้วยโมเดลจ าลอง
โครงสร้างและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางไฟไนต์เอลิเมนต์  การวิเคราะห์ให้แรงกระท าเกิดที่ปลายเสา  
โดยผลการวิเคราะห์ของเสาไฟฟ้าที่พันวัสดุ CFRP จะพบว่าความเค้นสูงสุดขยับจากโคนเสาสูงขึ้นอยู่บน
ระยะที่พันด้วยวัสดุ CFRP ในขณะที่ระยะการเคลื่อนตัวสูงสุดยังคงเกิดที่ปลายเสาไฟฟ้าในต าแหน่งที่แรง
กระท า 
ค าส าคัญ:  แรงกระแทก คาร์บอนไฟเบอร์ ความเปราะ ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
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Abstract 
In general, the manufacturing of electrical poles according to the MEA standard has 

used concrete as the main material. By the reasons that concrete has a weakness in being 
brittle material, lower tensile strength and limit in impact force, we then see the problems 
from broken electrical poles in numbers from each incidents. Each events mostly caused 
by the accidents of car crash to electrical pole, car hook the cables or communication 
cables, trees fell on poles or cables, etc. This affect the electrical poles were broken with 
the pole that were direct impact and fall down in numbers of poles which caused the 
damage to life and property of the public. The purpose of this thesis is to study the post-
cracking behavior and the position of broken poles by Finite Element method, also to study 
the strengthening to change the location of the fracture close to the base to be higher with 
the CFRP fabric materials, and to be the guideline to improve the strengthening for the 
concrete electric pole. The scope of study is to use CFRP fabric materials to strengthen the 
electrical poles, modeling of prestressed concrete poles according to the design of the MEA 
and to analyze the stresses happened with electrical poles. The analysis will use the Finite 
Element program to build the model and use it for the analysis in Bi-Linear analysis, the 
analysis is to determine the location of maximum stress occurred in the poles and to predict 
the broken electrical poles by analysis model by using the Finite Element program. Analysis 
gives the forces at upper part of pole. The result of analysis of electric poles wrapped by 
CFRP materials are found that the stress was moved from the base of the column to position 
above the CFRP materials while Displacement still happened at the top of the electrical 
pole where the force was given. 
Keywords: Impact Force, CFRP, Brittle, Finite Element 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้การอบแห้งแบบอินฟราเรดรว่มกับอากาศรอ้นเพื่อลดค่าพลังงาน
จ าเพาะของการอบแห้งยางพาราแผ่น การทดสอบเริ่มโดยการน ายางพาราแผ่นความช้ืนเริ่มต้น 25%  
(dry basis, d.b.) ขนาดความหนา 3 mm กว้าง 12.5 cm และยาว 30 cm อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 60 และ 
70ºC ความเร็วอากาศ 0.7 m/s อบแห้งจนกระทั่งแผ่นยางมีความช้ืนลดลงเหลือ 3.0% (dry basis) 
เปรียบเทียบกับการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมกับอากาศร้อนและแบบการอบแห้งแบบอินฟราเรดเพียง
อย่างเดียวโดยหลอดอินฟราเรดที่ใช้มีขนาด 150 และ 300 W ผลการศึกษาจ านวน 2 ซ้ า พบว่า การอบแห้ง
แบบอินฟราเรดร่วมกับอากาศร้อนให้อัตราการอบแห้งสูงที่สุด สภาวะการอบแห้งแบบอินฟราเรด 300 W 
ร่วมกับอากาศร้อน 70oC ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นท่ีสุดและใช้พลังงานจ าเพาะต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการอบแห้งด้วยอากาศร้อนและการอบแห้งแบบอินฟราเรดเพียงอย่างเดียว 
ค าส าคัญ: ยางพาราแผ่น อินฟราเรด การอบแห้ง 
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Abstract 
 The objective of this research was to use the infrared drying combined with hot air 
for reducing the specific energy consumption (SEC) of para rubber sheet. The 3 X 12.5 X 30 
cm3 para rubber sheet with initial moisture content of 25% (dry basis, d.b.) was dried using 
the drying temperatures of 50, 60 and 70ºC and air velocity of 0 . 7  m/s until the moisture 
content of para rubber sheet reached 3.0% (dry basis). This drying method was compared 
with the para rubber sheet dried by infrared drying combined with hot air and the para 
rubber sheet dried by infrared drying. The wattages of infrared lamp which was used in this 
study were 150 and 300 W. The duplicated experimental result showed that the drying using 
the infrared drying combined with hot air provided the highest drying rate. When comparing 
among drying method, the shortest drying time and the lowest SEC were occurred when 
using the infrared drying combined with hot air at 300 W infrared lamp and 70ºC hot air 
drying temperature. 
Keywords: Para rubber sheet, Infrared, Drying 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาผลของความโค้งและทิศทางการวางตัวของท่อขดเกลียวท่ีมีผลต่อลักษณะของการ
ไหลแบบสองสถานะระหว่างการไหลของน้ าและอากาศในท่อไมโครแชนแนล โดยการสร้างภาพการไหลได้
ด าเนินการในส่วนของท่อทดสอบที่ท าจากท่อสแตนเลสที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 มิลลิเมตร 
ส าหรับรูปแบบการไหลที่เกิดขึ้นท าการบันทึกข้อมูลรูปแบบการไหลด้วยกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ระบบ
แสงสว่าง ซึ่งผลจากการทดลองเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับท่อตรงพบว่าท่อขดเกลยีวท าให้เกิดรปูแบบการไหล
ที่แตกต่างกัน ซึ่งมี 6 รูปแบบการไหลที่พบในท่อขดเกลียวประกอบไปด้วย การไหลแบบฟองอากาศ การ
ไหลแบบหัวกระสุน การไหลแบบคอคอด การไหลแบบเกลียว การไหลแบบปั่นป่วน และการไหลแบบวง
แหวน โดยความแตกต่างของรูปแบบการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรูปทรงของท่อที่แตกต่างกันท้ัง 2 ประเภทเป็น
ผลเนื่องมาจากผลของแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นในท่อขดเกลียว ส าหรับรูปแบบการไหลที่ได้น ามาพัฒนาสร้างแผน
ที่รูปแบบการไหลโดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับแผนที่รูปแบบการไหลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยท่านอื่น
  
ค าส าคัญ: รูปแบบการไหล การไหลในท่อขดเกลียว การไหลแบบสองสถานะ 
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Abstract 
 The effects of curvature helical coil and orientation on flow characteristics during 
two-phase air-water flow in circular micro-channel was experimentally conducted in this 
work. The flow visualization was carried out in the test section made of stainless steel tube 
with inner diameter of 1 mm. Flow patterns data were observed and recorded by camera 
and lighting system. In comparison to straight tube, the helical coil induces the different 
flow patterns. There were 6 flow regimes observed from the helical coil, which included 
bubbly flow, slug flow, throat-annular flow, skewered flow, churn flow and annular flow. 
The differences in flow patterns between the two channel configurations may be due to 
the presence of centrifugal force existing in the helical coil. The flow patterns data was used 
to develop flow regime map. The data was also compared to the map developed by other 
researchers. 
Keywords: Flow patterns, Flow in helical coils, Two-phase flow  
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บทคัดย่อ 

ไข่เค็มเป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคกันมากและสามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายชนิด ไข่
เค็มที่พบในท้องตลาดมักผลิตจากกรรมวิธีแช่ในน้ าเกลือ หรือการพอกไข่ด้วยดินผสมเกลือ ซึ่งใช้ระยะ
เวลานานประมาณ 21 วัน งานวิจัยนี้จึงพัฒนากรรมวิธีแบบแช่ไข่ในน้ าเกลือรวมเข้ากับการเพิ่มความดันลม
แบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดระยะเวลาในการผลิตและควบคุมคุณภาพของไข่เค็ม โดย
หม้อดองเค็มนั้นจะเป็นหม้อความดันสแตนเลส ใช้ปั๊มลมในการเพิ่มแรงดันลมซึ่งจะถูกควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Atmega 328 ใช้เซนเซอร์ความดัน มีระบบการตั้งเวลาในการท างาน การ
ทดสอบได้ก าหนดความดันของหม้อความดันอยู่ที่ 310 kPa และ 345 kPa ตามข้อจ ากัดของปั๊มลมที่คุ้มค่า 
โดยท างานที่อุณหภูมิห้องและทดสอบที่ระยะเวลาต่างๆ ทั้งนี้เครื่องที่ออกแบบให้เหมาะสมกับน้ าเกลือที่มี
อัตราส่วนน้ าต่อเกลือท่ี 4:12 กิโลกรัม สามารถบรรจุไข่ปริมาณที่เหมาะสมที่ 40 ฟอง ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการผลิตไข่เค็มคือ 72 และ 48 ช่ัวโมง ส าหรับความดัน 310 และ 345 kPa ตามล าดับ โดยค่าความเค็ม
ของไข่ที่วัดได้จากการใช้ความดัน 310 และ 345 kPa คือ 6.67 และ 4.77 ppt ตามล าดับ เง่ือนไขที่ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดในการบริโภคไข่เค็มของกลุ่มทดสอบคือ ที่ความดัน 345 kPa ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ใช้เวลา
น้อยกว่า 
ค าส าคัญ:  ไข่เค็ม ระบบอัตโนมัติ แรงดันลม 
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Abstract 
A salted egg is one of popular consumer goods for Thai people and can be an 

ingredient of many foods. The production methods can be categorized into two groups 
consisting pickled with salted water and wrapped with salted clay. Both of them require a 
long time about 21 days. This work proposed a novel fast-pickled method using salted water 
and applying air pressure with automatic control. The container is pressure-durable with 
stainless steel made. The high pressure is provided by an air pump, which is controlled by 
the Atmega 328 microcontroller with pressure sensor and process timer. Due to a limitation 
of affordable air pump, the test pressure conditions are 310 kPa and 345 kPa at room 
temperature and varying pickled durations. The suitable salted water can be prepared with 
4 kg salt and 12 liters water. The number of eggs for one batch is 40. From the experimental 
results, the suitable pickled duration for 310 and 345 kPa are 72 and 48 hours, respectively. 
The salinities for both conditions are 6.67 and 4.77 ppt, respectively. From subjective tests, 
the most satisfaction can be obtained with 345 kPa condition, which required a lesser time.  
Keywords: Salted egg, Automatic control, Air pressure 
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การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ของกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง ตามพระราชด าริฯ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ท าการประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ โดยใช้แหล่งความ
ร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพของกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพง ตามพระราชด าริฯ อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีขนาดการผลิตไฟฟ้า 15 kWe สารท างานที่ใช้ คือ 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (R-
245fa) อุณหภูมิของน้ าพุร้อนที่ 105 oC และอัตราการไหล 2.2 L/s เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้า เป็นเวลา 20 ปี ท าการพิจารณาทั้งหมด 6 ด้าน และมีหน่วยการ
ท างาน คือ 1 kWh จากการศึกษาพบว่า เกิดภาวะโลกร้อน 36,910.48 kg CO2 eq/kWh การลดลงของช้ัน
โอโซน 5.47 kg CFC-11 eq/kWh เกิดภาวะความเป็นกรด 240.85 kg SO2 eq/kWh เกิดความเป็นพิษต่อ
มนุษย์ 3,505.39 kg 1,4 DB eq/kWh ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศบนบก 1.84 kg 1,4 DB eq/kWh และ
การเพิ่มขึ้นของแร่ธาตุอาหารในน้ า 3.13 kg PO4 eq/kWh เมื่อพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ตลอดอายุการใช้งาน ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ปูนซีเมนต์และไฟเบอร์ซีเมนต์ในกระบวนการก่อสร้างจ านวน 
9,200 kg และ 5,730 kg ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การประเมินวัฏจักรชีวิต วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ โรงไฟฟ้า 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
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Abstract 
This research studies life cycle assessment of organic Rankine cycle (ORC) power 

plant from geothermal energy of san kamphaeng hot spring under the royal initiative of 
his majesty the King, Mae-on district, Chiangmai province, Thailand. The capacity of the 
ORC is 15 kWe, 1 ,1 ,1 ,3 ,3 - Pentafluoropropane (R-245fa) is selected as working fluid of the 
ORC system, hot spring temperature is 105 oC and mass flow rate is 2.2 L/s. An assessment 
the environmental impact of the life cycle power plant for 20 years. The impact categories 
considered are 6 impact and the functional unit used is 1 kWh. From the study results, the 
global warning was 56,910.48 kg CO2  eq/kWh, ozone layer depletion was 5.47 kg CFC-11 
eq/kWh, acidification was 240.85 kg SO2 eq/kWh, human toxicology was 3,505.39 kg 1,4 DB 
eq/kWh, terrestrial ecotoxicity was 1.84 kg 1,4 DB eq/kWh and freshwater eutrophication 
illustrated 3.13 kg PO4 eq/kWh. Which consider the environmental impact of the life cycle 
power plant. Mainly caused by cement and fiber cement for the construction process were 
9,200 and 5,730 kg, respectively. 
Keywords: Life Cycle Assessment, Organic Rankine Cycle, Geothermal Energy, Power 

Generation, Environmental Impact 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการกระจายลมร้อนภายในระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์ ด้วยการจ าลอง
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ โดยใช้โปรแกรม Solidworks ( Flow simulation) และออกแบบระบบอบแห้ง
แบบรวมศูนย์ที่มีขนาดกว้าง 3.60 m ยาว 6.00 m และสูง 3.00 m เพื่อพิจารณาความเร็วลม อุณหภูมิภายใน
ระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์ และขนาดพัดลมแบบหมุนตามแนวแกนที่เหมาะสม ในการจ่ายลมร้อนให้แก่ระบบ
อบแห้งแบบรวมศูนย์ ซึ่งพิจารณาพัดลม 7 ขนาด อันประกอบไปด้วย 16 20 24  32 36 38 และ 40 in  
ผลการศึกษาพบว่า พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 in ที่มีปริมาณลม 141.83 cmm และความเร็วลมโดย
เฉลี่ยภายในห้องอบ 1.71 m/s มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีการกระจายลมร้อนอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ ณ บริเวณพื้นที่อบแห้ง โดยมีอุณหภูมิลมร้อนภายในห้อง 70°C และอุณหภูมิแวดล้อม 35°C  
ค าส าคัญ:  ระบบอบแห้งแบบรวมศูนย์ น้ าพุร้อน พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  
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Abstract 
This research studies hot air distribution in a centralized drying room by using 

computational fluid dynamics (CFD) of Solidworks (Flow simulation). The centralized drying 
room at sizing 3.60 m x 6.00 m x 3.00 m is designed for evaluating the wind speed, hot air 
temperature in drying room and the optimal axil fan sizing for ventilating hot air in the 
centralized drying room, which consists of 7 fan diameters as 16, 20, 24, 32, 36, 38 and 40 
inch. From the study results, the 24 inch of fan diameter at air volume 141.83 cmm and 
wind speed 1.71 m/s was the optimal sizing, because this axil fan size shown the best 
ventilating in the overall drying area by having hot air temperature in drying room 
temperatures 70°C and the ambient temperatures 35°C. 
Keywords: Centralized drying room, Hot spring, Computational fluid dynamics  
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การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์อง ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต 
Carbon Footprint Assessment and Economic Costing of Quartz Crystal Unit  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของควอตซ์ คริสตัล 
ยูนิต บริษัท เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
แบบการเกิด (สารขาเข้า) ถึงประตู (สารขาออก) โดยใช้ข้อมูลของบริษัทปี พ.ศ. 2560 ในการประเมิน ผล
การศึกษาพบว่า โครงสร้างของโรงงานมีการปลดปล่อยปริมาณก๊าชเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 32,975,705 kg 
CO2-eq และผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตใช้พลังงานและวัตถุดิบหลัก คือ ไฟฟ้า 9,893 kWh/day 
และก๊าชไนโตรเจน 7,392 m3/day ที่ระยะเวลาการท างาน 24 h/day พบว่า มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าช
เรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 36,546,216 kg CO2-eq และในส่วนการน าวัสดุกลับมาใช้เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน 
30 ปีของโรงงาน สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 2,819,026 kg CO2-eq ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าควอตซ์ คริสตัล ยูนิต 1 Piece มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.58 kg CO2-eq/Piece และมี
ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ของค่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1.47 Baht/Piece 
ค าส าคัญ: คาร์บอนฟุตฟริ้นท์ การประเมินวัฏจักรชีวิต ค่าต้นทุนต่อหน่วย ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

141 

Abstract 
 This research studies the environmental impact based on carbon footprint and the 
economic costing of Quartz Crystal Unit product of Kyocera Crystal Device (Thailand) 
Company Limited by a life cycle assessment under cradle to gate. The 2017 operation data 
of company is used to consider the environmental effect. From the study results,  
it could be seen that the construction phase of factory released the greenhouse gases total 
32,975,705 kg CO2-eq. The environmental impacts from operation phase of the main energy 
and material values was electricity of 9,893 kWh/day and nitrogen gas of 7,392 m3/day at 
the full operating time (24 h/day), where the greenhouse gases emission was 36,546,216 kg 
CO2-eq. The decommissioning phase for recycling some materials at the end of the factory 
life time at 30 y was 2,819,026 kg CO2-eq/Piece. It could be concluded  
1 Piece of Quartz Crystal Unit represented the environmental impact at around 0.58  
kg CO2-eq/Piece. Economic costing of this product was 1.47 Baht/Piece. 
Keyword: Carbon Footprint, Life Cycle Assessments, Levelized Cost, Quartz Crystal Unit 
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แบบจ าลอง CFD-DEM ของความเร็วต่ าสุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชัน 
ส าหรับตัวกลางก๊าซ-ของแข็ง 

CFD-DEM Simulation of Minimum Fluidization Velocity for Gas-Solid Medium 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ได้ศึกษาการใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (CFD) ร่วมกับวิธีวิเคราะห์อนุภาคแบบ
ไม่ต่อเนื่อง (DEM) เพื่อจ าลองการเกิดปรากฏการณ์ฟลูอิไดซ์เซชันของอนุภาคในกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด 
เทคนิคนี้ใช้ระเบียบวิธีของ Eulerian และ Langrangian เพื่อแก้ปัญหาในเฟสของไหลและอนุภาคของแข็ง
ตามล าดับ การเคลื่อนที่ของอนุภาคค านวณด้วยวิธีปริมาตรเฉลี่ยแบบคาบเกี่ยวกันของสมการอนุรักษ์
พลังงาน มวล และโมเมนตัมบนโดเมนที่ถูกแบ่งเป็นช่วงระยะเล็กๆ ส่วนอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคกับ
อนุภาค และอนุภาคกับผนังห้องฟลูอิไดซ์เบดถูกจ าลองโดยประยุกต์สมการการสัมผัสกันของ Hertz-
Mindlin ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาค่าความเร็วต่ าสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชัน (Umf) และความดันคร่อมเบ
ดสูงสุด (∆Pmax) โดยใช้อนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 5 ค่า คือ 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 mm 
ผลการจ าลองพบว่าค่า Umf และ ∆Pmax มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคมีค่าสูงขึ้น ค่า 
Umf ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความสูงเบดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มความหนาแน่นของ
อนุภาค ค่า Umf จะมีค่าเพิ่มขึ้น ผลการจ าลองนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงทฤษฎีของงานวิจัยอ่ืนๆ  
ค าส าคัญ:  ความเร็วต่ าสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์เซชัน ความดันตกคร่อมสูงสุด พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

การวิเคราะห์อนุภาคแบบไม่ต่อเนื่อง 
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Abstract 
This article investigates the use of coupled computational fluid dynamics (CFD) and 

discrete element methods (DEM) to simulate fluidization behavior of particle in the fluidized 
bed. This technique uses the Eulerian and the Langrangian methods to solve fluid and 
particles, respectively. The particle motion is coupled with the volume averaged 
conservation of mass, momentum and energy equations over discretized domain. The 
particle-particle and particle-wall interaction is modeled using the contact mechanics, which 
applied equations of Hertz-Mindlin no-slip contact. In this study, phenomenon of minimum 
fluidization velocity (Umf) and maximum bed pressure drops (∆Pmax) were studied with 5 
different sizes of particles 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mm diameters. The simulation results showed 
that the Umf and ∆Pmax increased with increasing the particle diameters. The Umf did not 
affect the change in bed height. However, as the particle density increased, the Umf 
increased. The results were found in good agreement with theoretical data available in the 
literature. 
Keywords: Minimum fluidization velocity, Maximum pressure drop, CFD, DEM 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

144 

การศึกษาการสั่นไหวของอาคารสูงเนื่องจากแรงลมในบริเวณศูนย์กลาง 
ของกรุงเทพมหานครด้วยการทดสอบแบบจ าลองในอุโมงค์ลม 

A Study of Wind-Induced Tall Building Motion  
in the Center of Bangkok by Wind Tunnel Test 
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บทคัดย่อ 

การสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแรงลมสามารถรบกวนกิจวัตรประจ าวันและสุขสภาวะของผู้ใช้อาคาร
ได้  โครงสร้างอาคารจึงต้องได้รับการพิจารณาถึงเกณฑ์การใช้งานด้านความสบายของผู้ใช้อาคารที่เกี่ยวข้องกับ
ระดับที่พอเหมาะส าหรับการสั่นสะเทือนของอาคารอันเนื่องมาจากแรงลม งานวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบการสั่นไหวของอาคารสูงเนื่องจากแรงลมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการค านวณ โดยท า
การจ าลองแบบจ าลองด้วยอัตราส่วน 1:400 และก าหนดให้อาคารตั้ งอยู่ ในบริ เวณศูนย์กลางของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนอาคารขนาดความกว้าง 40 เมตร ความยาว 40 เมตร ความสูงบนยอดอาคาร
ต าแหน่งสูงที่สุด 304 เมตร ต าแหน่งต่ าสุด 272 เมตร ความเร็วลมที่คาบกลับ 10 ปีบริเวณยอดอาคารมีค่า 
29.48 เมตร/วินาที ผลการวิจัย พบว่า อัตราเร่งในแนวราบสูงสุดจากแรงลมในทิศทางลมและในทิศตั้งฉากกับ
ทิศทางลมมีค่า 0.057 เมตร/วินาที2 และ 0.121 เมตร/วินาที2  ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าการค านวณตามมาตรฐาน
การค านวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร มยผ.1311-50 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย คิดเป็น 0.81 เท่า และ 0.66 เท่า ตามล าดับ ความแตกต่างนี้มีผลมาจากรูปทรงของอาคาร
ที่ไม่ได้มีความสม่ าเสมอบนยอดอาคารและผลจากจ าลองอาคารข้างเคียง จึงเห็นได้ว่าการทดสอบแบบจ าลองใน
อุโมงค์ลมมีความจ าเป็นในการยืนยันความถูกต้องในกรณีที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการค านวณ  
ซึ่งการทดสอบในอุโมงค์ลมนั้นสามารถใช้แทนการค านวณแรงลมตามมาตรฐานได้ และอาจท าให้ภาพรวมของ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมีค่าน้อยลง 
ค าส าคัญ:  อาคารสูง การทดสอบแบบจ าลองในอุโมงค์ลม แรงลม การสั่นไหวของอาคาร 
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Abstract 
Wind-induced building motion can interfere with building occupants’ daily activity and 

general well-being. Hence, the structures of building shall be considered the occupants’ comfort 
serviceability criteria for satisfactory levels of wind-induced vibration. This research was 
conducted to compare the wind-induced vibration of the building that outside boundary of 
wind load standard on the 1:400 scale model, which is located in the center of Bangkok 
with the dimension of 40 m-wide, 40 m-long, and the heights of each segment are 272 m 
and 304 m.  The wind velocity for 10-year returned period at the highest of building is 29.48 
m/s. The study was found that the maximum horizontal acceleration from along-wind and 
across-wind load are 0.057 m/s2 and 0.121 m/s2, respectively, which is lower than the 
Standard No. 1311-50, “Wind Loading Calculation and Response of Buildings”, of the 
Department of Public Works and Town & Country Planning, Thailand, by 0.81 and 0.66, 
respectively. These differences are resulted from the irregular shape of the building and its 
surrounding areas. The study of wind tunnel test is shown its accuracy and reliable 
calculation. Therefore, the wind tunnel test can be used instead of the standard and may 
reduce the construction cost. 
Keywords: Tall Building, Wind Tunnel Test, Wind Load, Building Motion 
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ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี แบบเฉพาะบุคคล 
ผ่านโปรแกรมประยุกต์เว็บ 

A Dental Caries Risk Self-assessment of 0-3-year-old Children  
Based-on Web Application 
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บทคัดย่อ 

โรคฟันผุในเด็กหากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมอง 
เช่น แคระแกร็น พัฒนาการไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การส่งเสริมให้ประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุของเด็ก 
การได้รับค าแนะน า และการดูแลให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเฉพาะบุคคลจึงส าคัญและเป็นประโยชน์
ต่อผู้ปกครองเพื่อการดูแลปากและฟันของบุตรหลานบทความวิจัยนี้น าเสนอผลการพัฒนาระบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี โดยผู้ปกครองสามารถท าได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมประยุกต์
เว็บ ด้วยการตอบค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคฟันผุ 7 ข้อ  เพื่อให้ระบบประมวลผลตามเกณฑ์จาก
ผลการวิจัยด้านทันตกรรมในบริบทประเทศไทย ซึ่งระบบจะแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบทันทีและ
สามารถส่งผลไปยังสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพปากและฟัน
และเข้าร่วมประเมินความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป อนึ่ง การพัฒนาระบบมุ่งเน้นด้านการรองรับการใช้งานจาก
หลากหลายอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ ประกอบด้วย HTML5, CSS3, 
JavaScript, jQurey, NodeJS และ MySQL ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
และน าสู่ผู้ใช้งานในวงกว้างต่อไป จึงก าหนดตัวชีวัดประสิทธิภาพของระบบเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การ
รับรู้ประโยชน์ ได้แก่ เป็นวิธีรับข้อมูลที่ง่ายและเร็วขึ้น , น าไปใช้ได้จริง, ถูกต้องและเช่ือถือได้, ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และเหมาะกับผู้ใช้ 2) งานระบบใช้ง่าย ได้แก่ สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง , ไม่ซับซ้อน, ระบบ
ท างานได้รวดเร็ว, ตัวอักษรอ่านได้ง่าย และสามารถใช้งานครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น 
ค าส าคัญ:  โปรแกรมประยุกต์เว็บ แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุด้วยตนเอง โรคฟันผุในเด็ก 

ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

147 

Abstract 
Dental caries in children is very sensitive. If their teeth do not get any medical care 

or any dentist care, it might effect both body and brain. For examples, they have a chance 
to be dwarfed and health development is not as good as it should be.  Therefore, the 
encourage to people on dental caries risk self-assessment of children; getting advice from 
expert, and appropriate care to individual risk are important to and helpful to parent. In 
order to keep taking care of their children's oral health. This research presents the result on 
the development of a dental caries risk self-assessment system of 0-3-year-old children. In 
the same way, parent can complete the self-assessment by themselves through the 
application, by answering 7 questions base on their behavior. This application was validated 
from Thailand criteria dental research. The system will immediately inform the result to 
observer. More than that, the result can be inform via online to convince their friend to be 
aware of oral health and participate in the risk self-assessment. The development is mainly 
emphasize on users friendly interface, as it can adapt to many devices on the screen. The 
development tool is compose of; HTML5, CSS3, JavaScript, jQurey, NodeJS and MySQL. 
Hence, in order to be a guideline for quality improvement of the system. Moreover, to 
expand the circle of user, we have divided the system quality indicator into 2 main aspects: 
1) Perceived usefulness; getting an information easier, faster, practical, accurate, 
trustworthiness, no charge and suitable for any users.  2) Perceived ease of use; can be used 
by self control, not complex, the system works faster, easy reading, and minimize learning 
curve. 
Keywords: Web application, Parent can complete the self-assessment by themselves  

through the application, Dental caries in children, Pediatric dentistry 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มมากขึ้นสอดคล้องกับปริมาณ
ผู้ใช้งานซึ่งมีจ านวนมากที่พัฒนาในรูปแบบเฉพาะส าหรับระบบปฏิบัติการนั้นอันมีข้อจ ากัดหลายประการ 
เช่น รองรับระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หากต้องการให้รองรับระบบปฏิบัติการที่
หลากหลายทีมพัฒนาจ าเป็นต้องพัฒนาซ้ าซึ่งถือเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและต้นทุน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลอง
ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ “รักฟัน” ที่เป็นแหล่งบริการข้อมูลด้านทันตสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็น
ข้อมูลที่คุณภาพและประโยชน์สูงเนื่องจากได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรม แต่พบว่ามี
จ านวนผู้ใช้งานน้อย ซึ่งมีข้อจ ากัด เช่น การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานยังไม่เป็นมิตรเท่าที่ควร 
สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น บทความนี้ผู้วิจัยประสงค์น าเสนอแนวทางในการ
ออกแบบที่เป็นมิตรและใช้เทคนิคการพัฒนาแบบข้ามแพลทฟอร์มซึ่งสามารถติดตั้งบนได้ทั้งระบบปฏบิัติการ
ไอโอเอสและแอนดรอยด์เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และประเมินผลด้วยเทคนิคการ System 
Usability Scale เพื่อช้ีวัดคุณภาพ โดยวัดผลด้วยการเปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการ
เดิมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ปรับปรุงใหม่ อีกทั้งได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโปรแกรมประยุกต์เดิม
และโปรแกรมประยุกต์ที่ปรับปรุงใหม่ พบว่าโปรแกรมประยุกต์ใหม่ใช้หน่วยความจ าหลักมากกว่า 2 เท่า ใช้
การประมวลผลจากซีพียูเท่ากันและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าถึงร้อยละ 60 
ค าส าคัญ:  การท างานบนฐานระบบได้หลากหลาย มาตรวัดยูสบิลิตี้ของระบบ โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรแกรมประยุกต์ด้านทันตกรรม 
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Abstract 
The development of smartphone application is likely to be more, which is 

consistent with the user volume. Actually, many applications are developed in native 
approach within many limitations, such as it would be tied to one specific operating system, 
and if it needs to support in a variety of operating systems, developer team should adjust 
source code to meet the platform’s standards. They take in too many resources and cost.  
In this article, the researchers redesigned and developed the “Rakfun” application that is a 
source of information on dental health to the public. It has a high quality and useful 
information as it has been validated by dental professional. However, there are small 
amount of user with limitations, such as the lack of user-friendly interfaces. Moreover, it can 
only be installed on Android operating system. This article is actually aims to present a user-
friendly interface design approach and expand using cross-platform development 
techniques which support in iOS, Android Operating System to reduce the redundancy in 
operation. Furthermore, the applications were evaluated by system usability scale to 
measure quality by comparing the results between the old and new application. Which has 
two time more memory usage. same CPU workload score and 60% space saving. 
Keywords: Cross-platform development approach, System usability scale,  

Mobile application, Dental application 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานการจัดส่งทรายของ
บริษัทในเครือส.สุริยันต์กรุ๊ป ซึ่งใช้บริหารจัดการข้อมูลการจัดส่งทรายของแผนกจัดส่งสินค้า ได้แก่ข้อมูลรถ
ขนทราย คนขับรถ และ ลูกค้า รวมถึงรายได้ที่ได้จากการขนส่งทรายในแต่ละรอบ นอกจากน้ีระบบท่ีพัฒนา
ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลการซ่อมบ ารุง ของแผนกซ่อมบ ารุงรถ ได้แก่ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง
และข้อมูลอะไหล่รถที่ใช้ในการบ ารุงรักษารถขนทราย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งทราย ในการ
พัฒนาระบบได้ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล โดยน าข้อก าหนดองค์ประกอบ
ของมาตรฐาน ISO9126 มาพัฒนาและทดสอบระบบผล จากการทดสอบพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยลด
เวลาในการออกรายงาน ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้
พนักงานแผนกจัดส่งสินค้าสามารถวางแผนการจัดส่งได้ครบถ้วนตามค าสั่งซื้อ พนักงานแผนกซ่อมบ ารุงรถ 
สามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบการซ่อมภายใน และอู่ภายนอก 
รวมถึงแผนกอื่นๆ สามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในองค์กรได้  จากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ จ านวน 6 คน ด้านความพึงพอใจเฉลี่ยต่อระบบพบว่า ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 78.09)  และด้านประสิทธิภาพของระบบพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงาน 
ลดลงถึง 90.87% 
ค าส าคัญ:  การจัดการขนส่ง การจัดส่งสินค้า การสร้างระบบสารสนเทศ 
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Abstract 
 This research aims to create information systems for coarse sand transportation 
management of Suriyan Group. The system is used to manage sand delivery information of 
transportation department such as transactions for sand truck, driver and customer, as well 
as income from the transportation of sand in each carriage. In addition, the system also 
covers the development of transaction management for truck maintenance department 
such as supplies and spare parts used in truck maintenance which is considered as expenses 
incurred in transporting the sand. The developing and testing system has been conducted 
under ISO 9126 standard as a development and results of the tests. As a result, the tests 
show that the system can reduce the period time of working on reports, the employees can 
perform more efficiently such as allowing dispatch staff to plan delivery on orders 
completely, the car maintenance staffs can summarize and compare the maintenance cost 
between internal and external garage, as well as allowing other departments to check and 
compare other costs within the organization. The results from interviewing 6 persons show 
the overall satisfaction level is good (78.09 percent) and the system efficiency as the 90.87% 
time reduction of report works. 
Keywords: Transportation Management, Transport Goods 
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ระบบการบรหิารจัดการทางไกลส าหรับการท างานร่วมกันแบบเรียลไทม์ 
และการประเมินประสิทธิภาพตามแนวคิดของลีน กรณีศึกษา โรงพยาบาลรามัน 
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บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลประกอบด้วยหน่วยห้องปฏิบัติการส าหรับการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีละเอียดและซับซ้อน โดยปรกติโรงพยาบาลรามันท าการวินิจฉัยโรคส าหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ 
และรับตัวอย่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ในสังกัดเพื่อท าการวินิจฉัยโรคเช่นกัน 
อย่างไรก็ตามการส่งตัวอย่างของรพ.สต มายังโรงพยาบาลต้นสังกัดท าให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างล่าช้า  
มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากการเดินทาง ในความเป็นจริงการวินิจฉัยโรคสามารถด าเนินการได้ที่  
รพ.สต หากโรงพยาบาลต้นสังกัดมีการประสานกันแบบเรียลไทม์เพื่อควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องใน
การด าเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทางไกลส าหรับการท างานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยบูรณาการกล้องไอพีร่วมกับระบบ  
ซึ่งสามารถปรับใช้กับโรงพยาบาลและรพ.สตทุกแห่งในประเทศไทยได้ การประเมินผลหลังจากติดตั้งระบบ
ประยุกต์แนวคิดลีนในการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานหน่วยห้องปฏิบัติการ ผลการประเมินแสดงให้
เห็นว่าการด าเนินงานเดิม 25 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 11 ขั้นตอน โดยที่ระยะเวลาเดิม 285 นาที ลดลงเหลือ 
116 นาที และค่าใช้จ่ายจากเดิม 966.11 บาทต่อครั้งลดลงจนไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น 64.66% 
ค าส าคัญ: ระบบการบริหารจัดการทางไกล การท างานร่วมกัน ลีน 
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Abstract 
The hospital consists of a laboratory unit for diagnosis that consists of complicated 

process. Normally, Raman Hospital carries out diagnosis for patients who come to the 
hospital and receive samples from the sub-district health promoting hospital to diagnose 
the disease as well. However, the delivery of samples to the affiliated hospitals make the 
diagnosis is delayed and costly because of traveling. In fact, the diagnosis can be made at 
the sub-district health promoting hospital if the main hospital is able to coordinate in real 
time to control and validate the operation in various stages. This research proposes a 
solution to this problem by developing a remote management system for real-time 
collaboration by integrating IP cameras into the system. This can be applied to all hospitals 
and health promotion hospitals in Thailand. Evaluation of the system after implementation 
using lean concepts to measure the performance of laboratory operations. The results show 
that. The operation performance was reduced from 25 to 11 steps, times was reduced from 
285 to 116 minutes, and there is no expenditure cost for traveling from 966.11 baht earlier 
per session. This increase efficiency of operation for 64.66%. 
Keywords: Remote Management System, Collaborative Work, Lean  
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การประยุกต์ใช้ G Suite Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารบรรณโรงเรียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 

Applying G Suite Application to Improve Process Performance  
of School Document System:  

A Case Study of Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket 
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บทคัดย่อ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  เป็นโรงเรียนของรัฐ ใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณในการบริหารงานเอกสาร เจ้าหน้าที่สารบรรณท าหน้าที่ลงทะเบียน
หนังสือรับ-ส่งในสมุดทะเบียน และแจกจ่ายเอกสารไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองเวลาและ
ทรัพยากร งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการประยุกต์ใช้ G Suite Application ในการพัฒนาระบบสารบรรณ
ออนไลน์ทดแทนการลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งแบบเดิม ผลการประเมินประสิทธิภาพด้วยหลักการลีนแสดง
ให้เห็นว่าเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนหนังสือรับลดลงร้อยละ 65 เวลาในการลงทะเบียนหนังสือส่งลดลงร้อย
ละ 55.56 และเวลาส าหรับค้นคืนหนังสือลดลง ร้อยละ 71.88 นอกจากน้ีระบบรองรับการจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบไฟล์ pdf ขนาด 100 MB ต่อเอกสาร จึงไม่ต้องส าเนาเอกสารแจกจ่ายยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการ
นี้โรงเรียนสามารถลดการใช้เวลาและทรัพยากรในการด าเนินงานสารบรรณได้  
ค าส าคัญ:  ลีน จีสูทแอปพลิเคชัน ระบบสารบรรณโรงเรียน 
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Abstract 
Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket is a public school that follows 

Regulations of the Office of the Prime Minister on document management. Formerly, staff 
recorded the received and sent documents in the register book then distributed them to 
relevant department. This process had wasted time and resources. Therefore, this research 
presents application of G Suite to develop an online document system management for 
the school in replacing old process. The results of the Lean performance evaluation show 
that the time spent on recording received document was decreased by 65 percent, the time 
to record sent document was decreased by 55.56 percent, and the time spent on book 
retrieval was decreased by 71.88 percent. In addition, the system supports 100 MB per pdf 
file so there is no need to copy the document to the relevant department. In this way, the 
school can reduce the amount of time and resources available to carry out the work. 
Keywords: Lean, G Suite Application, School Document System  
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การประเมินความเป็นมิตรกับผู้ใช้ (Usability) ส าหรับระบบแบบส ารวจความพึงพอใจออนไลน์
ของสถานบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: โรงพยาบาลอ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขใช้วิธีการท า
แบบสอบถามในรูปแบบเอกสาร ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มารับบริการเท่าที่ควร เนื่องจาก
ต้องใช้เวลานานในการท าแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ระบบแบบสอบถามออนไลน์ที่มีให้บริการทั่วไป
อย่างหลากหลาย อาทิเช่น Google Form, SurveyCan, SurveyMonkey และอื่นๆ เราสามารถประยกุต์ใช้
ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามระบบเหล่านั้นยังมีข้อจ ากัดในด้านความ
เป็นมิตรกับผู้ใช้ (Usability) ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อมีการสร้าง
ระบบขึ้นมาใช้งานจริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อตอบสนองการแก้ไขประเด็นดังกล่าวด้วยการออกแบบ
และพัฒนาระบบแบบส ารวจความพึงพอใจออนไลน์ของสถานบริการสาธารณสุขเป็นแอพพลิเคช่ัน โดยยึด
หลักการออกแบบและพัฒนาระบบตาม Heuristic Usability จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างการศึกษา
เบื้องต้น (Pilot Study) ของประชาชนผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 50 คน ผล
ประเมินความเป็นมิตรกับผู้ใช้ในด้านต่างๆ แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากค่าคะแนนสูงสุดคือ 5 
ได้แก่ ความยืดหยุ่น 4.52 ความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.50 การจดจ าได้ง่าย 4.38 การป้องกัน
ข้อผิดพลาด 4.28 และ ความสามารถในการเรียนรู้ 4.20 ตามล าดับ  
ค าส าคัญ:  แบบส ารวจความพึงพอใจ สถานบริการสาธารณสุข ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ 
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Abstract 
Currently, the satisfaction survey of public healthcare service is based on the 

questionnaire form.  This cause patients unwilling to do questionnaires because it takes time 
to complete them. In fact, there are various online questionnaires such as Google Form, 
SurveyCan, SurveyMonkey that can be used to create an online system. However, these 
systems still have limitations on usability, which can cause problems of user dissatisfaction. 
In order to respond to the problem mentioned above, the researcher design and develop 
the online satisfaction survey system of the public healthcare service as a web based 
application. The application is based on the principle of designing and developing heuristic 
usability system. The collection of samples in pilot study from 50 public healthcare service 
users show the mean of usability item tests by maximum score is 5. The results show the 
average of each item as follow: Flexibility, 4.52 Comfort, 4.50 Memorability, 4.38 Error 
Prevention, 4.28 and Learnability, 4.20 respectively. 
Keywords: Online Satisfaction Survey, Public Healthcare Service, Usability 
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NTS1: โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท 
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นวลสวาท หิรญัสกลวงศ ์

Nualsawat Hiransakolwong 
 

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

* Corresponding author: nualsawat.hi@ kmitl.ac.th 
 

 
บทคัดย่อ 

ปอมท. หมายถึง ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 
2523 ได้จัดการคัดเลือกอาจารยด์ีเดน่แห่งชาติขึ้นทุกปี ในอดีตการคัดเลือกรอบแรกการเก็บรวบรวมคะแนน
และการประมวลผลคะแนนจากคณะกรรมการเกือบร้อยคนท าด้วยมือทุกขั้นตอนท าให้คณะกรรมการ
เหนื่อยทั้งวัน ในปี พ.ศ. 2560 ได้พัฒนาระบบ NTS1 ซึ่งประกอบด้วยแอพพลิเคชันไลน์ การเก็บข้อมูลบน
กลุ่มเมฆ และการพัฒนา excel ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยไลน์กลุ่มช่วยให้มีการติดต่อสื่อสาร ถามตอบปัญหา ช่วย
ประสานงานให้เข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งได้น าข้อมูลอาจารย์ผู้เสนอช่ือทั้งหมด 40 คน ไว้บนกลุ่มเมฆ เพื่อให้
คณะกรรมการได้อ่านข้อมูลก่อนล่วงหน้าประมาณ 10 วันท าการ คณะกรรมการสามารถกรอกร่างใบ
คะแนนไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงวันที่คณะกรรมการมาประชุมคัดเลือกรอบแรก คณะกรรมการมาอ่านข้อมูล
เพิ่มเติมของอาจารย์ผู้เสนอช่ือ ปรับแก้คะแนนในใบคะแนน น าใบคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีป้อนข้อมูลคะแนนใน
แต่ละตัวช้ีวัดเข้าสู่ระบบท่ีมีปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล ประมวลผลไดไ้ว 
พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์หาผู้มีคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกที่สามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
100 % ท าให้การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส ารวจแบบสอบถามจาก
คณะกรรมการทั้งหมด 79 คน ระดับความพึงพอใจของเวลาด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก ระดับความพึงพอ
ใจความโปร่งใสการประมวลผลอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน จากการสังเกตทุกคนมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด มี
เวลาปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ผลการคัดเลือกเสร็จเร็วกว่าอดีตประมาณสองช่ัวโมง  
ค าส าคัญ:  LINE application โปรแกรม excel การเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
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Abstract 
CUFST stands for The Council of University Faculty Senate of Thailand founded in 

1980 providing the selection of national outstanding teachers every year. In the past, 
collecting scores and processing scores from committees, nearly a hundred people, were 
made every step by hand. The committees exhausted all day in the first round of selection. 
In 2017, an innovative system called NTS1 have been developed using LINE applications, 
data storage in the cloud, and powerful excel development, which can be completely 
processed, analyzed, and reported accurately, quickly, for greater efficiency. LINE groups 
help to communicate with the coordinators for asking and answering questions and can 
solve problems in the correct direction. Totally 40 candidates for National Outstanding 
Teacher Selection had been stored their data on the cloud for the committees to read 
about 10 days in advance. Board members could fill in the draft score. On the day the 
board came meeting the first round. They read the additional information of the candidates, 
adjusted scores on score cards, brought score cards to staffs whose input scores on each 
metric in to the development of excel program with human-computer interaction. It allows 
easy input raw scores, can be verified, and also analyzes the top three scores that can be 
reported with 100 % accuracy, making the selection of national outstanding teachers more 
effective. A total of 79 questionnaires were surveyed. The level of satisfaction in operational 
time was very good. Satisfaction level, transparency, processing level was very good as well. 
From the observation, everyone is obviously happy. Have more interaction time. The 
selection process time was completed faster about two hours comparing with last year.   
Keywords: LINE application, Excel program, Cloud storage 
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เซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกส าหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ 
Low Cost Optical Sensor for Air Bourn Particulate Matter Monitoring 
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บทความนี้น าเสนอการศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกส าหรับวัดฝุ่นละอองในอากาศ 
PM10 และ PM2.5 ที่มีขายเชิงพาณิชย์ ได้แก่ Shinyie, SAMYOUNG Sharp, Nova Fitness และ Plantower 
เพื่อแสดงถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้าง หลักการท างาน และสมรรถนะ ซึ่งช่วยติดสินใจเลือกเซ็นเซอร์
ส าหรับงานวัดฝุ่นละอองในอากาศ มีการศึกษากลุ่มของเซ็นเซอร์ที่ใช้ตัวต้านทานท าให้เกิดกระแสลมร้อน 
(ประมาณ 300 บาท) กับกลุ่มใช้พัดลมขนาดเล็กน าฝุ่นไปยังชุดตรวจจับไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดและโฟโต้
ทรานซิสเตอร์ (ประมาณ 1,000 บาท) มีการทดสอบเบื้องต้นโดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่รับค่า
สัญญาณจากเซ็นเซอร์ จากนั้นแสดงค่าที่จอแสดงผลแอลซีดีและบันทึกลงการ์ดข้อมูลแบบความละเอียดสูง
ขนาด 8 กิกะไบต์ สามารถบันทึกค่าเฉลี่ยฝุ่นราย 10 วินาทีนาน 24 ช่ัวโมงโดยใช้พื้นที่หน่วยความจ าไม่เกิน 
100 กิโลไบต์ ผลการศึกษาพบว่าเซ็นเซอร์ทั้งหมดมีโครงสร้างและหลักการท างานของฝุ่นที่ตัดผ่าน
ไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดเหมือนกัน การใช้งานเซ็นเซอร์วัดฝุ่นในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์
กลุ่มแรกให้สัญญาณเอาต์พุตแบบแรงดันไฟฟ้าและสัญญาณพัลส์ ส่วนเซ็นเซอร์กลุ่มที่มีพัดลมให้ข้อมูลฝุ่นใน
หน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้ทันที การใช้งานภาคสนามแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เซ็นเซอร์วัดฝุ่น
กลุ่มที่มีพัดลมขนาดเล็กวัดฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในอากาศได้อย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองใน
อากาศรายชั่วโมงสอดคล้องกับเครื่องวัดฝุ่นชนิดทีออมและเบต้าเรย์ของกรมควบคุมมลพิษ 
ค าส าคัญ:  เครื่องวัดฝุ่น ฝุ่นละอองในอากาศ เซ็นเซอร์วัดฝุ่นหลักการทางแสง 
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Abstract 
This paper is present a study of a low-cost optical sensor for commercially available 

PM10 and PM2. 5 airborne particle detectors, including Shinyie, SAMYOUNG Sharp, Nova 
Fitness, and Plantower.  It shows a difference in structure, operation principle, and 
performance, which used a select sensor for measuring airborne particulate matter.  The 
sensor was studied in a group of sensors using a resistor for produces hot air ( about 300 
Baht)  and a small fan group ( about 1,000 Baht)  that bringing the dust to an infrared light 
emitting diode and phototransistor.  The preliminary test used an Arduino microcontroller 
for getting a signal, then it shows the result on the LCD display and records a data on 8 Gb 
high definition card. It can record an average data of 10 second in 24 hours at less than 100 
kByte memory area. The result shows that the all of sensors have a structure and operating 
principle together by using a photo diode and lighting infrared diode.  The laboratory test 
indicates that first group sensors have an output in voltage and pulse signal. The fan group 
sensors can show data on a microgram per cubic meter rapidly.  The field test shows the 
fan group sensors can measure PM10 and PM2.5 in airborne continuously, the hour average 
was according to the TEOM and Beta Ray type of the Pollution Control Department. 
Keywords: Dust Sensor, Airborne Particulate Matter, Optical Particle Sensor 
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การศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่ใช้ค้นหาฟรีเควนไอเท็มเซต 
ส าหรับชุดข้อมูลที่มีความหนาแน่นน้อย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับค้นหาฟรีเควนไอเท็มเซต 
(Frequent Item sets) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการท าเหมืองข้อมูลกฏความสัมพันธ์ (Association 
Rule Mining) ส าหรับชุดข้อมูลที่มีความหนาแน่นน้อย (Sparse Dataset)  2) ศึกษาคุณลักษณะของชุด
ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการทดสอบอัลกอริทึมส าหรับค้นหาฟรีเควนไอเท็มเซต และ 3) สรุปผลได้ว่าอัลกอริทึมใด 
เหมาะกับชุดข้อมูลลักษณะแบบใด และอัลกอริทึมใดท างานได้เร็วที่สุดและ/หรือใช้หน่วยความจ าน้อยที่สุด 
การทดลองนี้ใช้อัลกอริทึมทั้งหมด 6 อัลกอริทึม และใช้ชุดข้อมูลทดลองจาก UCI และ IBM รวมจ านวน 10 
ชุดข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) อัลกอริทึมส าหรับค้นหาฟรีเควนไอเท็มเซต ส าหรับชุดข้อมูลที่มีความ
หนาแน่นน้อยหรือเบาบาง ถ้าใช้เกณฑ์ความเร็วเป็นหลัก อัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ Apriori, 
dECLAT, FIN, และ PREPOST+ ตามล าดับ ถ้าใ ช้ เกณฑ์หน่วยความจ า เป็นหลัก อัลกอริทึมที่ ใ ช้
หน่วยความจ าน้อยที่สุดตามล าดับได้แก่ Apriori และ FP-Growth 2) อัลกอริทึมท่ีท างานได้เร็วท่ีสุดส าหรับ
ชุดข้อมูลที่มีความหนาแน่นน้อยและมีขนาดใหญ่คือ Apriori, PREPOST+ และ FP-Growth ตามล าดับ 
ส าหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดกลาง คือ อัลกอริทึม ECLAT, Apriori, FIN และ ส าหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กคือ 
dECLAT และ FIN ตามล าดับ 3) อัลกอริทึมท่ีใช้ทรัพยากรหน่วยความจ าน้อยที่สุดส าหรับชุดข้อมูลที่มีความ
หนาแน่นน้อยและมีขนาดใหญ่คืออัลกอริทึม FP-Growth และ Apriori ส าหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดกลางคือ 
อัลกอริทึม Apriori และส าหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กคือ อัลกอริทึม Apriori และ FP-Growth ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  ฟรีเควนไอเท็มเซต กฏความสัมพันธ์ เหมืองข้อมูล 
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Abstract 
 The purpose of this research are to 1) study and compare algorithms for searching 
a frequent item sets, a first step in the association rule mining process on sparse dataset.  
2) Study the characteristics of the data set used for testing the algorithm for finding the 
frequent itemset. 3) Summarize which algorithms are used. What type of data sets are 
available? And what algorithm works the fastest and / or uses the least memory.  
This experiment uses a total of 6 algorithms and uses 10 trial data sets from UCI and IBM. 
According to the findings of the study, they can be concluded that 1) Fast algorithm for 
finding frequent itemset for sparse data sets are Apriori, dECLAT, FIN, and PREPOST +, 
respectively. An efficient algorithm for low memory usage are Apriori and FP-Growth.  
2) Fastest algorithms for sparse dataset and large dataset are Apriori, PREPOST +, and  
FP-Growth. Respectively. The best algorithm for medium data sets are ECLAT, Apriori and 
FIN algorithms, and the best algorithm for small data sets are dECLAT and FIN, respectively. 
3) The least memory resource algorithm for sparse and large datasets are  
FP-Growth and Apriori. An algorithm for medium size of data is the Apriori algorithm, and the 
efficient algorithm for small datasets are Apriori and FP-Growth algorithms respectively. 
Keywords: Frequent itemsets, Association rules mining, Data mining 
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บทคัดย่อ 

ความนิยมของเทคโนโลยีคลาวด์แบบ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) และรู้จักกันในกลุ่ม
ธุรกิจได้แก่ Amazon EC2 มีบริการที่มีช่ือว่า Amazon S3 เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลมีส าหรับการให้บริการ
ควบคู่กับเครื่องแม่ข่ายเสมือนจริง (Virtualization) ทั้งศูนย์ข้อมูลส่วนตัวส าหรับในองค์กรและเชิงธุรกิจ โดย
หน่วยบันทึกข้อมูลเครือข่ายมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องเสมือนจริง (Virtual Machine) 
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเน้นศึกษาหน่วยบันทึกข้อมูลแบบเครือข่ายแบบซอฟต์แวร์ได้แก่ Block storage 
(iSCSI) และ File storage (NFS) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้วยภาระงานเว็บในกรณีพร้อมการย้ายแบบ live 
migration บนโปรแกรมจัดการเครื่องเสมือนจริง KVM บนระบบปฏิบัติการลินุกส์ การออกแบบทดสอบ
ท าการศึกษาการเช่ือมต่อหน่วยบันทึกข้อมูลเครือข่ายแบบ iSCSI และ NFS (sync/async) พบว่าหน่วย
บันทึกแบบ NFS แบบ sync และแบบ async มีประสิทธิภาพเท่ากันทุกค่าการท างานได้แก่ 10 20 และ 30 
threads โดยมีค่าเฉลี่ยแบนด์วิดธ์สูงสุดที่ 10 MB/s ด้วยภาระงาน 30 threads บนเครือข่าย 100 Mbps 
ส าหรับช่องทางสื่อสารขั้นพื้นฐาน ในกรณีหน่วยบันทึกแบบ iSCSI ให้ผลที่ 9 requests per second ทุก
กรณีของ threads แต่ให้ค่าแบนด์วิดธ์เท่ากัน จึงสามารถสรุปว่าหน่วยบันทึกข้อมูลแบบ NFS สามารถให้
ประสิทธิภาพที่สูงกว่าในชุดทดสอบนี้และบนการการย้ายเครื่องเสมือนจริงแบบ Live Migration 
ค าส าคัญ:  หน่วยบันทึกข้อมูลเครือข่าย iSCSI, NFS การประมวลผลกลุ่มเมฆ 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

165 

Abstract 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) of Cloud computing is widely used nowadays in 

data center. In commercial cloud computing (eg, Amazon EC2) used Amazon S3 to store 
the virtual machine images. The network storage is a major component of virtualization 
technology. This research focuses on network storage software which includes Block storage 
(iSCSI) and File storage (NFS) for evaluated performance of web server virtual machine on 
KVM hypervisor with live migration method. We used 3 types of storage include: iSCSI, NFS’s 
sync and NFS’s async. The results show that better performance in both types of NFS and 
maximum bandwidth 10 MB/s in 30 threads with 100 Mbps of a basic Ethernet. In iSCSI, it 
has only 9 MB/s and same bandwidth in all threads case. Concluding, the results can refer 
to both types of NFS that they have better performance than iSCSI in this test-bed with 
virtual machine live migration. 
Keywords: Network Storage, iSCSI, NFS, Cloud computing 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาเรือพื้นบ้านไทยและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาช่างต่อเรือพื้นบ้านไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 กลุ่ม คือ 1) ช่างต่อเรือ
พื้นบ้านสุพรรณบุรี 4 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ snow ball และใช้วิธีสัมภาษณ์ช่างต่อเรือเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือท้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 2) กลุ่ม
ชุมชน 4 ชุมชน เลือก ชุมชนใช้วิธีแบบเจาะจง โดยประชุมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเคราะห์แบบอุปนัย  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภูมิปัญญาการต่อเรือพื้นบ้านที่พบ ขั้นตอนการต่อเรือซึ่งแบ่งการต่อเรือ
ออกเป็น 4 ระยะหลัก ได้แก่ ระยะที่ 1 การต่อโครงเรือ ด้านล่าง ระยะที่ 2 การติดช้ินส่วนภายในเรือ    
ระยะที่ 3 การติดโครงเรือด้านบน และระยะที่ 4 การปรับแต่ง เรือให้สวยงามและคงทน ทั้งนี้ในแต่ละระยะ
มีขั้นตอนการต่อเรือย่อยอีก งานช่างต่อเรือเป็นงานศิลปะและงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะลักษณะไม้
ที่น ามาต่อเรือแตกต่างกันออกไปแต่ละครั้ง เช่น การน าเรือเก่ามาต่อ เป็นเรือใหม่ บางครั้งไม้ไม่สมบูรณ์ต้อง
ต่อไม้ เข้าไม้ อุดไม้ แล้วแต่กรณีเพื่อเตรียมไม้ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปต่อเรือ 2) แนวทางการอนุรักษ์การ
ต่อเรือพื้นบ้านไทยภาคกลางควรสร้างกิจกรรมเชิงรุก เกี่ยวกับเรือทั้งต้นน้ า กลางน้ าและท้ายน้ า กล่าวคือ  
1) กิจกรรมเชิงรุกต้นน้ า ได้แก่ กิจกรรมการสืบทอดเรียนรู้ ภูมิปัญญาช่างต่อเรือพื้นบ้าน การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ช่างต่อเรือพ้ืนบ้าน 2) กิจกรรมเชิงรุกกลางน้ า ได้แก่ การประกวดเรือโบราณ การแข่งเรือ การรณรงค์
การสัญจรทางน้ า และ 3) กิจกรรมเชิงรุกท้ายน้ า ได้แก่ การเรียนรู้ การดูแลรักษาเรือจากช่างต่อเรือโบราณ 
การแข่งขันยาเรือ เป็นต้น 
ค าส าคัญ:  เรือพ้ืนบ้าน ต่อเรือ ภมูิปัญญา 
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Abstract 
This research aimed to acquire Thai ship construction intellectual heritage and 

propose its conservative guideline. This qualitative study recruited data from two sample 
groups including 1) 4 ship builders in Suphanburi province with snow ball technique, semi-
structure interview and analyze data with Analytical Induction method. 2) 4 communities 
recruited with specific random method, collect data by group discussion and analyze data 
with analytical induction method. 
 Findings revealed that 1) found ship construction intellectual heritage included 4 
stages. Stage 1) constructing below ship structure, stage 2) assembling interior parts of the 
ship, stage 3) assembling the upper part of the ship and stage 4) decorating. There were 
different details in each stage.  Ship construction was, therefore, an art and problem solving 
because wood for the construction was different. Wood for old ship re-construction, for 
instance, was not complete. The builder had to join, assemble or decorate in different 
circumstances; 2) In order to develop a guideline to preserve ship construction in 
Suphanburi province, we should have some progressive activities as a whole process those 
are 1) progressive activity at the beginning included activity for inheriting, learning ship 
construction intellectual heritage and developing its learning sources; 2) progressive activity 
at the middle included antique ship contest, ship competition, campaign for water 
transportation; and 3) progressive activity at the end included learning maintenance 
knowledge from former ship builders or ship caulk competition. 
Keywords: Thai ship, Ship Construction, Intellectual Heritage 
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การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางชาวไทยในระดบัอุดมศึกษา: 
เปรียบเทียบระหว่างผูท้ี่มีความสามารถทางคันจิสูงและต่ า 

A Study of Japanese Kanji Learning Strategies Used by Thai Undergraduates  
an Intermediate Level: A Comparison of Groups with High and Low Scores 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการเรียนรู้คันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น    
ช้ันกลางชาวไทย  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นช้ันกลางที่มีผลสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N3 หรือ N2 จ านวน 102 คน จาก 6 มหาวิทยาลัยรัฐบาลในกรุงเทพ และ
ปริมณฑลที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก แล้วแบ่งกลุ่มผู้ที่มีความสามารถทางคันจิออกเป็นสองกลุ่มคือ
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงและต่ า  ตามคะแนนจากแบบทดสอบคันจิระดับช้ันกลางผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการ
เรียนรู้คันจิที่กลุ่มที่ได้คะแนนสูงใช้แตกต่างจากกลุ่มที่ได้คะแนนต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ 1. การเช่ือมโยงคันจิที่มีเสียงอ่านเหมือนกัน  2. การเขียนคันจิซ้ าไปซ้ ามา  และ 3. การยืมสื่อการ
เรียนรู้จากห้องสมุด  
ค าส าคัญ:  กลวิธีการเรียนรู้คันจิ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางชาวไทย ความสามารถทางคันจิ 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

169 

Abstract 
This research attempts to study and analyze Kanji Learning Strategies used by Thai 

undergraduates studying the Japanese Language at an Intermediate Level. The groups of 
Japanese learners were qualified by Japanese-Language Proficiency Test at the level of N3 
or N2, and then classified into 2 groups according to the Intermediate Kanji test; high score 
and low score groups. The study was 102 Thai university students in Japanese language 
from 6national universities. The result showed that the groups of high and low score 
students were different in Kanji association of the same reading, frequency by writing 
numerous times and borrowing the kanji learning resources from library with the level of 
significance .05. 
Keywords: Kanji Learning Strategies, Intermediate Japanese Learners in Thailand, Kanji Ability 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Factor Influencing Alcohol Drinking Behavior Among the Students  
in Nakhon Si Thammaratrajabhat University 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ าแนกการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 370 คน เลือกหน่วยตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ โดยให้คณะเป็น
ตัวแปรช้ันภูมิ และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายแต่ละช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเป็น 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละและ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย เพศหญิง คณะวิทยาการจัดการ 
ศาสนาพุทธ ด้านผลกระทบและทัศนคติ และด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษา และตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่มสามารถ
จ าแนกกลุ่มได้ถูกต้อง 75.94% สามารถท านายโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ 55.00% และ
สามารถท านายโอกาสในการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ 87.40% โดยมีอัตราความผิดพลาดในการจัด
กลุ่ม 24.05% 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยอิทธิพล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the behaviors and factors influencing the 

alcoholic beverage classification among Nakhon Si ThammaratRajabhat University students. 
The samples were 370 students from Nakhon Si ThammaratRajabhat University. They were 
selected by using stratified random sampling; the faculty was a variable layer and simple 
random sampling was used for each stratum.  The research instrument was a questionnaire 
with reliability of 0.95. The data were analyzed by using descriptive statistics which consist 
of frequency, percentage, and binary logistic regression analysis.  The research found that 
female gender, faculty of Management, Buddhism religion, impact and attitude and the 
relationships with friends were the factors influencing alcohol drinking behavior among the 
students.  And the two groups of logistic regression models were able to identify correctly 
at 75. 94%.  The results could predict a chance that student may drink alcohol beverages 
with the percentage of 55%, a chance that students may not drink alcohol beverages with 
the percentage of 87.40%. The error rate in the grouping was 24.05%. 
Keywords: Factor, The influence, Alcoholic Drinking 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่างาม อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Factors Related to Health Behavior of the Elderly in the Area of 
Responsibility the Sub-District Thangam Health Promoting Hospital 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่างาม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุจ านวน 150 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบอย่างง่าย
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติทดสอบไคสแคว์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง 51.30% เป็นเพศชาย 
48.70%  มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี มากที่สุด 42.67% โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส เรียนจบช้ัน
ประถมศึกษา มีครอบครัวเป็นผู้ดูแล ไม่มีโรคประจ าตัว และมีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งผู้สูงอายุมี
ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับมากโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 โดยพฤติกรรมสุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์มีความสัมพันธ์กับอายุ พฤติกรรมสุขภาพด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัว พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร มี
ความสัมพันธ์การดูแลผู้สูงอายุและโรคประจ าตัว พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด มี
ความสัมพันธ์กับเพศ และพฤติกรรมสุขภาพด้านสภาพสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับอายุและระดับ
การศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุความสัมพันธ์ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the relationships of factors related to 

health behavior of the eldersin the responsible area, ThaNgam Sub-District Health Promoting 
Hospital, Muang Nakhon Si Thammarat District Nakhon Si Thammarat Province. A sample of 
150 elders were drawn from using simple random sampling. Questionnaire with reliability of 
0.78 was a tool in this research. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were 
used to analyze the data.  Then Chi- square test was used in the correlation analysis.  The 
results revealed that there were 51.30% of female elders and 48.70% of male elders, age 
between 60- 69 years old had the highest population with 42. 67%.  Most of them were 
married, primary school graduated, received care from family, no disease, and their health 
moderate.  Their concerns on heath behavior were quite high with the mean of 3. 89 and 
the standard deviation of 0. 46. Their health behaviors in mental and emotional were 
correlated to age.  Then health behaviors according to social relationship were related to 
their diseases.  Their health behaviors in eating were related with received care and their 
disease.  Their health behaviors according to stress management were related to their 
gender.  Lastly, their health behaviors due to environment were related to their age and 
education level (p<0.05). 
Keywords: Health Behavior, Elders, Relationship 
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ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศกึษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ช้ันปีท่ี 2  จ านวน 364 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ยรวม (GPA.) คือ 2.85  รายได้ต่อเดือน  อยู่ในช่วง 5,001 บาทขึ้น
ไป โดยมีแหล่งที่มาของรายได้มาจากผู้ปกครอง และใช้ Smart Phone อุปกรณ์เช่ือมต่อ  ตอนที่ 2 
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพื่อความรู้ด้านการศึกษา พบว่า ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลงานหรือ
การบ้านที่ได้มอบหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.83, S.D. = 0.57) พฤติกรรมด้านการติดตอ่สื่อสาร
และบันเทิงใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.13, S.D. = 
0.57) และ ตอนที่ 3 พฤติกรรมด้านผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ 
ส่งผลกระทบต่อด้านการศึกษา สุขภาพ และด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.37, S.D. = 0.71) 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 The Objective of this research was to study the impact of mobile Internet usage 
behavior on the academic achievement of students at Dhurakij Pundit University. The 
sample group of this research consisted of 364 sophomores at Dhurakij Pundit University. 
The statistics involved in the analysis of this research include percentage, average, and 
standard deviation. Questionnaire, which organized into three sections, was used as a tool 
for the survey. The first section inquired individual factors. Most of the samples were female 
students from the faculty of Business Administration with average GPA. of 2.85 and average 
monthly income of more than 5,001 baht. Mainly, such income was from their parents. The 
majority of the samples connected to the Internet by using smartphones. The second 
section collected how the Internet was used for educational purposes. It revealed that the 
usage level of the Internet for information searching was high (�̅�=3.83, S.D. = 0.57). Similarly, 
the usage level of the Internet to connect with social media for communication and 
entertainment was, also, high (�̅�= 4.13, S.D. = 0.57). Finally, the findings from the third 
section showed that the impact of mobile Internet usage behavior on education, health, 
and social life was high (�̅�= 3.78, S.D. = 0.44). 
Keywords: Internet usage behavior, Internet, Social Media, Academic Achievement 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และงานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยรัตภูมิ 
โดยขั้นตอนด าเนินงานได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลการแจ้งซ่อมและปัญหา
ภายในหน่วยงาน 2) การวิเคราะห์ระบบการแจ้งซ่อมระบบใหม่ 3) ออกแบบฐานข้อมูล 4) ออกแบบเว็บไซต์ 
5) สร้างระบบแจ้งซ้อมงานอาคารสถานที่ 6) ทดสอบระบบ 7) การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 
ในการพัฒนาระบบได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) ในส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ Data Flow Diagram (DFD) วิเคราะห์การไหลของข้อมูลในระบบ ในส่วนการ
ออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้ Entity Relationship (ER) Diagram ในส่วนการพัฒนาซอฟแวร์ได้ใช้การพัฒนา
แบบ Agile โดยใช้วิธี Extreme Programming (XP) โดยการพัฒนาระบบยังได้ใช้หลักการลีน เพื่อลด
ขั้นตอนการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งระบบมีความสามารถดังนี้ คือ รับการแจ้งซ่อมผ่าน
ระบบออนไลน์ สามารถดูผล และกระบวนการซ่อมผ่านหน้าระบบ การประเมินผลประสิทธิภาพของการ
พัฒนาระบบโดยผู้เช่ียวชาญ การประเมินผลประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีความพึ่งใจในด้านการออกแบบระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ในด้านการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในทุก ๆด้าน 
ได้แก่ ด้านข้อมูลน าเข้า (Input) แบบฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีความเหมาะสมกับการ
น าไปใช้งาน มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้ที่เหมาะสม มีการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการกรอกข้อมูล 
เหมาะที่จะน าไปใช้งานจริงแทนระบบงานเดิมได้ ในด้านกระบวนการท างานของระบบ (Process) 
ผู้เช่ียวชาญเห็นว่า ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและสามารถรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
ใช้เวลาในการประมวลผลเหมาะสม สามารถอ านวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลและสามารถรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้ ในด้านคุณภาพการรายงาน (Output) ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีสารสนเทศครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบที่ก าหนดไว้ 
รูปแบบรายงานง่ายต่อการท าความเข้าใจและน าไปใช้งาน  มีการใช้ข้อความที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
รูปแบบรายงานมีมาตรฐานเดียวกัน ในรายงานมีการจัดเรียงล าดับข้อมูลในรายงานและอยู่ในรูปของตาราง
อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ: แจ้งซ่อม งานอาคารสถานท่ี ระบบสารสนเทศ ครุภณัฑ ์  
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Abstract 
 This research has objectives to study the development about inform to fix the 
durable articles and building work of Rattaphum College (RMUTSV) by operate in progress 
to use the development system (SDLC) as follows 1) to study about information to fix and 
the problem within College 2) to analysis new system about inform to fix 3) to design the 
database 4) to design website 5) to build system for inform to fix of building work 6) to 
testing system and 7) to evaluate satisfaction to use system. The development system use 
electrical circuit (System Development Life Cycle: SDLC) and the analysis information to use 
Data Flow Diagram (DFD) for analyze to flow of information system. The design database 
use Entity Relationship (ER) Diagram and the software development to use Agile style by 
Extreme Programming (XP) way which is the development system to use Lean principle also 
for reduce many steps of work process and increase effectiveness of system, found that the 
capability are can accept inform to fix by online system and to see the result of process on 
it.   
 The evaluation capability of development system by expert found that they are 
satisfy to design at the best or high level as average 4.73. The design part and information 
of development system by most of expert have an opinion, up the development system 
appropriate and available in every part consists of Input information it is a form for enter 
the information system and appropriate to use work, the format for communicate with user 
is available and good to prevent the mistake from fill in an information and appropriate to 
actually use work instead of old system. The process of work system, the expert have an 
opinion about system can manage, to maintain and use time to process data the information 
appropriately moreover it can facilitate to use information and to keep security of user 
information. The report quality of Output, the expert have an opinion to information 
systems is high develop and completely. This research has accurate it followed in objectives 
and scope of system that was specified and the format report is easy to understand and 
bring to use work, to use message was meaning clear, same format and standard, there is 
sort order of information and set on table appropriately. 
Keywords: Repair, Building work, Information system, Equipment 
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บทคัดย่อ 

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดของประเทศไทย (https://oer/learn.in.th) คือ คลังที่รวบรวม
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ผู้สนใจทั่วราชอาณาจักรน าไปใช้ โดยได้น้อมน าวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 

“เข้าใจ” - คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดฯ รวบรวมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลากหลายประเภท 
เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย สื่อวีดิทัศน์ และสื่อเสียง เป็นต้น ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

“เข้าถึง” – ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ มากกว่า 74,000 รายการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด ที่เอื้อต่อการใช้งานซ้ าและการดัดแปลง โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากเจ้าของผลงานผู้ถือลิขสิทธิ์ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดฯ มากกว่า 2,400,000 
คน และมีการดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ มากกว่า 3,700,000 รายการ 

“พัฒนา” – ปัจจุบันมีหน่วยงานเครือข่าย รวม 65 หน่วยงาน และบุคคล มากกว่า 500 คน  
ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดฯ ซึ่งได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตแบบเปิด การผลิตและเผยแพร่สื่อเรียนรู้ระบบเปิด อันเป็น
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในวงการการศึกษา และการสนับสนุนแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ  
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดฯ เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่ที่ห่างไกล ซึ่งขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและสื่อการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: ศาสตร์พระราชา การศึกษาแบบเปิด แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปดิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นวัตกรรมทางการศึกษา  
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Abstract 
 Thai Open Educational Resources or OER (https://oer/learn.in.th) collects and 
provides high quality educational resources to students, teachers and learners all over the 
country. Thai OER applies the King’s Philosophy and Sustainable Development developed 
by His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand as follows. 
 “Understand” – there are different types of educational materials which are 
included in Thai OER such as e-Books, images, audio files and video clips. These materials 
cover a range of topics to support education and lifelong learning for all in different fields 
such as sciences, mathematics and Thai indigenous knowledge.  
 “Access” – users can access to educational materials more than 74,000 records in 
Thai OER. These materials apply a Creative Commons license that facilitates reuse and 
adaptation, without first requesting permission from the copyright holder. Users can access 
to the materials anywhere and at any time through the Internet, free of charge. As of January 
2018, a total of 2,514,587 users had access Thai OER and 4,121,305 educational items had 
been downloaded. The number of users and downloads from Thai OER has been 
continuously increasing. 
 “Develop” – educational materials in Thai OER are produced and shared by 
approximately 65 organizations and more than 500 individuals from various fields. This 
represents the collaborations of multiple stakeholders to share knowledge for education 
and lifelong learning in the society. Thai OER concretely promotes academic morality and 
ethics to Thai people by promoting copyright in original creative work and open licensing 
through seminars, workshops and another activity. This is to support the creative and 
responsible use of digital media. It corresponds to Digital Thailand policy, especially the 
creation of a quality and equitable society through digital technology.  
 Thai OER is the use of Information and Communication Technology and digital 
technology to increase opportunities and equalities for underprivileged children and young 
people in distant areas to access knowledge and to support lifelong learning of Thais. 
Keywords: The King's Philosophy, Open education, Open educational resources, Lifelong 

learning, Disruptive innovation 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานะของธาตุอาหารพืชในดินปลูกมังคุด จังหวัด
จันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 9 พีดอน ทุกพีดอนมีดินบนเป็นสีน้ าตาล ในขณะที่ดินล่างมีสีน้ าตาล
ออกเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เป็นดินเนื้อปานกลางถึงเนื้อละเอียด อนุภาคขนาดดินเหนียวเพิ่มขึ้นตามความลึก 
ช้ันดินบนเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มี pH (ดิน:น้ า = 1:5) อยู่ในพิสัย 4.60 - 5.30 และช้ันดินล่างเป็นกรด
จัดมากถึงกรดปานกลาง (pH = 4.53 - 5.58) จากการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้เกณฑ์ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน พบว่า พีดอน 2 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าตลอดหน้าตัดดิน ส่วนพีดอนอื่นมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางส าหรับช้ันดินบนและต่ าส าหรับดินล่าง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีความผันแปรอย่างมากโดยมี
ปริมาณอยู่ในพิสัย 3-24 mg kg-1 (พีดอน 4) ถึง 20-829 mg kg-1 (พีดอน 8) ทุกพีดอนมีเบสที่แลกเปลี่ยน
ได้ (แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม) ต่ ามาก และแจกกระจายตามความลึกค่อนข้างเหมือนกับ
อินทรียวัตถุในช่วงตอนบนของหน้าตัดดิน หลังจากนั้นเป็นไปตามอนุภาคขนาดดินเหนียว ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC pH 7.0) อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าถึงสูง ส าหรับดินบน (5.08 ถึง 23.94 cmol(+) 
kg-1) และต่ าถึงค่อนข้างสูงส าหรับดินล่าง (3.76 ถึง 16.55 cmol(+) kg-1) โดยแจกกระจายตามความลึกมีทั้ง
เป็นไปตามอนุภาคขนาดดินเหนียว เหมือนกับอินทรียวัตถุ หรือสอดคล้องกับเบสที่แลกเปลี่ยนได้ จุลธาตุ
ประจุบวกของช้ันดินบนมีปริมาณสูงกว่าที่พบในช้ันดินล่างอย่างเห็นได้ชัด  
ค าส าคัญ: มังคุด ธาตุอาหารพืช สมบัติของดิน จังหวัดจันทบุรี     
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Abstract 
This study was conducted to examine the plant nutrient status of mangosteen-

growing soil in Chantaburi Province. Nine pedons were sampled. They had brownish topsoils 
and yellowish brown subsoils, in most. They had medium to fine textures with the clay 
contents increased according to depth. The topsoils had very strongly to strongly acid with 
pH measured with water (soil:water = 1:5) of 4.60 to 5.30 and the subsoils had very strongly 
to moderately acid with pH of 4.53 to 5.58. According to soil fertility criteria as proposed by 
Land development Department Pedon 2 had low fertility throughout the depth, contrarily, 
the remaining pedons had moderate fertility for topsoil and low fertility for subsoils. The 
available phosphorus among pedons revealed high variability which ranged from 3-24 mg 
kg-1 (Pedon 4) to 20-829 mg kg-1 (Pedon 8) All pedon had very low extractable bases (Ca, 
Mg, K, Na) which their distributions with depth of the extractable bases more or less followed 
the organic matter for the upper parts, then depending on the clay patterns. The cation 
exchange capacity (CEC pH 7.0) ranged from slightly low to high for topsoils (5.08 to 23.94 
cmol(+) kg-1) and low to slightly high for subsoils (3.76 to 16.55 cmol(+) kg-1). The patterns 
with depth of the CEC followed either the same trends of the clay particles, same as the 
organic matter, or similar to the extractable bases. The cation micronutrients of topsoils 
were prominently higher than the subsoils.  
Keywords: Mangosteen, Plat nutrient, Soil properties, Chanthaburi province 
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Sala Quality Improvement with Calcium and Boron Fertilizer 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลการใช้ปุ๋ยแคลเซียมและโบรอนในการบรรเทาอาการหัวยุบ หัวด าของผลสะละโดยเก็บ
ตัวอย่างผลก่อนทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของผลหลังทดลอง ร่วมกับการเก็บตัวอย่างดินและเก็บ
ตัวอย่างใบสะละ ก่อนทดลองได้ใส่ปูนโดโลไมท์ในอัตรา 3-5 กิโลกรัม/ต้น ขึ้นกับค่าวิเคราะห์ pH, Ca และ 
Mg ของดิน วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 5 ต ารับทดลอง 6 ซ้ า ได้แก่ 1) ต ารับควบคุม 2) 
ใส่ยิปซัมทางดิน 3) ใส่ยิปซัมทางดินและฉีดพ่นแคลเซียมคลอไรด์ทางผล 4) ใส่ยิปซัมทางดินร่วมกับฉีดพ่น
แคลเซียมคลอไรด์และโบรอนทางผล และ 5) ฉีดพ่นแคลเซียมคลอไรด์และโบรอนทางผล ใส่ยิปซัมต้นละ 3 
กิโลกรัม ต ารับทดลองที่ฉีดพ่นปุ๋ยจะฉีดพ่นเมื่อสะละเริ่มติดผล โดยฉีดพ่นทุก 2 สัปดาห์ จ านวน 6 ครั้ง
ติดต่อกัน โดยแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 2% ส่วนโบรอนใช้ในรูป solubor อัตรา 0.25% จ านวน 3 ครั้ง
พร้อมกับการฉีดพ่นแคลเซียมครั้งที่ 1-3 เก็บตัวอย่างผลสะละที่มีอายุครบเก็บเกี่ยวเพื่อเช็คปริมาณผลปกติ
และผลหัวด า  

ผลการศึกษาพบว่า สมบัติดินก่อนทดลองส่วนใหญ่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ยกเว้นปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และทองแดง ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบสะละ
ก่อนทดลองมีปริมาณ N, Mn และ B แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนใหญ่มีธาตุอาหารในใบต่ ากว่า
ระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช โดยเฉพาะธาตุอาหารมหัพภาค (N, P, K, Ca และ Mg) ก่อน
ทดลองมีปริมาณสะละผลปกติโดยเฉลี่ยเพียง 36.4% ของผลผลิตทั้งหมด ภายหลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า 
ผลปกติเพิ่มขึ้นเป็น 88.9% และผลด าลดลงเหลือเพียง 11.1% โดยต ารับควบคุมพบผลปกติน้อยที่สุด 
(69.9%) และพบผลด ามากที่สุด (30.1%) ในขณะที่ต ารับที่ 2 พบผลปกติมากที่สุด (94.3%) และพบผลด า
น้อยที่สุด (5.7%) นั่นคือการใส่แคลเซียมและ/หรือการฉีดพ่น B ให้แก่ต้นสะละเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ลดปัญหาการเกิดผลด าในสะละลงได้ 
ค าส าคัญ:  คุณภาพสะละ ปุ๋ยแคลเซียม ปุ๋ยโบรอน ธาตุอาหารพืช 
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Abstract 
An examine of effect of calcium and boron application on sala quality improvement 

and comparing influence soil and foliar application of calcium and boron to alleviate the 
disorder of sala fruit, the pre-tested sala fruits were collected for comparing quality with the 
end-experiment fruits together with soils and leaf samplings of each tree. Before experiment, 
dolimitic limestone was applied in rate of 3-5 kilograms/tree depending on soil pH, Ca and 
Mg contents. The experimental design was RCBD which consisted of 5 treatment 6 
replications. There were 1) control, 2) soil gypsum, 3) soil gypsum and foliar calcium chloride 
2%, 4) soil gypsum and foliar calcium chloride 2% and boron 0.25% and 5) foliar calcium 
chloride 2% and boron 0.25%. Gypsum application was 3 kilograms each. For foliar 
treatments, six times were done every two weeks since fruit setting. In case of boron, 0.25% 
of solubor was sprayed three times together with the first to the third application of calcium. 
On harvesting time, sampling of sala fruits was done for quality checking.  
 The results revealed that among treatments organic matter, P, Mg and Cu were not 
significantly. The pre-tested leaf analyses data showed that N, Mn and B markedly differed. 
In most, nutrients in sala leaf were lower than the sufficient levels, especially the 
macronutrients. Before experiment, the average of sala fruit was only 36.4%. At the end of 
experiment, the normal fruit increased to be 88.9% whilst the disorder one was only 11.1%. 
The control treatment the lowest normal fruit (69.9%) – the highest disorder fruit (30.1%), 
whilst the treatment 2 the highest normal fruit (94.3%) – the lowest disorder fruit (5.7%). It 
could be said that application of calcium and/or boron foliar was one kind of methods to 
limit to number of disorder sala fruit.  
Keywords: Sala quality, Calcium fertilizer, Boron fertilizer, Plant nutrients 
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สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

Soil Fertility Status and Nutrient Concentrations of Oil Palm Leaf  
of Pathio District, Chumphon Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามันในเขตอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นดินทรายร่วน ตัวอย่างดินรวมเก็บที่
ระดับความลึก 0-20 ซม. ร่วมกับการเก็บตัวอย่างใบพืชตามวิธีมาตรฐาน ดินเป็นกรดจัดมากถึงปานกลาง 
(pH, = 1:5 อยู่ในพิสัย 4.44-5.89)  การน าไฟฟ้าของสารละลายดิน (EC, น้ า:ดิน = 1: 5) มีความผันแปรสูง 
(132-1,225 µS cm-1) มีอินทรียวัตถุต่ าถึงปานกลาง (1.02-2.60%) ซึ่งตรงกันข้ามกับฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ที่สูงมาก (46.54-269 mg kg-1) โพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่สกัดต่ าเมื่อเทียบกับแคลเซียม 
(54.87-248 mg K kg-1, 22.02-116 mg Mg kg-1 และ 64.86-599 mg Ca kg-1) เหล็กที่สกัดได้สูงมาก 
(57.43-135 mg kg-1) ในขณะที่แมงกานีสและทองแดงต่ ามากและสูงมาก (1.89-150 mg Mn kg-1 และ 
0.22-4.36 mg Cu kg-1 ตามล าดับ)  ส่วนสังกะสีต่ ามากถึงสูงมาก (0.53-11.50 mg kg-1) 

เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ อาจจ าแนกได้ว่า “เป็นสวนท่ีขาดธาตุอาหาร” โดย
มีความเข้มข้นเฉลี่ยของแคลเซียมเท่านั้นที่จัดอยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน “พอเพียง” (0.33-1.33% Ca) ในขณะ
ที่เหล็กและแมงกานีสสูงกว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง (62.99-265 mg kg-1 และ 286-1,092 mg kg-1 
ตามล าดับ) ส่วนธาตุอื่นต่ ากว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง (1.40-2.25% N, 0.09-0.15% P, 0.47-1.06% K, 
0.02- 0.11% Mg, 0.64-8.28 mg Mn kg-1 และ 8.21-18.43 mg Zn kg-1)  
ค าส าคัญ:  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช ปาล์มน้ ามัน จังหวัดชุมพร 
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Abstract 
This study aimed evaluating soil fertility status and nutrient concentrations of oil palm 

leaf of Pathio District, Chumphon Province. Soils had loamy sand texture. Soil composite samples 
were collected at the depth of 0-20 cm together with leaf sampling following the standard 
method. Soils had very strongly to moderately acid with pH (soil:water = 1:5) of 4.44-5.89. 
High variability of the electrical conductivity (EC, soil:water = 1:5) was detectable (132-1,225 
µS cm-1). The organic matter ranged from low to moderate (1.02-2.60%). Contrarily, the 
available phosphorus was very high (46.54-269 mg kg-1). The extractable potassium and 
magnesium somewhat lowed comparing with the calcium (54.87-248 mg K kg-1,  
22.02-116 mg Mg kg-1 and 64.86-599 mg Ca kg-1). Extractable iron was very high (57.43-135 
mg kg-1), whilst very low to very high for manganese and copper (1.89-150 mg kg-1 and  
0.22-4.36 mg kg-1,respectively) and low to very high for zinc (0.53-11.50 mg kg-1)  
 Considering from leaf nutrient concentrations, this orchard could be identified as 
“nutrient deficiency” orchard. Only calcium content was in an adequate range (0.33-1.33% 
Ca) , whilst iron and manganese were higher than adequate ranges (62.99-265 mg kg-1 and 
286-1,092 mg kg-1) whereas the other elements were lower than adequate ranges (1.40-2.25%N, 
0.09-0.15%P, 0.47-1.06%K and 0.02-0.11%Mg).  
Keywords: Soil fertility, Oil palm, Chumphon Province 
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ผลของการทดแทนแป้งมันส าปะหลังด้วยแป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ 
ต่อคุณภาพข้าวเกรียบ 

Effect of Cassava Flour Substitution with Surin Local Germinate Brow  
Rice Flour on Qualities of Crisp Rice 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ 3 สายพันธุ์ คือ แป้ง
ข้าวกล้องงอกเนียงกวง แป้งข้าวกล้องงอกปกาอ าปึล และแป้งข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงทดแทนแป้งมัน
ส าปะหลังในการผลิตข้าวเกรียบ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized 
Complete Block Design: RCBD) จัดสิ่งทดลองเป็น 2 สิ่งทดลอง 3 บล็อก (แป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมือง
สุรินทร์ 3 สายพันธุ์ : แป้งมันส าปะหลัง เท่ากับ 10 : 90 และ 20 : 80) ได้สูตรผลิตภัณฑ์ 6 สูตร เมื่อน าไป
ประเมินผลทางประสาทสัมผัสและความพึงพอใจของของผู้บริโภค พบว่า ข้าวเกรียบสูตรที่ให้การยอมรับ
มากที่สุด คือ สูตรที่ 1 ซึ่งท าจากส่วนผสมระหว่างแป้งข้าวกล้องงอกเนียงกวงกับแป้งมันส าปะหลัง ใน
อัตราส่วนเท่ากับ 10 : 90 นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวเกรียบทุกสูตรมีปริมาณสารกาบาอยู่ในช่วง 0.74 - 1.16 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และมีคุณภาพทางจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของข้าวเกรียบ 
(มผช.107/2554) 
ค าส าคัญ:  ข้าวเกรียบ ข้าวพื้นเมืองสุรินทร์ แป้งข้าวกล้องงอก 
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Abstract 
The objective of this research was to study the use of Surin local germinated brown 

rice flour (3 variety; Paka-Umpoul rice, Neiy-Kang rice, and Mali-Dang rice) to substitute 
cassava flour in crisp rice. The experimental design was randomized complete block design 
(RCBD) with 2 treatments and 3 blocks (Surin local germinated brown rice flour 3 variety: 
cassava flour is 10: 90 and 20: 80), which had 6 formulas. The sensory and satisfaction 
evaluation of all 6 crisp rice formulas was tested by consumers. The results showed that 
crisp rice was made by germinated brown Neiy-Kang rice flour: cassava flour was 1 0 :  90 
(formula 1) had the highest score of overall acceptance. In addition, it was also found that 
crisp rice all formulas contained GABA in the range of 0 . 7 4  to 1 . 1 6  mg/ 1 0 0  g and the 
microbial quality was followed a community standard of crisp rice. (TCS.107/2554) 
Keywords: Crisp rice, Surin local rice, Germinate brow rice flour  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาผลของปริมาณเจลาตินต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลูกหม่อนเสริมวิตามินซีและคอลลาเจน และเพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานินท้ังหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลูกหม่อน
ที่ผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมมากที่สุด การวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ศึกษาปริมาณของเจ
ลาติน 5 ระดับ คือร้อยละ 6, 7, 8, 9 และ 10 โดยผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ทุกสูตรมีการเสริมวิตามินซีและ
คอลลาเจนร้อยละ 3 ผลการศึกษา พบว่าปริมาณเจลาตินที่เหมาะสมจากการทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัส เท่ากับร้อยละ 8 โดยมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส ความยืดหยุ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม
สูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 6.87, 6.87, 7.07 และ 7.03  ตามล าดับ (P  0.05) ผลิตภัณฑก์มั
มี่เยลลี่มีปริมาณความชื้น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และเถ้า ร้อยละ 42.24, 53.85, 1.25 และ 0.67 ตามล าดบั 
และมีปริมาณวิตามินซี ฟีนอลิกทั้งหมด แอนโท ไซยานินท้ังหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่วิเคราะห์ดว้ยวธิี 
ABTS assay เท่ากับ 45.33 mg/mL, 43.39 g GAE/L, 61.45 mg/L และ 137.50 mM TEAC ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  ลูกหม่อน กัมมี่เยลลี่ เจลาติน แอนโทไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
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Abstract 
The objectives of this study were to study the effect of gelatin on the sensory 

quality of mulberry gummy jelly product enriched with vitamin C and collagen, and to 
determine nutritional value, total phenolic content, total anthocyanin content and 
antioxidant activity of mulberry gummy jelly product that showing the highest score of 
overall liking. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD): 5 levels 
of gelatin, 6, 7, 8, 9 and 10% of ingredients), and all formulations of mulberry gummy jelly 
enriched with 3% of vitamin C and collagen. The results showed that the optimum amount 
of gelatin from analyzing sensory perception was 8%, had the highest score of texture, 
flexibility, flavor and overall liking 6.87, 6.87, 7.07 and 7.03 respectively. Gummy jelly 
product had moisture, carbohydrate, proteins and ash 42.24, 53.85, 1.25 and 0.67%, 
respectively, and vitamin C, total phenolic content, total anthocyanin content and 
antioxidant activity by ABTS assay 45.33 mg/mL, 43.39 g GAE/L, 61.45 mg/L and 137.50 mM 
TEAC, respectively. 
Keywords: Mulberry, Gummy jelly, Gelatin, Anthocyanins, Antioxidant activity 
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บทคัดย่อ 

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมเปลือกกล้วยเล็บมือนางระดับต่างๆต่อ
การเจริญเติบโตของปลาหมอไทย ปลาเริ่มต้น 0.91± 0.04 กรัม ให้อาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 
46-50  และไขมันร้อยละ 6 อาหารทดลองแบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ า โดยแต่ละชุดการ
ทดลอง มีการเสริมเปลือกกล้วยเล็บมือนางร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ตามล าดับ ปลาทดลองจะได้รับ
อาหาร 2 มื้อต่อวันเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมเปลือกกล้วย
เล็บมือนางร้อยละ 15 น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้ายสูงที่สุดคือ 5.16±0.81 กรัม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) กับที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเปลือกกล้วยร้อยละ0 , 5, 10 และ 20 ตามล าดับ คือ 
4.48±0.20, 4.61±0.21, 4.10±0.37 และ 4.52±0.67ตามล าดับ ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเปลือกกล้วย
ร้อยละ 15 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและประสิทธิภาพการใช้โปรตีนคือ 1.15±0.58 และ 
1.79±0.10 ตามล าดับ ไม่แตกต่างอย่างมีนับส าคัญทางสถิติ(p<0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริม
เปลือกกล้วยเล็บมือนาง (ชุดควบคุม) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและประสิทธิภาพการใช้โปรตีน คือ 
1.02±0.16 และ 2.01±0.13 ตามล าดับ ส าหรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อัตราการ
กินอาหารต่อวัน ดัชนีตับและอัตราการรอดตาย พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นเปลือกกล้วย
เล็บมือนางสามารถเสริมในอาหารส าหรับเลี้ยงปลาหมอไทยได้ถึงร้อยละ 15  
ค าส าคัญ:  เปลือกกล้วยเล็บมือนาง ปลาหมอ การเสริม 
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Abstract 
This study aimed to evaluate the effects of different levels of (Kluai Lep Mu Nang, 

Musa (AA group)) peel as feed supplements in fish diet on growth performance, and survival 
rate of climbing perch ( Anabas testudineus)  0. 91±0.04 g initial body weight.  Five diets 
containing 46-50% crude protein and 6 % crude lipid, with different levels of banana peels 
(0 (control), 5, 10, 15 and 20 % of fish diet) were used. Each diet was used to feed triplicate 
groups of fish two times a day to apparent satiation for 10 weeks.  The results showed that 
final body weight of fish fed diet supplemented with 15 % of banana peel was significantly 
(5.16 ± 0.81g.) higher than fish fed diet supplemented with 0 (control), 5, 10 and 20 % of 
fish diet (4.48±0.20, 4.61±0.21, 4.10±0.37 and 4.52±0.67). The highest feed conversion ratio 
and protein efficiency ratio of fish fed banana peel diet 15 % (1.15±0.58 and 1.79±0.10 
respectively) was not significantly different (p>0.05)  fish fed control diet (1.02±0.16 and 
2 . 0 1 ±0 . 1 3  respectively). Moreover, weight gain, specific growth rate, rate of feed intake, 
survival rate and hepatosomatic index of among group were not significantly different 
( p>0 . 0 5 ) . Therefore, the appropriate banana peel level for supplementation in climbing 
perch diet was 15 %   
Key words: Banana peels, Climbing perch, Supplementation 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของสารชักน าการออกดอกของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ชักน าการออกดอกโดยใช้  
5 วิธีการ โดยใช้สารแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ ต้นละ 3 กรัม Naphthaleneacetic acid (ANAA®) ต้นละ 1 เม็ดเอ
ทธิฟอน 1,000 ppm แคลเซี่ยมคาร์ไบด์ต้นละ 3 กรัม ร่วมกับ  เอทธิฟอน 1,000 ppm และปุ๋ยยูเรีย  1.5 
กรัมต่อน้ า 1 ลิตร เอทธิฟอน 1,000 ppm ร่วมกับ Naphthaleneacetic acid (ANAA®) ต้นละ 1 เม็ด ที่มี
ผลต่อการออกดอกและคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พบว่าการใช้แคลเซี่ยมคาร์ไบด์ ต้นละ 3  กรัม 
ร่วมกับ เอทธิฟอน 1,000 ppm และปุ๋ยยูเรีย 1.5 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ท าให้การเจริญของช่อดอกเกิดเร็วที่สุด 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ดีสุดและน้ าหนักผลมากที่สุด รองลงมาคือใช้สารแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ การใช้เอ
ทธิฟอน 1,000 ppm และเอทธิฟอน 1,000 ppm ร่วมกับ Naphthaleneacetic acid (ANAA®) ต้นละ 1 
เม็ด แต่การใช้ Naphthaleneacetic acid (ANAA®) ไม่มีการเจริญการช่อดอก ดังนั้นการใช้สารร่วม
สามารถชักน าการออกดอกและมีคุณภาพผลดี 
ค าส าคัญ: สับปะรด ชักน าการออกดอก คุณภาพ 
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Abstract 
The aim of the work was to study the effects of flowering agents for ‘pattavia’ 

pineapple. The forcing were induced by using 3 g of calcium carbide, 1 tablet of 
Naphthaleneacetic acid (ANAA®) 1,000 ppm ethephon 3 g of calcium carbide combined with 
1,000 ppm of ethephon and 1.5 g/L of urea, 1,000 ppm of ethephon combined with 1 tablet 
of naphthaleneacetic acid ( ANAA®) on inflorescence and fruit quality. The results showed 
that the application of 3 g of calcium carbide combined with 1,000 ppm of ethephon and 
1.5 g/ L of urea had the best in inflorescence development and higher weight and total 
soluble solids than the use of ethephon 1,000 ppm and 1,000 ppm of ethephon combined 
with naphthalene acetic acid, respectively.  However, the use of naphthalene acetic acid 
did not effect on inflorescence. Therefore, the using of combined chemicals can induce 
flowering and providing good quality of the fruit. 
Keywords: Pineapple, Flowering, Quality  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาลักษณะทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดระนอง โดยท าการสุ่มและเก็บตัวอย่างทุเรียนพื้นบ้านใน
ต าบลบางใหญ่ และต าบลน้ าจืด อ าเภอกระบุรี จ านวน 18 ตัวอย่าง จากนั้นบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ได้แก่ รูปทรงผล ลักษณะหนาม และสีเนื้อ รวมทั้งประเมินคุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ ปริมาณแคโรทีนอยด์ ปริมาณแป้ง และปริมาณเส้นใย พบว่าตัวอย่าง BA16 ผลมีน้ าหนัก ปริมาณแคโรที
น อย ด์  แ ล ะ ค่ า สี เ หลื อ ง  ( b*) ม า ก ที่ สุ ด  แ ล ะ มี ค ะ แน นคุ ณภาพทา งป ระส าทสั ม ผั ส สู ง สุ ด  
ส่วนตัวอย่าง BA04 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และปริมาณแป้งมากที่สุด จากการทดลองพบว่า
ตัวอย่าง BA16 มีคุณภาพดีที่สุด และ ตัวอย่าง BA12 เหมาะสมส าหรับการน าเมล็ดไปเพาะเป็นต้นตอ
เนื่องจากมีเมล็ดมากสุดถึง 17 เมล็ดต่อผล 
ค าส าคัญ:  ทุเรียน ลักษณะทางสัณฐาน คุณภาพ 
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Abstract 
This study was focused on the characteristics of the local durian from Ranong 

province. The 18 local durian samples from Bang Yai and Num Chuet subdistrict in Kraburi 
district were collected and morphological characteristics of fruits; fruit shape, fruit spine 
shape, flesh color were recorded and fruit qualities were also monitored in color value, 
total soluble solids, carotenoid, starch and fiber. The results showed that sample number 
BA16 had the highest fruit weight, carotenoid content, yellowness (b* value) and sensorial 
quality. The sample number BA04 had the highest total soluble solids and starch contents. 
In conclusion, the sample number BA16 had the best quality and the sample number BA12 
is suitable for rootstock due to the fruit has many seed (up to 17 seeds per fruit). 
Keywords: Durian, Morphology, Quality 
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การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านนาท่อ  
ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

Yield Trial of Commercial Cucumber Varieties at Ban Na Tor,  
Chai Sathan Sub-district, Mueang District, Nan Province 

 
บรรจง อูปแก้ว* พชิัย สุรพรไพบูลย ์และ พิกุล สุรพรไพบูลย ์

Bunjong Oupkaew*, Pichai Surapornpiboon and Pikul Surapornpiboon  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
Rajamangala University of Technology Lanna, Nan.  
* Corresponding author: bunjong_19@hotmail.com 

 

 
บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านนาท่อ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้พันธุ์แตงกวาของเกษตรกรให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design) 15 สิ่งทดลอง ท า 4 ซ้ า ท าการทดลองโดยปลูกแตงกวาพันธุ์การค้าจ านวน 15 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชิน
จัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ 4 พันธุ์เอเธนส์ 5 พันธุ์ไมโครซี พันธุ์เด่นดี พันธุ์รุ่งชัย พันธุ์ชัยนิยม 112 พันธุ์โม
เดิร์น พันธุ์บัดดี้กรีน พันธุ์ก้องฟ้า พันธุ์ภูเขียว พันธุ์เขียวมั่งมี พันธุ์เพาเวอร์กรีน และพันธุ์สนั่นเมือง 
เปรียบเทียบกับพันธุ์ไฮโซ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านนิยมปลูก ผลการทดลองพบว่า พันธุ์
แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุ์เขียวมั่งมีให้ผลผลิต
สูงที่สุด 3,523 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตมีคุณภาพดี เหมาะส าหรับการปลูกในพ้ืนท่ีบ้านนาท่อ จังหวัดน่าน  
ค าส าคัญ:  การทดสอบพันธุ์แตงกวา พันธุ์แตงกวาการค้า จังหวัดน่าน 
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Abstract 
Yield trial of commercial cucumber varieties was implemented at in Ban Na Tor, 

Chai Sathan Sub-district, Mueang District, Nan Province from June to August 2017. The aimed 
to evaluate the suitable variety for local production. The experiment was conducted in 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 15 treatments and 4 replications. The 15 
commercial cucumber varieties; Chin Chang T-2015, Athens 4, Athens 5, Micro C, Hiso, Den 
Dee, Rung Chai, Chai Niyom 112, Modern, Buddy Green, Gong Fah, Phu Khiao, Khiao Mung 
Mee, Power Green, and Sanun Meuang were grown compared with Hiso variety with popular 
varieties in Nan province. The results found that yield was highly significance (P < 0.01) 
among 15 varieties. Khiao Mung Mee variety had the highest yield at 3,523 kilograms per Rai, 
and also had quality of fruit with suitable for commercial production in Ban Na Tor, Nan 
Province. 
Keywords: Yield trial of cucumber varieties, Commercial cucumber varieties, Nan Province 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวเปลือกในเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง 
Morphological Characters of Rice Grains in Landrace Rice Germplasm 
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บทคัดย่อ 

ข้าวพื้นเมือง (Oryza sativa L.) เป็นแหล่งพันธุกรรมที่มีความหลากหลายและมีความส าคัญ
ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด โดยคัดเลือกข้าว 30 สายพันธุ์ จากในฤดูนาปี 2559 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ านวน 3 ซ้ า พบว่า ข้าวแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของเมล็ดข้าวแตกต่างกันทางสถิติ เมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดข้าวกล้องส่วนใหญ่มีรูปร่างเมล็ดเรียว ในขณะ
ที่สายพันธุ์ TU-145 ที่มีรูปร่างเมล็ดปานกลาง การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis; PCA)  สามารถอธิบายได้ 93.60% จากความแปรปรวนทั้งหมด โดย PCA1 อธิบายได้ 59.14% 
และ PCA2 อธิบายได้ 34.45% เช้ือพันธุกรรมข้าวส่วนใหญ่มีการกระจายตัวทางพันธุกรรมแบบเกาะกลุ่ม
กัน ยกเว้นสายพันธุ์ TU-145 ที่กระจายตัวแตกต่างไป ส าหรับการจัดกลุ่มพันธุ์ด้วยวิธี Ward’s clustering 
สามารถจัดได้ 6 กลุ่มพันธุ์ จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน ามาใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวส าหรับงาน
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
ค าส าคัญ:  ข้าวพื้นเมือง สัณฐานวิทยา ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
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Abstract 
Local rice ( Oryza sativa L. )  varieties are diverse and important genetic source for 

breeding new rice varieties. The objective of this study was to evaluate the morphological 
traits and genetic diversity in rice grains. Thirty genotypes of the selected landrace rice 
germplasms were planted in the rice growing season of 2016. The experiment was arranged 
in CRD with 3 replications. The results indicated that all of the morphological characteristics 
of the local rice were statistically significant. Most of the paddy and brown rice shapes were 
slender, whereas the rice grain shape of TU-145 accessions were medium. Principal 
Component Analysis (PCA) explains that in 93.60% of total variation, PCA1 was 59.14% and 
PCA2 was 34.45%. According to scatter plot, most of the rice varieties were scattered on 
the upper quartile of PCA, except for TU-145, which was scattered on the fourth quartile of 
the graph. Moreover, rice grouping by Ward’s clustering method were classified into 6 
groups. As a result, this study can be used for rice breeding programs in future. 
Keywords: Landraces rice varieties, Morphology, PCA, Genetic diversity  
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บทคัดย่อ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ
และผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือการมีสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับใน 
QS World Ranking ในปี 2564 จ านวน 6 สาขาวิชา และก าหนดกลยุทธ์หลักคือการพัฒนานักวิจัยทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง และน าผลงานวิจัยไปใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยจ าเป็นต้องส ารวจศักยภาพกลุ่มวิจัยภายในคณะและสถาบัน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ามีกลุ่มวิจัยจ านวนเท่าใดที่ด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเริ่มท าวิจัย
พื้นฐาน ต่อยอดไปสู่การประดิษฐ์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีการท าวิจัยเพื่อเป็นข้อมูล
อ้างอิง (Proof-of-concept) หลังจากนั้น มีการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเพิ่มขนาดการผลิต (Scale-up) 
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงเศรษฐกิจ  

ขอบเขตการศึกษา คือ การส ารวจศักยภาพกลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการ
ด าเนินงานวิจัยและการพัฒนากลุ่มวิจัยที่เป็นระบบ ตั้งแต่การเริ่มท าวิจัยพื้นฐาน จนถึงการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพที่สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ จ านวน 63 กลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลดว้ยการส ารวจและเก็บข้อมูลแบบ
ทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ ข้อมูลผลการด าเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อให้เห็นศักยภาพของกลุ่ม
วิจัย  

จากผลการวิจัยสามารถจัดแบ่งกลุ่มวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ มีผลงาน
ครบทุกมิติ จ านวน 29.51% และ 2.กลุ่มวิจัยที่มีศักภาพแต่ยังมีผลงานไม่ครบทุกมิติ จ านวน 70.49%  
ผลจากการวิจัยถูกน าไปใช้ในประกอบการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึง 
การน าไปประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยสนับสนุนการวิจัยทั้งระบบ ตั้งแต่ ต้นน้ า  
(ศูนย์บริหารงานวิจัย ศูนย์สัตว์ทดลอง คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย) กลางน้ า (หน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ) และปลายน้ า (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ CMU Holding Company) 
ค าส าคัญ:  กลุ่มวิจัย ศักยภาพ ผลผลิต   
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Abstract 
Chiang Mai University’s 12th Academic Development Plan (2017-2021) sets out three 

innovative strategies in Environmental and Energy Innovation (E&E); Food, Health and Elderly 
(F&H); and Lanna Creative. This development plan also targets six subject areas at CMU to 
be ranked in the QS World Ranking by 2021; the main strategy to achieve this is the 
development of researchers at all levels.  More importantly, the research and development 
this generates will benefit both community and country. 

To help achieve this target, this study will identify the research groups within the 
faculties and institutions at CMU that are conducting systematic research, i.e., those that 
begin from basic research, continue to invent intellectual property, and end with proof-of-
concept research. This study will then identify potential private sector partnerships for these 
research groups to increase the scale of production, leading to commercial or economic 
utilization.  

To identify these potential research groups, this study will survey 63 research 
groups at CMU that have the potential to develop into Centers of Excellence (CoE). The 
survey is designed to collect the three-year performance data of these research groups. 
Descriptive statistics with frequency distribution will be used to determine the potential of 
these research groups. 

The research groups will be divided into two groups: 1) those with complete 
outputs (29.51% of the total) and 2) those with incomplete outputs (70.49% of the total). 
The results of this research will be used to support the university's research policy. It will 
also help improve the performance of research support units at CMU, including those 
upstream (Research Administration Center, Animal Laboratory Center, and Research Ethics 
Committee), midstream (Technology Licensing Office and University Business Incubation) 
and downstream (Science and Technology Park and CMU Holding Company). 
Keywords: Research groups, Potential, Outputs 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความพึงพอใจในด้านปัจจัยจูงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มประชากรที่
ปฏิบัติติงานการเงิน บัญชี พัสดุ จ านวน 67 คน วิเคราะห์ข้ อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา และใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จใน
การท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในงาน และพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาด้านการรับเงินควรมีการจัดท ารายงานคงเหลือ
ประจ าวัน แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการน าเงินส่งคลังและฝากคลังพบว่าควรมีการจัดเก็บ
และน าส่งเงินทุกครั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเงินพบว่าการเก็บรักษาเงิน
ไว้ในตู้นิรภัย แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินพบว่าควรตรวจสอบใบส าคัญประกอบการ
เบิกจ่ายก่อนอนุมัติสั่งจ่าย แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินยืมพบว่าสัญญายืม
เงินต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้อ านาจตามระเบียบของส่วนราชการ แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้างพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนทุกครั้ง  แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุพบว่าการจัดท าทะเบียนคุมพัสดใุห้
เป็นปัจจุบันและการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรต้องการ
สวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ สวัสดิการ การเงิน บัญชีและพัสดุ 
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Abstract 
 The objective of study were to analyze the level Job satisfaction of support 
personnel at financial, accounting and procurement personnel work of Nakhon Phanom 
University. The sample size study were 67 financial and procurement personnel. All 
completed questionnaire were collected to analyze data equal to 100%. The statistic 
methods user were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
 The results of research were as follows. Motivation Satisfaction of financial and 
procurement personnel was at the high level as a whole and form each aspect. Include 
Performance success, Acceptance, Job description, Responsibility, Career path. The problem 
of financial, accounting and procurement personnel has receiving and transfer money is 
late, Document Inspection according to regulations. Moreover, the suggestion is social 
welfare and on the job training for personnel worker.  
Keywords: Satisfaction, Welfare, Financial, Accounting and procurement personnel 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความน่าเช่ือถือและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายนา
แซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการด าเนินการสุ่มตัวอย่างของจ านวนประชากร คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง ได้แก่ ต าบลฝายนาแซง ต าบลน้ าเฮีย้ 
และต าบลหนองสว่าง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 คน ส าหรับการสร้างเครื่องมือหรือ
แบบสอบถามสร้างตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อน าไปสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นท่ีปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง ได้แก่ ต าบลฝายนาแซง ต าบลน้ าเฮี้ย และต าบล
หนองสว่าง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) การหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) และการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้เทคนิค Factor Analysis เพื่อเห็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผล เพื่อท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติทดสอบแบบ T – test, สถิติ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA (F-test) หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’ s correlation coefficient) และหาค่าความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบปัจจัย
ความน่าเช่ือถือ และปัจจัยความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
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ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการความสัมพันธ์แบบ
ขั้นบันได (stepwise selection) 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีขึ้นไป มีระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท เมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยความน่าเช่ือถือ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านนโยบาย ด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในเชิงบวก อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ องค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริการ ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ และด้านผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเชิง
บวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบปัจจัยความน่าเช่ือถือเป็นองค์ประกอบที่มี
น้ าหนักความส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยความพึงพอใจ 
 การที่จะบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประสบผลส าเร็จได้นั้น มีองค์ประกอบ
หลากหลายที่จะต้องน ามาใช้ในการพิจารณา โดยเฉพาะปัจจัยความน่าเช่ือถือ และปัจจัยความพึงพอใจที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ามาปรับใช้ได้ และสามารถน ามาบริหาร
จัดการได้จริง อย่างท่ีคาดการณ์เอาไว้ 
ค าส าคัญ:  ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ การบริหารจัดการ งานปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST คร้ังท่ี 3 
The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business Administration, Engineering, Science and Technology  

 

207 

Abstract 
The objective of this research was to study about Trust Factors and Satisfaction 

Factors of people Influence to Local Management of Fai Na Sang Sub-District Administration 
Organization at Lom Sak District Petchaboon Province. The sample population consisted of 
400 persons who live in Fai Na Sang Sub-District Administration Organization area include 
Fai Na Sang Sub-district, Nham Hea Sub-district and Nong Sa Wang Sub-district. The 
instrument of research was a Likert scale questionnaire tested for validity and reliability. An 
analysis of components was conducted using the technique of factor analysis to determine 
the structure of the relationships between the variables isolated and studied. Using 
techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
mean, percentage, frequency, standard deviation, T-Test and One-way Anova (F-Test). 
Pearson’s product moment correlation coefficient was also used by the researcher. Using 
multiple regression analysis, the researcher applied the stepwise selection technique in 
establishing influential relationships trust factors and satisfaction factors Influence to Local 
Management of Fai Na Sang Sub-District Administration Organization at Lom Sak District 
Petchaboon Province. Findings and results indicated that majority of the sample population 
were females whose ages were over 41 years old. Their educational background was under 
Bachelor’s Degree. The sample population marital status was married. They were farmer. 
Monthly income the sample population earned varied under 10,000 baht.  
 The researcher utilized Pearson’s product moment correlation coefficient method 
found factors of trust include Personnel, Policy, Responsibility, Moral and Ethics these 
components were positive correlated with influence to Local Management of Fai Na Sang 
Sub-District Administration Organization at Lom Sak District Petchaboon Province at the 
statistically significant level of .05 and factors of satisfaction include Services, Human 
Relationship, Public Relation and Performance these components were positive correlated 
with influence to Local Management of Fai Na Sang Sub-District Administration Organization 
at Lom Sak District Petchaboon Province at the statistically significant level 
of .05 
 
 
 
 
 Trust factor is important components to influence to Local Management of Fai Na 
Sang Sub-District Administration Organization at Lom Sak District Petchaboon Province then 
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the satisfaction factor. The management of local government has been successful, there 
are many elements to be taken into consideration specific trust factors and satisfaction 
factor to influence to Local Management can be adapt and can make real management as 
expected. 
Keywords: Trust, Satisfaction, Management, Local management  
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บทคัดย่อ 

ตามที่รัฐบาลมีการส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้
สถาบันการศึกษามีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวโดยเน้นการศึกษา
แบบสะเต็ม (STEM Education : Science Technology Engineering and Mathematics Education) 
งานวิจัยฉบับนี้จึงมีแนวความคิดในการน าเทคโนโลยีในทุกสิ่ง (The Internet of Things : IoT)  มาบูรณา
การร่วมกับสะเต็มในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี IoT ด้วยสะเต็มศึกษาของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน  
(2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานสารสนเทศด้านเทคโนโลยี IoT ได้ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT แต่สนใจที่จะท าโครงงาน
เทคโนโลยีดังกล่าว ในการวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบเชิงทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) หน่วย
การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน (2) โครงงานสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี IoT และ แบบประเมินตามสภาพจริง การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ผลจากการวิจัยพบว่า  
(1) จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี IoT ด้วยสะเต็มก่อนและหลังเรียน นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานสารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยี IoT ได้และมีผลประเมินโครงงานระดับคุณภาพดีจากผู้เช่ียวชาญโดยใช้แบบประเมินตาม
สภาพจริง 
ค าส าคัญ:  สะเต็มศึกษา อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โครงงาน 
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Abstract 
According to the Thai government has been continuously attempting to encourage 

human resource development with the usage of technology and innovation. As a result, 
Thai institutions have adopted STEM (Science Technology Engineering and Mathematic) into 
its policy and activity. The objective of this research aims to integrate the Internet of Things 
(IoT) and STEM into Thai higher education. The research were (1) to compare learning 
achievement before and after learning the IoT with STEM (2) to encourage students to 
develop Iot projects. The research samples were students who study at the fourth year of 
Information System Department: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 
Moreover, they are also interested in developing IoT projects but they lack of IoT knowledge 
and skills. The research instruments were (1) the IoT with STEM content and the 
achievement test (pre-test and post-test) (2) the IoT project and an authentic assessment. 
Data were analyzed by mean, standard deviation and T-test. The results were found that 
(1) the results of a T-test yield significance at the .05 level (p<.05***), meaning that for the 
whole group the difference between the pre-test average score and the post-test average 
score were statistically significant (2) the level of quality for IoT projects, measured by 
experts with authentic assessments, were good. 
Keywords: STEM, Internet of Things, Project 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์
ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จากการด าเนินการสุ่มตัวอย่างของจ านวน
ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้
เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดย
ใช้หลักสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และใช้หลักสถิติ t-test, One Way ANOVA (F-test) เพื่อช่วยในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท ส าหรับระดับความเช่ือมั่นที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยามมากที่สุดเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ ( Identity)  
(= 4.31) ล าดับที่ 2 ด้านอาชีพ (Career) (= 4.28) ล าดับที่ 3 ด้านการศึกษา (Education) (= 4.28) ล าดับ
ที่ 4 ด้านสังคม (Social) (= 4.26) ล าดับที่ 5 ด้านการสร้างรายได้จากเกมออนไลน์ (Earnings from Online 
Games) (= 4.24) ล าดับที่ 6 ด้านเทคโนโลยี (Technology) (= 4.21) ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสร้างรายได้จากเกม
ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 การที่จะสร้างรายได้จากเกมออนไลน์นั้น มีองค์ประกอบหลากหลายที่จะต้องน ามาใช้ในการ
พิจารณา  โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ว่าสามารถน ามาปรับใช้ได้ และ
สามารถสร้างรายได้ได้จริง อย่างท่ีคาดการณ์เอาไว้ 
ค าส าคัญ:  การสร้างรายได้ การตัดสินใจ นักศึกษาปริญญาโท 
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Abstract 
 The objective of this research was to study about Decision making Factors for 
Earning from Online Games on Master Degree of Business Administration in Siam University. 
The participants are Master Degree of Business Administration students in 2017 and the 
researcher employed questionnaires as tools for data collection. The analytical 
methodologies included statistical tools: frequency, percentage, mean and standard 
deviation. T-Test and One-way Anova (F-Test) were utilized to test the hypothesis. 
 Findings and results indicated that majority of the participants were females whose 
ages were between 20 – 30 years old. The participants’ marital status was married. Their 
educational background was Bachelor’s Degree. Monthly income the participants earned 
varied from 10,001 – 20, 000 baht.  The mean of trust levels influencing decision making for 
earning from online games on Master degree of Business Administration in Siam University 
was analyzed from highest to lowest as follows: 1) Identity (= 4.31), 2) Career (= 4.28), 3) 
Education (= 4.28), 4) Social (= 4.26), 5) Earnings from Online Games (= 4.24) and 6) 
Technology (= 4.21) respectively. The tested hypothesis showed that overall, individual 
factors and different decision influencing earning from online games on Master degree of 
Business Administration in Siam University differed at 0.05 level of significance. 
 The earning from online games consists of many elements to be considered, 
especially the decision factors that affect earnings can be used and can make real income 
as expected. 
Keywords: Earning, Decision, Master Degree students 
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ผลของอัตราการไหลของน้ าร้อนและน้ าเย็นต่อแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
จากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก 

Effect of Hot and Cool Water Flow Rate on Voltage from  
Thermoelectric Generator 
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บทคัดย่อ 

เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้าตามปรากฏการณ์
ซีเบค ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของอัตราการไหลต่อแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งความร้อนน้ าพุร้อน
ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการไหลของน้ าร้อนจากธารน้ าร้อนสวนสาธารณะรักษะวารินและน้ า
เย็นจากคลองหาดส้มแป้นจังหวัดระนองที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กททริก โดยธารน้ าร้อน
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 65 องศาเซลเซียสในขณะที่น้ าจากคลองหาดส้มแป้นมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 องศา
เซลเซียส โดยการทดลองอัตราการไหลในห้องปฏิบัติการทดลอง ท าการควบคุมอุณหภูมิน้ าร้อนที่ 652 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิน้ าเย็นที่ 272 องศาเซลเซียส ให้ไหลผ่านบล๊อคน้ าขนาด 100x50x100 
ลูกบาศก์มิลลิเมตรซึ่งถูกติดด้วยแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกโดยด้านร้อนของแผ่นถูกติดกับบล๊อคน้ าทางด้านร้อน
และด้านเย็นถูกติดกับบล๊อคน้ าทางด้านเย็น แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกในงานวิจัยนี้ใช้ขนาด 12 โวลท์ 6 แอมป์ 
ขนาด 40x40 ตารางมิลลิเมตร ท าการทดสอบโดยจ่ายน้ าร้อนเข้าทางบล๊อคน้ าฝั่งร้อนและจ่ายน้ าเย็นเข้า
ทางบล๊อคน้ าฝั่งเย็น ท าการปรับอัตราการไหลด้วยตัวควบคุมการไหล เพื่อตรวจสอบผลจากอัตราการไหลที่
เพิ่มขึ้นต่อแรงดันไฟฟ้าโดยพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราการไหลในด้านร้อนจะส่งผลท าให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดย
อัตราการไหลที่ 1 ลิตรต่อนาทีจะท าให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 โวลท์จากเดิมไม่มีการไหลกระแสไฟฟ้า
เป็น 1.0 โวลท์ ในขณะที่การเพิ่มอัตราการไหลในด้านเย็นมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าน้อยมาก 
ค าส าคัญ:  เทอร์โมอิเล็กทริก น้ าพุร้อนระนอง อัตราการไหลน้ าร้อน 
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Abstract 
Thermoelectric (TE) is a device that converts heat into electricity. This study 

investigates the effect of flow rate on the voltage generated by hot spring and canal of the 
Ranong province. The purpose of this study was to determine the flow rate of hot streams 
at the hot spring of the Raksawarin park and the cold water from the Haad sompan canal. 
The average temperature of the hot spring is about 65 degrees Celsius, while the average 
temperature of water from canal 27 degrees Celsius. The hot water temperature was 
controlled at 652 ° C and the cold water temperature at 272 ° C was passed through 
100x50x100 mm3 water block. This was attached to the hot side of TE by the hot block and 
cool side of TE by the cool block. Thermoelectric in this research is a 12V 6A size 40x40 
mm2. Tested by supplying hot water to the hot block and supply cold water to the cold 
block and adjust the flow rate with a flow rate regulator to check the effect of the flow rate 
on the voltage. It is found that when the flow rate in the heat side increases the voltage 
was increase too. The 1.0 LPM of the flow rate will increase the voltage to 1.5 volts from 
not flow rate at 1.0 volt. While increasing the flow rate in the cold side has a very low 
voltage change. 
Keywords: Thermoelectric, Ranong hot spring, Hot stream flow rate 
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แบบจ าลองการอบแห้งของยางแผ่นที่ผลิตโดยการใช้น้ าส้มควันไม้จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
ทดแทนกรดอะซิตกิ  

Drying Model of Natural Rubber Sheets Using Rubber Sawdust Wood Vinegar  
as Coagulating on the Production 
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บทคัดย่อ 

ในกระบวนการผลิตยางแผ่นอบแห้ง กรดอะซิติกจะถูกน ามาใช้ในกระบวนการจับตัวกันของน้ า
ยางสดให้กลายเป็นแผ่น ก่อนแผ่นยางจะถูกน าไปรีดด้วยเครื่องรีดจนมีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร ซึ่ง
ถูกเรียกว่ายางแผ่นดิบและถูกน าไปอบแห้งเป็นยางแผ่นอบแห้งต่อไป ส าหรับกระบวนการจับตัวกันของน้ า
ยางสดซึ่งใช้กรดอะซิติกนั้น ท าให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของแรงงาน การหากรดตาม
ธรรมชาติที่เป็นของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอื่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าน้ าส้ม
ควันไม้สามารถน ามาใช้ในการจับตัวกันของน้ ายางสดได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
แบบจ าลองการอบแห้งที่เหมาะสมกับยางแผ่นที่ผลิตโดยการใช้น้ าส้มควันไม้จากการเผาไหม้ของขี้เลื่อยไม้
ยางพาราทดแทนกรดอะซิติกส าหรับการจับตัวกันของน้ ายางสด ก่อนรีดเป็นแผ่นและน าไปอบแห้งที่
อุณหภูมิคงท่ี 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ตามล าดับ โดยยางแผ่นมีค่าความช้ืนฐานแห้งเริ่มต้นท่ี 55.0% 
และมีค่าความช้ืนฐานแห้งสุดท้ายที่ 3.0% ผลการทดสอบพบว่าแบบจ าลองของ Midilli et al. (2002) 
สามารถท านายค่าอัตราส่วนความช้ืนของยางแผ่นในงานวิจัยนี้ได้ดีที่สุด โดยมีค่า R2 อยู่ในช่วง 0.9912-
0.9989 และมีค่า RMSE อยู่ในช่วง 0.00925-0.01877 ตามล าดับ  
ค าส าคัญ:  ยางแผ่น น้ าส้มควันไม้ แบบจ าลอง 
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Abstract 
In rubber drying process, acetic acid is added to coagulate with fresh natural rubber 

latex to form solidified slabs. These slabs are then transported to squeezing machine and 
are squeezed to form thin 3 mm sheets. The raw rubber sheets are then dried in a heating 
chamber. Acetic acid has negative effects for the workplace environment and on worker 
health. This problem is needed to modify by finding the acid waste from another industries. 
In a previous study is shown wood vinegar is suitable to coagulate with fresh natural rubber 
latex to form solidified slabs. Thus, the objective of this research is to study the drying 
models of natural rubber sheets using wood vinegar from rubber wood sawdust burning as 
coagulating on the production before squeezing by a machine and drying in the chamber 
at constant temperature of 40oC, 50oC and 60oC, respectively. The initial moisture content 
of the pre-drying rubber sheets is 55 . 0 % dry basis and the final moisture content is 3 . 0 % 
dry basis. The results show Midilli et al. (2002) model is suitable for moisture ratio values of 
this rubber sheets prediction because this model has R2 value range from 0.9912-0 .9989 
and has RMSE value range from 0.00925-0.01877, respectively.  
Keywords: Rubber sheets, Wood vinegar, Model 
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ความชื้นสมดุลของยางแผ่นที่ผลิตโดยการใช้น้ าส้มควันไม้ทดแทนกรดอะซิติก 
Equilibrium Moisture Content of Natural Rubber Sheets Using Rubber Wood 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแบบจ าลองของความช้ืนสมดุลที่เหมาะสมกับยางแผ่นที่ผลิต
โดยการใช้น้ าส้มควันไม้จากการเผาไหม้ของขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อทดแทนกรดอะซิติกส าหรับการจับตัวกัน
ของน้ ายางสดในกระบวนการผลิตยางแผ่นอบแห้งด้วยวิธีเชิงสถิต (Static method) ในช่วงของค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ 0.10-0.82 โดยพิจารณาค่าอุณหภูมิคงที่ คือ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ผลการ
ทดสอบพบว่าค่าความช้ืนสมดุลจะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้มีค่าเพิ่มขึ้น ณ ค่าอุณหภูมิเดียวกัน 
ส าหรับในกรณีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เดียวกัน ค่าความช้ืนสมดุลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนผล
การศึกษาแบบจ าลองของความช้ืนสมดุลที่เหมาะสม พบว่าแบบจ าลองของ GAB สามารถใช้ท านายค่า
ความช้ืนสมดุลของยางแผ่นในงานวิจัยนี้ได้ดีที่สุด โดยมีค่า R2 อยู่ในช่วง 0.9901-0.9993 และมีค่า RMSE 
อยู่ในช่วง 0.01356-0.02147 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  ยางแผ่น น้ าส้มควันไม้ ความช้ืนสมดุล 
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Abstract 
The objective of this research is to study the equilibrium moisture content (EMC) 

models of natural rubber sheets using wood vinegar from rubber wood sawdust burning as 
coagulating on the production replacing acetic acid. The static method is used to analyze 
the EMC of rubber sheets by various experiment temperatures of 40oC, 50oC and 60oC at 
water activity range 0.10-0.82, respectively. The results show the EMC is increased when 
increased water activity at constant temperature. In contrast, at the same water activity the 
EMC is decreased when temperature is increased. In addition, GAB model is suitable for 
prediction the EMC of all rubber sheets experiments because this model has R2 value range 
from 0.9901-0.9993 and has RMSE value range from 0.01356-0.02147, respectively. 
Keywords: Rubber sheets, Wood vinegar, Equilibrium moisture content 
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บทคัดย่อ 

การวัดและประเมินค่าความเค้นทุกทิศทางในดินเป็นสิ่งส าคัญต่อการศึกษาการอัดแน่นดิน 
บทความนี้น าเสนอเทคนิควัดความเค้นดินด้วยทรานสดิวเซอร์วัดสภาวะความเค้น (SST) ซึ่งท าจากลูกบอล
อลูมิเนียมขนาด 50 mm โดยติดตั้งเซนเซอร์วัดความดันขนาด 6 mm บนระนาบเอียงทั้ง 6 ด้าน สัญญาณ
ขาออกถูกขยายภายใน SST ให้มีค่าเพิ่มขึ้น 1000 เท่า ก่อนน าเข้าสู่อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น
ดิจิตอล (NI 6210) เพื่อประมวลและแสดงผลด้วยโปรแกรม Labview 2014  ในแปลงทดสอบชนิดดินทราย 
หน้าดินถูกเปิดให้มีความลึก 150 mm และติดตั้งเครื่องมือนี้ไว้ภายใน แล้วจึงท าการบดอัดดินให้มีความ
หนาแน่นเริ่มต้น 1.0 g cm-3 จากนั้นให้รถแทรกเตอร์ Landini 8860 สัญจรผ่านทรานสดิวเซอร์ด้วย
ความเร็ว 5-8 km/hr จากการทดลองพบว่าค่าความเค้นในแนวแกน z แสดงค่าสูงสุดทุกความเร็วและ
เพิ่มขึ้นตามจ านวนรอบสัญจร ค่าสูงสุดแนวแกน z เกิดขึ้นใต้ล้อหลังที่รอบการสัญจรซ้ ารอบท่ี 10 มีค่าอยู่ท่ี 
112 kPa และค่าความเค้นแกน x, y, n1, n2 และ n3 เกิดขึ้นภายในคาบเวลาเดียวกัน ส าหรับการประเมิน
ค่าความเค้นหลัก (1, 2 และ 3) พบว่า ดินอยู่ภายใต้สภาพการอัดและการดึง นอกจากน้ีความเค้นออค
ตะฮีดรัล (oct,oct) แสดงให้เห็นว่าดินรับแรงเฉือนมากกว่าแรงอัด 
ค าส าคัญ:  การอัดแน่นดิน ทรานสดิวเซอร์วัดสภาวะความเค้นดิน การสัญจร 
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Abstract 
Measuring and determining the soil stresses in all directions are important factors 

for soil compaction. This article explained a soil stress measurement technique using the 
stress state transducer (SST) which made of a 50 mm diameter of an aluminum ball 
mounting the 6 mm of pressure sensors on 6 inclined planes. The output signals in the SST 
were amplified to 1000 times before transmitted to the data acquisition (NI 6210) that 
associated with LabView 2014 software to display and process the data. In the experimental 
field, the sand soil was stripped away about 150 mm depth and the transducer was buried. 
After that, the soil was again compacted until the initial bulk density reached 1.0 g cm-3. 
The range of Landini 8860 tractor speed varied from 5-8 km/hr. The results showed that the 
z-axis stress was highest in each velocity and had increased when the amount of traveling 
increased. The peak value in the z-axis that could observe under the rear wheel at the 10th 
round of traffic was 112 kPa and the stresses in the axis of x, y, n1, n2, and n3 occurred 
simultaneously. For evaluating the principal stresses (1, 2 and 3), it indicated that the 
soil was not only compression but also tension. Moreover, the octahedral stresses (oct, 
oct) showed the soil shear failure was greater than compression. 
Keywords: Soil compaction, Stress state transducer, Traffic 
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การโคลนยีน phaC จากแบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ์ SWU44 ในการผลิตโปรตีนลูกผสม
โพลีไฮดรอกซีบิวทีเรตซีนเทสและการสะสมพีเอชบีใน Escherichia coli 

Cloning of phaC Gene from Bacillus sp. SWU44 to Produce Recombinant 
Polyhydroxybutyrate Synthase Protein and PHB Accumulation  

in Escherichia coli 
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บทคัดย่อ 

โพลีไฮดรอกซีบิวทิเรตซีนเทสหรือพีเอชบีซีนเทสเป็นเอนไซม์ที่มีความส าคัญในการสังเคราะห์
พลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีบิวทิเรต(พีเอชบี) ซึ่งถูกผลิตมาจากยีน phaC เป็นยีนที่พบได้ใน
แบคทีเรียทั่วไป ในงานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาการแสดงออกยีนของ phaC ซึ่งผลิตเอนไซม์โพลีไฮดรอกซีบิว
ทิเรตซีนเทสจากเช้ือ Bacillus sp. สายพันธุ์ SWU44 ในแบคทีเรีย Escherichia coli โดยท าการเพิ่ม
ปริมาณยีน phaC ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ จากนั้นท าการโคลนยีนเข้าในเวคเตอร์ pET28b และถ่ายฝากยีนเขา้สู่ 
E.coli BL21 (DE3) เพื่อท าการผลิตโปรตีนโพลีไฮดรอกซีบิวทิเรตซีนเทส จากนั้นตรวจสอบการแสดงออก
ของโปรตีนลูกผสมด้วยเทคนิค SDS-PAGE และ Western blot พบโปรตีนลูกผสมที่ได้มีขนาดประมาณ 
41.5 กิโลดาลตัน นอกจากนั้นได้ท าการตรวจสอบการผลิตพีเอชบีในแบคทีเรีย E.coli ที่มีการผลิตโปรตีน
ลูกผสมเปรียบเทียบกับแบคทีเรีย E.coli BL21 (DE3)ที่ไม่ได้ถ่ายฝากยีน phaC ปรากฎว่าไม่พบการผลิต 
พีเอชบีในแบคทีเรียทั้งสองกลุ่ม ซึ่งแสดงว่าเอนไซม์พีเอชบีซีนเทสจาก Bacillus sp. สายพันธุ์ SWU44   
ไม่สามารถกระตุ้นการสะสมพีเอชบีแบคทีเรีย E.coli ได้ อย่างไรก็ตามโปรตีนลูกผสมโพลีไฮดรอกซีบิวทิเรต
ซีนเทสจะถูกท าให้บริสุทธ์ิและน าไปตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ในหลอดทดลองต่อไป 
ค าส าคัญ:  Bacillus sp. Escherichia coli ยีน phaC โพลไีฮดรอกซีบิวทิเรต  

โพลีไฮดรอกซีบิวทิเรตซีนเทส  
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Abstract 
Polyhydroxybutyrate synthase (PHB synthase) is an important enzyme for 

polyhydroxybutyrate (PHB) synthesis. It is encoded from the phaC gene found in common 
bacteria. In this work, we produced the recombinant PHB synthase from Bacillus sp. strain 
SWU44 in Escherichia coli. The phaC gene was amplified using polymerase chain reaction, 
cloned into pET28b and transformed to E. coli BL21 (DE3) to produce the recombinant PHB 
synthase. The production of recombinant PHB synthase was investigated using SDS-PAGE 
and Western blot analysis. The results showed that PHB synthase was produced with 
molecular weight of 41.5 kDa. Moreover, the PHB production of the E. coli BL21 (DE3) and 
wild type strain was determined. The results showed that PHB did not detected in both 
group of bacteria. It was indicated that PHB synthase from Bacillus sp. strain SWU44 did not 
stimulate the production of PHB in E. coli. However, the recombinant polyhydroxybutyrate 
synthase will be purified and studied for enzymatic activity in vitro. 
Keywords: Bacillus sp, Escherichia coli, phaC gene, Polyhydroxybutyrate, 

Polyhydroxybutyrate synthase  
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บทคัดย่อ 

โปรตีนพลาสโมไลปิน เป็นโปรตีนชนิดโปรติโอลิปิดโปรตีนและจัดอยู่ในกลุ่มของ tetraspan 
(4TM) myelin proteins ซึ่งในงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าโปรตีนพลาสโมไลปินเป็นตัวรับการติดเช้ือเรโทร
ไวรัสในหนู และในการติดเช้ือไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาด าจะมีการแสดงออกของยีนพลาสโมไลปินเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงต้องการผลิตโปรตีนลูกผสมพลาสโมไลปินจากกุ้งกุลาด าใน Escherichia coli เริ่มจาก
การเพิ่มปริมาณยีนด้วยเทคนิคพีซีอาร์ จากนั้นท าการเช่ือมช้ินดีเอ็นเอเข้ากับเวกเตอร์ pET28b แล้วจึง 
ทรานสฟอร์มเข้าสู่ Escherichia coli BL21 (DE3) เพื่อท าการผลิตโปตีนลูกผสม จากการตรวจสอบโปรตีน
ลูกผสมที่ผลิตได้ด้วยเทคนิค SDS-PAGE และ Western blot พบว่าโปรตีนลูกผสมที่ได้มีขนาด 42 กิโลดาลตัน 
โปรตีนลูกผสมที่ผลิตได้จะน าไปท าให้บริสุทธ์ิ และน าไปตรวจสอบการจับกับไวรัสหัวเหลืองต่อไป 
ค าส าคัญ:  พลาสโมไลปิน โปรตีนลูกผสม Escherichia coli  
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Abstract 
Plasmolipin protein is a proteolipid protein, a member of tetraspan (4TM) myelin 

proteins. In previous research, plasmolipin protein was a retrovirus receptor in mouse. 
Moreover, the expression of plasmolipin was up-regulated in black tiger shrimp (Penaeus 
monodon) infected with yellow head virus. In this research, recombinant protein of 
plasmolipin from black tiger shrimp was produced in Escherichia coli. Plasmolipin gene was 
amplified by PCR technique. Then, the DNA fragment was ligated with pET28b vector and 
transformed to expression host, Escherichia coli BL21 (DE3), to produce a recombinant 
protein. The recombinant protein was analyzed by SDS-PAGE and western blot analysis. The 
results showed that the recombinant protein had a molecular weight of 42 kDa. The 
recombinant protein will be purified. Then, specific binding of the protein and yellow head 
virus will be evaluated. 
Keywords: Plasmolipin, Recombinant protein, Escherichia coli  
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ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จากการคมนาคมบนท้องถนน 
ที่มีต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
Effects of Particulate Matter (PM10) from Road Traffic on Student’s Health: 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องเรียน อาการและอาการแสดงของโรคระบบ  
ทางเดินหายใจ ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหาย (Relative Risk) และการรับสัมผัส 
ฝุ่นละออง พื้นท่ีที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบคือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ใกล้กับถนนสายหลัก 
และโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม ต าบลสระกะเทียม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากถนนสายหลัก  
วิธีการศึกษาเป็นแบบ Prospective study ประชากรที่ท าการศึกษา เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จ านวน 56 คน และโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม จ านวน 37 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ภายใน
ห้องเรียน ค่าเฉลี่ย 0.247 ± 0.178 มคก./ลบ.ม. ส่วนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน  
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ภายในห้องเรียน ค่าเฉลี่ย 0.110 ± 0.056  มคก./ลบ.ม. ข้อมูลอาการและอาการแสดงของ 
โรคระบบทางเดินหายใจ พบว่า ในฤดูฝน เด็กนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย มีอาการและอาการแสดงของโรคระบบ 
ทางเดินหายใจไม่แตกต่างจากเด็กนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) และในฤดูหนาว เด็กนักเรียน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยมีอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจแตกต่างจากเด็กนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียม
วิทยาคม อย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) ส่วนความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใด
อาการหน่ึงหรือหลายอาการ ระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม พบว่า  
ในฤดูฝน เด็กนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยมีความสี่ยงเป็น 1.272 เท่า ของเด็กนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม  
และในฤดูหนาว เด็กนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยมีความสี่ยงเป็น 1.355 เท่า ของเด็กนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
อีกท้ังเม่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการ
ระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว พบว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย มีความสี่ยงในฤดูหนาวเป็น 1.588 เท่า ของฤดูฝน ส่วนเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม มีความสี่ยงในฤดูหนาวเป็น 1.491 เท่า ของฤดูฝน ส่วนการรับสัมผัส PM10 ของนักเรียน 
ในโรงเรียนกลุ่มศึกษา มีค่าต่ าสุด 0.0060 มคก./กก. ของน้ าหนักร่างกาย/วัน  สูงสุด 0.0611 มคก./กก. ของน้ าหนักร่างกาย/วัน 
และมีค่าเฉลี่ย 0.0202 ± 0.0145 มคก./กก. ของน้ าหนักร่างกาย/วัน โรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ มีค่าต่ าสุด 0.0026 มคก./กก.
ของน้ าหนักร่างกาย/วัน สูงสุด 0.0205 มคก./กก. ของน้ าหนักร่างกาย/วัน และมีค่าเฉลี่ย 0.0089 ± 0.0045 มคก./กก. ของน้ าหนัก
ร่างกาย/วัน เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ PM10 การรับสัมผัสพบว่า โรงเรียนในกลุ่มศึกษา มีปริมาณ PM10 มากกว่าโรงเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบ ส่งผลต่อปริมาณการรับสัมผัสของนักเรียนในกลุ่มศึกษาอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ โรงเรียนในกลุ่มศึกษามีปริมาณ  
การรับสัมผัส PM10 (0.0202 ± 0.0145   มคก./กก. ของน้ าหนักร่างกาย/วัน) มากกว่าโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ (0.0089 ± 
0.0045 มคก./กก. ของน้ าหนักร่างกาย/วัน) 
ค าส าคัญ: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน การคมนาคม สุขภาพนักเรียน  
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Abstract 
The aim of this study is to determine the concentration of indoor particulate, 

respirable disease, relative risk and exposure. The comparison between Phra Pathom 
Witthayalai school, Mueang District, Nakhon Pathom Province as a study group that 
living near a main road, and Srakathiam Witthayakom school, Srakathiam Subdistrict, 
Mueang District, Nakhon Pathom Province as a control group that far from a main road. In 
the prospective study, the junior high school students (Grade 3) from each group were 
chosen randomly to be in the sample, 56 persons form Phra Pathom Witthayalai School 
and 37 persons from Srakathiam Witthayakom School. 

The results found that, the average indoor Particulate Matter (PM10) value for 8 
hours of Phra Pathom Witthayalai school was 0.247 ± 0 . 1 7 8  µg/m3. While Srakathiam 
Witthayakom school was 0.110 ± 0 . 0 5 6  µg/m3, respectively. The respirable disease result 
shown that students form both schools had the same respirator symptom with the 
significant level at 0.05 in the rainy season. However, in the winter season, students form 
Phra Pathom Witthayalai school shown respiratory symptom different form Srakathiam 
Witthayakom School with the significant level at 0.05. The relative risk of respiratory result 
shown that the students of Phra Pathom Witthayalai school was 1.272 times to the student 
of Srakathiam Witthayakom school in rainy season. In winter season, the students of Phra 
Pathom Witthayalai School was 1.355 times to the student of Srakathiam Witthayakom 
School. The relative risk with different period of time investigation indicated that in the 
winter season Phra Pathom Witthayalai School students has respiratory disorder 1.588 times 
to the rainy season, while in were Srakathiam Witthayakom school students has respiratory 
disorder 1.491 times to the rainy season. Dust exposure of students in the study group, have 
lowest quantities of dust exposure is 0.0060 µg/ body weight (kg) / a day. Maximum quantity 
of dust exposure was 0.0611 µg / body weight (kg) / a day. Dust exposure of students in the 
control group, have lowest quantities of dust exposure is 0.0026 µg / body weight (kg) / a 
day. Maximum quantity of dust exposure was 0.0205 On the top of that / body weight (kg) 
/ a day. Comparing the PM10 of study group with control group, study group have PM10 more 
than control group. As a result, the dust exposure quantities of student  in study group 
obviously is school in study group have dust exposure quantities [ 0.0202 ± 0.0145  µg / 
body weight (kg) / a day ] more than the school in control group [ 0.0089 ± 0.0045 µg / 
body weight (kg) / a day ] 
Keywords: Particulate Matter (PM10), Communication, Students’s health   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บญวณอบแห้งจากแป้งข้าวไรซ์เบอรีผสมน้ าใบเตย พบว่า หนึ่งหน่วยบริโภค  
(50 กรัม) ใหพ้ลังงาน 171.35 kcal โปรตีน 2.28 g ไขมันท้ังหมด 0.47 g คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 39.49 g ใย
อาหาร 0.60 g เหล็ก 1.44 mg ไม่พบโคเลสเตอรอล และแคลเซียม 25.47 mg ผลการทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภค จ านวน 100 คน ต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ พบว่าคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะ ได้แก่ สี 
กลิ่น รสชาติ และความพอใจโดยรวม อยู่ในระดับชอบปานกลาง ผู้บริโภคร้อยละ 100 ยอมรับผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อ คอื คุณค่าทางโภชนาการ  
ค าส าคัญ:  ก๋วยจั๊บญวณ แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ น้ าใบเตย 
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Abstract 
The objective of this study was to analyse the nutritional value and consumer 

acceptance of Vietnamese noodle dried from riceberry rice flour mixed with Pandan Juice. 
The nutritional value found amount per serving (50 g), total energy 171.35 kcal, protein 2.28 
g, total fat 0.47 g, total carbohydrate 39.49 g, dietary fiber 0.60 g, iron 1.44 mg, cholesterol 
not detected and calcium 25.47 mg.  Consumer test was conducted with a total of 100 
panelists and it found that most consumers generally the acceptance of developed product 
was at medium liking level in terms of color, flavor, taste and overall liking.  Consumers 
(100.0%) were willing acceptance of developed product.  Nutritional value were the major 
determinant for buying decision. 
Keywords: Vietnam paste, Riceberry flour, Pandan Juice  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแผ่นพับส าหรับบริการความรู้ด้านการเลี้ยง
แพะเนื้อเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ที่สนใจ  ให้สามารถแสดงผล
ข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนแบบสถานการณ์จริง (Real-time) ในรูปแบบของวิดีโอ รูปภาพ เสียงและ ข้อความ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อความรู้ ข้อมูลรายละเอียดที่ไม่สามารถใส่ไว้ในเนื้อที่อันจ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์
นั้นๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟน (Smart phone) ของตนเองได้ ซึ่งเป็นการประยุกต์น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บน Smart Phone มาใช้เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างเอกสารแผ่นพับ กับแหล่งจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อให้ได้
มาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ที่ให้รายละเอียดมากกว่าภาพนิ่งและข้อความ ท าให้สะดวกในการศึกษา และเกิด
ความน่าสนใจมากกว่า โดยการน าเอาเทคโนโลยี AR (Augmented Realities) ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
 ผลการด าเนินงานพบว่า เครื่องมือดังกล่าวช่วยดึงดูดผู้ใช้ และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
แพะเนื้อเพื่อให้ได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 
30 ท่าน ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (x = 4.20) และได้รับการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช านาญ จ านวน 3 ท่าน อยู่ในระดับดี (x=4.16) 
ค าส าคัญ:  วิสาหกิจชุมชน แพะเนื้อ มัลติมีเดีย 
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Abstract 
 The purpose of this study was to design and develop a brochure for the goat raising 
knowledge to standards of the department of livestock development. For community and 
community groups, real-time information can be displayed in the form of video, audio, and 
text, so that users can access the media. Detailed information that cannot be placed in the 
limited space of the printed media through their own smart phone, which is the application 
of information technology on the Smart Phone used to link information between brochures. 
More information on the Internet. Helps people who are interested in accessing information. 
Knowledge of goat meat raising to standards of the department of livestock gives more 
details than slides and text. Make it easy to study and more interesting by applying advanced 
AR (Augmented Realities) technology. 
 According to the findings of the study, the performance was found, this tools help 
attract users and can be promote the knowledge of goat raising to get the standards of the 
department of livestock as well. The results of the evaluation of user satisfaction were good 
(x = 4.15) and were evaluated by 3 IT experts at the level of good (x = 4.16). 
Keywords: Community enterprise, Meat goats, Multimedia 
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สมาร์ทโปสเตอร์ เรื่องเตือนภัยใกล้ตัว 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโปสเตอร์ส าหรับเตือนภัยใกล้ตัว ส าหรับใช้
เตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยต่างๆ รอบตัว อาทิเช่น เตือนภัยเกี่ยวกับการใช้ตู้ ATM, เตือน
ภัยเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบของวิดีโอ รูปภาพ เสียง
และ ข้อความ โดยการใช้สมาร์ทโฟนส่องไปที่เนื้อหาในโปสเตอร์แล้วสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบ
มัลติมีเดียที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนร่วมกับโปสเตอร์ ช่วยให้ผู้คนท่ัวไปที่มี
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบไอโอเอส (IOS) ได้เข้าถึงข้อมูลแหล่ง
ความรู้ ที่มีรายละเอียดและความน่าสนใจมากกว่าภาพนิ่งที่ปรากฏในโปสเตอร์ปกติ ท าให้สามารถดึงดูดใจ
ในความใคร่รู้ โดยการน าเอาเทคโนโลยี AR (Augmented Realities) ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
 ผลการด าเนินงานพบว่า เครื่องมือดังกล่าวช่วยดึงดูดผู้ใช้ให้เรียนรู้และตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่อยู่
ใกล้ตัวเราในชีวิตประจ าวันได้เปน็อย่างดี โดยผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 30 ท่าน ผล
การประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (x=4.16) และได้รับการประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้ช านาญ จ านวน 3 ท่าน อยู่ในระดับดี (x=4.15) 
ค าส าคัญ:  โปสเตอร์อัจฉริยะ เตือนภัยใกล้ตัว เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
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Abstract 
The purpose of this study was to design and develop a poster for close warning. 

To alert the general public to be aware of the various hazards around, such as warning 
about the use of ATMs, alarms about online purchases, etc., to be able to display 
information. In the form of videos, images, sounds and text, using smartphones to navigate 
the content of the poster can be displayed in a compelling multimedia format. This is the 
application of virtual reality technology with poster. It allows people with smartphones 
(Android (OS) or iOS (IOS)) access to knowledge resources. The details and more interesting 
than the slide appear in the regular poster. It can be attractive in the know. By applying 
advanced AR (Augmented Realities) technology to apply. 

According to the findings of the study, the performance was found this tool helps 
attract users to learn and recognize the dangers. We are close to ourselves in daily life very 
well. The results of the evaluation of the satisfaction of the users were 30 (x = 4.16). The 
evaluation was done by experts who consisted of 3 professors at good level (x = 4.15) 
Keywords: Smart poster, Alert around Your Daily Life, AR Technology 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อน าเสนอสื่อความรู้และวินัยทางจราจร 
Application of AR Technology to Present Traffic Knowledge and Discipline  
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโปสเตอร์ส่งเสริมวินัยและความรู้ด้านจราจร  
ให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนแบบสถานการณ์จริง (Real-time) ในรูปแบบของวิดีโอ รูปภาพ 
เสียงและข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่อความรู้ ข้อมูลรายละเอียดที่ไม่สามารถใส่ไว้ในเนื้อท่ีอันจ ากัด
ของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟน (Smart phone) ของตนเองได้ ซึ่งเป็นการประยุกต์น าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน มาใช้เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างโปสเตอร์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ กับ
แหล่งจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูล ความรู้และ
วินัยด้านการจราจรที่ให้รายละเอียดมากกว่าภาพนิ่งและข้อความ ท าให้เกิดความใคร่รู้และความน่าสนใจ
มากกว่า โดยการน าเอาเทคโนโลยีเออาร์ (AR: Augmented Realities) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 

ผลการด าเนินงานพบว่า เครื่องมือดังกล่าวช่วยดึงดูดผู้ใช้ และส่งเสริมความรู้ด้านวินัยจราจรได้
เป็นอย่างดี โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 30 ท่าน ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก (x = 4.38) และได้รับการประเมินผลโดยผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช านาญด้านไอ
ที และเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานท่ีขนส่ง รวมจ านวน 5 ท่าน อยู่ในระดับดี (x=4.17) 
ค าส าคัญ:  เทคโนโลยีเสมือนจริง คิวอาร์โค้ด สมาร์ทโฟน 
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Abstract 
The purpose of this study was to design and develop posters promoting traffic 

discipline and knowledge. Real-time information can be displayed in the form of video, 
audio, and text, so that users can access the media. Detailed information cannot be placed 
in the limited space of the media through its own smart phone, which is the application of 
information technology on the Smart Phone used to link information between the poster 
or the printed media. More information on the Internet. Helps the public get access to 
information. Knowledge and disciplines that provide details over slides and text. It is more 
interesting and interesting, by applying advanced AR (Augmented Realities) and QR Code 
technology. 

According to the findings of the study, this tools help attracts users to promote the 
knowledge of discipleship as well. The results of the evaluation of the satisfaction of the 
total of 30 users were very good (x=4.38) and evaluated by experts, including IT experts and 
transport workers 5 persons were at a good level (x=4.17). 
Keywords: AR, QR Code, Smartphone 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System 
development life cycle)  2) พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ
เนื้อ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี และ 3) สรุปและประเมินผลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยง
แพะเนื้อ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้รับความรู้ ความเข้าใจระบบงานในระบบงาน
ที่ศึกษา และสามารถพัฒนาระบบได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน จ านวน 10 ท่าน ผลการประเมนิประสทิธิภาพอยู่ในระดับดมีาก (x=4.36) และได้รับการประเมนิผล
โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน อยู่ในระดับดี (x=4.16) 2) ได้เครื่องมือส าหรับบริหารงานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ช่วยให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ ท างานได้
สะดวก รวดเร็ว สามารถออกรายงานที่ต้องการได้อย่างถูกต้องสวยงาม และ 3) สามารถใช้เป็นต้นแบบใน
การปรับไปบริหารงานส าหรับกลุ่มวิสาหกิจที่ใกล้เคียงกันเช่น กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอื่นๆ หรือกลุ่มผู้เลี้ยงวัว เป็น
ต้น 
ค าส าคัญ:  วิสาหกิจชุมชน แพะเนื้อ ระบบสารสนเทศ 
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Abstract 
 The purpose of this research are to 1) study, analyze and design enterprise 
information system for meat goats 2) Develop a program for community enterprise 
management for meat goats aaccording to the system development life cycle (SDLC). 3) 
Summarize and evaluate the community enterprise information system for meat goats 
Sriprachan, Suphanburi. According to the findings of the study, they can be concluded that 
1) To get knowledge understanding the system. The results of the evaluation of the users' 
satisfaction were very good (x = 4.36) and evaluated by 3 experts at a good level (x = 4.16). 
2) Tools for managing enterprise information systems for meat goats Sriprachan, Suphanburi 
helps system efficiency. It is easy to get the report right and, 3) Can be used as a model for 
the management of similar enterprises such as other goats farm or cows farm, etc. 
Keywords: Community enterprise, Meat goats, Information system  
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คุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล 
ที่รวมผลกระทบของราโดม 

Radiation Properties of DTV Transmitting Antenna  
Taken into Account Radome Effect 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการวิเคราะห์คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของราโดมที่มีผลกระทบสายอากาศ 
เพื่อให้ได้สายอากาศที่มีคุณสมบัติที่ดี งานวิจัยที่น าเสนอจะออกแบบ วิเคราะห์ราโดมเพื่อใช้กับสายอากาศ
แถวล าดับส าหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรงของราโดมที่
น ามาออกแบบจะมีผลโดยตรงต่อคุณลักษณะการแผ่พลังงานและอัตราขยายของสายอากาศ ในงานวิจัยนี้
สายอากาศที่น าเสนอมีการแผ่พลังงาน ≥90% ครอบคลุมความถี่ตั้งแต่ 470 ถึง 862 MHz ซึ่งเป็นช่วง
ความถี่ส าหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยที่ไม่มีผลต่อช่วงกว้างความถี่ของสายอากาศ ซึ่งอัตราขยายต่ าสุด
และสูงสุดของสายอากาศท่ีมีราโดม มีค่าอยู่ที่ 12.81 และ 16.18 dBi ตามล าดับ  
ค าส าคัญ:  สายอากาศสถานีฐาน สายอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล ราโดมแบบบาง สายอากาศแถบความถี่กว้าง 
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Abstract 
This research presents the electromagnetic properties of radome with antenna 

effect in order to achieve the optimum designed. The proposed antenna contributes the 
design and analysis of radome characteristic to use with the antenna array of digital 
television (DTV). According to the study, it was found that the material properties and shapes 
of the radomes were directly influenced by the radiated power and the antenna gain. The 
proposed antenna has a radiated power of ≥ 90%, covering frequencies from 470 to 862 
MHz for digital television operation with no any affect to the impedance bandwidth. The 
antenna produces the minimum and maximum gains with radome were 12.81 and 16.18 
dBi, respectively. 
Keywords: Base station antenna, DTV antenna, Electrically thin radome, Wideband antenna 
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Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) ในถั่วเขียว 

Efficiency Repellant of Neem Oil Extract to Liriomyza Spp. (Diptera: 
Agromyzidae) in Mung Bean 

 
สินาภรณ ์บ ารุงเพ็ชร1*, ปภพ สินชยกลุ1, วิชัย สรพงษ์ไพศาล2 

Sinaphon Bamrungpetch 1*, Pabhop Sinchayakul1, Wichai Sorapongpaisal2 
1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 2ศูนยว์ิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม คณะเกษตร ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ. นครปฐม 73140 
1Department of Entomology, Faculty of Agriculture at KamphaengSaen,  

Kasetsart University KamphaengSaen Campus 
2Environmental Entomology Research and Development Center, Faculty of Agriculture Kamphaengsaen, 

Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140. 
*Corresponding author: agrsci@ku.th 

 

 
บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่แมลงวันชอนใบถั่วเขียว 
Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) ของสารสกัดน้ ามันสะเดา (Azadirachta indica A. Juss var. 
simensis) โดยท าการสกัดด้วยวิธีการหมักในตัวท าละลาย 5 ชนิด คือ เฮกเซน ไซลีน อะซิโตน เมทานอล
และน้ า วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ randomized complete block design (RCBD)  ท า 
3  ซ้ า ท าการพ่นสารสกัดน้ ามันสะเดาในอัตรา  250 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร บนต้นถั่วเขียวอายุ 7 วัน ทุกสัปดาห์
จนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว ตรวจนับจ านวนแมลงวันชอนใบถั่วเขียวท่ีเข้าท าลายก่อนพ่นสารทุกครั้ง พบว่า
สารสกัดน้ ามันสะเดาที่ตัวท าละลายไซลีนและเฮกเซน มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นสารไล่แมลงวันชอน
ใบถั่วเขียว Liriomyza spp.  เนื่องจากมีร่องรอยการท าลายต่ าสุดเท่ากับ 29.67 32.33 ตัวต่อต้น ตามล าดบั 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป  
ค าส าคัญ : สารสกัด น้ ามันสะเดา ตัวท าละลาย ถั่วเขียว 
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Abstract 
 The objective of this study was to compare the efficiency of neem extract to repel 
leaf miner fly Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) Neem oil extract was extracted in 5 
solvents: Hexane Xylene Acetone Methanol and Water by maceration technique. 
Randomized Complete Block Design (RCBD) was application with 3 replications. Each neem 
oil extract was sprayed on mung bean at 7 days old every week until harvesting period. The 
mung bean of insect were concented and the damages were checked every week before 
application. The result showed that neem oils extracted with xylene and hexane were the 
highest efficiency to repel leaf miner fly because the mean of insect on the leaf miner fly 
was the lowest number at 26.67 and 32.33 insects/plant respectively.  
Keyword: Extracts, Neem oil, Solvent, Mung bean 
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7 ดร.มลัลิกา  สุบงกฎ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
กลุ่ม B: Business Administration (ด้านบริหารธุรกิจ) 

1 รศ.ดร.เชาว ์ โรจนแสง   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รศ.ศิรโิสภาคย์  บูรพาเดชะ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 ผศ.ดร.ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
4 ผศ.ดร.ภัทรพร  ทิมแดง   มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
5 ดร.สุกญัญา  พยุงสิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี   
6 ผศ.ประสงค์  อุทัย มหาวิทยาลยัธนบุร ี
7 ผศ.ดร.ชณทัต  บุญรัตนกิตติภมู ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
8 ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
9 ดร.มลัลิกา  สุบงกฎ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
10 ดร.กิตติ  แก้วเขียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 
กลุ่ม E: Engineering (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 

1 ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2 ผศ.ดร.นิตยา  จันกา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
3 ผศ.ดร.ศุภกติ  แก้วดวงตา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
4 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  แพบัว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
5 ผศ.ดร.จตุพร  แก้วอ่อน มหาวิทยาลยัทักษิณ  
6 ผศ.ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
7 ผศ.ดร.ปรดีา  ปรากฎมาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
8 ผศ.ดร.ประกิต  ทิมข า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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9 ผศ.ดร.กระวี  ตรีอ านรรค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
10 ผศ.ดร.เทวรตัน์  ตรีอ านรรค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
11 ดร.อาคม  ปะหลามานิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
12 ดร.อรวรรณ  ริ้วทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
13 ดร.ศันสนีย์  แสนศริิพันธ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
14 ดร.นฤมล  บุญกระจ่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
15 รศ.ดร.ปุณยวีร์  จามจรีกุลกาญจน ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
16 ผศ.ดร.ศิระ  สายศร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
17 ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศริิสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
18 ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
19 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  รัตนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
20 ผศ.ดร.ปัญญา  แดงวิไลลักษณ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
21 ผศ.ดร.นฤบดี  ศรสีังข์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
22 ผศ.ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
23 ผศ.ดร.รัฐพงษ์  สุวลักษณ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
24 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  รัตนมีชัยสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
25 ผศ.ดร.ธัชพล  จุ้งเจรญิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
26 ผศ.วรรษชล  วัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
27 ผศ.จรสัชัย  เย็นพยับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
28 ดร.ปราโมทย์  กุศล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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29 ดร.ศรญั  ดวงสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

30 อ.วชร  กาลาส ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

31 อ.ดิษฐพร  ตุงโสธานนท์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

32 อ.ชมพูนุช  กูลเกตุวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

33 อ.อดิเรก  สุรยิะวงศ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 

กลุ่ม S: Sciences (ด้านวิทยาศาสตร์) 

1 ผศ.ดร.กัญญณัช  กนกวิรุฬห ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2 ผศ.ดร.ศักดิด์า  ใยน้อย มหาวิทยาลยัมหิดล 
3 ผศ.ดร. ปุริม  จารุจ ารสั มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
4 ผศ.ดร.นัฐ  ตัณศลิา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
5 ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
6 อ.นรารัตน์  ทองศรีนุ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
7 ดร.วิไลวรรณ  ช่วยยก Pacific Northwest National Laboratory, WA, USA 
8 ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศริิสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
9 ผศ.ดร.ณกญัภัทร  จินดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
10 ผศ.ดร.ปิยะดา  ทวิชศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
11 ดร.พัชราภรณ์  นาคเทวัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
12 ดร.ณัฐพร  สุวรรณพยคัฆ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
13 ดร.วลยัพร  มัฆพาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
14 ดร.จงจิตร  จันตรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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กลุ่ม T: Technology (ด้านเทคโนโลย)ี 

1 รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป ์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 ผศ.ดร.สญัญา  คณูขาว มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 
3 ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์  แพบัว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
5 ผศ.เสนอ  สะอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
6 ผศ.ดร.นิตยา  จันกา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
7 ดร.กุลวลัญช์  วรณุสิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
8 ดร.เฉียบวุฒิ  รัตนวิไลสกลุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9 ดร.โศภิดา  สังขส์ุนทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
10 ดร.บัญชา  เหลืองแดง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
11 ดร.กิตติมา  เลิศศักดิ์วิมาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      

วิทยาเขตปราจีนบุร ี
12 ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
13 ดร.เจษฎา  สายใจ มหาวิทยาลยับูรพา 
14 อ.วัจนพงศ ์ เกษมศิริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
15 รศ.ดร.ปุณยวีร์  จามจรีกุลกาญจน ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
16 ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศริิสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
17 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  รัตนมีชัยสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
18 ผศ.ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
19 ผศ.ดร.รัฐพงษ ์ สุวลักษณ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
20 ผศ.วรรษชล  วัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
21 ดร.รตัติกร  สมบัติแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
22 ดร.ศรญั  ดวงสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
23 อ.สักกะพันธ์  คล้ายดอกจันทร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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24 อ.พิศากร  สิทธิวัจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

25 อ.ชมพูนุช  กูลเกตุวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
กลุ่ม SS : Social Sciences & Humanities  (ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

1 ผศ.ชาญณวุฒ  ไชยรักษา มหาวิทยาลยันเรศวร 
2 ดร.ปณุยนุช  ยังทินนัง มหาวิทยาลยัธนบุร ี
3 ผศ.ดร.ชณทัต  บุญรัตนกิตติภมู ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
4 ผศ.ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธ์ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
5 ดร.รัชนีวรรณ  แดงวิไลลักษณ ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
6 อ.ศิวกร  ผลสุขการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
7 คุณจิราพร  หาญกลับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
8 คุณพิสชา  บัวครื้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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