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รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ก 
 

สาสน์จากรองธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

 งานประขุมวิชาการ มอบ .วิจัย เป็นงานประชุมวิชาการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดมา 
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ส าหรับ 
ให้นักวิชาการหลากหลายสาขา และหลากหลายสถาบันมาร่วมกันน าเสนอผลงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ ใช้ โดยตรง รวมถึงการต่อยอดผลงาน ทั้งในระดับวิชาการและ 
การใช้ประโยชน์  

การจัดงานประขุมวิชาการ มอบ.วิจัย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561  
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และจัดภายใต้ชื่อแนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต” ซึ่งเน้นน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยตรง กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย การประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งภาคโปสเตอร์ และการน าเสนอด้วยวาจา  
การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การเสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมอบรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือคุณกรณ์  จาติกวณิช  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ในนามผู้จัดการประชุม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกส่วน ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจน
คณะท างานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 นี้ 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดงานขอน้อมรับ และจะ
น ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานในปีต่อ ๆ ไป และหวังว่าจะได้รับกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในปีต่อ ๆ ไป 

 

      รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ค 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 

(Research and Innovation for Quality of Life Improvement) 
 วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

----------------------------- 
 
วันพฤหสับดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปดิ 

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  
                     รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดเีด่น  
 

09.30 - 10.30 น. บรรยายเรื่อง “มุมมองการประยุกต์เทคโนโลยีและงานสรา้งสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกจิ
พื้นที่” โดย คณุกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  

• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง Ballroom AB 
• การวจิัยเชิงพื้นที่         ณ ห้อง U2 
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ณ ห้อง U8 
  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  

• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง Ballroom AB 
• การวจิัยเชิงพื้นที่         ณ ห้อง U2 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์   ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ณ ห้อง U8 
  

น าเสนอผลงานวิจัยเชงิพื้นที่ภาคโปสเตอร์  และเสวนาการวจิยัเชิงพื้นที่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 
น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์    
ประกวดนวัตกรรม  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 
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วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 - 09.30 น. พิธีมอบรางวลั การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเดน่ และรางวัลนวัตกรรม 
 
09.30 - 10.30 น. บรรยายเรื่อง “ทิศทางการวิจัยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0” 
       โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผูอ้ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

• สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณ ห้อง Ballroom AB 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์   ณ ห้อง U2 
• สาขาเกษตรศาสตร ์   ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   ณ ห้อง U8 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

• สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณ ห้อง Ballroom AB 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง U2 
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   ณ ห้อง U8 

                            น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานกิจกรรม 
 

16.30 น. ปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             มอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดีและเกียรติบตัรน าเสนอ ณ ห้องที่น าเสนอ 
             ช่วงบ่ายบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร”์ 

วันพฤหสับดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง Ballroom AB 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
1.  การจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะ  
  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

2.  การตรวจสอบมะขามหวานขึ้นราในฝักด้วยแสงที่กระเจงิ  
  รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

3.  การตัดสินใจเพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปด้วยการพิมพแ์บบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล   

  นายกิตติ วิเศษลา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 

4.  การปรับปรุงความแม่นย าของการระบุต าแหน่งภายในอาคารด้วยขั้นตอนวิธีเชงิพันธุกรรมและ              
ตัวกรองคาลมาน  

  นายต้องยศ แช่มช้อย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

5.  การวิเคราะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังแบบแรงดันสามระดับ  
  ดร.ประชา ค าภักดี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

6.  การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางพาราเพื่อเป็นวัสดุเสริม 
เพื่อรับแรงกระแทก  

  นายคุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

7.  การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้น 
ด้วยการหลอมละลายและความเครียด  

  นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

8.  การประยุกต์ใช้ตัวกรองคาลมันกับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร  
  นายปิยะเลิศ โนนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “การวิจัยเชิงพื้นที”่ 

วันพฤหสับดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U2 
 

เวลา 10.45 - 12.00 น.   ประธาน : ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทัว่  มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี  
 
 

1.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการพื้นฐานของรัฐ
ตามกฎหมาย    

 นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

2. การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวตามริมน้ าโขง  
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

  ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

3. รูปแบบการจัดการธุรกิจออนไลน์ของกลุม่วิสาหกจิชุมชนตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ  จงัหวัดอุบลราชธานี 
 รศ.ดร. รุ่งรัศมี บุญดาว   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4. รูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ดร. สายเพชร อักโข    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00 - 16.30 น.   ประธาน : ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
5. ปัญหาจากภาคส่วนที่เกีย่วข้องในการด าเนินงานด้านยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี 
 นางสาวรจนา ค าดีเกิด  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

6. การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานน้ ายางข้นเพื่อเพิม่มูลค่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี  
   ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ 
 นายดุสิต จักรศิลป์    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนทีอ่าศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง  
   ในจังหวัดอบุลราชธานี 
 นางนิตยา ชาค ารุณ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ส าหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที ่
   สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย จงัหวัดอุบลราชธานี 
 นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. นโยบายสวสัดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอาย ุกรณีศึกษาจังหวดัอุบลราชธานี 
 นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

10. การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ช 
 

เวทีเสวนาการวิจัยเชิงพื้นที ่

วันพฤหสับดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  

 
10.30 – 11.30 น. เสวนาในมุมมองผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกัษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสงัคม 
ผูด้ าเนินรายการ นายนพภา พันธุ์เพ็ง  

11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวชีุมชนอุบลราชธาน)ี 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ข้าว”  

โดย ดร.อุทยั อันพิมพ์ และ ดร.นรา หตัถสิน  
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูด้ าเนินรายการ นายนพภา พันธุ์เพ็ง 

13.30 – 14.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวชีุมชนอุบลราชธาน)ี 
14.00 – 14.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ยางพารา”  

โดย ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขัน  ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง  ดร.ศันศนีย์ ศรจีันทร์  
      และ ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบตุร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผูด้ าเนินรายการ นายนพภา พันธุ์เพ็ง  

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 

15.00 – 15.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ผู้สงูอายุ”  
โดย ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ ์และนางสาวจิราภรณ์ หลาบค า 

                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูด้ าเนินรายการ นายนพภา พันธุ์เพ็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ซ 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันพฤหสับดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U3 

เวลา 10.45- 12.00 น.          ประธาน : ผศ.ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์ 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1. ระบบแนะน าข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล
ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาส าหรับโรคซมึเศร้าในเด็ก
ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา ส าหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณศีึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร”์ 

วันพฤหสับดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ หอ้ง U3 

เวลา 13.00- 14.30 น.  ประธาน : ศ.ดร.ระพีพันธ์  ปติาคะโส 
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1. ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการกอ่สร้างมาผลิตคอนกรีต
ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. ผลของขนาดเม็ดตะกอนประปาแห้งต่อค่าสัมประสิทธิก์ารซึมผ่านได้
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. เครื่องล้างท าความสะอาดสาหร่าย (Algae Cleaning Machine)
ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4. พฤติกรรมของคานแบบ Castellated Beams ภายใต้แรงกระท าแบบจุด
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. ผลของโลหะหนักที่มีต่อการย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส
นางสาวอภิญญา อ่อนสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 

ฌ 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ 

วันพฤหสับดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U8 

เวลา 10. 30 - 12.00 น.   ประธาน : ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช   คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

1. การศึกษาทกัษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานฐานวิจัย

นายธัญกร อรัญโสติ  โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 

2. การสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรทอ้งถิ่นเรื่องปลาดุกโดยการท าโครงงานฐานวิจัย
นางจิตติมา วัฒราช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 

3. ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุป์ัญญา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

นายเดชมณี เนาวโรจน์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ตอ่มโนมติการเคลื่อนที่ 
และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4

นายสันติ อินแสงแวง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

5. การศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑป์ลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผล
ต่อความต้องการซื้อ

นายศุภชัย จันทร์งาม  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

เวลา 13.00 - 14.30 น.   ประธาน : รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

6. การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวดั
ขอนแก่น

นางสาวณริดา รตันอัมพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร จังหวัด 
มุกดาหาร

นายชุมพร หลินหะตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8. บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสัดส่วนในการรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา
รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ญ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง Ballroom AB 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ดร.กติกา  สระมณีอินทร ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
1.  การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ที่มีปัญหาทางช่องปาก  
  นายอลงกต สิงห์โต    คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2.  การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธานี  

  ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

3.  ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี  
  นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
เวลา 13.00-14.30 น.    ประธาน : ดร.กติกา  สระมณีอินทร ์ 

     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4.  ปัจจยัเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานคัดแยกขยะ  
  นางสาวนิภาพร ค าหลอม    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.  ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

  นายอารี บุตรสอน   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6.  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
  นางลักษณีย์ บุญขาว   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7.  ความรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 

ฎ 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง U2 

เวลา 10.45- 12.00 น.  ประธาน : ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
1. อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหาย

ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์
นายวัชรินทร์ สายน้ าใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซดิ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์
ดร.นวลละออง สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3. ปัจจยัที่มผีลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยื่อกรองแบบนาโน
นางสาวจันจิรา ดวงบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เวลา 13.00- 14.30 น.  ประธาน : ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
4. การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตย”ู

ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5. การตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
แบบล้อมกรอบข้อมูล

นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล

นายวัฒนา จันทะโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน
ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

8. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ
นายบุญรักษ์ แวนบอเซอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาเกษตรศาสตร์” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561      ณ ห้อง U3 

 
เวลา 10.45-12.00 น.   ประธาน : ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

1.  ผลของน้ ามันมะพร้าวต่อระบบสืบพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย  
  Mr.Ricardo Manuel Pico Jorge คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

2.  ผลของแบคทีเรียบริเวณรากพืชต้านทานโลหะหนักต่อการส่งเสริมความยาวรากของข้าวฟ่างหวานใน
สภาวะที่มีโลหะหนัก  

  นางสาวสิระพร ขันถม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

3.  การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกรผู้ผลติ
กะหล่ าปลีในเมืองปากซอง แขวงจ าปาสกั, สปป.ลาว  

  ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561      ณ ห้อง U3 
 
เวลา 13.00-14.00 น.    ประธาน : ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ  

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 

1.  การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดองดงึ (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)และ
กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคเรียแกรมลบและแกรมบวก นางสาว    
      นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

2.  ความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน  
  ดร.สังวาลย์ แก่นโส   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.  อิทธิพลของความกระด้างในน้ าที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซแ์ละการก าจัดด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน
 นางสาวศจุีนันท์ สันติกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง U8 

เวลา 10.45-12.00 น.   ประธาน : ผศ.ดร.อุดม  ทพิราช 
  คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

1. ทัศนคติต่อน้ าดื่มบรรจุขวดและพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายพิศิษฐ์ ช านาญนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กิจกรรม
การลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์

นางสาวศิรินันท์ สีสัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องตอ่มใต้สมองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กิจกรรม
การเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

นางสาวยามีละห์ ด าเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

นายวศิน โกมุท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เวลา 13.00- 14.30 น.   ประธาน : ผศ.ดร.ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ 
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. การธ ารงอตัลักษณ์ความเป็นชาติและการต่อรองทางสงัคมผ่านศาสนาของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์
ในจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
นางสาวนิดาริน จุลวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

8. บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

9. ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อูท่อง
จ.สุพรรณบุรี

นางสาวพัชนี แสนไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ : การวิจัยเชิงพื้นที่  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 

การประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 

ฒ 

สารบัญ 

หน้า 

การจดัการระบบไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะ 1 
   ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การตรวจสอบมะขามหวานขึ้นราในฝักด้วยแสงที่กระเจิง 3 
   รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การตดัสินใจเพือ่หาประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปดว้ยการพิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  

5 

   นายกิตติ วิเศษลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การปรับปรงุความแม่นย าของการระบุต าแหนง่ภายในอาคารด้วยขั้นตอนวิธีเชงิพันธกุรรมและตัวกรอง
คาลมาน 

7 

   นายต้องยศ แช่มช้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การวเิคราะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังแบบแรงดันสามระดับ 9 
   ดร.ประชา ค าภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้ฟองน้ ายางพาราเพื่อเป็นวัสดเุสริมเพื่อ
รับแรงกระแทก 

11 

   นายคุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร  

การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้นดว้ยการ
หลอมละลายและความเครียด 

13 

   นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประยุกตใ์ช้ตัวกรองคาลมันกับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร 15 
   นายปิยะเลิศ โนนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระบบแนะน าข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรยีนในรายบุคคล 17 
   ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพ์กพาส าหรับโรคซึมเศร้าในเด็ก 19 
   ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 

หน้า 

แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสยีงสองภาษา ส าหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบรูณ์ 

21 

   นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้างมาผลิตคอนกรีต 23 
   ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ผลของขนาดเมด็ตะกอนประปาแห้งต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ 25 
   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เครื่องล้างท าความสะอาดสาหร่าย (Algae Cleaning Machine) 27 
   ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พฤตกิรรมของคานแบบ Castellated Beams ภายใต้แรงกระท าแบบจุด 29 
   รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลของโลหะหนกัที่มีตอ่การย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส 31 
   นางสาวอภิญญา อ่อนสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาทกัษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานฐานวิจัย   

33 

   นายธัญกร อรัญโสติ โรงเรยีนกู่จานวิทยาคม 

การสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิน่เรื่องปลาดุกโดยการท าโครงงานฐานวิจัย 35 
   นางจิตติมา วัฒราช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 

ผลของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียน
สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 

37 

   นายเดชมณี เนาวโรจน์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟสิิกส์ ต่อมโนมติการ
เคลื่อนที่ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

39 

   นายสันติ อินแสงแวง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
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การศึกษาเชงิส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกที่ส่งผล 
ต่อความต้องการซื้อ 

41 

   นายศุภชัย จันทร์งาม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
 

   

การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน  
จังหวัดขอนแก่น  

43 

   นางสาวณริดา รัตนอัมพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรยีนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร     
จังหวัดมุกดาหาร 

45 

   นายชุมพร หลินหะตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสัดส่วนในการรับผดิชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ของส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

47 

   นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

   

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 49 
   รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

การพัฒนาของว่างโปรตีนสงูโดยใช้ซูคราโลสเปน็สารให้ความหวานแทนน้ าตาลส าหรับผู้ติดเชือ้เอชไอวี
ที่มีปัญหาทางชอ่งปาก 

51 

   นายอลงกต สิงห์โต คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  

การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผูสู้งอายุในพื้นที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

53 

   ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 55 
   นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

   

ปัจจัยเสี่ยงและพฤตกิรรมความปลอดภัยของคนงานคัดแยกขยะ 57 
   นางสาวนิภาพร ค าหลอม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลของการประยุกตใ์ช้รูปแบบการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

59 

   นายอารี บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หน้า
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 61 
   นางลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความรู้ ทัศนคต ิที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตข์องนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 63 
   นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติวัลคาไนซ์ 

65 

   นายวัชรินทร์ สายน้ าใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ 67 
   ดร.นวลละออง สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยือ่กรองแบบนาโน 69 
   นางสาวจันจิรา ดวงบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตย”ู 71 
   ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การตดัสินใจเลอืกสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อม
กรอบข้อมูล 

73 

   นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอคัคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล 

75 

   นายวัฒนา จันทะโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การจดัการความเสี่ยงที่สง่ผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน 77 
   ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิน่ไทยในเขตภาคเหนือ 79 
   นายบุญรักษ์ แวนบอเซอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลของน้ ามันมะพร้าวต่อระบบสืบพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย 81 
   Mr.Ricardo Manuel Pico Jorge คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผลของแบคทีเรยีบริเวณรากพืชต้านทานโลหะหนักต่อการสง่เสริมความยาวรากของข้าวฟ่างหวาน 
ในสภาวะที่มีโลหะหนัก 

83 

   นางสาวสิระพร ขันถม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

   

การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกร 
ผู้ผลิตกะหล่ าปลีในเมืองปากซอง แขวงจ าปาสกั, สปป.ลาว 

85 

   ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) 
และกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคเรียแกรมลบและแกรมบวก 

87 

   นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  

ความสามารถในการยอ่ยเซลลโูลสของแบคทีเรียทนร้อน 89 
   ดร.สังวาลย์ แก่นโส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

   

อิทธิพลของความกระด้างในน้ าที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซแ์ละการก าจัดดว้ยกระบวนการ 
นาโนฟิลเตรชัน 

91 

   นางสาวศุจีนันท์ สันติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

ทัศนคติต่อน้ าดื่มบรรจขุวดและพฤตกิรรมการบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

93 

   นายพิศิษฐ์ ช านาญนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

   

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: 
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

95 

   นางสาวศิรินันท์ สีสัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนเรื่องต่อมใต้สมองส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  

97 

   นางสาวยามีละห์ ด าเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

แนวทางการเพิม่โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

99 

   นายวศิน โกมุท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   

ความต้องการศกึษาตอ่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 101 
   นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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    หน้า
การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและการต่อรองทางสังคมผ่านศาสนาของแรงงานข้ามชาติ 
ชาวเมียนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

103 

   ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 105 
   นางสาวนิดาริน จุลวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรใีนฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น 107 
   ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอตัลักษณก์ารท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุร ี

109 

   นางสาวพัชนี แสนไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การตดัสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์ 111 
   นายจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธะเคมีในรายวิชาเคมี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 113 
   ดร.วิลาสินี สถิตเดชกุญชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้ 
ที่เน้นแบบจ าลอง เรื่อง การระเหย ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  115 
   นางสาวณัฐนรี คณะเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของรายวิชา ปฏิบัติการเคมี 1 เรื่อง สมดลุเคมี อาศัยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลกัสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 

117 

   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

การส ารวจความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ 

119 

   นางสาวนรมน กิติวุฒิชูศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเรียนรู้เคมีผ่านการใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย เรื่องแบบจ าลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

121 

   นางสาวธนัชชา ธวัชชัยด ารง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การใช้การอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ เพื่อสง่เสริมความเข้าใจมโนมติของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล 

123 

   นางสาวชมพูนุช วรภัทราทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การใช้แบบสะท้อนตนเอง (Self-Reflection) เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

125 

   นายพิชัย ปัญญาสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศนูย์กลางที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้าง
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

127 

   นางสาวชลธิชา พลชัย โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ 

ปัจจัยท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 129 
   นางสาวสุภาพร ช่างค า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณของสารยบัยั้งเอนไซม์ GyrB ของสารอนพุันธ์ 
4-Aminoquinolone  

131 

   นางสาวบงกชวรรณ พาค าวงค์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาประสทิธิภาพในการดดูซับสีย้อมบนอนุภาคจีโอพอลิเมอร์จากดินขาว: กระบวนการสมดุล 
จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์การดูดซับ 

133 

   นางสาวศุภวรรณ พิมดี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลของเส้นใยผักตบชวาตอ่สมบัติเชิงกลของแผ่นยางปูพื้น 135 
   นายจักราวุธ คงอ่อน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การศึกษารูปแบบการจับและอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนพุันธ์ Pyrrolyl benzohydrazide 
โดยใช้ระเบยีบวิธีการค านวณโมเลกุลาร์ด๊อกกิง้และการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

137

   นางสาวภาพตะวัน ทองดี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา 
139 

   นายปัณณทัต นามโคตร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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     หน้า 
การค้นหาสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อ 
Mycobacterium tuberculosis โดยการศกึษาดว้ยระเบยีบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง และการจ าลองแบบ
ทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

141 

   นายบัณฑิต ค าศรี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การลดการปล่อยก๊าซมีเทนในดนินาโดยใช้ถ่านชีวภาพ 143 

   ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การใช้สีจากธรรมชาติทาไม้อัด 145 
   ดร.สายสมร ล าลอง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การใช้ดินตะกอนน้ าประปาและซีโอไลต์สังเคราะห์เพื่อเป็นตวัดูดซับประสิทธภิาพสูงในการบ าบัดสี
ย้อมบริลเลียน กรีน 

147 

   รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลของวิธีฆ่าเชือ้ต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดถัง่เช่าสีทอง (Cordyceps militaris) 149 
 ผศ.ประเสริฐ ไวยะกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 151 
   นางสาววณิชญา ฉิมนาค ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 

ผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis 
coelestis Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อ 

153 

   นางสาวมณีรัตน์ บุตรดา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลของระยะการพัฒนาของผลต่อคุณภาพผลผลิตและเมล็ดของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ 155 
   ดร.นิมมานรดี พรหมทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระของใบบีปลากั้ง 157 
   ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อิทธิพลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 159 
   นางสาววิภาดา ลี้ตี๋ คณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การประเมินมูลค่าผลผลิตการประมง ผลผลิตจากป่าที่ไมใ่ช่เนือ้ไม้ และการจดัการร่วมของแหล่งน้ า:
กรณีศกึษาแหลง่น้ าและป่าชุมชนหนองผือ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

161 

   นายสุขสาคร แพงสีแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ทนร้อนในสภาพโรงเรอืน 163 
   รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรครากปมในพรกิลูกผสม 165 
   ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในบรเิวณพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ต้นน้ าร่องก่อ 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

167 

   นางสาวปิยะพร โบดสภา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คาริโอไทป์พื้นฐานของปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates 
mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) ที่พบในประเทศไทย  

169 

   นายพิทักษ์ สีดา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาอทิธพิลของสารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับสาร1- แนฟทิลแอซีทิก เอซิด ต่อการเจริญเติบโต
และการพัฒนาของรากของต้นศุภโชค   

171 

   นางสาววราพร ตี้เจริญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การออกแบบกงัหันน้ าด้วยวิธีจ าลองเชิงตัวเลข 173 
   ดร.ปรัชญา มุขดา     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี 

การออกแบบแม่เหล็กหลักของระบบ NMR ด้วยแม่เหล็กถาวรรูปทรงกระบอก โดยใช้เทคนิค      
NMR-Mandhala  

175 

   นางสาวมัลลิกา หล้าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การออ่นตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมยางเอ็นบอีาร์ 177 
   นายสุไหลหมาน เบญฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน–สมุทรสาคร 179 
   นางสาวสุวิมล เจียรธราวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

การวเิคราะห์ปริมาณโลหะหนกัที่ปนเปือ้นในดินเพาะปลูกโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบ
กระจายพลังงาน 

181 

   นายช านาญ พร้อมจันทึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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การศึกษาผลของปริมาณดีบุกทีม่ีต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงานทองสัมฤทธิ์ 183 
   นายธน ทองกลม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 185 
   นายวินัยธร ไพเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาโปรแกรมและสร้างวงจรเพื่อวัดค่าพลังงานอาทิตย์ 187 
   นายพันกร มนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคาร กรณีศึกษา อาคารวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

189 

   นางสาวสุนทรี ศรีเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การออกแบบยาโดยอาศัยโครงสร้างของสารอนุพันธ์ควินาโซลิน ซึ่งเป็นการยับยั้งโรควัณโรคที่มี
ศักยภาพสูง: การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง  

191 

   นางสาวฑิมพิกา พรพรม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอธิบายขอ้มลูทางโครงสร้างของสารยับยัง้เอนไซม์ InhA ส าหรับสารต้านโรควัณโรค: การออกแบบ
สารยับยั้งโดยอาศัยข้อมูลทางลิแกนด์และข้อมลูทางโครงสร้าง 

193 

   นายนฤดล ภูศรี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย 

195 

   ดร.กัมปนาท ฉายจรัส คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกของข้าวพันธุ์ไทย 197 
   นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เชย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณของสารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide 
ซึ่งมีศักยภาพสงูในการยับยั้งโรควัณโรค 

199 

   นางสาวชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพลาสมาไปใช้ในการผลิตเนือ้หมูหมัก (แหนม) 201 
   ผศ.ดร.นภาพร ดีสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

การศึกษาอทิธิผลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแปง้ข้าวกล้องงอก ด้วยวิธีพื้นผิว
ตอบสนอง 

203 

   ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ไอโซเทอมการคายความชื้นของข้าวเม่า 205 
   ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การดดัแปรสตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน 207 
   ดร.ชุติมา ทองแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การคัดแยกยีสต์จากลูกแป้งสาโทในพื้นที่จงัหวดัสุรินทร์ 209 
   ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การจดัการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี 211 
   นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประเมินหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

213 

   นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความสามารถในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายใุนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านวังดารา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

215 

   นางสาวฐิรพร ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยโดยรอบบ่อฝงักลบขยะ กรณีศึกษา ชุมชน
หนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

217 

   นางสาวพัจนภา ธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วย 

219 

   นางสาวอณัญญา ลาลุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี  

221 

   ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่ออ้ย ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ าเภอศรีบุญเรอืง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

223 

   ผศ.สมเจตน์ ทองด า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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    หน้า 
ผลของการเตรยีมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏบิัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นของนักศกึษาพยาบาล 

225 

   นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การสร้างโปรแกรมการออกก าลงักายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย 227 
   นายเตชภณ ทองเติม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

วิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

229 

   นางสาวจารุวรรณ ชุปวา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี 

การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพือ่สุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง 231 
   นายน าพล แปนเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 233 
   ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลของน้ าหมกัสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum 235 
   ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็งเมด็เลือดขาว
เพาะเลี้ยงชนิด K562 

237 

   ดร.สุริยัน สุขติ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธฉีีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด 
แผนกผู้ป่วยนอก  กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธาน ี

239 

   นางสาวกรรณิกา นามหย่อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามนีกับการเกิดโรคจิตเวช  241 
   นายกิจวัฒ นาถวิล คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการโรงพยาบาลธัญญารักษ์
อุดรธาน ี

243 

   นางสาววรรณพร ประจันตะเสน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 
ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

245 

   นางสาวเพชรี วิชากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอ 
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

247 

   นายสิทธิชัย ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง (พาราควอต 
ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) ของชาวไร่แตงโม ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จงัหวัดยโสธร 

249 

   นางสาวศิรินันท์ บุญทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 ของผู้ป่วยทีร่ับบรกิารในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

251 

   นางสาววรรษมล โศกสี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาคผนวก 

ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  แต่งตั้งกองบรรณาธกิารการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วจิัย 
    ครั้งที่ 12 

ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงาน 
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หน่วยงานร่วมจัดและผู้ใหก้ารสนับสนนุ 

 

 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 

บริษัทอาร์เคมีก้า อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

 



ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครัง้ที่ 12 
12-13 กรกฎาคม 2561 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี





รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

1 

การจัดการระบบไฟฟา้ภายในบ้านแบบอจัฉริยะ 

รักษิต ก ำเนิดสิงห ์ปณิธำน พรหมศรี เอกผล สำยสีแกว้ วีระยุทธ นบโศรก ประสิทธิ ์นครรำช และ ประชำ ค ำภักด ี
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี  

E-mail :  pracha.k@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้น ำเสนอกำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำนแบบอัจฉริยะในอุทยำนศิลปวัฒนธรรมอีสำนและ  

ลุ่มน้ ำโขงของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้น ำพลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์มำใช้เป็นพลังงำนหลักในกำรควบคุม
ระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำน โดยมีพลังงำนจำกกำรไฟฟ้ำมำเป็นแหล่งพลังงำนส ำรองเมื่อพลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์
หมด โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มำเป็นส่วนควบคุมหลักโดยระบบจะตั้งเงื่อนไขกำรท ำงำนในกำรควบคุมโหลด
ภำยในบ้ำน จะยึดระดับพลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์มำเป็นตัวแปรในกำรตัดสินใจในกำรสลับใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำนให้มีระบบที่ยืดหยุ่นหรือให้มีทำงเลือกมำกยิ่งขึน้ เพื่อท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้พลังงำน โดยในระบบ
จะท ำกำรติดตั้งระบบต่ำงๆ ประกอบด้วย ระบบวัดอุณหภูมิและควำมชื้น ระบบวัดค่ำทำงพลังงำนไฟฟ้ำ โดยระบบ
ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อท ำกำรควบคุมและน ำค่ำข้อมูลต่ำงๆ แสดงผลผ่ำนทำง 
เว็บเบรำว์เซอร์ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต และสำมำรถที่จะแสดงผลผ่ำนสมำร์ทโฟนผ่ำนแอปพลิเคชั่นได้ จำกผล  
กำรทดลองพบว่ำสำมำรถที่จะควบคุมระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำนตำมเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในระบบได้ รวมถึงสำมำรถ  
วัดปริมำณต่ำงๆ ที่ติดตั้งไว้ในระบบ และสำมำรถที่จะแสดงผลข้อมูลในระบบที่ท ำกำรจัดเก็บน ำมำแสดงผล 
ในรูปแบบกรำฟ ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์ และสมำร์ทโฟนได้  

ค าส าคัญ: กำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ  บ้ำนอัจฉริยะ  เซลล์แสงอำทิตย์และไมโครคอนโทรลเลอร์  
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Electrical System Management in Smart Home 
Raksit Gumnedsing, Phanitna Promasri, Ekkapol Saisikaew, Varayut Nobsok, 

Prasit Nakonrat and Pracha Khamphakdi 

Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 

E-mail : pracha.k@ubu.ac.th 

Abstract 
This research describes The Electrical System Management in Smart Home in Northeast 

Thailand Culture and Mekong River Park at Ubon Ratchathani University. The solar energy use is 
the main power in the electrical control system home. The PEA is backup power when the main 
power is lost. The microcontroller is the master control system will control the working conditions 
of the load inside the house. Based on the energy from the solar cells are variable in decision 
making in switching power within a house in order to make cost-effective use of energy. The system 
will install system of the system of temperature and humidity, Electrical energy measurement 
system. By the system all this was connected to the microcontroller to control and the data. 
Display via a web browser through the network the Internet and can be displayed via a smartphone 
app application. The results showed that can control electric system under the conditions set in 
the system and can be measure various installed in the system. This information can be viewed 
through a web browser, and smartphones. 

Keywords:  Managing Electrical System, Smart Home, Solar Cell and Microcontroller 
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การตรวจสอบมะขามหวานขึ้นราในฝักด้วยแสงที่กระเจิง 

ประสิทธิ์ นครรำช  เนติพงษ์ แสงตะวัน เนติพงษ์ ชำลกีุล และ สุชิน ไตรรงค์จิตเหมำะ*  
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี 

*E-mail :   suchin.t@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 ระบบคัดแยกมะขำมที่เกิดรำในฝัก ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของแสงที่กระเจิงจำกฝักมะขำมเนื่องจำก

คุณสมบัติที่ต่ำงกันของมะขำมที่เกิดรำและมะขำมที่ไม่เกิดรำในฝักซึ่งไม่สำมำรถแยกได้จำกคุณลักษณะทำงกำยภำพ
ภำยนอกได้ ประกอบด้วยแหล่งก ำเนิดแสงหลอด LED มีควำมยำวคลื่น 3 ควำมยำวคลื่น ได้แก่ 740 นำโนเมตร 850 
นำโนเมตร และ 950 นำโนเมตร ชุดป้องกันแสงรบกวนจำกสิ่งแวดล้อม ตัวตรวจรับแสงที่กระเจิงจำกฝักมะขำม 
ใช้วงจรโฟโตไดโอด และกำรวิเครำะห์ผลโดยไม่มีกะเทำะเปลือกฝักมะขำม ข้อมูลจำกควำมเข้มแสงที่ได้จำกกำร
ทดลอ ง เป็ นค่ ำ เ ฉลี่ ย ใ ช้ เ ป็ น ค่ ำ อ้ ำ ง อิ ง ใ นก ำ รจ ำ แนกและมี ก ำ ร เ ปรี ยบ เที ยบผลกำ รทดลองที่ ไ ด้ 
จำกเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ช่วงควำมยำวคลื่น 200 – 1000 นำโนเมตร ที่ทดลองควบคู่ไปพร้อมกัน และยังมี 
กำรวิเครำะห์ผลกำรจ ำแนกด้วยระบบโครงข่ำยประสำทเทียม มะขำมที่ใช้ในกำรทดลอง คือพันธุ์สีทองและ 
พันธุ์ประกำยทอง รวม 300 ฝัก ผลกำรวิเครำะห์รวมกับผลกำรวิเครำะห์ที่ได้จำกระบบประสำทเทียมสำมำรถ
จ ำแนกได้ควำมถูกต้อง 70-80% ระบบที่น ำเสนอในงำนวิจัยนี้เป็นระบบที่ไม่มีควำมซับซ้อนและมีต้นทุนต่ ำ 
อย่ำงไรก็ตำมระบบสำมำรถพัฒนำปรับปรุงเพิ่มเติมได้แก่ แหล่งก ำเนิดแสงและประสิทธิภำพของตัวรับแสง รวมทั้ง
กำรปรับปรุงตัวแปรในระบบโครงข่ำยประสำทเทยีมเพื่อให้ไดค้วำมถูกต้องและแม่นย ำยิ่งขึ้นกอ่นที่จะประยุกต์ใชง้ำน
ต่อไป 

ค าส าคัญ  : มะขำมหวำน  รำภำยใน  แสงที่กระเจิง  โฟโตไดโอด สเปคโตรมิเตอร์ 
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Inspection of Internal Mold Infected Tamarinds by Scattered Light  

Prasit Nakonrat Natipong Sangtawan Netipong Chaleekun and Suchin Trirongjitmoah* 
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : suchin.t@ubu.ac.th

Abstract 
  A system to classify internal mold infection in sweet tamarinds was presented. The 

characteristics of light scattered from the samples of tamarinds were analyzed. These properties 
of light classify the different between the un-infected and the infected sweet tamarinds. The 
difference cannot be identified by the external observation. The system proposed in this article 
consisted of: 3 LED with wavelengths of 740  nm 850 nm and  950 nm, the closed box preventing 
the ambient light, the circuits of photo diodes to detect the scattered light from the tamarinds 
and the analyses without destructing the outer shell of the tamarinds. The light intensity data were 
averaged and used as the references to classify the tamarinds. They were also compared with the 
results from the spectrometer test set covering the wavelength from 200 – 1000 nm. In addition, 
the classification was analyzed by neural network. There were two types of sweet tamarinds used 
in this research, Prakaithong and Srithong, total of 300 pods. The combined result and the result 
from neural network showed the accuracy of 70 – 80%. This research proposed the simple and 
low cost system. However, the light sources, the efficient of light detector and also some 
parameters of neural network should be improved and developed to gain higher accuracy in the 
further work for implementing the system. 

Keywords  :  Sweet tamarind, Internal Mold Infection, Scattered Light, Photodiode,  Spectrometer 
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การตัดสินใจเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรปูด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM 
โดยใช้เทคนคิการวิเคราะหแ์บบล้อมกรอบข้อมูล 

กิตติ วิเศษลำ1* นิรุทธิ์  วัฒนะแสง1 วัฒนำ จันทะโคตร1 และ กสิณ  รังสิกรรพมุ1* 
1ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

*E-mail: Machineshop.kset@gmail.com, kasinphd@gmail.com

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของต ำแหน่งกำรผลิตชิ้นงำน 3 มิติ และหำค่ำระดับ

กำรผลิตที่เหมำะสมของต ำแหน่งกำรผลิตหรือไม่เหมำะสมด้วยเครื่องพิมพ์ FDM โดยศึกษำปัจจัยทำงด้ำนทิศ 
ตำมแกน X และ Y และด้ำนต ำแหน่งของแป้นพิมพ์ (หน้ำ-F กลำง-M หลัง-B ซ้ำย-L ขวำ-R) โดยใช้ควำมหนำแน่น 
ที่ 25% และท ำซ้ ำสองครั้งแล้วหำค่ำเฉลี่ยในแต่ละกำรทดสอบรวม 12 กำรทดลอง นั่นคือ ด้ำนหน้ำแกน X 2 ชิ้น 
ตรงกลำงแกน X 2 ชิ้น ด้ำนหลังแกน X 2 ชิ้น ด้ำนซ้ำยแกน Y 2 ชิ้น ตรงกลำงแกน Y 2 ชิ้น และด้ำนขวำ Y 2 ชิ้น 
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยน ำเข้ำและปัจจัยผลผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพของ 3DP จำกเครื่อง Fused Deposition 
Modeling (FDM) โดยปัจจัยน ำเข้ำได้แก่ปริมำณวัสดุที่ใช้ ต้นทุนในกำรผลิต เวลำที่ใช้ในกำรผลิต และปัจจัยน ำออก
ได้แก่ ค่ำควำมเรียบผิว ค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำ% กำรยึดตัว ค่ำทนแรงดึง และค่ำควำมแข็ง ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ 
โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) ตัวแบบ CCR พบว่ำ ต ำแหน่งที่มีประสิทธิภำพของต ำแหน่ง
กำรผลิตชิ้นงำน 3 มิติมำกที่สุด (100%) จำกเครื่อง FDM คือ ด้ำนหน้ำแกน X ตรงกลำงแกน X ด้ำนหลังแกน X 
และ ด้ำนซ้ำยแกน Y กลุ่มที่มีประสิทธิภำพ 99% คือ ด้ำนขวำแกน Y กลุ่มที่มีประสิทธิภำพ 98% คือ ตรงกลำง 
แกน Y และตัวแบบ BCC ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำประสิทธิภำพของต ำแหน่งกำรผลิตชิ้นงำน 3 มิติในกลุ่มที่มี
ประสิทธิภำพสุดสุด (100%) คือ ด้ำนหน้ำแกน X ตรงกลำงแกน X ด้ำนหลังแกน X ด้ำนซ้ำยแกน Y ตรงกลำงแกน 
Y และ ด้ำนขวำแกนY ส่วนค่ำระดับกำรผลิตที่เหมำะสมของต ำแหน่งกำรผลิตที่มีค่ำเท่ำกับ 1 มีดังนี้ ด้ำนหน้ำ 
แกน X ตรงกลำงแกน X ด้ำนหลังแกน X และด้ำนซ้ำยแกน Y ซึ่งหมำยควำมว่ำมีระดับกำรผลิตชิ้นงำน 3DP 
ด้วยเครื่อง FDM มีควำมเหมำะสมต่อกำรผลิต  ส่วนตรงกลำงแกน Y  กับ ด้ำนขวำแกน Y พบว่ำว่ำมีระดับกำรผลิต
ชิ้นงำน 3DP ด้วยเครื่อง FDM ไม่มีควำมเหมำะสมต่อกำรผลิต   

ค าส าคัญ  : กำรตัดสินใจแบบหลำยปัจจัย ประสิทธิภำพ กำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล กำรพิมพ์ชิ้นงำน 
   แบบสำมมิต ิ
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Data Envelopment Analysis of Process Planning in Three Dimensional Printing (3DP) 
based Fused Deposition Modeling (FDM) Technology  

Kitti Wisesla1*  Niroot Wattanaseang1  Wattana Chanthakhot1 and Kasin Ransikarbum1* 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 
*E-mail: Machineshop.kset@gmail.com, kasinphd@gmail.com

Abstract 
The purpose of this research is to analyze the efficiency of 3D work piece placement and 

to determine the appropriate production level of the production location or not. Each experiment 
included 12 experiments of testing specimens produced using 3D printing technology. We fix the 
density at 25 percent and evaluate the experiment based on the X and Y direction as well as the 
location of the printer for the front (F), the middle (M), the back (B), the left (L), and the right (R) 
location. In addition, we repeat each trial two times in collecting then average and analyzing data. 
That is, the experiment contains front X-axis 2 pieces, middle X-axis 2 pieces, back X-axis 2 pieces, 
left Y-axis 2 pieces, middle Y-axis 2 pieces, and right Y-axis 2 pieces. Next, Input and output 
criteria/factors that affect the efficiency of process planning for 3D printing using the Fused 
Deposition Modeling (FDM) technology are analyzed. Four input criteria are the amount of material, 
cost of production, time spent on production, and scrap. Five output criteria include surface 
smoothness, % accuracy, % adhesion, tensile strength, and hardness. Based on the CCR model of 
data envelopment analysis (DEA), the highest efficient parts (100%) are front X-axis 2, middle X-
axis, back X-axis, and left Y-axis. The 99% efficient group is right Y-axis and the 98% efficient group 
is middle Y-axis. In addition, the BBC model of DEA shows that the most efficient group (100%) 
contains front X-axis, middle X-axis, back X-axis, left Y-axis, middle Y-axis, and right Y-axis. The 
optimal production level of the production position is 1, ie the front of the X axis, center of the X 
axis,  and the left of the Y axis, which means that the production level of the 3DP parts with the 
FDM machine is appropriate. To production In the middle of the Y-axis with the right Y-axis, it is 
found that the level of production of 3DP parts with FDM machine is not suitable for production. 

Keywords:  Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), 
     3D Printing 
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การปรับปรุงความแม่นย าของการระบุต าแหน่งภายในอาคารด้วยขั้นตอน
วิธีเชิงพันธุกรรมและตัวกรองคาลมาน 

ต้องยศ แช่มช้อย  และ อธิพงศ์ สุริยำ* 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

*E-mail :  atipong.s@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 

บทควำมนี้น ำเสนอระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำรด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงำนต่ ำ วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงกำรระบุต ำแหน่งให้มีควำมแม่นย ำมำกขึ้น เนื้อหำครอบคลุมทั้งกำรทดลองและกำรจ ำลอง กำรทดลอง
ใช้โมดูลบลูทูธพลังงำนต่ ำ จ ำนวน 4 โมดูล ท ำหน้ำที่เป็นโนดอ้ำงอิง โทรศัพท์มือถือพร้อมแอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้น 
ท ำหน้ำที่เป็นโนดที่ต้องกำรทรำบต ำแหน่ง โดยท ำกำรทดลองหำค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับที่โทรศัพท์มือถือ 
ก ำลังส่งของโนดอ้ำงอิง และเลขชี้ก ำลังกำรสูญเสียในเส้นทำงในสถำนที่ใช้งำนจริง กำรจ ำลองแบบโดยใช้โปรแกรม 
MATLAB แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกำรหำต ำแหน่งกำรวำงโนดอ้ำงอิงที่สำมำรถรับค่ำควำมแรงของสัญญำณ
ได้มำกที่สุดด้วยกำรประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ส่วนที่สองเป็นกำรน ำต ำแหน่งที่ได้จำกกระบวนกำร  
ของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมำท ำกำรระบุต ำแหน่ง ประกอบด้วยกำรประมำณระยะทำงร่วมกับตัวกรองคำลมำน
เพื่อประมำณค่ำควำมแรงของสัญญำณที่ได้รับเมื่อระบบอยู่ในภำวะที่ถูกสัญญำณรบกวนแบบเกำส์เซียน และกำร
ระบุต ำแหน่งโดยวิธีสำมเหลี่ยมระยะ ผลกำรจ ำลองพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อนในกำรระบุต ำแหน่ง  
ในรูปแบบของพื้นที่จ ำลองขนำด 5 x 5 เมตร มีค่ำเท่ำกับ 0.1099 เมตร โดยมีค่ำดีกว่ำวิธีกำรเดิมที่ไม่ใช้ขั้นตอนวิธี 
เชิงพันธุกรรมและตัวกรองคำลมำน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อน เท่ำกับ 0.357 เมตร และในกรณีรูปแบบ
ของพื้นที่อ้ำงอิงสถำนที่จริงขนำด 7 x 14 เมตร มีค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อน เท่ำกับ 0.2780 เมตร 

ค าส าคัญ : ระบบระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร  บลูทูธพลังงำนต่ ำ  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  ค่ำควำมแรงของ 
    สัญญำณที่ได้รับ  สำมเหลี่ยมระยะ  ตัวกรองคำลมำน 
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An Improvement of Localization Accuracy for Indoor Positioning System by Using 
Genetic Algorithm and Kalman Filter 

Tongyot Chaemchoi and Atipong Suriya*

Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 
*E-mail :  atipong.s@ubu.ac.th

Abstract 

This paper presents an indoor positioning system using Bluetooth low energy (BLE) 
technology. The main objective is to improve localization error of the system. The study covers 
both an experimental part and a simulation part. The experiment part consists of four BLE modules 
used as reference nodes or anchors and the mobile phone with a developed mobile application 
used as an unknown-location node or a tag. The experiment was conducted to find the tag’s 
received signal strength (RSS), anchors’ transmitted power, and path loss exponent in the real 
environment. The simulation part developed by MATLAB consists of two parts. The first part is to 
find the most appropriate anchors’ positions where the maximum received signal strengths are 
obtained by using Genetic Algorithm (GA). The second part applies the anchors’ positions obtained 
from Genetic Algorithm to the localization process. The localization process includes the distance 
estimation, in cooperation with a Kalman filter to estimate the received signal strength in the 
environment with Gaussian noise; and the localization by using a trilateration approach. 
The simulation results show that the average localization error in the area of 5 x 5 square meters 
is 0.1099 meter, which is better than 0.357 meter in the conventional system without Genetic 
Algorithm and Kalman filter. In addition, the simulation in the area of 7 x 14 square meters results 
in the average localization error of 0.2780 meter.

Keywords : Indoor Positioning System, Bluetooth Low Energy, Genetic Algorithm, Received Signal 
      Strength, Trilateration, Kalman Filter 
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การวิเคราะหแ์ละควบคุมวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังแบบแรงดันสามระดับ 

ภูบดี บญุเสริฐ วณิชยำ พลสำมำรถ ฤทธิชัย ชุมรัตน ์เกษมชัย คันธะศร สมนึก เวียนวัฒนชัย และ ประชำ ค ำภักด ี
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี 

E-mail : pracha.k@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
  บทควำมนี้น ำเสนอถึงกำรวิเครำะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังแบบแรงดันสำมระดับ 

เพื่อลดค่ำควำมผิดเพี้ยนของกระแสอินพุตในกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังที่เกิดจำกวงจรเรี ยงกระแส โดยใช้
วงจรทบระดับแรงดันแบบสำมระดับส ำหรับวงจรก ำลังในขนำดพิกัด 1 กิโลวัตต์ แรงดันอินพุต 220 โวลต์ และ
แรงดันเอำต์พุต 400 โวลต์ ซึ่งมีวงจรควบคุม 3 ส่วนหลัก คือส่วนควบคุมกระแสไหลผ่ำนตัวเหนี่ยวน ำ ส่วนควบคุม
แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ และส่วนควบคุมกำรเลือกโหมดในกำรท ำงำน โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink 
ในกำรจ ำลองในระบบ 1 เฟส ผลกำรจ ำลองและเปรียบเทียบระหว่ำงไม่มีกำรควบคุมและมีกำรควบคุมพบว่ำ 
กำรควบคุมที่น ำเสนอสำมำรถลดค่ำควำมผิดเพี้ยนโดยรวมของฮำร์มอนิก สำมำรถลงลดจำก 72.14 % เหลือ 
1.24 % และค่ำระลอกคลื่นแรงดันเอำต์พุตลดลงจำก 5 % เหลือ 1.5 % 

ค าส าคัญ:  วงจรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง  ค่ำควำมผิดเพี้ยนของสัญญำณฮำร์มอนิก 

mailto:pracha.k@ubu.ac.th
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Analysis and Control of a Three-Level Power Factor Correction Circuit 

Pubodee Boonsert, Wanitchaya Polsamart, Ritthichai Chumrat, Kasemchai Khanthason,  
Somneuk Wianwattanachai and Pracha Khamphakdi 

Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 
E-mail : pracha.k@ubu.ac.th

Abstract 
This paper presents analysis and control of three-level power factor correction rectifier 

circuit in order to reduce Total Harmonic Distortion (THDi) for the input current while improving 
power factor caused by the rectifier circuit. A two-switch three-level boost converter for power 
circuit was used with the rated power of 1 kW, input voltage of 220 Vrms, and dc-link output voltage 
of 400 Vdc. The control circuit consisted of 3 control parts: was inductor current, capacitive voltage 
control and operating mode section control techniques. The Active Power Factor Correction Circuit 
(APFC) system was simulated by the MATLAB/Simulink program single phase electric system. 
The comparison of the simulation results between without and with the control circuit showed 
that the APFC could reduce the Total Harmonic Distortion from 72.14% to 1.24% and the output 
voltage ripple from 5% to 1.5%. 

Keywords:  Three-Level Power Factor Correction Rectifier Circuit, Active Power Factor Correction 
       Circuit, Total Harmonic Distortion. 

mailto:pracha.k@ubu.ac.th
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การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางพารา 
เพื่อเป็นวัสดุเสริมเพื่อรับแรงกระแทก 

คุณำนนต์ ศักดิ์ก ำปัง1* และ ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์2  
1* สำขำวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

วิทยำเขตสกลนคร อ ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   
2สำขำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี    

*E-mail : offta_02@hotmail.com

บทคัดย่อ 
   จำกสภำพปัจจุบันที่มีกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์บนท้องถนนในประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก 

ท ำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ให้มีควำมปลอดภัยสูงขึ้น จึงได้มีกำรน ำฟองน้ ำ 
ยำงธรรมชำติซึ่งมีรำคำที่ตกต่ ำลงในปัจจุบัน  มำท ำกำรเพิ่มมูลค่ำโดยกำรน ำมำท ำเป็นวัสดุลดแรงกระแทกภำยใน
หมวกนิรภัยรถจักรยำนยนต์ โดยวิธีกำรเสริมจะน ำหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้ำ (Open face) ที่เป็นที่นิยมใช้กัน
ในประเทศไทย ในงำนวิจัยนี้จะกำรเสริมแบบบำงส่วนที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตรและ 1.6 เซนติเมตร ที่บริเวณ  
ที่ติดกับโฟมรองในของหมวกเพื่อทดสอบควำมเร่งที่เกิดกับหมวกนิรภัยโดยวิธีกำรทดสอบโดยกำรปล่อยหมวกนิรภัย
ที่สวมศีรษะจ ำลองลงมำกระแทกพื้นเรียบและพื้นผิวขรุขระที่ควำมสูง 3 เมตร จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ  
ค่ำควำมเร่งหมวกนิรภัยที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ำน้อยกว่ำหมวกที่ไม่เสริม โดยค่ำควำมเร่งสูงสุดของหมวกนิภัย
แบบที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตรและ 1.6 เซนติเมตร    ที่ 212.10 g และ 209.00 g ในกรณี
กระแทกบนพื้นเรียบ ส่วนในกรณีพื้นแบบเป็นสันไม่รำบเรียบหมวกนิรภัยแบบที่ควำมหนำ 1 เซนติเมตร และ 
1.6 เซนติเมตร มีค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ 183.50 g และ 172.20 g ตำมล ำดับ ขณะที่หมวกที่ไม่มีกำรเสริมฟองน้ ำ
ยำงพำรำมีค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ 277.5 g และ 255.50 g ในกรณีที่เป็นพื้นรำบเรียบและเป็นสันไม่รำบเรยีบ สอดคล้อง
กับค่ ำควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ  ( HIC) ที่ หมวกนิ รภัยแบบไม่ เสริมฟองน้ ำยำงพำรำมีค่ ำสู งกว่ ำ 
แบบที่เสริมฟองน้ ำยำงพำรำ สรุปได้ว่ำกำรเสริมฟองน้ ำที่บริเวณหมวกนิรภัยจะช่วยลดกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นกับ
ศีรษะของมนุษย์ได้ 

ค าส าคัญ  : หมวกนิรภัย  ค่ำควำมเร่ง  ฟองน้ ำยำงพำรำ 
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Experimental of Linear Acceleration of Motorcycle Helmet When Using 
Rubber Sponge Material for Reinforced 

Kunanon Sakkampang1* and Chawalit Thinvongpituk2  
1Department of Mechanical Engineering, Faculty of Industry and Technology,  
Rajamangala University of Technology Isan Sakhon Nakhon Campus, Thailand  

2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, 
*E-mail : offta_02@hotmail.com

Abstract 
  From the currently situation of motorcycle accidents on the road in Thailand, the 

researchers have a concept that creates a safety to motorcyclist. This research was conducted the 
natural rubber sponge which has price is down in present to reduce impact accident in the 
motorcycle helmet. The natural rubber sponge was taken reinforced of the some area in a 
motorcycle helmet type open - face because open - face type is most commonly used in Thailand, 
by reinfored in a bottom of the foam and a thickness of rubber sponge is 1 cm and 1.6 cm and to 
measure a linear acceleration of the helmet by drop test in flat anvil and kerbstone anvil a height 
is 3 m. The results found a linear acceleration of helmet when using natural rubber sponge 
reinforced was less than that of commonly helmet, a maximum linear acceleration of helmet 
reinforced rubber sponge at thickness 1 cm and 1.6 cm is 212.10 g and 209.00 g respectively, by 
drop test in flat anvil. For kerbstone anvil a maximum linear acceleration of helmet reinforced 
rubber sponge at thickness 1 cm and 1.6 cm is 183.50 g แ ล ะ  172.20 g respectively, while a 
commonly helmet a maximum linear acceleration is 277.5 g แ ล ะ  255.50 g for flat anvil and 
kerbstone anvil. According to head injury criteria (HIC) value that helmet when using natural rubber 
sponge reinforced was less than that of commonly helmet. In conclusion, the natural rubber 
sponge was a reinforced to reduce head injury. 

Keywords  :  Helmet, Linear Acceleration, Natural Rubber Sponge 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสม 
ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยการหลอมละลายและความเครียด 

จรวยพร แสนทวีสุข1* วิธวัช หำรอำษำ1 อนุชำ เล่ำเรยีน1 นุชจิรำ วรรณสิทธิ์1 และธน ทองกลม1 
1ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำน ี

*E-mail: charuayporn.s@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้ำงจุลภำคและสมบัติทำงกลของอลูมิเนียมผสม 

เกรด A356.2 และศึกษำหำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตโครงสร้ำงก้อนกลมของอลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 
กึ่งของแข็ง โดยใช้เทคนิคกำรกระตุ้นด้วยกำรหลอมละลำยและควำมเครียด โดยกำรทดลองนี้ ได้ใช้กำรออกแบบ 
กำรทดลองแบบแฟคทอเรียลแบบเต็ม 33 เพื่อหำระดับของปัจจัยที่ เหมำะสมในกำรเปลี่ยนโครงสร้ำง 
ไปเป็นโครงสร้ำงเม็ดกลม ภำยใต้  3 ปัจจัย คือ ร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัด (3 ระดับ: ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
และร้อยละ 60) อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน (3 ระดับ :585 595 และ 605 องศำเซลเซียส) และ
เวลำที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน (3 ระดับ :15 25 และ 35 นำที) ชิ้นงำนผ่ำนกำรอบอ่อนเต็มที่และรีดเย็น
เพื่อลดพื้นที่หน้ำตัดของชิ้นงำน ก่อนน ำมำอบหลอมละลำยบำงส่วนที่อุณหภูมิและเวลำตำมตำรำงออกแบบกำร
ทดลอง และท ำให้โลหะเย็นตัวลงอย่ำงรวดเร็วในน้ ำ โดยมีผลตอบสนองคือ ค่ำควำมกลมของเกรน  (ซึ่งแสดง 
ในเทอมของค่ำปัจจัยรูปร่ำง) ค่ำขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเกรน ค่ำควำมแข็ง และค่ำสัดส่วนของเฟส
ของเหลว จำกผลกำรทดลองทั้งหมด 27 กำรทดลอง และท ำกำรทดลองซ้ ำกำรทดลองละ 3 ครั้ง พบว่ำ ทั้งสำม
ปัจจัยที่ท ำกำรศึกษำมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงจุลภำคของอลูมิเนียมผสมเกรด A356.2 จำกรูปร่ำง 
เกรนแบบเดนไดร์ท ไปเป็นโครงสร้ำงเม็ดกลม โดยเกรนก้อนกลมของ -phase ที่กระจำยตัวล้อมรอบด้วยเฟส 
Al-Si eutectic สำมำรถพบได้ในทุกชิ้นงำน และจำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบเกรย์ พบว่ำ  กำรลดลง 
ของพื้นที่หน้ำตัดร้อยละ 40 อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบหลอมละลำยบำงส่วน 595 องศำเซลเซียส และอบแช่เป ็น
เวลำนำน 35 นำที ให้ค่ำผลตอบสนองหลำยอย่ำงที่ดี โดยปัจจัยด้ำนอุณหภูมิหลอมละลำยบำงส่วนมีอิทธิพลอย่ำง
มำกต่อค่ำตอบสนอง  โดยมีอิทธิพลสูงถึงร้อยละ 68.32 และปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัดมีอิทธิพล
ต่อค่ำตอบสนองรองลงมำ โดยมีอิทธิพลร้อยละ 16.67 และปัจจัยด้ำนเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วนมีอิทธิพลต่อค่ำ
ตอบสนองร้อยละ 6.65 และจำกผลวิเครำะห์ทำงสถิติด้วยโปรแกรมมินิแทบ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนร้อยละกำรลดลงของ
พื้นที่หน้ำตัด อุณหภูมิและเวลำในกำรอบละลำยบำงส่วน มีผลต่อค่ำควำมแข็งที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05   

ค าส าคัญ  : วธิกีำรกระตุ้นดว้ยกำรหลอมละลำยและควำมเครียด  โครงสร้ำงเม็ดกลม  อลูมิเนียมผสมเกรด A356.2  
    กำรทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเต็ม 33 
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A Study of Factors Affecting the Microstructure and Mechanical Properties of 
Aluminum Alloy Prepared by SIMA Process 

Charuayporn Santhaweesuk1* Wittawat Harnarsa1 Anucha Laorian1 Nutchira Wannasit1 and Thon Thongklom1 
1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: charuayporn.s@ubu.ac.th

Abstract 
The purpose of this research is to study the process parameters affecting the microstructure 

and mechanical properties of aluminum alloy A356.2 and to determine the optimal conditions of 
the strain induced melt activation process (SIMA) for producing the non-dendritic A356.2 feedstock. 
In this work, the design of experiment 33 full factorial technique was used to determine the optimal 
parameters. Three factors were selected for this study which are percent reduction of area (40%, 
50% and 60%), partial remelting temperature (585oC, 595oC, and 605oC) and soaking time (15 min, 
25 min and 35min).  The as-cast A356.2 aluminum alloy slab was firstly fully annealed in an 
induction furnace. Secondly, the annealed slab was cold rolled at room temperature at various 
percent reduction of area. Finally, the deformed slab was partially remelted at various partial 
remelting temperatures and soaking times and quenched in water at room temperature.  Based 
on the 33 full factorial design, each set of experiments was conducted and repeated for three 
samples to check the reproducibility. The response parameters consist of the shape factor, average 
grain diameter, hardness values and liquid fraction. From the experimental results, it was found 
that all three studied factors have significant effect on the structural evolution from the dendritic 
structure to the globular structure. Globular structures of -phase surrounding by the Al-Si eutectic 
were observed in all samples. In addition, the gray relation analysis results reveal that 40 percent 
reduction of area, the remelting temperature at 595oC and soaking time for 35 minutes yield the 
best multi-objective optimization. The partial remelting temperature has the most significant effect 
on the response parameters at 68.32%. The percent reduction of area has effect on the response 
parameter at 16.67% and the soaking time has significant effect on the response parameters at 
6.65%, respectively. Furthermore, the MINITAB analysis results show that percent reduction of area, 
partial remelting temperature and soaking time have significant effect on the hardness values at 
0.05 level of statistical significance.  

Keywords : Strain Induced Melt Activation (SIMA), Globular Structure, A356.2 Aluminum Alloy, 
     33 Full Factorial Design 
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การประยุกต์ใช้ตัวกรองคาลมันกับเทคนคิลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร 

ปิยะเลิศ  โนนแกว้1*   และ  เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ 

ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  คณะวิทยำศำสตร์  มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำน ี
*E-mail :   piyalert.n@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้น ำเสนอวิธีกำรประยุกต์ใช้ตัวกรองคำลมันกับเทคนิคลำยนิ้วมือ (Fingerprint Technique) 

ซึ่งเป็นเทคนิคกำรระบุต ำแหน่งภำยในอำคำร เพื่อเพิ่มควำมถูกต้องในกำรระบุต ำแหน่งให้เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำ
แอพพลิเคชั่นส ำหรับน ำทำงภำยในอำคำรแบบเรียลไทม์ เนื่องจำกวิธีกำรระบุต ำแหน่งด้วยเทคนิคลำยนิ้วมือมีปัญหำ
ด้ำนควำมคลำดเคลื่อนอันเกิดจำกควำมไม่เสถียรของค่ำสัญญำณ Receive Signal Strangth Indicator (RSSI) ที่ใช้
ค ำนวณหำระยะทำงส ำหรับระบุต ำแหน่งระหว่ำงกำรน ำทำง ส่งผลให้กำรระบุต ำแหน่งมีควำมคลำดเคลื่อนมำก 
จนไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรน ำทำงได้ วิธีกำรที่น ำเสนอประยุกต์ใช้ตัวกรองคำลมันเพื่อลดกรองค่ำสัญญำณ  
ที่ไม่สเถียรออกไปเพื่อท ำกำรค้นหำต ำแหน่งที่ใกล้เคียงต ำแหน่งปัจจุบันมำกที่สุดก่อนเริ่มกำรน ำทำง และในระหว่ำง
กำรน ำทำงไปยังจุดหมำยจะมีกำรจ ำกัดผลกำรระบุต ำแหน่งปัจจุบันโดยจะเลือกเพียงผลกำรระบุต ำแหน่งที่ใกล้เคียง
กับต ำแหน่งที่ระบุก่อนหน้ำมำค ำนวณเท่ำนั้น จำกกำรทดสอบประสิทธิภำพพบว่ำวิธีกำรที่น ำเสนอให้ค่ำควำม
แม่นย ำในกำรระบุต ำแหน่งระหว่ำงกำรน ำทำงที่มำกกว่ำวิธีกำรระบุต ำแหน่งโดยทั่วไปและเพียงพอที่จะน ำไปใช้ 
ในแอพพลิเคชั่นน ำทำงภำยในอำคำรที่พัฒนำได้ 

ค าส าคัญ  : ตวักรองคำลมัน เทคนิคลำยนิ้วมือ กำรน ำทำงภำยในอำคำร 
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Applying Kalman Filter with Fingerprint Technique for Indoor Navigation  

Piyalert Nonkaew1* and Kriengsak Treeprapin 
1Dept of Mathematical Statistic and computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail :  piyalert.n@ubu.ac.th

Abstract 
   This paper proposed applying kalman filter in fingerprint technique in order to increase the 

accuracy for real-time indoor positioning. Since the accuracy for indoor navigations in fingerprint 
technique is not enough, due to the unstable of Receiver Signal Strength Indicator (RSSI). The 
proposed method applies the Kalman filter in order to reduce effect from unstable RSSI and find 
the current position before navigate. While navigating to destination, the proposed method 
calculates the current position by considering only the locations where are connected to previous 
location. From the experiment results, the proposed method improve the accuracy of positioning 
compared with the conventional methods, and is sufficient to be used in developed indoor 
navigation applications. 

Keywords  :  Kalman Filter, Fingerprinting, Indoor Navigation 
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ระบบแนะน าข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล 

ชยำพร  แก่นสำร์ 1* และ ลลติำ  แกว้อำษำ 2 
1,2 ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

*E-mail :  chayaporn.k@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
  ระบบแนะน ำข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนในรำยบุคคล เป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ถูกออกแบบ

โดยค ำนึงถึงผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยกำรคัดเลือกและแนะน ำข้อสอบ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน และระบบประเมินผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  พร้อมแนะน ำและสรุปหัวข้อบทเรียนส ำหรับทบทวนองค์ควำมรู้แก่ผู้เรียนในรำยบุคคลได้ 
โดยระบบจะมีกำรสร้ำงกฏควำมสัมพันธ์แบบอิงกฏเกณฑ์จำกทฤษฎีกำรเรียนรู้และข้อก ำหนดหรือประสบกำรณ์  
จำกผู้สอน และน ำมำสร้ำงเป็นเงื่อนไขในกำรคัดเลือกข้อสอบผ่ำนโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นด้วยเรสพอนซีพเว็บและ  
โค้ดอิกไนเทอร์ พีเอชพี เฟรมเวิร์ค นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ข้อมูลผู้เรียนและประวัติกำรเรียนรู้มำวิเครำะห์ร่วมกับ
เทคนิคข้ำงต้นเพื่อคัดเลือกและแนะน ำข้อสอบ ก่อนสรุปผลและแนะน ำบทเรียนให้ตรงกับทักษะของผู้เรียน
รำยบุคคลมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีส่วนจัดกำรเพิ่มหรือแก้ไขข้อสอบโดยผู้สอน ส่วนก ำหนดค่ำ และส่วนสรุปผล
รำยงำนด้วย โดยในกำรทดสอบระบบนั้น จะประเมินผลจำกกำรใช้งำนและท ำแบบทดสอบของผู้เรียนผ่ำนระบบ 
โดยวัดจำกผลคะแนนของผู้เรียนจ ำนวน 20 คนจำกกำรท ำแบบทดสอบในครั้งต่ำงๆ ซึ่งพบว่ำ  มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ที่สูงขึ้น 

ค าส าคัญ  : ระบบแนะน ำข้อสอบ  เทคนิคอิงกฏเกณฑ์  เรสพอนซีพเว็บ  พีเอชพีโค้ดอิกไนเทอร ์
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Adaptive Exam Question Recommender System 

Chayaporn Kaensar1* and Lalita Kaew-asa 2 
1,2 Department of Mathematics, Statistics and Computer Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : Chayaporn.k@ubu.ac.th

Abstract 
We proposed the Adaptive Test Recommender System, which are Innovative Teaching Tool 

addressing skills of individual students. They composed of the recommended testing tool and leaning 
assistant tool that help students gain proper exam tests and contents according to the student’s skill. The 
system employed Ruled Based, Learning Theory and Class Constraints.  We collected and defined the set 
of conditions that describe learning theory and class constraint data for analyzing and recommending test 
resource according to student’ s skill, working on responsive website and codeigniter PHP framework. 
Furthermore, the system also allow instructor manage test resource and student’s profile. For experimental 
result, we compared posttest exam of 20 students and we have found that average score test results were 
higher and continuously growing 

Keywords  :  Exam Question Recommender, Rule Based System,  Responsive Web,  PHP CodeIgniter 
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การพัฒนาแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์พกพาส าหรับโรคซึมเศรา้ในเด็ก 

สุภำวดี หิรัญพงศ์สิน1*  และ ณัฐพล เสนำเมือง1 
1ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

*E-mail :   supawadee.h@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้น ำเสนอแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิต (What the Sick Application) ที่ท ำงำนผ่ำนอุปกรณ์

พกพำบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ และน ำเทคโนโลยีฐำนข้อมูลไฟร์เบส กูเกิลแมพแบบเปิดกำรน ำทำง และ
แพลตฟอร์ม Sinch มำประยุกต์ใช้งำน วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยมี 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันส ำหรับ 
โรคซึมเศร้ำในเด็ก และ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมูลทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ฐำนข้อมูลไฟร์เบสที่ถูกน ำมำใช้งำนในแอปพลิเคชันนี้ กำรท ำงำนของระบบคือ ผู้ใช้ซึ่งมีอำยุ 10 - 18 ปี ท ำแบบ 
คัดกรองเพื่อตรวจสอบอำกำรป่วยในเบื้องต้น โดยระบบจะแสดงผลกำรประเมินอำกำร 2 แบบ คือ มีภำวะ  
โรคซึมเศร้ำ และไม่มีอำกำร ระบบจะแนะน ำแพทย์ในสถำนพยำบำลที่ ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้เลือกปรึกษำแพทย์ 
ในระยะใกล้จำกจุดที่ตนเองอยู่ ซึ่งแพทย์ที่ให้ค ำปรึกษำจะสำมำรถตรวจสอบอำกำร รวมทั้งประวัติของผู้ป่วย  
ที่ผ่ำนกำรท ำแบบคัดกรองเพื่อน ำไปประเมินอำกำรต่อไปได้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ แอปพลิเคชันที่น ำเสนอนี้สำมำรถ
ท ำงำนได้ครบและถูกต้องทุกฟังก์ชัน และกำรน ำฐำนข้อมูลไฟร์เบสมำประยุกต์ใช้งำนสำมำรถท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี
ทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียนข้อมูล ดังนั้นแอปพลิเคชันคลำยปมอำรมณ์จิตจึงเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วยหรือระหว่ำงผู้ป่วยและระบบ ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยไม่มีข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำ
และสถำนที่ 

ค าส าคัญ  : โรคซึมเศร้ำในเด็ก  แบบคัดกรอง  กำรให้ค ำปรึกษำ  แอปพลิเคชัน  ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
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Mobile Application Development for Children’s Depression  

Supawadee Hiranpongsin1* and Nutthaphol Sanameang1  
1Department of Mathematics,Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th

Abstract 
  This research proposes "What the Sick" application working via the mobile devices on the 

android operating system. The proposed application applied three technologies: Firebase Database, 
Google Map Navigation and Sinch, to some functions in the system. There are two objectives of 
this research: 1) to develop the application for children’s depression and 2) to test performance 
of data access, both of reading and writing the data, using Firebase. The system operation is a user 
who is 10 – 18 year olds tests the Children’s Depression Inventory (CDI) to diagnose the symptoms, 
then the system will evaluate two types of symptoms: either depression or no symptom. Moreover, 
the system will refer the nearest medical facility of the physician to his/her patients and the 
physician whom the patient consulted with will be able to check his/her symptoms, including the 
history of patients who undergo screening to evaluate the symptoms. The results of the research 
showed that the proposed application can perform fully functional and accurate. In addition, the 
use of Firebase to be the database of the system, worked well both of reading and writing the 
data. Therefore, "What the sick" application is a one alternative to communicate between 
physicians and patients, or between patients and the system that are convenient, fast, and 
up-to-date, with no limitations of time and place. 

Keywords  :  Children’s Depression, Inventory, Counseling, Application, Android Operating System  
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แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา ส าหรับนักเรียนพิการทางสายตา : 
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ 1*และ ศริิวรรณ  พลเศษ1 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์   
สำขำวิชำหุ่นยนตอ์ุตสำหกรรมและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโลยีอุตสำกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

*E-mail :   jeerapan72@gmail.com

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้ำงแอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียน

พิกำรทำงสำยตำ 2) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นบ้ำนจำกนิทำนเสียง 
และ 3) เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียน
พิกำรทำงสำยตำ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนพิกำรทำงสำยตำ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ
ประถมศึกษำ จ ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบเป็นแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวม
แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมสมบูรณ์ครบตำมขอบเขตกำรพัฒนำ ส ำหรับควำมคิดเห็นของนักเรียนพิกำรทำงสำยตำ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมำก กล่ำวโดยสรุปว่ำ แอปพลิเคชั่นนิทำนพื้นบ้ำนเสียงสองภำษำ ส ำหรับนักเรียนพิกำร 
ทำงสำยตำ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับประถมศึกษำมีควำมเหมำะสมเพื่อน ำไปใช้งำน  

ค าส าคัญ  : แอปพลิเคชั่น  นิทำนเสียงสองภำษำ  เด็กพิกำรทำงสำยตำ 
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Bilingual Thai Fables Application for Blind Children at Phetchabun 
Blind Children's Learning Center 

 Jeerapan  Phomprasert1*  and Siriwan Polset1 
Business English Major, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchabun Rajabhat University  

Industrial Robotics and Automation System, Engineer and industrial Technology Phetchaburi Rajabhat University 
*E-mail : jeerapan72@gmail.com

Abstract 
There were four objectives for this research; 1) to create an application called local Thai fables 

for blind children 2) to cultivate virtues and moralities and also educate folk cultures through Thai 
fables  and 3) to evaluate users satisfaction towards the application. The samples were 20 blind 
primary students at Phetchabun Blind Children's Learning Center. The instruments of this study 
were questionnaires used to measure user satisfaction. Statistic is mean and the standard deviation. 
The results show that the bilingual Thai fables application for blind primary students was 
successfully developed. The blind students were satisfied with a good level. Summarization, 
Bilingual Thai Fables Application for Blind Children at Phetchabun Blind Children's Learning Center 
for blind primary students is appropriate to use.  

Keywords  :  Application,  Bilingual Thai Fables, Blind Children 
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ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้างมาผลิตคอนกรีต 

ณัฐวุฒิ อินทบุตร *1จิรำพร ภำพสิงห2์ และ ธันยชนก ดวีัน2 
1อำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
2บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูม ิ

*E-mail address: nuttawut_took@hotmail.com

บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำ ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง จำกกำรก่อสร้ำงมำผลิตคอนกรีต 

ช่วยลดต้นทุนกำรก่อสร้ำง ช่วยลดปริมำณขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำง เช่น เศษอิฐมอญ 
เศษอิฐมวลเบำ และเศษคอนกรีต น ำมำทดแทนมวลรวมหยำบในกำรผลิตคอนกรีตในแบบหล่อคอนกรีตขนำด 
15×15×15  ซม. และวิเครำะห์ก ำลังอัดของคอนกรีตที่ เหมำะกับกำรก่อสร้ำง จำกผลกำรศึกษำก ำลังอัด 
ของคอนกรีต พบว่ำ สำมำรถน ำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงมำผลิตคอนกรีตได้ โดยก ำลังอัดคอนกรีตที่ 
28 วัน ของเศษอิฐมอญ เท่ำกับ 233 กก./ตร.ซม. เศษอิฐมวลเบำ เท่ำกับ 217 กก./ตร.ซม. เศษคอนกรีต เท่ำกับ 
247 กก./ตร.ซม. และยังสำมำรถพัฒนำ ก ำลังอัดของคอนกรีตให้มีก ำลังสูงขึ้นได้  อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต
คอนกรีต และช่วยลดขยะมูลฝอยที่เกิดจำกเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจำกกำรก่อสร้ำงได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ: เศษวัสดุที่เหลือทิ้ง  วัสดุทดแทน  มวลรวมจำกกำรย่อยเศษคอนกรีต  ก ำลังอัด 
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Possibility of Waste Materials from the Construction in to the Concrete Production 

Nuttawut Intaboot1*, Jiraphon Phabsing2 and Thanyachanok Deewan2 
1Lecturer Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture,  

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
2 Graduate Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, 

 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
*E-mail address: nuttawut_took@hotmail.com

Abstract 
This research aimed to study the possible of bringing the waste materials from the 

construction in to the concrete production. That will help to reduce construction cost and waste 
materials. This study start from bring the waste material such as scraps of brick, light weight brick, 
and scraps of concrete to replace the coarse aggregates in concrete mixing. The sample size is 
used 15×15×15 cm in compression test. The result in compression test is founded the waste 
materials can replace coarse aggregates in concrete mixing. The compression strength 28 days in 
scraps of brick, light weight brick, and scraps of concrete are 233 ksc, 217 ksc and 247 ksc 
respectively. The coarse aggregates of waste materials can be development strength and help to 
reduce the construction cost and reduce the waste material in construction site. 

Keywords : Waste Materials, Recycle Materials, Recycled Aggregate, Compressive Strength 
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ผลของขนาดเม็ดตะกอนประปาแห้งต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได ้

ทวีศักดิ์ วังไพศำล1*   
1ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี 

*E-mail :  thaveesak.v@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
  ตะกอนประปำเป็นของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำ มีส่วนประกอบเป็นตะกอนดินเหนียว 

มวลดินมีควำมสม่ ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง กำรน ำตะกอนประปำมำประยุกต์ใช้  
เป็นวัสดุกันซึมเพื่อทดแทนดินเหนียวบดอัด จ ำเป็นต้องมีกำรบดย่อยตะกอนประปำแห้งที่จับกันเป็นก้อนแข็ ง 
ให้มีขนำดเม็ดเล็กลงก่อนจึงจะน ำไปบดอัดเพื่อใช้เป็นชั้นกันซึมได้ บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอิทธิพล  
ของขนำดเม็ดตะกอนประปำที่มีต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำบดอัด ตัวอย่ำงตะกอนประปำ
แห้งที่จับกันเป็นก้อนถูกบดและแบ่งออกเป็น 3 ชุด ตำมขนำดเม็ด ได้แก่ เม็ดเล็กกว่ำ 0.15 มิลลิเมตร ขนำดเม็ด 
0.30 – 0.60 มิลลิเมตร และขนำดเม็ด 1.18 – 2.36 มิลลิเมตร ตะกอนประปำแต่ละชุดถูกบดอัดเป็นก้อนตัวอย่ำง
โดยใช้ควำมชื้นในกำรบดอัดสูงกว่ำค่ำควำมชื้นที่เหมำะสมเล็กน้อย จำกกำรศึกษำพบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้
ของตะกอนประปำแปรผันไปตำมขนำดของเม็ดตะกอนแห้ง โดยตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดใหญ่จะมีช่องว่ำง
ระหว่ำงเม็ดตะกอนขนำดใหญ่ จึงมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้สูง ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ของตะกอนประปำ
จะมีค่ำต่ ำลงเมื่อเม็ดตะกอนมีขนำดเล็กลง ส ำหรับเงื่อนไขกำรทดสอบเดียวกัน ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 
0.15 มิลลิเมตร จะมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำกว่ำตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ด 0.30 – 0.60 มิลลิเมตร และ
1.18 – 2.36 มิลลิเมตร เท่ำกับ 6 เท่ำ และ 235 เท่ำ ตำมล ำดับ ตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดเล็กกว่ำ 0.15 
มิลลิเมตร มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้ต่ ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ำกว่ำ 1×10-9 เมตรต่อวินำที สำมำรถน ำไปบดอัดเพื่อใช้
เป็นชั้นกันซึมได้ กำรบดอัดตะกอนประปำที่มีขนำดเม็ดหยำบด้วยวิธีสูงกว่ำมำตรฐำนจะท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์  
กำรซึมผ่ำนได้ลดต่ ำลงกว่ำกำรบดอัดด้วยวิธีแบบมำตรฐำนประมำณ 5 เท่ำ ดังนั้น หำกต้องกำรค่ำสัมประสิทธิ์ 
กำรซึมผ่ำนได้ที่ต่ ำ จ ำเป็นต้องท ำกำรบดย่อยให้ตะกอนประปำมีขนำดเม็ดที่เล็กละเอียด หรือต้องท ำกำรบดอัด  
ด้วยระดับพลังงำนที่สูงขึ้น 

ค าส าคัญ  : ขนำดเม็ดตะกอน  ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนได้  ชั้นดินกันซึม  ตะกอนประปำ 

mailto:thaveesak.v@ubu.ac.th
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Influence of the Grain Size of Water Supply Sludge on the Hydraulic Conductivity 

Thaveesak Vangpaisal1*  
1Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : thaveesak.v@ubu.ac.th

Abstract 
  Water supply sludge (WSS) is the waste material from water supply treatment processes. 

Its main content is clay. When WSS is dried, it generally clumps together to form a stiff clay lump. 
To be utilized as an alternative liner material to compacted clay, an original stiff lump WSS must 
be processed to be in a form of relatively smaller grain size. This paper aimed to evaluate the 
influence of the grain size of WSS on the hydraulic conductivity of compacted WSS. In this study, 
the stiff lump WSS were crushed and separated into 3 sets with different sizes (less than 0.15 mm, 
0.30-0.60 mm, and 1.18-2.36 mm). Each set of WSS samples was compacted at the moisture 
content slightly higher than its optimum moisture content. It was found that different hydraulic 
conductivity values of the three sample sets were obtained in correspondence with their different 
grain sizes. The hydraulic conductivity of the larger grain WSS was higher than that of the smaller 
grain WSS. It was due to the larger void presented in the compacted WSS. For the condition tested, 
the hydraulic conductivity of the compacted WSS with its original grain size smaller than 0.15 mm 
was 6 times and 235 times lower than that of the compacted WSS with their original grain size of 
0.30 – 0.60 mm and 1.18 – 2.36 mm, respectively. The hydraulic conductivity of the compacted 
WSS with its original grain size smaller than 0.15 mm was lower than 1x10-9 meter per second, 
which complies with the specification of a standard clay liner. In addition, the hydraulic 
conductivity of the compacted WSS sample based on the modified compaction test was up to 5 
times lower than that of the compacted WSS sample based on the standard compaction tests. 
Therefore, to obtain low hydraulic conductivity, a process to reduce the original size of relatively 
large WSS lump or higher compaction energy must be applied. 

Keywords  :  Sludge Grain Size, Hydraulic Conductivity, Liners, Water Supply Sludge 

mailto:thaveesak.v@ubu.ac.th


รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

27 

เครื่องล้างท าความสะอาดสาหร่าย 
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* E-mail: boontisit@hotmail.com

บทคัดย่อ 

 โครงกำรนี้จัดท ำขึ้นเพื่อ ออกแบบ สร้ำง และทดสอบสมรรถนะของเครื่องล้ำงท ำควำมสะอำดสำหร่ำย 
โดยกำรออกแบบให้เครื่องจักรประกอบไปด้วย ถังสแตนเลสที่แบ่งเป็น 2 ช่อง ท ำหน้ำที่เป็นถังล้ำงและถังตกตะกอน 
ที่มีควำมจุของน้ ำ 88 และ 92 ลิตร ตำมล ำดับ โดยพื้นถังมีลักษณะเป็นแผ่นลำดเอียงจำกพื้ นถังล้ำงไปยังถัง
ตกตะกอน มีปั๊มไฟฟ้ำขนำด 1/2 แรงม้ำ ติดตั้งอยู่ใต้ถังล้ำงท ำหน้ำที่ดูดน้ ำสะอำดจำกถังตกตะกอนส่งไปยังหัวฉีด 
ที่ติดตั้งอยู่เหนือถังล้ำงเพื่อฉีดน้ ำลงไปในถังล้ำงที่มีสำหร่ำยอยู่ ผลของกำรฉีดน้ ำลงไปในถังล้ำงท ำให้เกิดฟองคลื่น
ปั่นป่วน  ซึ่งท ำให้สำหร่ำยเคลื่อนที่แบบปั่นป่วนไปด้วย เป็นผลให้สำหร่ำยเกิดกำรสลัดเศษดินทรำยออกจำกเส้นใย
ลอยออกมำและจมลงสู่พื้นถังล้ำง และเคลื่อนที่ไปตำมพื้นลำดเอียงลงสู่พื้นถังตกตะกอน ด้ำนบนของถังล้ำงและ  
ถังตกตะกอนมีฝำปิดที่สำมำรถ เปิด-ปิด ได้สะดวกและเพื่อป้องกันกำรกระเด็นของน้ ำ เครื่องจักรสำมำรถควบคุม
จังหวะกำรฉีดน้ ำ ระยะเวลำกำรเปลี่ยนน้ ำ และเวลำกำรกำรล้ำงทั้งหมดได้ด้วยระบบควบคุมกำรท ำงำน  
แบบอัตโนมัติ ตัวเครื่องจักรมีขนำดกว้ำง 0.52 เมตร ยำว 1.00 เมตร และสูง 1.41 เมตร จำกกำรทดสอบกำรท ำงำน
พบว่ำ ที่สภำวะกำรท ำงำนที่เหมำะสมที่สุดสำมำรถล้ำงสำหร่ำยให้สะอำดได้ในอัตรำ 6.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
สิ้นเปลืองน้ ำ 667.24 ลิตร/ชั่วโมง และใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 374 วัตต์ ที่สภำวะนี้ เมื่อให้เครื่องจักรท ำงำนวันละ 
8 ชั่วโมง จะมีระยะเวลำกำรคืนทุน 0.74 ปี  

ค าส าคัญ : เครื่องล้ำงสำหร่ำย  เครื่องท ำควำมสะอำดสำหร่ำย  เครื่องล้ำงท ำควำมสะอำดสำหร่ำย 
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Algae Cleaning Machine 
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Rajamangala University of Technology Lanna Nan    
* E-mail: boontisit@hotmail.com

Abstract 
The objective of this project was to develop, constructed and tested the performances of 

an algae cleaning machine. The conceptual design of the machine would consist of dabble slots 
stainless-steel tank it’s served as a wash tank and settling tank with capacity of 88 and 92 liters 
respectively. The bottom of tank is a slope-plate from the bottom of wash tank to the bottom of 
settling tank. The ½ Hp AC electric water pump were installed under the wash tank it’s for suction 
the fresh-water from settling tank to injection by nozzle. The nozzle ware installed above the wash 
tank for injects the fresh-water into the wash tank which algae contained. The injected lead to 
cavitations affects in the wash tank meanwhile, the algae are turbulent movement. This affects 
lead to sand extraction from algae-fiber floating out and sinking to the bottom of wash tank and 
moves along the slope into the bottom of settling tank. The tank cover can be easily open and 
close its protection the splash of water. The machine can control an injection stepping, 
replacement water period and the machine wash timing are easily control by automatic machine 
control unit. The overall dimensions of the machine were 0 . 5 2 m (width), 1 . 0 0 m(length) and 
1.41m(high). The experimental tested can be found that; the machine can cleaned an algae of 6.2 
kilogram/hour, water consumption of 6 67.24 liters/hour and the average power consumption of 
the machine was 3 7 4  watts. When the machine working at 8 hours/day the payback period of 
about 0.74 years. 

Keywords : Machine for Algae Cleaning, Algae Washing Machine,  Algae Cleaning Machine 
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พฤติกรรมของคานแบบ Castellated Beams ภายใต้แรงกระท าแบบจุด 

วิศวชิต สมหอม ทรงพร พรหมโสภำ ทรงพล เดชภูมี  และ  กติติศักดิ์ ขนัติยวิชัย* 
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี     

*Email  : kittisak.ubu@gmail.com

บทคัดย่อ 
บทควำมนี้น ำเสนอผลกำรศึกษำพฤติกรรมของคำนแบบ Castellated Beams โดยใช้วิธี ไฟไนท์ 

เอลิเมนต์โดยตัวแปรที่ท ำกำรศึกษำประกอบด้วย 1) ผลของรูปร่ำงของช่องเปิดของคำน 2 รูปแบบ (รูปวงกลมและ
รูปหกเหลี่ยม (ที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดและควำมหนำของแผ่นเอวคำน
แตกต่ำงกัน 2) ผลของหน่วยแรงคงค้ำงในรอยเชื่อมต่อก ำลังรับแรงเฉือนของคำน Castellated Beams 
โดยขั้นตอนกำรศึกษำเริ่มจำกกำรสอบเทียบควำมถูกต้องของแบบจ ำลองไฟไนท์เอลิเมนต์ของคำนแบบ 
Castellated Beams กับผลกำรทดลองที่ค้นคว้ำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม จำกนั้นจึงท ำกำรสร้ำงแบบจ ำลองของ
คำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมและช่องเปิดรูปหกเหลี่ยมที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำด  
ของช่องเปิดที่แตกต่ำงกันคือ 1.1 – 1.6 และควำมหนำของแผ่นเอวคำนที่แตกต่ำงกันคือ 3.9 5 6 7.6 และ 10.5 
มิลลิเมตรตำมล ำดับ จำกกำรศึกษำพบว่ำอัตรำส่วนระหว่ำงระยะห่ำงของช่องเปิดกับขนำดของช่องเปิดที่จะท ำให้
คำนสำมำรถรับแรงได้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดมีค่ำเท่ำกับ 1.4 ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรรับแรงเฉือนของคำน 
ที่มีช่องเปิดต่ำงรูปทรง จำกกำรศึกษำพบว่ำในกรณีที่ไม่พิจำรณำหน่วยแรงคงค้ำงในรอยเชื่อมคำนที่มีช่องเปิดรูปทรง
หกเหลี่ยมมีค่ำก ำลังรับแรงเฉือนมำกกว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลม ประมำณร้อยละ  5-15 แต่เมื่อพิจำรณำผล 
ของหน่วยแรงคงค้ำงในรอยเชื่อมพบว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยมจะมีก ำลังรับแรงเฉือนที่ลดลงมำกกว่ำคำน  
ที่มีช่องเปิดรูปวงกลมจนท ำให้มีก ำลังรับแรงเฉือนต่ ำกว่ำคำนที่มีช่องเปิดรูปวงกลมประมำณร้อยละ10-20 ดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่ำคำนแบบ Castellated Beams ที่มีช่องเปิดรูปวงกลมมีประสิทธิภำพในกำรรับแรงเฉือนได้มำกกว่ำคำน
ที่มีช่องเปิดรูปหกเหลี่ยม 

ค าส าคัญ: คำนแบบ Castellated Beams  ไฟไนท์เอลิเมนต์  หน่วยแรงคงค้ำง  รูปร่ำงของช่องเปิด 
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Behavior of Castellated Beams Under Point Load 

Witsawachit Somhom, Songporn Promsopa, Songpon Dechpumee and Kittisak Kuntiyawichai* 
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University,  

*Email  : kittisak.ubu@gmail.com

Abstract 
This paper presents the study of the behavior of castellated beams using finite element 

method. Two parameters were investigated in this paper including; 1) the shape of web opening 
(circular shape and hexagonal shape) with different spacing per diameter (S/do or S/B) ratios and 
web thickness, 2) effect of residual stress in welding. First of all, the model validation has been 
carried out by using the experimental results from literatures. After that, finite element models of 
circular web opening and hexagonal web opening castellated beams were constructed and 
analyzed with different S/do or S/B ratios, i.e. 1.1-1.6 and web thickness, i.e. 3.9 5 6 7.6 and 10.5 
mm., respectively. The results showed that the optimal S/do or S/B ratio was about 1.4 for both 
web opening however hexagonal web opening had higher shear capacity approximately 5-15 
percent. By considering residual stress in welding, hexagonal web opening had shear capacity 
reduced approximately 5-15 percent comparing to 1-5 percent of circular web opening. The shear 
capacity of circular web opening was then higher than hexagonal web opening approximately 
10-20 percent. It can be concluded that circular web opening expressed higher performance than 
hexagonal web opening. 

Keywords : Castellated Beams, Finite Element, Residual Stress, Web Opening 
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ผลของโลหะหนักที่มีต่อการย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส 

กรรณกิำ รัตนพงศ์เลขำ   1และ อภญิญำ อ่อนสำร2 
1,2ภำควิชำวิศวกรรมเคมี สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

E-mail: k_ratanapongleka@hotmail.com; Apinya.on.58@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงกำรใช้เอนไซม์แลคเคส ส ำหรับก ำจัดสำรไดโคฟอลด้วยชุดกำรทดลองแบบกะ 

โดยใช้เอนไซม์แลคเคสกึ่งบริสุทธิ์ที่สกัดจำก Lentinus polychrous Lev. ในสภำวะที่มีและไม่มีสำรละลำยโลหะ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ที่ควำมเข้มข้นไดโคฟอล 0.05 – 1  มิลลิกรัมต่อลิตร สำมำรถก ำจัดไดโคฟอลได้สูงสุด 100% 
ในสภำวะที่ใช้ควำมเข้มข้นของเอนไซม์แลคเคสเท่ำกับ 4.15 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7 ที่เวลำ 6 ชั่วโมง 
และในกรณีที่เติมสำรละลำยโลหะ (เหล็กและแมงกำนีส) พบว่ำเมื่อควำมเข้มข้นสำรละลำยเหล็กสูงขึ้น ส่งผลให้
เปอร์เซ็นต์กำรก ำจัดไดโคฟอลมีแนวโน้มลดลง โดยที่ควำมเข้มข้นเหล็กที่ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ค่ำกำรก ำจัด
คงเหลือต่ ำสุดเท่ำกับ 71.11% ในขณะที่สำรละลำยแมงกำนีสที่ควำมเข้มข้น 1-40 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ส่งผล 
ต่อปฏิกิริยำกำรย่อยสลำยไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคส ซึ่งในกรณีของกำรเพิ่มสำรละลำยโลหะบำงชนิดในระบบ
อำจจะส่งผลโดยตรงต่อค่ำกิจกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์แลคเคส จึงท ำให้ประสิทธิภำพในกำรก ำจัดไดโคฟอล
แตกต่ำงกัน 

ค าส าคัญ : ไดโคฟอล  แลคเคส  เหล็ก  แมงกำนีส  กำรก ำจดั 
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The Effects of Heavy Metals on the Degradation of Dicofol by Laccase 

Karnika Ratanapongleka1 and Apinya Onsarn2 
1,2Department of Chemical Engineering, Environmental Engineering. Faculty of Engineering, 

 Ubon Ratchathani University  
E-mail: k_ratanapongleka@hotmail.com; Apinya.on.58@ubu.ac.th 

Abstract 
This research shows the performances of laccase enzyme for removal of dicofol in batch 

system using the partially purified laccase produced from Lentinus polychrous Lev.. In the absent 
of heavy metals solution, the results show that by using dicofol concentration of 0.05-1 mg/l giving 
the highest removal percentage at 100% with the test conditions of Laccase concentration 4.15 
Unit/ml, pH 7, and 6 h retention time. In the present of heavy metals solutions (Iron and 
Manganese), it found that increasing the concentration of Iron solution is tend to reduce the 
removal percentage of dicofol. At Iron concentration of 40 mg/l, give the lowest removal 
percentage at 71.11%. Meanwhile, using Manganese solution concentrations of 1-40 mg/l has no 
directly effect on the degradation of dicofol by Laccase. Therefore, adding some type of heavy 
metal into the system may effect directly on Laccase activity with result in differences removal 
efficiency of dicofol.   

Keywords : Dicofol, Laccase,  Ferrous, Manganese, Removal 
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การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย  

ธัญกร อรัญโสติ1,2  และ วงกต ศรีอไุร1,3*

1ศูนย์พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
2โรงเรียนกู่จำนวิทยำคม อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

3คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
*E-mail : wongkot.s@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำทักษะพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของนักเรียน  

ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนฐำนวิจัย และศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้  
ด้วยโครงงำนฐำนวิจัย กลุม่ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 โรงเรียนกู่จำนวิทยำคม 
จังหวัดยโสธร จ ำนวน 36 คน ซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ปีกำรศึกษำ 2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
แบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย  แบบวัดทักษะภำคปฏิบัติ และแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจ 
ที่มีต่อกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนฐำนวิจัย สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 
normalized gain ผลกำรวิจัย พบว่ำ ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนทั้งชั้นของนักเรียน เท่ำกับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปำนกลำง เมื่อวิเครำะห์ควำมก้ำวหน้ำรำยทักษะพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พบว่ำทักษะ  
ด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล สูงที่สุด (<g> = 0.78) รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล และทักษะด้ำนกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (<g> = 0.75) และนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนฐำนวิจัยอยู่ในระดับมำกที่สุด 
( X = 4.65, S.D. = 0.72)  

ค าส าคัญ  :   ทักษะพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  โครงงำนฐำนวิจัย  โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ  
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A Study of Basic Skills on Information and Communication Technology for Students 
in Learning Process with Research-Based Project  

Tanyakorn Arunsot1 and Wongkot Sriurai2,3* 
1Pohpanpunya Coaching Center, Ubon Ratchathani University    

2Kuchanwittayakhom School, Khamkhueankaeo, Yasothon 
3 Department of Mathematics Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: wongkot.s@ubu.ac.th

Abstract 
  The objectives of this research were to study of basic skills on information and communication 

technology for students in learning process with research-based project and study of satisfaction of 
student who were learning with research-based project. The sample used in the study was thirty-six 
students in grade 10 who were participating in the Pohpanpunya Project of academic year 2017 at 
Kuchanwittayakhom School in Yasothon Province and were selected purposively. The tools used in this 
research were the performance evaluation form and students’ satisfaction evaluation form of learning 
process with research-based project. The statistics used for data analysis include mean, standard deviation 
and normalized gain. The results of this study shows that the class average normalized gain was at the 
medium level (normalized gain =0.66). When analyzing the progress of basic skills on information 
technology and communication, it was found that the students had searching skill at highest level 
(<g> = 0.78), storage skill and using of social media skill (<g> = 0.75) respectively. Students' satisfaction on 
learning process with research-based project was at the highest level ( X = 4.65,   S.D. = 0.72). 

 Keywords  : Basic Skills on Information and Communication Technology, Research-Based Project, 
 Pohpanpunya Project 
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1ศูนย์พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
2โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนสุรณ์ อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี   
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องปลำดุกผ่ำนกำรท ำโครงงำน

ฐำนวิจัยของนักเรียน และศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมสร้ำงหลักสูตร ขั้นตอนกำรวิจัยประกอบด้วย 
1) ครูออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนฐำนวิจัย 2) ครูด ำเนินกิจกรรมตำมแผนที่วำงไว้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่ำงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนุสรณ์ ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 44 คน ซึ่งได้มำ 
โดยกำรสุ่มแบบกลุ่มจำกประชำกรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4, 5 และ 6 จ ำนวน 6 ห้องเรียน 3) ครูรวบรวม
รำยงำนกำรวิจัยของนักเรียนและพัฒนำเป็นชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับหลักสูตรท้องถิ่น และ 4) ครูวัดควำมพึงพอใจ 
ของนักเรียนด้วยแบบวัดควำมพึงพอใจแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนสำมำรถ 
ท ำโครงงำนฐำนวิจัยจนส ำเร็จและได้ชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับหลักสูตรท้องถิ่นจ ำนวน 10 เรื่อง นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 
โดยภำพรวมนักเรียนกว่ำร้อยละ 83.84 ของนักเรียนทั้งหมดมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด  

ค าส าคัญ: ชุดกำรเรียนรู้ หลกัสูตรทอ้งถิ่น โครงงำนฐำนวิจยั 

mailto:supaporn.p@ubu.ac.th
mailto:supaporn.p@ubu.ac.th
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Creating Learning Package for Local Curriculum by Doing 
Research-Based Project 

Jittima Wattarach1,2 and Supaporn Porntrai1,3* 

1Pohpanpunya Project Coaching Center, Ubon Ratchathani University   
2Khok Sawang Khum Wittayanusorn School, Samrong District, Ubon Ratchathani   

3Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail :supaporn.p@ubu.ac.th

Abstract 
The objectives of this research were to create learning package for local curriculum by 

student doing research-based project. And study satisfaction of student who were a part of creating 
learning package. The research method composed of; 1) teacher created project-based learning 
activities; 2) teacher performed the activities with the 44 students’ sample who were studying in 
grade 11 of Khok Sawang Khum Wittayanusorn School, academic year of 2017. This sample were 
obtained by cluster random sampling from population of 6 classrooms of grade 10, 11, and 12; 
3) teacher collected students research reports and develop to be learning package for local
curriculum; and 4) teacher measured students’ satisfaction by 5-Likert scale evaluation form. The 
results show that students could completed research-based projects which were developed to 10 
learning packages for local curriculum. In addition, 83.84% of all students had satisfaction in high 
to highest level.  

Keywords : Learning Package, Local Curriculum, Research-Based Project, Catfish 

mailto:supaporn.p@ubu.ac.th
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ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 

เดชมณี  เนำวโรจน์1,2 และ สุภำวดี   หิรญัพงศ์สิน1,3* 

1ศูนย์พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
2โรงเรียนสมเดจ็พระญำณสังวร ในพระสังฆรำชูปถัมภ ์อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

3ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี  
*E-mail :   supawadee.h@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูโรงเรียนต้นแบบภำยใต้

โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำโรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวรในพระสังฆรำชูปถัมภ์  ปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งมุ่งเน้น 
ให้นัก เรี ยนเกิดทักษะในศตวรรษที่  21 โดยมีกลุ่ ม เป้ ำหมำยคือ   ครู โรง เรี ยนสมเด็จพระญำณสังวร 
ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ จ ำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู ประกอบดว้ย 
3 ด้ำน คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ที่ประเมินโดยครูประเมินตนเอง 
และนักเรียนประเมินครู  ผลกำรวิจัย หลังจำกน ำกิจกรรมของโรงเรยีนต้นแบบภำยใตโ้ครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำมำใช้
กับครูทั้งโรงเรียนที่ผ่ำนมำ จำกกำรประเมินตนเองของครู พบว่ำ พฤติกรรมครูมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมโครงกำร
เพำะพันธุ์ปัญญำมำกขึ้นกว่ำก่อนเข้ำร่วมโครงกำร โดยครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ร้อยละ 
90.8   ครูมีทักษะของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ร้อยละ 83.2 และครูมีเจตคติที่ดีต่อโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ 
ร้อยละ 87.1 และผลจำกกำรที่นักเรียนประเมินครู พบว่ำ พฤติกรรมครูกำรเปลี่ยนแปลงตำมโครงกำรเพำะพันธุ์
ปัญญำมำกขึ้นกว่ำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเช่นกัน โดยครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ร้อยละ 94.5 
ครูมีทักษะของโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ร้อยละ 89.9 และครูมีเจตคติที่ดีต่อโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ ร้อยละ 
89.6 แสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนต้นแบบภำยใต้โครงกำรเพำะพันธุป์ัญญำส่งผลให้พฤติกรรมครูมีกำรเปล่ียนแปลงทีด่ขีึ้น
มำกในทุก ๆ ด้ำน ครูสำมำรถน ำทักษะและวิธีกำรที่ได้เรียนรู้มำน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนและปรับใช้ในกำรเรียน
กำรสอนของตนเองซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนของตนเองให้เกิดทักษะคนไทย 4.0 หรือทักษะในศตวรรษที่ 21  

ค าส าคัญ  : กำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของครู  ทักษะศตวรรษที่ 21   โรงเรียนต้นแบบภำยใต้โครงกำรเพำะพันธุ์ 
     ปัญญำ 
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The Effects of Teacher’ Behavior Change of Somdejprayansungworn School 
Established under the Patronage Supreme Patrirarch as the Role Model School in 

Pohpanpuya Project, Academic Year 2017 

Dechmanee  Noawarot1,2    and Supawadee  Hiranpongsin1,3*  
1PPPY Node,  Ubon Ratchathani University 

2 Somdejprayansungworn Nai Prasungkarachupatum school,  Komkuenkiaw district,  Yasotorn province 
3Faculty of Science,  Ubon Ratchathani University 

*E-mail : supawadee.h@ubu.ac.th

Abstract 
    The purpose of this research was to study the effects of behavioral change on the Role 

Model School teachers of Somdejprayansungworn School Established under the Patronage 
Supreme Patrirarch of the academic year 2017, which focuses on the student's skill in the 21st

century. The target group was 29 teachers in the school. The tools used were the evaluation of 
behavioral change of the teachers, consisting of 3 aspects: knowledge, understanding, skills and 
attitudes towards the intellectual breeding project. Teacher evaluated themselves by using Self-
assessment. The students were evaluated by teachers. Teacher self-evaluation after the activities 
of the Role Model School under the Pohpanpuya Project was found that the teachers had the 
knowledge and understanding of the Pohpanpuya Project 90.8%. The teachers had the skills of the 
Pohpanpuya Project 83.2 % and the teachers had good attitude towards the Pohpanpuya Project 
87.1 %. It was found that the Role Model School under the Pohpanpuya Project resulted in a much 
better change in teacher behavior. Teachers can apply the skills and methods they have learned 
to adapt to their work and adapt to their own teaching and learning, which is beneficial to their 
students to the Thai skills 4.0 or 21st century skills. 

Keywords  :  The Effects of Teacher’ Behavior Change, The 21st Century Skills , PPPY Project 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคอนสตรัคติวสิเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ต่อมโนมติการเคลื่อนที่ 
และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

สันติ  อินแสงแวง 
โรงเรียนนครพนมวิทยำคม อ.เมอืง จ.นครพนม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำขำฟสิิกส์ โรงเรียนนครพนมวิทยำคม 

E-mail: astonomy2006@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบมโนมติ กำรเคลื่อนที่ ก่อนและหลังเรียน 

และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ กลุ ่มตัวอย่ำง 
ในงำนวิจัยนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนครพนมวิทยำคม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ ำนวนนักเรียน 30 คน    ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มแบบกลุ่ม  ด ำเนินกำรวิจัยโดยใช้แบบแผน
วิจัยแบบกลุ ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนส ำหรับมโนมติ และทดสอบหลังเรียนส ำหรับทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 6 แผน ชุดกิจกรรม
ฟิสิกส์ 6 ชุด แบบวัดมโนมติกำรเคลื่อนที่แบบ 2 ระดับ ประกอบด้วยแบบวัดปรนัย 4 ตัวเลือก และกำรเขียน 
แสดงเหตุผลประกอบค ำตอบ ว ิเครำะห ์คะแนนมโนมต ิตำมเกณฑ ์ของ  Haidar (1997) คือ 1) แนวคิด 
ทำงวิทยำศำสตร์ (SU, 3 คะแนน) 2) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU, 2 คะแนน) 3) แนวคิด 
ทำงวิทยำศำสตร์บำงส่วน และแนวคิดคลำดเคลื่อน (PS, 1 คะแนน) 4) ไม่มีแนวคิด (NU, 0 คะแนน) แบบวัด
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฐำนทักษะกระบวนกำรขั้นพื้นฐำน 8 ฐำน 
โดยสอบปฏิบัติเป็นฐำน ฐำนละ 3 นำที และทักษะกระบวนกำรขั้นบูรณำกำร 1 ฐำน  โดยสอบท ำกำรทดลอง 
20 นำที สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดสอบไคสแควร์แบบ 
McNemar และกำรทดสอบด้วยทีแบบไม่อิสระ (t-tes for Dependent Samples) 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์

มีคะแนนมโนมติกำรเคลื่อนที่เฉลี่ย เท่ำกับ  9.80 (ร้อยละ 27.22) และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ำกับ 26.27 
(ร้อยละ 72.97)  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน และพบว่ำหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติสอดคล้องกับ
แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์
มีคะแนนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  ที่ก ำหนด ทั้งหมด 30 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ค าส าคัญ : มโนมติกำรเคลื่อนที่   กำรจัดกำรเรียนรูต้ำมแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชดุกิจกรรมฟิสิกส์ 
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The Effect of Learning Management Based on Constructivism Theory 
Supplemented With physics activity package on Motion Science Concept 

And Science Process Skills 

Santi Insaengwaeng1 
Nakhonphanom Wittayakom School Amphoe Meuang Nakhon Phanom Province 

Learning Area of Science Nakhonphanom Wittayakom School 
E-mail: astonomy2006@hotmail.com 

Abstract 
The purposes of this research were to improve learning achievement on Motion concepts 

and Science Process Skills of grade 1 0  students who learnt through the Constructivist learning 
supplemented with physics activity package. The participants were selected using cluster random 
sampling technique, and they comprised 30 grade 10students who learned in the first semester of 
academic year 2017 at Nakhonphanom Wittayakom School in Meuang District, Nakhonphanom. 
The research design was the one-group pretest-posttest design. The research instruments were 6 
lesson plans and a two tier test on Motion concepts and Science Process Skill test. 
The students’ responses to each two-tier test item were classified following the criteria 
by Haidar (1997): Sound Understanding (SU, 3 points), Partial Understanding (PU, 2 points), Partial 
understanding with misunderstanding (PS, 1 point), Misunderstanding (MU, 0 point), and No 
Understanding (NU, 0 point). The data were analyzed using frequency, mean, percentage, standard 
deviation McNemar’s Chi-Square Test and t-test for dependent samples. 
The findings revealed that:  

1. The student’s mean scores before and after learning were 9.80 (27.22%) and 26.27
(72.97%), respectively; and the post-test mean score were higher than the pretest.  

2. The students’ Science Process Skill scores of 30 students were not less than 70 percent
of the criteria, which were 100 percent of 30 students passing criteria. 

Keywords :  Motion Science Concept, Learning Management Based on Constructivism Theory  
      Supplemented with Physics Activity Package 
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การศึกษาเชิงส ารวจรปูแบบบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑป์ลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุก 
ที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ 

ศุภชัย จันทร์งำม 1,2 อลิศรำ ทองทว1ี,2 เพ็ญพิชชำ บุญจูง1,2 และ สุภำพร พรไตร1,3* 

1ศูนย์พี่เลี้ยงโครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
2โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนสุรณ์ อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำน ี

3ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
*E-mail: supaporn.p@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรศึกษำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลำดุกป๊อปและน้ ำพริกปลำดุกที่ส่งผลต่อ 

ควำมต้องกำรซื้อ ประกอบด้วย  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลำดุกป๊อปและน้ ำพริกปลำดุก และขนำด 
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ ำพริกปลำดุก ท ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 100 คน ที่คัดเลือกโดยกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย ถึงควำมพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลำดุกป๊อป ผู้รับกำร
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลำดุกป๊อป ในรูปแบบถำดกระดำษ 
มำกที่สุด จ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนควำมพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ ำพริกปลำดุก 
ผู้รับกำรสัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ ำพริกปลำดุก ในรูปแบบกระปุก 
ฝำติดมำกที่สุด จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และควำมพึงพอใจต่อขนำดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ ำพริก 
ปลำดุก ผู้รับกำรสัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อขนำดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ ำพริกปลำดุก ขนำด 
100 มล. มำกที่สุด จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ค าส าคัญ : อทิธิพล  บรรจุภัณฑ์  ควำมต้องกำรซื้อ 
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A Survey Study on Packaging Designs of Catfish Pops and Those of Spicy Catfish Chili 
Paste That Influence Buyer Motivation 

Supachai Channgam1,2 Alissara Thongthawee1,2 Penpitcha Boonchoong1,2 and Supaporn Porntrai1,3* 

1Pohpanpunya Host Center Project, Ubon Ratchathani University  
2Khoksawangkhumwittaya nusorn School, Thailand 

3Department of Biology, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  
*E-mail: supaporn.p@ubu.ac.th

Abstract 
This research studied packaging designs of catfish pops and those of spicy catfish chili paste 

that influence buyer decisions. This included packaging designs of catfish pops and of spicy catfish 
chili paste as well as sizes of those packaging designs. A total of 100 participants that were selected 
using simple random sampling were interviewed on their satisfaction towards the packaging designs. 
Regarding the packaging designs of catfish pops, it was found that 60 participants (60%) were most 
satisfied with catfish pops in paper food trays. According to their satisfaction towards packaging 
designs of spicy catfish chili paste, 40 participants (40%) agreed that they felt most satisfied with 
spicy catfish chili paste in small plastic buckets. Moreover, 40% of them also thought that they 
were most satisfied with 100ml small plastic buckets packing spicy catfish chili paste.  

Keywords: Influence, Packaging, Buyer Motivation 
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การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น 

ณริดำ รัตนอมัพำ1*  อรินดำ บรรณวงษำ2   และ ฐำนิกำ บุษมงคล3 
1สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

2โรงเรยีนสนำมบนิ จังหวัดขอนแก่น 
3คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำน ี

*E-mail :   pnarida55@gmail.com 

บทคัดย่อ 
   กำรวิจัยเชิงพรรณนำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรลดภำวะโลกร้อนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนสนำมบิน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 178 คน ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถำมปลำยปิดที่มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.914 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรลดภำวะโลกร้ อนโดยรวม 
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 85.4 โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรลดภำวะโลกร้อนด้ำนกำรลดปริมำณขยะสูงสุด 
(4.21) รองลงมำคือ ด้ำนกำรลดและควบคุมกำรใช้พลังงำน (4.19) และด้ำนกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำร (4.09)    

ค าส าคัญ  : กำรรับรู้ภำวะโลกร้อน  กำรลดภำวะโลกร้อน  ภำวะโลกร้อน   
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Perception of Global Warming Reduction Among Junior High School Students 
in Sanambin School, Khon Kaen  

Narida Rattana-umpa1* , Arinda Bannawongsa2 and Thanika Busmongkhol3 
1Department of Child and Adolescence Nursing Faculty Ubon Ratchathani University 

2Sanambin School Khon kaen Province 
3Nursing Faculty Ratchathani University 

* E-mail :   pnarida55@gmail.com

Abstract 
  This descriptive research aimed to study perception of global warming reduction among 

junior high school students in Sanambin school, Khon Kaen province. Subjects of 178 junior high 
school students who studying among grade 7 – 9 in the second school year 2016. Subjects were 
chosen by systematic random sampling. Data were collected by using closed-end questionnaires 
with reliability of 0.914. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Results were found that 85.4% of subjects had high level in perception of global warming 
reduction. Their means of perception of global warming reduction for each of the three aspect 
were in the high level as followed: the reduction of waste amount (4.21)  the reduction and control 
of energy consumption (4.19), and the consumption of goods or services (4.09).  

Keywords  :  Perception of Global Warming, Global Warming Reduction, Global Warming 
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ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัย 
กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร 

ชุมพร หลินหะตระกูล1*   และ ชนัดดำ แก้วศรีนวม2 
1ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร ์คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
2ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

*E-mail :  choomporn.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 ระบบประเมินพัฒนำกำรของนักเรยีนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดำหำร 

เป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำแก้ไขปัญหำกำรวิเครำะห์ผลและพยำกรณ์ข้อมูล เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
เด็กปฐมวัยก่อนเข้ำศึกษำในภำคบังคับ ระบบนี้จะช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรประมวลผลข้อมูล 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยใช้หลักกำรข้อมูลเชิงสัมพันธ์บนฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอล 
กำรพยำกรณ์ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยของชุดข้อมูลด้วยแผนภูมิเส้น เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้น  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ข้อมูลที่ใช้ทดสอบผ่ำนระบบให้สำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง กำรพยำกรณ์ด้วยแผนภูมิเส้น
ท ำให้เห็นแนวโน้มพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงชัดเจน และระบบนี้ช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ  : ประเมินพัฒนำกำร  นักเรียนชั้นปฐมวัย  พยำกรณ์  ขอ้มูลเชิงสัมพันธ์  มำยเอสคิวแอล 
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Early Childhood Developmental Assessment System 
Case Study Child Development Center Ban Pho Sai, Mukdahan Province 

Choomporn Linhatrakul1* and Chanadda Kaewsrinuam2 
1Department of Mathematics, Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Department of Mathematics, Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : choomporn.l@ubu.ac.th

Abstract 
  The early childhood developmental assessment system case study child development 

center ban pho sai, mukdahan province is the information technology to solve the analysis and 
forecast the data for prepare the readiness of early childhood before reach study in compulsory. 
This system will help correctly the data analysis, increasing the personel's efficiency by using the 
relationship on MySQL database. Forecasting data compares with the average of data group with 
line chart, for indicate the tendency that happen. 

The results showed that the data that use to test by the system gives the correct information, 
forecasting with line chart makes to see development tendency of a child clearly and this system 
helps to testify work effective increasingly. 

Keywords  :  Early Childhood, Developmental, Forecasting, Relationship, MySQL 
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บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสัดส่วนในการรับผิดชอบงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์
ของส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ดุจฤทัย ชัยอิทธิพร1* 

1สำขำบริหำรรัฐกจิ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เขตพระนคร กทม. 
*E-mail :   dudruthai@gmail.com

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) บทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของนักทรัพยำกร

มนุษย์ สวทช. ในมุมมองของนักทรัพยำกรมนุษย์เอง เปรียบเทียบกับมุมมองของบุคลำกรที่ไม่ใช่นักทรัพยำกรมนุษย์ 
2) สัดส่วนในกำรรับผิดชอบต่อบทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้มีส่วนรับผิดชอบงำนทรัพยำกรมนุษย์
สวทช. ในมุมมองของนักทรัพยำกรมนุษย์เอง เปรียบเทียบกับมุมมองของบุคลำกรที่ไม่ใ ช่นักทรัพยำกรมนุษย์ 
ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative research methodology) กลุ่มตัวอย่ำงเป็นบุคลำกร สวทช. ที่เป็น 
นักทรัพยำกรมนุษย์จ ำนวน 16 คน และไม่ใช่นักทรัพยำกรมนุษย์ จ ำนวน 298 คน ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง 
แบบเฉพำะเจำะจง (Purposive sampling) ร่วมกับกำรสุ่มโดยใช้เทคนิคของทำโร่ ยำมำเน เครื่องมือที่ใช้ 
เป็นแบบสอบถำม ประยุกต์จำกแนวคิดบทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของ Dave Ulrich ประกอบด้วย
ค ำถำม 3 ตอน ตอนที่ 2 ใช้ค ำตอบมำตรกำรประเมินค่ำแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับจำก 1 ถึง 5 มีเกณฑ์
แปลผล 5 ระดับ คือ น้อยที่สุดถึงมำกที่สุด ตำมล ำดับ ตอนที่ 3 ใช้ค ำถำมแบบเลือกตอบ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
ตรวจสอบเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 3 ท่ำนท ำกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) และ
ทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยกำรให้บุคลำกรของ สวทช. ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 
20 คน น ำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟำ ของครอนบำค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น ในภำพรวมเท่ำกับ .95 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) นักทรัพยำกรมนุษย์และบุคลำกรที่ไม่ใช่นักทรัพยำกรมนุษย์ 
มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ นักทรัพยำกรมนุษย์แสดงบทบำททั้ง 4 ด้ำนในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงล ำดับจำกมำก 
ไปน้อยดังนี้ (1) ด้ำนที่พึ่งพิงของพนักงำน (2) ด้ำนผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำร (3) ด้ ำนหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และ 
(4) ด้ำนผู้กระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลง 2) นักทรัพยำกรมนุษย์และบุคลำกรที่ไม่ใช่นักทรัพยำกรมนุษย์มีควำมคิดเห็น
ตรงกันว่ำ สัดส่วนในกำรรับผิดชอบต่อบทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์บทบำทด้ำนที่พึ่งพิงของพนักงำน 
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ ดังนี้คือ (1) นักทรัพยำกรมนุษย์ (2) หัวหน้ำสำยงำน (3) ผู้บริหำร 
(4) บุคลำกรทั่วไป โดยบทบำทด้ำนที่เหลือมีควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน 

ค าส าคัญ  : บทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ สัดสว่นในกำรรับผิดชอบต่อบทบำทในกำรบริหำรทรัพยำกร 
        มนุษย์ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  
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Human Resource Roles and Shared Responsibilities in National Science and 
Technology Development Agency 

Dudruthai Chaiittiporn1*  
1Major Public Administrations Faculty of Political Science Thammasat University Phra nakorn 

*E-mail : dudruthai@gmail.com

Abstract 
  The purposes of the research were as follows: (1) To compare human resource roles between 

human resource officer’s aspect and Non - human resource officer’s aspect in National Science 
and Technology Development Agency (NSTDA) (2) To compare the proportion of shared 
responsibilities in human resources between human resource officer’s aspect and Non - human 
resource officer’s aspect. The sample of this quantitative research was consisted of 16 NSTDA’s 
human resource officers and 298 general staffs by purposive sampling along with Taro Yamane 
random sampling. The research instruments were questionnaires applied from human resource 
roles concept of Dave Ulrich which consisted of 3 parts. The second part is Likert scale assessment 
with 5 levels from 1 to 5 which mean they have a human resource role from the least to the most 
respectively. The third part is alternative questions (chosen more than 1) verified by 3 experts in 
content validity and for reliability verified by 20 NSTDA’s staffs which were similar with samples. 
Analyzed for reliability by Cronbach’s Coefficient Alpha and overall reliability is .95. Analyzed data 
by descriptive statistics for frequency, means, standard deviation. The results were as the following: 
(1)  human resource officer and general staff have consensus that Human resource officer perform 
much in all 4 kinds from (1) Employee Champion (2) Administrative Expert (3) Strategic Partner and 
(4) Change Agent respectively (2) human resource officer and general staff have consensus that the 
proportion of shared responsibilities in term of Employee Champion were as follows (1) human 
resource officer (2) line manager (3) executive (4) staff respectively which disagreement in another 
roles  

Keywords  :  Human Resource Roles, Shared Responsibilities, National Science and Technology 
       Development Agency 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

สัจจำ บรรจงศิร1ิ*  บ ำเพ็ญ เขียวหวำน1  ปำลีรัตน ์กำรดี2  และ อนุสรำ แซ่ตั้ง1 
1สำขำวิชำเกษตรศำสตรแ์ละสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 

2สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช 
*E-mail: moo018683627@hotmail.com

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบทเรียนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยบ้ำนดอนเงิน ต ำบลออย อ ำเภอปง 

จังหวัดพะเยำ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกและกำรสัมมนำกลุ่มจำกตัวแทน
ผู้น ำกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำตำมระเบียบวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรจ ำแนกและ
จัดกลุ่มข้อมูล กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ กำรศึกษำควำมเป็นเหตุและผล และกำรวิเครำะห์ 
SWOT 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ บ้ำนดอนเงิน ต ำบลออย อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำงิมและแม่น้ ำเงิน 
ที่ไหลโอบหมู่บ้ำนทั้ง 2 ด้ำน บ้ำนดอนเงินประสบกับปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ ปัญหำป่ำไม้ถูกท ำลำย 
น้ ำท่วมหลำกใน   ฤดูฝน กำรขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้ง และกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกพืช ชุมชนจึงยึดหลักกำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจัดตั้งคณะกรรมกำรของหมู่บ้ำนร่วมกันก ำหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์จำกน้ ำ
รวมทั้งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำ    มีกำรเรียนรู้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกชุมชน มีกำรผสมผสำนกำรใช้เครื่องมือ
ทั้งที่เป็นเชิงโครงสร้ำง ได้แก่ กำรจัดกำรระบบเหมืองฝำยมีชีวิต ส ำหรับเครื่องมือบริหำรจัดกำรน้ ำที่ไม่ใช่โครงสร้ำง 
ได้แก่ แผนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบผสมผสำน กำรสื่อสำรพูดคุย แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล 
และกฎระเบียบเหมืองฝำย   

ผลจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของชุมชนส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในด้ำนต่ำง  ๆ 
ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เมื่อน ำมำวิเครำะห์
ปัจจัยควำมส ำเร็จ พบว่ำ มี 2 ปัจจัยที่ท ำให้ชุมชนประสบผลส ำเร็จ คือ ปัจจัยภำยใน ได้แก่ ผู้น ำชุมชน สมำชิกคนรุ่น
ต่ำงๆ ภำยในชุมชน  กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ ระบบกำรบริหำร และรูปแบบกำรท ำงำน ส่วนปัจจัยภำยนอก พบว่ำ 
หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมกับชุมชน กำรจัดประชุมให้ควำมรู้  กำรสนับสนุนงบประมำณหรือ
ทรัพยำกร กำรมีเครือข่ำยแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและกำรปรับใช้กฏระเบียบของหน่วยงำนภำครัฐ 

ค าส าคัญ : กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยชุมชน  บ้ำนดอนเงิน 
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Community Water Resource Management: A Case Study of Ban Don Ngoen, 
Tambon Oi, Amphoe Pong, Phayao 

Sujja  Banchongsiri1*, Bumpen  Keowan1, Praleerat  Karndee2 and Anusara Saetang1 
1School of Agriculture and Cooperatives Sukhothai Thammathirat Open University 
2Institute for Research and Development Sukhothai Thammathirat Open University

*E-mail: moo018683627@hotmail.com

Abstract 
This research aimed to study the lessons of water resource management in Ban Don Ngoen, 

Tambon Oi, Amphoe Pong, Phayao. This study is a quality research conducted by collecting data 
from in-depth interviews and group discussions with group leaders and staffs from the agencies 
involved in the water resource management. The research tool was a data recorder. The data was 
analyzed according to qualitative analysis methods including classification and clustering, 
comparison, relationship analysis, study of cause and effect, and SWOT analysis. 

The study results indicated that Ban Don Ngoen, Tambon Oi, Amphoe Pong, Phayao is 
located along the riversides of the Ngim River and Ngoen River that are flowing around the two 
villages. Ban Don Ngoen faced water resource problems such as forest destruction, flooding in the 
rainy season, water shortage in the dry season, and the use of chemicals in the crop. Therefore, 
the community had adopted the participatory management by establishing village committees to 
mutually set up rules and regulations for water usage and conserving water resources by learning 
from both internal and external community. There was an integration of using structural water 
management tools including the management of alive irrigation ditch system as well as non-
structural water management tools including integrated water resource management plans and 
approaches, communications, information sharing and regulations of the irrigation ditch. 

The results of community water resource management leaded to changes in the 
community in terms of economy, resources, environment, society, culture and local wisdom. When 
analyzing the success factors, there were two factors that resulted in the success of the community: 
1) Internal factors including community leaders, community members of various generations,
participation, learning, management systems, and working styles 2) External factors including 
involvement of agencies and organizations in the community, knowledge-based meeting, budget 
or resource supports, establishing of the network for conflict resolution and applying regulations 
of government agencies. 

Keywords: Community Water Resource Management, Ban Don Ngoen 
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การพัฒนาของว่างโปรตีนสงูโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารใหค้วามหวานแทนน้ าตาล 
ส าหรบัผู้ติดเชือ้เอชไอว ีที่มีปัญหาทางช่องปาก

อลงกต สิงห์โต1 อไุรภรณ์ บูรณสขุสกุล1 สมเจตน ์คงคอน2 และนริศำ เรอืงศร1ี 
1สำขำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยบูรพำ 

2สำขำกำรแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำน ี
*E-mail: alongkote@buu.ac.th

บทคัดย่อ 
   ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีควำมเสี่ยงต่อปัญหำทำงช่องปำกที่ส่งผลต่อปัญหำกำรเคี้ยวและกำรกลืน สำมำรถน ำไปสู่

ภำวะทุพโภชนำกำร อย่ำงไรก็ตำมผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีปัญหำกำรเกิดภำวะน้ ำตำลในเลือดสูงจำกผลข้ำงเคียงของ
กำรรับประทำนยำต้ำนไวรัส งำนวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบควำมพึงพอใจของอำสำสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีปัญหำทำงช่องปำกต่อของว่ำงสูตรโปรตีนสูงโดยใช้สำรให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำลที่พัฒนำขึ้น โดยของว่ำงที่ได้รับ
เลือกให้ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ลูกอมนมถั่วเหลือง โดยอำสำสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ ำนวณ 30 คนที่มำรับบริกำร  
ที่โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกและมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด ถูกคัด 
เข้ำร่วมให้ด ำเนินกำรวิจัยโดยท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจทำงประสำทสัมผัสต่อลูกอมทั้ง 2 สูตรได้แก่ สูตรที่ใช้
น้ ำตำลและสูตรที่ใช้ซูครำโลสเป็นสำรให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล ผลกำรวิจัยพบว่ำ  คะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยของ
ลูกอมทั้ง 2 สูตรไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติในทุกๆ ด้ำน ยกเว้นด้ำนกลิ่น ที่พบว่ำสูตรน้ ำตำลมี
ระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่ำสูตรซูครำโลสอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) อย่ำงไรก็ตำม คะแนน
ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมเฉลี่ยของลูกอมสูตรซูครำโลสอยู่ในเกณฑ์ที่อำสำสมัครให้กำรยอมรับ จึงสรุปได้ว่ำลูกอม
นมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยใช้ซูครำโลสเป็นสำรให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำลได้รับกำรยอมรับและควำมพึงพอใจ
จำกอำสำสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหำทำงช่องปำก 

ค าส าคัญ : เอชไอวี ปัญหำทำงช่องปำก สำรให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล ซูครำโลส 
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Development of High Protein Snack Using Sucralose 
for People Living with HIV with Oral Problems 

Alongkote Singhato1, Uraiporn Booranasuksakul1, Somjet Khongkhon2, and Narisa Rueangsri1  
1Department of Nutrition Therapy and Dietetics, Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University 

2Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine,  
Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

*E-mail: alongkote@buu.ac.th

Abstract 
  Oral problems are the problem commonly found in people living with HIV (PLHIV) affected 

on the ability of chewing and swallowing that can lead to malnutrition development. In addition, 
PLHIV are more risk in hyperglycemia caused by side’s effect of antiretroviral drug therapy. The 
objective of this study was to investigate the participants’ satisfaction on the developed high 
protein-snack using the sucralose as sweetener replacement for sugar. Soybean milk-candy was 
the snack chosen for developed to use as samples in this study, and it were divided into sugar 
formula and sucralose formula. Thirty of PLHIV with oral problems at the Queen Savang Vadhana 
Memorial hospital were recruited to conduct the sensory evaluation in this study. In general, results 
revealed the average satisfaction scores between sugar and sucralose formula were not significant 
differences in all aspects, except for flavor that result indicated the average satisfaction score of 
sugar formula was significant higher than sucralose formula. However, the overall satisfaction score 
of sucralose formula was indicated that participants were satisfied toward the developed high 
protein-candy in sucralose formula. In conclusion, the developed high protein-candy using the 
sucralose as sweetener was acceptable among PLHIV with oral problems. 

Keywords: HIV, Oral Problems, Artificial Sweetener, Sucralose 
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การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ าเภอวารนิช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

สุรีย์ ธรรมิกบวร 1*   ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ1   และ สรุสม กฤษณะจูฑะ2  
1* สำขำวิชำกำรพยำบำลครอบครวัและกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี

1 2สำขำวิชำสังคมศำสตร ์คณะศิลปศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
*E-mail :   suree.t@ubu.ac.th (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยเชิงส ำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในพื้นที่ต ำบล

เป้ำหมำยรอบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี รวบรวมข้อมูลจำกผู้สูงอำยุ  
ในต ำบลโพธิ์ใหญ่ ต ำบลค ำขวำง และต ำบลเมืองศรีไค  จำกกลุ่มตัวอย่ำง 300 คน และรวบรวมข้อมูลจำกกำร
สนทนำกลุ่มจำกผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนรวม 30 คน สนทนำกลุ่มผู้สูงอำยุและผู้บริหำรจ ำนวน 60 คน เครื่องมือ
ประกอบด้วย แนวทำงกำรสัมภำษณ์ แนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม แนวทำงกำรสังเกต และแบบส ำรวจที่นักวิจัยพัฒนำ 
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยกำรวิเครำะห์ร้อยละ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. สถำนกำรณ์ด้ำนสวัสดิกำร ประกอบด้วยเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิกำร และหลักประกันสุขภำพ 
ถ้วนหน้ำ 2. สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ รับรู้สุขภำพตนเองในระดับดีถึงดีมำกร้อยละ 43.33 รับรู้ว่ำควำมสำมำรถ 
ในกำรมองเห็นร้อยละ 54 ไม่ค่อยชัดเจน และควำมสำมำรถในกำรได้ยินร้อยละ 29.87 ไม่ค่อยชัดเจน  ร้อยละ 
61.33 มีโรคประจ ำตัว 3. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคมพบว่ำร้อยละ 35 ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม  4. ควำมต้องกำร
กำรดูแลจัดกลุ่มควำมต้องกำรได้ดังนี้  ด้ำนสำธำรณูปโภค ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนสวัสดิกำร ด้ำนอำชีพ 
ด้ำนสภำพแวดล้อม และด้ำนสุขภำพ  

ค าส าคัญ: สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ  อุบลรำชธำนี 
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Situations and Needs of Elderly People: A Case Study Of Three Tumbons 
Around Ubon Ratchathani University 

Suree Trumikaborworn 1* , Pinwadee Srisupan 1 and Surasom Krisnachuta 2  
1 Family nursing and community health nursing department Faculty of nursing Ubon Ratchatani University 

1 2 Social science department Faculty of liberal arts Ubon Ratchatani University   
*E-mail : suree.t@ubu.ac.th (Corresponding author)

Abstract 
This descriptive research aims to study situations and needs of elderly people in three 

tumbons around Ubonratchathani University including tumbon Kham Khwang, tumbon Pho Yai and 
tumbon Muang Si Khai. The data were collected by using in-depth interview guideline (30 samples 
of administrators and workers), focus group discussion guideline (60 samples of administrators and 
elderly people), observation guideline and questionnaire (300 samples of elderly people). The 
content analysis and descriptive statistics were adopted to explain the outcomes. We found that: 
1. Social welfare: subsistence allowance, disable allowance and universal health coverage; 2.
Health situation: 43.33% perceives in good to very good health, 54% perceives in visual 
competency not clear, 29.87% perceives in hearing competency not clear and 61.33% have chronic 
disease; 3. Social activity participation: 35% do not engage; 4. Need of elderly people: public utility 
dimension, participation dimension, welfare dimension, career dimension, environment dimension 
and health dimension.  

Keywords: Elderly Situation, Elderly Need, Ubonratchathani Province 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี 
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*E-mail:umawadee.lao@mahidol.edu

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำแบบภำคตัดขวำงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคแมวข่วน

ของเจ้ำของแมว จ ำนวน 400 ครัวเรือน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพระ 
อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี  ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2559 ถึง เดือนกรกฎำคม 2560 เก็บข้อมูลโดยใช้ 
แบบสัมภำษณ์ ข้อมูลที่ได้น ำมำวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ  ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และกำร
วิเครำะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบมีขั้นตอน ผลกำรศึกษำพบว่ำ เจ้ำของแมวร้อยละ  65.5 มีพฤติกรรมป้องกนั
โรคแมวข่วนโดยรวมอยู่ในระดับต่ ำ มีควำมรู้เรื่องโรคแมวข่วนและระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคแมวข่วนในระดับต่ ำ 
(ร้อยละ 83.0 และ 90.0 ตำมล ำดับ)  มีแหล่งทรัพยำกรที่หำได้ง่ำย/เพียงพอและกำรเข้ำถึงบริกำรอยู่ในระดับดี 
(ร้อยละ 66.8)  กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโรคแมวข่วนจำกสื่อต่ำงๆ อยู่ในระดับปำนกลำง (ร้อยละ 76.0) 
จำกบุคลำกรทำงสำธำรณสุขอยู่ในระดับต่ ำ (ร้อยละ 58.0)  และจำกคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงำน/ 
เพื่อนบ้ำนอยู่ในระดับต่ ำ (ร้อยละ 88.0) ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมได้แก่ 
ควำมรู้ กำรมีแหล่งทรัพยำกรที่หำได้ง่ำย/เพียงพอและกำรเข้ำถึงบริกำร กำรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคแมวข่วนจำกสื่อ
ต่ำง ๆ จำกบุคลำกรทำงสำธำรณสุขและจำกคนในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงำน/เพื่อนบ้ำน ส่วนปัจจัยที่สำมำรถ
ท ำนำยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมของกลุ่มตัวอย่ำงมีทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับโรค  
แมวข่วน กำรมีแหล่งทรัพยำกรที่หำได้ง่ำย/เพียงพอและกำรเข้ำถึงบริกำร และกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโรค
แมวข่วนจำกสื่อต่ำงๆ โดยสำมำรถร่วมท ำนำยควำมผันแปรของพฤติกรรมกำรป้องกันโรคแมวข่วนโดยรวมได้  
ร้อยละ 21.5 (R2 = .215, F= 36.105, P <.001)        

กำรศึกษำในครั้งนี้ท ำให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรที่จะส่งเสริมให้เจ้ำของแมวมีพฤติกรรมกำรป้องกัน  
โรคแมวข่วนที่ถูกต้องโดยเน้นกำรให้ควำมรู้ กำรมีแหล่งทรัพยำกรที่หำได้ง่ำย/เพียงพอและกำรเข้ำถึงให้บริกำรและ  
เพิ่มกำรรับรู้เกี่ยวกับโรคแมวข่วนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อต่ำงๆ อันจะส่งผลให้เจ้ำของแมวเกิดควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของโรคสัตว์ติดคนและมีพฤติกรรมในกำรป้องกันโรคที่ถูกต้องต่อไป 

ค าส าคัญ  : ปัจจัย  โรคแมวข่วน  พฤตกิรรมกำรป้องกันโรค  จังหวัดชลบุร ี
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Factors Affecting Cat Scratch Disease Preventive Behaviors Among Cat Owners 
in Sriracha District, Chonburi Province 

Benjamas Wongsalee1  Angsana Boonthum2 Supawadee Boonchuen3 and Umawadee Laothong2 * 

1 Student, Master of Science ( Public Health) Program in Community Health Development,  
 Faculty of Public Health, Mahidol University 

2 Department of Community Health,  Faculty of Public Health, Mahidol University  
3 Department of Parasitology and Entomology, Faculty of Public Health, Mahidol University 

*E-mail:umawadee.lao@mahidol.edu

Abstract 
It is a cross-sectional study conducted to assess the factors that affecting cat scratch 

disease preventive behaviors among cat owners in area   of Sriracha district, Chonburi   province. 
Totally, 400 volunteers were selected through a simple random sampling technique. Data were 
collected from respondents through structured questionnaire by face-to-face interviewing. Data 
were collected between June, 2016 to July, 2017 and were analyzed via descriptive statistics, 
Pearson’s correlation, and stepwise multiple linear regression. The results found that most 
respondents had low levels of preventive behaviors )65 .5 %). They had low levels of knowledge 
and attitudes ( 8 3 . 0 and  9 0 . 0 %, respectively). Most of volunteer had good levels of resources 
availability, sufficient and service accessibility )6 6 . 8 %). According to obtaining information about 
cat scratch disease from workers and family/friends/colleagues/neighbors, most of them had fair 
( 76.0 %), poor (58.0%), and poor (88.0%) level respectively. Factors correlated significantly with 
overall cat scratch disease preventive behaviors were knowledge, resources and service 
accessibility, obtaining information about cat scratch disease from media sources, public health 
workers, and family/friends/colleagues/neighbors. The significant predictors of disease related to 
preventive behaviors included knowledge, availability, and sufficiency of resources and service 
accessibility, and obtaining information about cat scratch disease from media sources. Interestingly 
predictors explained 21.5% of variance in overall cat scratch disease preventive behaviors 
 (R2 = .215, F= 36.105, P <.001) 

This finding suggest that preventive behaviors among cat owners should be promoted by 
focus on their knowledge, resources and service accessibility including increasing communication 
effectiveness in order to build awareness of the risk of zoonoses and on improve their preventive 
behaviors .   

Keywords:  Factors, Cat Scratch Disease, Preventive Behaviors, Chonburi Province 
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ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานคดัแยกขยะ

นิภำพร ค ำหลอม* และวรำภรณ์  สวุรรณะ 
สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

*Corresponding author.  E-mail address: nipaporn.k@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยนี้ เพื่อศึกษำปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของคนงำน  

คัดแยกขยะ ณ บ่อฝังกลบขยะเทศบำลวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ 
โดยศึกษำจำกคนงำนคัดแยกขยะ จ ำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสัมภำษณ์  ซึ่งได้มำจำกกำร
ทบทวนวรรณกรรม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ 
โดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน โดยใช้กำรทดสอบไคส-แควร์ 
เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ กับพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของคนงำน  
คัดแยกขยะ 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ คนงำนคัดแยกขยะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 เพศชำย 
จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีอำยุเฉลี่ย 35.61±8.69 ปี มีอำยุกำรท ำงำนเฉลี่ย  5.18 ปี มีกำรศึกษำต่ ำกว่ำ
มัธยมศึกษำตอนต้น  (ม. 3)  คิดเป็นร้อยละ 73.3 และผลจำกกำรศึกษำปัจจัยเสี่ยง พบว่ำ คนงำนคัดแยกขยะ 
ส่วนใหญ่มีกำรสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีกำรสัมผัส
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนจิตใจและด้ำนกำรปฏิบัติงำนในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 39.4 และ 46.7 ตำมล ำดับ และ
คนงำนคัดแยกขยะส่วนใหญ่มีพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 80.0  

เมื่อทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ กับพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในคนงำน 
คัดแยกขยะ พบว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ  (p-value >0.05) ปัจจัยเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ปัจจัยเสี่ยงด้ำนจิตใจ และปัจจัยเสี่ยงด้ำน
กำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value<0.05) 

ค าส าคัญ : ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  คนงำนคัดแยกขยะ 
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Risk Factors and Safety Behaviors of Garbage Collectors

Nipaporn Khamhlom* and Waraporn Suwanna 
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Ubon Ratchathani University,  
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Abstract 
The objectives of this study were to investigate the risk factors and safety behaviors of 

garbage collectors of municipalities landfill Ubon Ratchathani Warin Chamrap. This was a survey study 
of 150 participants, using the interview questionnaire which were developed by the researcher. Data 
were analyzed by using statistic package program. Using descriptive statistic which were frequency, 
average, percentage  and standard deviation were used to describe all data. Chi-square (X2-test) was 
used to investigate the relative contribution of risk factors and safety behaviors of garbage collectors. 

The results showed that subjects of this study were 78 females (52%) and 72 males (48%). 
Average age was 36.61±8.69 years. The garbage collectors had experience in garbage collect average 
5.18 years.     The majority of garbage collectors studied at middle school grade 9 (73.3%). Results 
of risk factors showed that the majority of garbage collectors were working under high risk level 
(52.0%), mental risk factors (39.4%) and working performance risk factors at a moderate level (46.7%), 
and the majority of the garbage collectors had safety behaviors were at the moderate level (80.0%). 

Results of the relative contribution of personal factors and safety behaviors of garbage 
collectors were not statistically significant (p-value>0.05). Working environment, mental risk and 
working performance risk factors were statistically related to safety behaviors (p-value<0.05). 

Keywords :  Risk factor, Safety Behaviors , Garbage Collectors 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของกำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรคิดวิเครำะห์ 
ของนักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กลุ่มตัวอย่ำง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 44 คน รวม 88 คน คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำลัย
แพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ นักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร์ 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเป็นระยะเวลำ 
12 สัปดำห์ กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น  2 ครั้ง 
ก่อนและหลังกำรทดลอง ระหว่ำง สิงหำคม ถึง ธันวำคม 2560 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำน ำเสนอด้วย
ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน มัธยฐำน ค่ำต่ ำสุด ค่ำสูงสุด เปรียบเทียบผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ยของ  
ตัวแปรภำยในกลุ่มโดยใช้สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรระหว่ำงกลุ่ม 
โดยใช้สถิติ Independent t-test ก ำหนดนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ผลกำรศึกษำพบว่ำ หลังกำรทดลองผลต่ำงคะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติต่อกำรคิดวิเครำะห์ กำรรับรู้สมรรถนะตนเองในกำรคิดวิเครำะห์ และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองและสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
จำกผลกำรทดลองแสดงว่ำโปรแกรมที่สร้ำงขึ้นสำมำรถใช้ในกำรสร้ำงกำรคิดวิเครำะห์ของนักศึกษำได้ 

ค าส าคัญ : กำรคิดวิเครำะห์  นกัศึกษำสำธำรณสุขศำสตร ์
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Effect of Apply Analytical Thinking of Public Health Students in College of Medicine 
and Public Health, Ubon Ratchathani University 

Aree  Butsorn*  
*College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University

E-mail: aree.b@ubu.ac.th 

Abstract 
The objective of the quasi-experimental study was to investigate Effect of apply analytical 

thinking of public health students in College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani 
University. There were totally 88 samples which were divided into 2 groups each of which consisted 
of 44 people: the experimental group public health students in College of Medicine and Public 
Health, Ubon Ratchathani University and the control group were public health students in College 
of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University. The experimental group received the 
program during 12 weeks, and the control group did not receive the program. Data were collected 
from questionnaires twice before and after experiments during August to December, 2 0 17, and 
were analyzed by descriptive statistics and presented in percentages, standard deviations, medians, 
and maximum and minimum values. Comparing differences in average scores of variables of each 
group relied on the paired t-test. Comparing differences in averages of variables between two 
groups was based on the independent test determined with a statistical significance level at 5 .%
According to the study results, the results of comparing differences in scores on attitude toward 
critical thinking, self-efficacy in thinking and ability of critical thinking of public health students 
showed that the average scores in the experimental group were higher than before the experiment 
and then those in the control group with a statistical significant level at 0 . 0 5 . The experimental 
results on application of the created program could be used for creating analytical thinking of 
students.   

Keywords: Critical Thinking, Public Health Students 
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การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ชุติมำ  ชนินกลุ1 นิตยำ  ชำค ำรุณ2 และ ลักษณีย์  บุญขำว*3 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

*E-mail :lasans76@yahoo.com

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณำแบบภำคตัดขวำง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ 

จำกกำรปฏิบัติงำน ของพนักงำนสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดกองบริหำรกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี จ ำนวนทั้งสิ้น  35 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ ด้ำนกำยภำพ 
ชีวภำพ เคมี และกำรยศำสตร์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และประเมิน
ควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือ สูง ปำนกลำง และต่ ำ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนสวนมีควำมเสี่ยงจำกกำร  
รับสัมผัสสิ่งคุกคำมสุขภำพทำงกำยภำพ ชีวภำพ เคมี และกำรยศำสตร์ ในระดับสูงคือ ควำมเสี่ยงจำกกำรรับสัมผัส
ควำมร้อน  สัมผัสสัตว์มีพิษ สัมผัสสำรเคมีก ำจัดวัชพืช และท ำงำนท่ำเดิมซ้ ำๆ นำนๆ คิดเป็นร้อยละ 88.6 31.6  
31.4 และ 31.4 ตำมล ำดับ  ดังนั้น หน่วยงำนต้นสังกัดควรจัดหำน้ ำดื่ม ที่สะอำดและเย็นให้กับพนักงำน 
อย่ำงเพียงพอ จัดหำอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดเมื่อต้องท ำงำนกลำงแจ้ง จัดให้พนักงำนมีเวลำพักที่เหมำะสม จัดอบรม
ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันอันตรำยจำกสิ่งคุกคำมสุขภำพ ลักษณะกำรท ำงำนที่ถูกต้องเหมำะสม จัดหำอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคลตำมลักษณะงำนให้กับพนักงำนอย่ำงเพียงพอ และจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
ให้แก่พนักงำนตำมควำมเสี่ยงในแต่ละต ำแหน่งงำน โดยเฉพำะต ำแหน่งงำนที่ต้องสัมผัสกับสำรเคมีควรจัดให้มี  
กำรตรวจคัดกรองสุขภำพตำมควำมเสี่ยงจำกกำรสัมผัสสำรเคมีนั้นๆ 

ค าส าคัญ  : ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ  พนักงำนสวน  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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Health Risk Assessment Among the Gardeners of Ubon Ratchathani University 

Chutima  Chaninkul1, Nittaya Chachamrun2, Laksanee Boonkhao3* 
1,2,3College of Medicine and Public Health, UbonRatchathani University 

*E-mail :lasans76@yahoo.com

Abstract 
  This study was a cross- sectional descriptive study aiming to assess the health risks of the 

gardeners in department of Physical and Environmental Management Ubon Ratchathani University 
total 35 persons.  Data was collected using health risk assessment in physical, biological, chemical 
and ergonomics . Data was analyzed using percentage, mean and standard deviation and risk 
assessment was defined to 3 levels :high, moderate and low .The study indicated that gardeners 
got the high risk of physical, biological, chemical, and ergonomics exposure which in the factors of 
heat, herbicides and work in repetitive posture at 88.6% , 31.6% , 31.4%  and 31.4%  respectively . 

Therefore, the agency should provide clean and cool drinking water, provide sufficient sun 
protection when gardeners must be working outdoors, set an appropriate break time for gardeners, 
provide training to protect against the harzards, provide adequate personal protective equipment 
that suits the needs of the gardeners and provide an annual health check among gardeners which 
health care screening should be based on the risk of exposure to chemicals. 

Keywords :   Health Risk Assessment, Gardeners,  Ubon Ratchathani University 
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ความรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

จินตนำ ศิริบูรณพ์พิัฒนำ และ อนญัญำ  ดวงภักดี. 
กลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำลัยแพทยศำสตรแ์ละกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี

*E-mail : jintana.s@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
  กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณำแบบภำคตัดขวำง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมรู้ 

ทัศนคติ พฤติกรรม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมรู้  ระดับทัศนคติ  กับระดับพฤติกรรมกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 371 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถำม วิเครำะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ โดยวิธีกำร กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage)  ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) และใช้สถิติทดสอบควำมสัมพันธ์ โดยใช้ Chi – Square test   

  ผลกำรวิจัย พบว่ำ นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศหญิงมำกที่สุด ร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่ชั้น 
ปีกำรศึกษำปีที่ 3 มีระดับควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็น ร้อยละ 81.4  
ทัศนคติเกี่ยวกับกำรขับขี่รถจักรยำยนต์อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 99.5 และพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 99.5 จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมกำรขับ
ขี่รถจักรยำนยนต์ พบว่ำ ระดับควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์และระดับทัศนคติเกี่ยวกับกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p > 0.05) 

  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ควรจัดอบรมเกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติแก่นักศึกษำ  ส่งเสริม รณรงค์ให้เกิดทัศนคติในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัย โดยให้นักศึกษำ  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรนั้นๆ และจัดหน่วยเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่นักศึกษำท ำผิด  
กฎจรำจรอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้นักศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีวินัยในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์และกำรป้องกัน  
กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์มำกยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : ควำมรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม  กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ นักศึกษำ 
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Knowledge, Attitude, and Motivation Affecting Motorcycle Driving Behavior of 
Ubon Ratchathani University Students. 
Jintana Siriboonpipattana and Ananya Dongpakdee. 

Department of Public Health, College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University 
* E-mail : jintana.s@ubu.ac.th

Abstract 
  This study is a cross – sectional descriptive study. The purpose was to Knowledge, attitude, 

behavior, and relationship between knowledge level Attitude of motorcycle drivers in Ubon 
Ratchathani University. The samples were 371 Ubon Ratchathani University personnel. Data were 
collected by using self administered questionnaires and were, analyzed by descriptive statistics 
including percentage, mean, standard deviation, and Chi – Square test were used to relationship 
test statistics. 

The results showed that the expectations of the samples were 68.5% female. Mostly 
studied in the third year. The level of knowledge about motorcycle driving is improving 81.4%. The 
attitude about driving a motorbike was at a good level 99.5%. Motorcycle driving behavior was at 
a high level of 99.5%. From the analysis of the relationship between knowledge, attitude and 
motorcycle driving behavior, Knowledge of motorcyclists and the attitude about driving a 
motorcycle relationship with motorcycle driving behavior no statistical significance (p > 0.05). 

  Ubon Ratchathani University training on knowledge of motorcycle driving in both 
theoretical and practical aspects should be organized, promote, campaign have a positive attitude 
to driving a motorcycle. Have students participate in activities or projects and the risk of traffic 
accidents among students is often overlooked for students to have knowledge, discipline to drive 
a motorcycle and prevention of motorcycle accidents even more. 

Keywords : Knowledge, Attitude, Behavior, Motorcycle Driving, Student  
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อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อการอ่อนตวัของความเคน้และพลังงานสูญหาย 
ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ ์
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บทคัดย่อ 
  งำนวิจัยนี้ได้ศึกษำผลของสำรตัวเติม 3 ชนิด คือ เขม่ำด ำเกรด N550 ซิลิกำ และแคลเซียมคำร์บอเนต 

โดยแปรปริมำณในช่วง 0-80 phr ที่ผสมในยำงธรรมชำติต่อสมบัติด้ำนกำรอ่อนตัวของควำมเค้น และพลังงำน 
สูญหำยของยำงวัลคำไนซ์ พบว่ำยำงธรรมชำติผสมเขม่ำด ำเกรด N550 มีสมบัติควำมเค้นสูงกว่ำยำงธรรมชำติผสม 
ซิลิกำ และแคลเซียมคำร์บอเนต  ตำมล ำดับ กำรอ่อนตัวของควำมเค้นของยำงธรรมชำติที่ผสมเขม่ำด ำเกรด N550 
และซิลิกำมีค่ำใกล้เคียงกัน ซึ่งลดลงมำกกว่ำยำงธรรมชำติที่ผสมแคลเซียมคำร์บอเนต นอกจำกนี้ ยำงธรรมชำติ  
ที่ผสมเขม่ำด ำเกรด N550 ยังมีพลังงำนสูญหำยสูงที่สุดด้วย แต่มีควำมเครียดคงรูปต่ ำกว่ำยำงธรรมชำติผสมซิลิกำ 
ในขณะที่จ ำนวนรอบของกำรถูกกระท ำอย่ำงต่อเนื่องต่อยำงธรรมชำติผสมสำรตัวเติมพบว่ำ เมื่อจ ำนวนรอบของกำร
ถูกกระท ำเพิ่มขึ้น ควำมเครียดคงรูปถำวรของยำงมีค่ำสูงขึ้นตำมไปด้วย ส่วนกำรอ่อนตัวของควำมเค้น และพลังงำน
สูญหำยมีค่ำลดต่ ำลง เมื่อยำงธรรมชำติผสมสำรตัวเติมในปริมำณที่มำกขึ้น ท ำให้ควำมเค้น ควำมเครียดคงรูปถำวร 
และพลังงำนสูญหำยของยำงมีค่ำสูงขึ้น  

ค าส าคัญ  : ยำงธรรมชำติ  กำรอ่อนตวัของควำมเค้น  พลังงำนสูญหำย  สำรตัวเติม 
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Influence of Filler Type and Content on Stress Softening and Loss Energy 
of Natural Rubber Vulcanizates 

Watcharin Sainumsai1*, Kittinan Chuaydam1 and Sasilak Cheetong1  
1Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University 

*E-mail :   watcharin.sa@skru.ac.th

Abstract 
  This work studies the effect of filler type on stress softening and loss energy of natural 

rubber (NR) vulcanizates. Three fillers, namely carbon black N550, silica, and calcium carbonate 
were used in this work. The filler contents were varied in the range of 0-80 phr (parts (by weight) 
per hundred parts of rubber). It was found that carbon black N550 filled-NR showed the highest of 
stress and loss energy. On the other hand, silica filled-NR gave the highest of permanent set strain. 
Increasing the number of cycles of cyclic deformation, the permanent set strain of filled-NR 
increased, while the stress softening, and loss energy decreased. Maximum stress, permanent set 
strain, and loss energy of filled-NR vulcanizates increased with increasing the filler loading in rubber 
composites.  

Keywords  :  Natural Rubber, Stress Softening, Loss Energy, Filler 
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ลักษณะเฉพาะของวัสดชุีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต ์

นวลละออง สระแก้ว1*   ธัญญำรัตน์ แก้วพมิำย1  วิภำพร ยำงกลำง1 วิษณ ุเจริญถนอม1 

อรณิช ทองศร2ี ปำริทัศน์ ไทยทะเล2 และ ศิริรัตน์ ทบัสูงเนิน รัตนจันทร2์ 
1สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปตัยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

2สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
*E-mail :  n_srakaew@hotmail.com

บทคัดย่อ 
  งำนวิจัยนี้เตรียมวัสดุชีวภำพจำกวัสดุผสมพอลิแลกติกแอชิค/ไฮดรอกซีอะพำไทต์ เพื่อท ำกำรศึกษำ

องค์ประกอบเฟส สมบัติทำงกล ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และควำมว่องไวทำงชีวภำพ ที่อัตรำส่วน 100:0, 95:5, 
90:10 และ 85:15 %w/w ผสมด้วยเครื่องผสมแบบต่อเนื่องชนิดเกลียวหนอนคู่ จำกนั้นน ำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด
ขึ้นรูป จำกกำรทดสอบองค์ประกอบเฟสด้วยกำรวิเครำะห์เทคนิค XRD พบว่ำวัสดุผสมมีควำมเป็นผลึกลดลง 
มีลักษณะเป็นอสัณฐำน ค่ำควำมแข็งของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิดกับไฮดรอกซีอะพำไทต์เพิ่มมำกขึ้น  
เมื่อเพิ่มปริมำณกับไฮดรอกซีอะพำไทต์ ค่ำควำมแข็งแกร่งต่อกำรโค้งงอที่ 95:5 %w/w ของวัสดุผสมพอลิแลกติก 
แอซิด/ไฮดรอกซีอะพำไทต์ มีค่ำสูงที่สุด ซึ่งมีค่ำเท่ำกับกระดูกเนื้อโปร่ง ผลกำรตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคพบว่ำ 
บริเวณผิวหน้ำแตกหักมีลักษณะกำรแตกหักแบบเหนียว และสุดท้ำยหลังจำกแช่ตัวอย่ำงในสำรละลำย SBF พบว่ำ 
มีสำรประกอบแคลเซียมฟอสเฟตเกิดขึ้นที่ผิวตัวอย่ำง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำวัสดุนี้มีควำมว่องไวทำงชีวภำพ 

ค าส าคัญ  : พอลิแลกติกแอซิด  ไฮดรอกซีอะพำไทต์  วัสดุผสม 
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Characterization of Biomaterial Fabricated from Polylactic Acid/Hydroxyapatite Composites 

Nuan La-ong Srakaew1* Thanyarat Kaewpimai1 Wipaporn Yangklang1 Wissanu Charerntanom1 

Oranich Thongsri2 Paritat Thaitalay2 and Sirirat Tubsungneon Rattanachan2 
1Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering and Architecture,  

Rajamangala University of Technology Isan 
2School of Ceramic Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology 

*E-mail :  n_srakaew@hotmail.com

Abstract 
    This research prepared the biomaterial from a composite of polylactic acid/hydroxyapatite 

to study the phase composition, mechanical properties, morphology and bioactivity with a ratios 
100: 0, 95: 5, 90:10 and 85: 15 %w/w. The starting materials were melt-mixed in a twin screw 
extruder and molded in a compression molding machine. From x-ray diffraction results, the 
polylactic acid/hydroxyapatite composites were decrease crystals and essentially amorphous. The 
composite hardness was increased with increasing amount of hydroxyapatite. The polylaclic 
acid/hydroxyapatite composite (95:5 %w/w) had the highest flexural strength over others 
composite. It also had the compatible mechanical properties to the human cancellous bone. From 
SEM micrograph, the composites had the ductile fracture. After the SBF immersion, calcium 
phosphate was formed on the composite surface suggesting bioactive properties. 

Keywords  :  Polylactic Acid,  Hydroxyapatite, Composite Materials 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยื่อกรองแบบนาโน 

สุพัฒน์พงษ์ มตัรำช1*และ จันจิรำ  ดวงบตุร1 
1* ภำควิชำวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

1บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  คณะวศิวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี
E-mail:supatpong.mj@gmail.com; d.junjira@gmail.com 

บทคัดย่อ 
  งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรลดลงของฟลักซ์ระหว่ำงกำรกรองแบบนำโนโดยสำรอินทรีย์  

ในน้ ำทิ้ง  เยื่อกรองแบบนำโนชนิดโพลีเอไมด์ รุ่น  HL4040FN จำกบริษัท GE water and process technology 
ใช้ทดสอบแบบกำรไหลตำยตัว  น้ ำทิ้งที่รวบรวมจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีถูกน ำมำ
ผ่ำนกำรบ ำบัดขั้นต้นด้วยกระบวนกำรแลกเปลี่ยนไอออนและกรองผ่ำนเยื่อกรองต่อเนื่องจำกขนำด 10 , 5 และ 
1 ไมครอน  สำรอินทรีย์ในน้ ำทิ้ง   ที่ผ่ำนจำกกำรบ ำบัดขั้ นต้นจะถูกแยกต่อมำด้วยระบบออสโมซิสผันกลับ 
ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรลดลงของฟลักซ์ขึ้นกับกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรอินทรีย์ในน้ ำทิ้ง  ค่ำควำมแรงประจุ  
และค่ำพีเอช   โดยที่เพิ่มควำมเข้มข้นของสำรอินทรีย์    ในน้ ำทิ้งส่งผลต่อกำรเพิ่มกำรลดลงของฟลักซ์กำรละลำย 
อำจเนื่องมำจำกกำรสะสมสำรอินทรีย์บนผิวเยื่อกรองทั้งยังส่งผลให้มีกำรก ำจัดสำรอินทรีย์เพิ่มมำกขึ้น  กำรเพิ่ม
ระดับพีเอชมำกขึ้นเป็นผลให้ค่ำฟลักซ์ของเพอร์มิเอทมีค่ำลดลงค่ำควำมแรงประจุที่  0.01 โมลต่อลิตรแสดงค่ำกำร
ลดลงของฟลักซ์สูงกว่ำที่  0.005  โมลต่อลิตร  เนื่องจำกเป็นผลจำกควำมเข้มข้นของเกลือที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้แรงดัน
ออสโมติกเพิ่มในระบบมำกขึ้น   เป็นเหตุให้แรงผลักระหว่ำงประจุของผิวเยื่อกรองลดลงท ำให้ลดค่ำเพอร์มิเอทที่ผ่ำน
เยื่อกรอง  

ค าส าคัญ :  กำรลดลงของฟลักซ์  สำรอินทรีย์ในน้ ำทิ้ง  เยื่อกรองแบบนำโน 
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Factors affecting Flux Decline during Nanofiltration of Effluent Organic Matter 

Supatpong Mattaraj1* and Junjira  Duangbut1  
 E-mail:supatpong.mj@gmail.com; d.junjira@gmail.com 

Abstract 
  This research is to study the factors affecting flux decline during nanofiltration of effluent 

organic matter (Efom). Polyamide nanofiltration )HL4040FN, GE water and process technology) was 
applied in the study using dead-end filtration test cell. Wastewater effluents, collected from 
wastewater treatment plants in Ubon Ratchathani University, were pretreated with ion exchange 
resin and sequentially filtered through 10, 5, and 1 µm cartridge filters.  The pretreated organic 
matter was subsequently separated by reverse osmosis. Experimental results found that flux 
decline was dependent on concentrations of effluent organic matter, ionic strength, and pH 
solution. Increased organic matter concentrations increased solution flux decline, possibly due to 
organic matter accumulation on membrane surface, thus enhancing rejection of organic matter. 
Increase pH solution resulted in decreasing permeate flux.  Ionic strength of 0.01 M solution showed 
greater flux decline than that of 0.005 M due to increased salt concentration, thus increasing 
osmotic pressure in system. This could reduce charged repulsion between ion charge on the 
membrane, suggesting decreased permeate flux. 

Keywords : Solution Flux Decline,  Effluent Organic Matter,  Nanofiltration 
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การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตย”ู  
นิติธร ศิริขันธ์  อนสุรณ์  บรรเทิง  และ ปิยะนันท์  พนำกำนต์* 

ภำคคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี
*E-mail :   piyanan.p@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเกมสองมิติ ‘ผจญภัยในดำวมฤตยู’ เป็นเกมประเภทแอคชั่นแพลตฟอร์ม  

บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ พัฒนำโดยโปรแกรมยูนิตี้ Unity ด้วยเทคนิคกำรเลื่อนแบบพำรัลแลกซ์ (Parallax 
Scrolling) ซึ่งเป็นวิธีกำรแบ่งพื้นหลังออกเป็นหลำยๆ ระดับ เพื่อสร้ำงภำพลวงตำให้ฉำกหลังดูมีมิติมำกขึ้น และเทคนิค 
กำรใช้เอฟเฟคอนุภำค (Particle System) ช่วยให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยเพื่อจ ำลองวัตถุบำงอย่ำง เช่น ควัน ไฟ เกมนี้ 
เน้นให้ผู้เล่นใช้ทักษะไหวพริบในกำรเอำชนะศัตรู เกมมีโหมดกำรเล่น 2 โหมด คือ  1) โหมดเนื้อเรื่อง มีด่ำนทั้งหมด 4 ด่ำน 
ซึ่งจะแบ่งตำมควำมยำกในกำรเล่น  ผู้เล่นต้องต่อสู้กับศัตรูเพื่อผ่ำนไปยังด่ำนสุดท้ำย  2) โหมด Runner ผู้เล่นต้องวิ่งหลบ
ศัตรูและสิ่งกีดขวำงให้ได้ระยะทำงไกลที่สุด  สำมำรถรองรับผู้เล่นได้ 1 คน  ผู้เล่นจะต้องท ำกำรก ำจัดเหล่ำศัตรู ท ำภำรกิจ
เก็บซำกยำน ก ำจัดบอสและหลบหลีกสิ่งกีดขวำง และมีระบบพลังอำวุธธำตุให้เลือกใช้ 4 ธำตุ คือ ธำตุธรรมดำ ธำตุน้ ำ 
ธำตุไฟ และธำตุสำยฟ้ำ ซึ่งมีระดับพลังงำนแตกต่ำงกัน ผลกำรพัฒนำ ตัวละครสำมำรถเคลื่อนไหวและโจมตีได้ตำมที่ก ำหนด
ไว้ กำรเล่นในด่ำนต่ำงๆ สำมำรถท ำงำนได้ถูกต้องตำมที่ออกแบบไว้ ตัวเกมสำมำรถติดตั้งและท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร
แอนดรอยด์ได้ ผลประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้งำน 30 คน มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.72 
ซึ่งมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

ค าส าคัญ  : เกมแอคชั่นแพลตฟอร์ม  เกมสองมิติ  ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์  โปรแกรมยูนิตี้ 
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Development of Game “Deadly Planet” 

Nitithon Sirikunt, Anusorn Bunteong and Piyanan Panakarn2* 
Major in Information Technology, Department of Mathematics Statistics and Computer, 

Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : piyanan.p@ubu.ac.th

Abstract 
  The purpose of this paper is to develop 2D game as the name of ‘Deadly Planet’. This game 

is an action platform game on Android operating system developed by using Unity. Parallax 
Scrolling technique was used to create the multi-level background and Particle System was used 
to simulate some objects such as smoke and fire. The cleverness of players is necessary in this 
game. There are two modes. The first mode, Story mode, includes four levels with different 
environments, obstructions, and bosses. The second mode, Runner mode, is the long running along 
the way and the player has to avoid many enemies. The game is a single-player game. The weapon 
system consists of four substances; ordinary-substance, water-substance, fire-substance, and 
thunderbolt-substance. To study the effective of the deadly planet game, thirty students in IT 
major were survey in the satisfaction questionnaire. The average score (X) of the questionnaire is 
4.5 and standard deviation (S.D.) is 0.72. 

Keywords :  Action Platform Game, 2D Game, Android Unity 
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การตัดสินใจเลือกสถานที่ตัง้นิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจยัโดยใช้เทคนคิ 
การวิเคราะหแ์บบล้อมกรอบข้อมูล  

นิรุทธิ์  วัฒนะแสง1* วัฒนำ จันทะโคตร1 กิตติ วิเศษลำ1 และกสิณ  รังสิกรรพุม1* 
1ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

*E-mail: niroot121@gmail.com, kasinphd@gmail.com

บทคัดย่อ 
 บทควำมฉบับนี้ เป็นกำรศึกษำท ำเลที่ตั้ งของพื้นที่ส ำหรับพิจำรณำจัดตั้งเข ตนิคมอุตสำหกรรม 

ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภำคที่มีเขตติดกับชำยแดนของประเทศเพื่อนบ้ำนตำมแนวเขต
เศรษฐกิจพิเศษของไทย ได้แก่ จังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จ ำนวน 
10 จังหวัด  จังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศกัมพูชำจ ำนวน 6 จังหวัด จังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศพม่ำจ ำนวน 
10 จังหวัดและจังหวัดที่มีเขตติดกับประเทศมำเลเซียจ ำนวน 4 จังหวัด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยน ำเข้ำและปัจจัย
ผลผลิตที่ส่งผลต่อกำรจัดตั้งเขตนิคมอุตสำหกรรม เช่น ปัจจัยทำงด้ำนค่ำแรง ระยะทำง ขนำดพื้นที่ รำคำประเมิน
สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวนแรงงำน กำรเกิดภัยพิบัติ ผลิตภัณฑ์โดยรวมของจังหวัดและมูลค่ำกำรค้ำบริเวณชำยแดน เป็นต้น 
ซึ่งผลจำกใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลวิเครำะห์ประสิทธิภำพ พบว่ำ จังหวัดที่มีประสิทธิภำพ  
มำกที่สุด เหมำะในกำรพิจำรณำจัดตั้งเขตนิคมอุตสำหกรรมที่มีเขตติดกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว คือ หนองคำยและพิษณุโลก ประเทศกัมพูชำ คือ จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี ประเทศพม่ำ คือ 
จังหวัดตำกและรำชบุรี ประเทศมำเลเซียคือ จังหวัดสงขลำและสตูล ผลกำรวิเครำะห์นี้ท ำสำมำรถน ำไปประกอบกำร
พิจำรณำเลือกที่ตั้งเขตอุตสำหกรรมได้ 

ค าส าคัญ : กำรท ำกำรตัดสินใจแบบหลำยปัจจัย  กำรวิเครำะห์  แบบล้อมกรอบข้อมูล  กำรเลือกที่ตัง้โรงงำน  
   กำรวำงแผน  นิคมอุตสำหกรรม 
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Data Envelopment Analysis-based Multi-Criteria Location Selection Problem 
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Abstract 
This article presents the selection problem for suitable industrial estate location in 

Thailand by considering Thailand’s boarder provinces along the economic corridors connected to 
4 countries: Laos, Myanmar, Cambodia and Malaysia. In particular, there are 10 provinces next to 
Laos, 10 provinces next to Burma, 6 provinces next to Cambodia, and 4 provinces next to Malaysia. 
We apply one of the Multi-Criteria Decision Making Tools called Data Envelopment Analysis (DEA) 
to analyze candidate province’s efficiency based on selected input-and output criteria. These 
criteria are labor cost, distance, area, expected building value, labor amount, disaster prone, gross 
provincial product, and boarder trade value. We find that provinces shown to have high efficiency 
connected to Laos are Nongkai and Phitsanulok, provinces closed to Cambodia with high efficiency 
are Sa-Kaew and Chanthaburi, provinces nearby Myanmar with high efficiency are Tak and 
Ratchaburi, and provinces connected to Malaysia with high efficiency are Songkhla and Satun, 
respectively. The result of this study can be further used for strategic planning in Industrial estate. 

Keywords:  Multi-Criteria Decision Making, Data Envelopment Analysis (DEA), Location Selection 
     Problem, Industrial Estate Planning 

mailto:niroot121@gmail.com
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การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบขอ้มูล 

วัฒนำ จันทะโคตร1* นิรุทธิ์  วัฒนะแสง1 กิตติ วิเศษลำ1 และ กสิณ  รังสิกรรพมุ1* 
1ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

*Corresponding E-mail: tj_wattana@hotmail.com, kasinphd@gmail.com

บทคัดย่อ 
   กำรศึกษำนี้  เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอัคคีภั ย ในกลุ่ มจั งหวั ดภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จ ำนวน 17 จังหวัด ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) โดยท ำกำร
เก็บข้อมูล ปัจจัยน ำเข้ำ ( input) ในกำรบริหำรจัดกำรและปัจจัยน ำออก (output) เพื่อน ำมำประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพ (efficiency) เป็นช่วงเวลำ 3 ปี คือ จำกปี 2556 จนถึงปี 2558 โดยท ำกำรวิเครำะห์เฉพำะ 15 จังหวัด
ที่มีข้อมูลปัจจัยน ำเข้ำและปัจจัยผลผลิตต่อเนื่องกันตลอดทั้ง 3 ปี จำกผลกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอัคคีภัยรำยกลุ่มจังหวัดจะเห็นว่ำกลุ่มจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง กลุ่ม 2 ประกอบด้วย ยโสธร 
ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี มีแนวโน้มค่ำประสิทธิภำพกำรจัดกำรที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ  ส่วนกลุ่มจังหวัดอื่นๆ 
ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงกลุ่ม 
1 พบว่ำมีอย่ำงน้อย 2 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่มีกำรจัดกำรที่ดีได้อย่ำงต่อเนื่องทั้ง 3 ปี  

ค าส าคัญ  : ประสิทธิภำพ  กำรจัดกำรอัคคีภัย  กำรวิเครำะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  กำรท ำกำรตดัสินใจแบบหลำย 
     ปัจจัย 
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Data Envelopment Analysis -Based on Efficiency Study for Fire Safety Management 
in Northeastern of Thailand 
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Abstract 
    This study aims to analyze an efficiency of fire safety management in the northeastern 

region of Thailand including 17 provinces by using one of the popular multi-criteria decision making 
(MCDM)  tools called data envelopment analysis (DEA) .  By collecting data based on a number of 
Input and output criteria, we perform an analysis for 3 consecutive years with the latest reported 
data from 2013 to 2015.  Based on the efficiency score of fire safety management for all clusters 
of respective provinces, we find that all the provinces in the northeastern- lower region 2 
( i. e. , Yasothon, Sisaket, and Ubon Ratchathani)  have the highest relative efficiency compared to 
other clusters. In addition, other clusters in the northeastern-upper region, the northeastern-middle 
region, and the northeastern lower region 1 have at least 2 provinces that perform efficient 
management along the 3 consecutive years.

Keywords :  Efficiency, Fire Safety Management, Data Envelopment Analysis, Multi-Criteria Decision 
  Making 
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การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบัโรงงาน  

บดินทร์ แก้วบำ้นดอน1* 

1ภำควิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน วิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎรธำนี 
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บทคัดย่อ 
               กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับ
โรงงำน และ 2) คุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับโรงงำน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถำม กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 317 คน สถิติที่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ANOVA และ Correlations  

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 1) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับโรงงำน 1 .1) ด้ำน
ลักษณะควำมเสี่ยงในอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X  = 3.70) 1.2) ด้ำนปัจจัย
มนุษย์ในอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X  = 3.75) และ 1.3) ด้ำนเครื่องมือบ่งชี้
อันตรำยในอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X  = 4.35) 2) คุณภำพกำรซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำนระดับโรงงำน พบว่ำ 2.1) ด้ำนคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภำพรวม อยู่ในระดับมำก 
( X  = 4.11) และ 2.2) ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X  = 3.66)  

           ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ระดับโรงงำน จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่ำ อำยุและจ ำนวนปีที่ปฏิบัติงำน แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ระดับ
โรงงำน ด้ำนคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนและด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้น หน่วยงำน
แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ระดับโรงงำน ด้ำนคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำนและด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน แตกต่ำงกัน  

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับ
โรงงำนกับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับโรงงำน พบว่ำ ลักษณะควำมเสี่ยงในอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำนระดับโรงงำนกับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนและในภำพรวม 
มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน ยกเว้น ลักษณะควำมเสี่ยงในอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับโรงงำน 
กับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ไม่มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน ส่วนปัจจัยมนุษย์ในอุตสำหกรรม  
ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนและเครื่องมือบ่งชี้อันตรำยในอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงอำกำศกับคุณภำพกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศ
ยำนมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน  

ค าส าคัญ  : กำรบริหำรควำมเสี่ยง  คุณภำพกำรซ่อมบ ำรงุ  กำรซ่อมบ ำรงุอำกำศยำน 
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The Risk Management  Affect to the Quality of Aircraft Maintenance Management. 

Bodeen kaewbandon1* 
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Abstract 
            This research is to study for: 1) The condition of risk management of aircraft maintenance 
Management. And 2 )  The quality of aircraft maintenance Management.  The instrument used for 
data collection was questionnaire, 317 people of sampling. Statistic used to analyze source are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, ANOVA and correlations. 

The results of the study found: 1) Overall risk management of the aircraft maintenance 
level Heavy Maintenance. 1.1) The risk characteristics in the aircraft maintenance industry. At high 
level (3.70). 1.2) The human factors in the aircraft maintenance industry. At high level (3.75). and            
1.3) The hazard identification tools in the aircraft maintenance industry. At high level (4.35). 
2) Overall quality of aircraft maintenance level Heavy Maintenance industry. At high level (4.11).
2.1) Overall quality of aircraft maintenance. At the high level (= 4.11) and 2.2) Overall performance. 
At a high level (3.66). The quality comment of the aircraft maintenance level heavy maintenance, 
classified by personal factors, found that the age and the number of years of operation differed. 
Comment on aircraft maintenance quality level heavy maintenance, Aircraft maintenance quality 
and performance. Not differences. Except the different agencies comment on aircraft quality, 
maintenance and operational procedures was different. The Comments of correlation between 
the risk management of the aircraft maintenance level heavy maintenance and the quality of 
aircraft maintenance was found. Risks in the aircraft maintenance industry and aircraft maintenance 
quality. The process of operation and overall. The relationship is the same.  Except the risk 
characterization of the aircraft maintenance level heavy maintenance and the quality of aircraft 
maintenance. Not correlation. The human factors in the aircraft maintenance and hazard 
identification tools and aircraft maintenance quality are related in the same direction. 

Keyword : Risk Management , Quality of  Maintenance , Aircraft Maintenance
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ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ 

บุญรักษ์ แวนบอเซอร1์*   และ ก ำพล ทรัพย์สมบูรณ์2 

1,2ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
*E-mail :   boonruk_vanborsel@yahoo.com

บทคัดย่อ 
   กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ ปัญหำและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงกำรก่อสร้ำงของรำชกำร  

ส่วนท้องถิ่นไทย โดยท ำกำรศึกษำในรำยละเอียดของปัญหำและอุปสรรค รวมถึงข้อจ ำกัดต่ำง ๆ  ในงำนก่อสร้ำง 
(Construction Constrains) เช่น ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบุคลำกรช่ำงฝีมือแรงงำน ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนเครื่องมือ
เครื่องจักรและยำนพำหนะ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ด้ำนวิธีกำรก่อสร้ำง ด้ำนแบบรำยกำรก่อสร้ำง 
ข้อก ำหนดทำงสัญญำ ด้ำนคมนำคมสถำนที่ก่อสร้ำงและสภำพแวดล้อม ด้ำนสภำพภูมิอำกำศ ด้ำนสภำพภูมิประเทศ 
ด้ำนเวลำ ด้ำนระเบียบข้อบังคับทำงกฎหมำย ด้ำนอื่น ๆ เป็นต้น จ ำนวนตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม 25 รำย  
จำกจ ำนวนที่ส่งออกไปยังผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงที่จดทะเบียนนิติบุคคล ใน 17 จังหวัดภำคเหนือ 100 รำย  ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงกำรก่อสร้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่นไทย ได้แก่ 1) ปัญหำจ ำนวน
ผู้รับเหมำมำกเกินไปท ำให้เกิดกำรแข่งขันสูง 2) ปัญหำจำกผู้ว่ำจ้ำง (นักกำรเมืองท้องถิ่น ช่ำงคุมงำน คณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ) และปัญหำกำรก ำหนดรำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงไม่สอดคล้องกับรำคำวัสดุในตลำดและ 
สภำพทำงเศรษฐกิจ 3) ปัญหำกำรตรวจรับมอบงำน 4) ปัญหำวัสดุมีกำรปรับรำคำสูงขึ้น ขำยเกินรำคำหรือขึ้นรำคำ
ล่วงหน้ำ  5) ปัญหำค่ำจ้ำงแรงงำนสูง/เรียกร้องค่ำตอบแทนเกินควำมสำมำรถ ปัญหำผลกระทบจำกรำคำน้ ำมัน  
ที่สูงขึ้น และปัญหำระยะเวลำประกันผลงำน (นำน) เป็นปัญหำที่พบมำกตำมล ำดับ 

ค าส าคัญ  : ปญัหำ  อุปสรรค  รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น  ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง 
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Problems and Obstacles that Affect Construction Projects of 
Local Government in Northern Region of Thailand 

Boonruk Vanborsel1* and Kumpon Subsomboon2 
1,2Department of Civil Engineering Faculty of Engineerng Naresuan University 

*E-mail : boonruk_vanborsel@yahoo.com

Abstract 
  This research aims to study the problems and obstacles that affect construction projects of 

Local Government, Thailand. It studied in detail of problems, obstacles, and construction 
constraints such as money, man, material, machine, management, method, drawing and 
specification and contract, communication and construction site and environment, weather, terrain, 
time, legal regulations and others. Twenty five questionnaires were returned from the contractors 
(juristic person) who registered in Northern Thailand total one hundred contractors. The results 
revealed that the significant problems and obstacles that affect construction projects were 1) many 
contractors, 2 )  problems form employer (Local Government politician, supervisor, and work 
inspection committee), and a budget does not correspond to actual price 3 )  inspection and 
acceptance of work, 4 )  material prices had risen, and 5 )  high wages, effect from oil prices, and 
period of retention, respectively. 

Keywords  :  Problem, Obstacle, Local Government, Contractor  
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ผลของน้ ามันมะพร้าวต่อระบบสบืพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย (Nile tilapia, Oreochromis niloticus)

Ricardo Manuel Pico Jorge1 ธนำทิพย์ แหลมคม1,* และ กำญจนำ พยุหะ1 
1คณะเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

* E-mail : thanathip.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำระดับของน้ ำมันมะพร้ำวต่อกำรเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ของลูกปลำนิลเพศเมียที่อำยุ 

2 เดือน (Nile tilapia, Oreochromis niloticus L.) มีน้ ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 14.57±0.96 กรัม ด ำเนินกำรทดลอง 
4 ชุดกำรทดลอง ประกอบด้วย ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 3 % (3CO) ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 
6 % (6CO) ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 9 % (9CO) และ ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 12 % 
(12CO) มีกำรให้อำหำรที่ระดับโปรตีน 40 % ทุกชุดกำรทดลอง อัตรำกำรให้อำหำร 3 % ของน้ ำหนักตัว เป็นเวลำ 
90 วัน จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 6 % มีน้ ำหนักที่ได้รับ (98.76 ± 9.50 กรัม) 
และกำรเติบโตต่อวันเฉลี่ย (ADG) (0.80 ± 0.04 กรัมต่อวัน) ที่สูงกว่ำชุดกำรทดลองอื่น (P>0.05) กำรพัฒนำระบบ
สืบพันธุ์ของปลำแต่ละชุดกำรทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ดัชนีควำมสมบูรณ์เพศในชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมัน
มะพร้ำว 6 % (2.80 ± 1.76a %) และ 12 % (2.55 ± 1.05ab %) มีแนวโน้มสูงกว่ำชุดกำรทดลองอื่น (P<0.05) 
เช่นเดียวกันกับเส้นผ่ำศูนย์กลำงของไข่ปลำ (ED) มีค่ำเท่ำกับ 1.83 ± 0.51a และ 1.63 ± 0.26ab มิลลิเมตร 
ตำมล ำดับ  ในขณะที่ ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 3 % มีค่ำควำมดกของไข่ (AF) และควำมดกของไข่ 
ที่เทียบกับน้ ำหนักแม่ปลำ (RF) มีค่ำเท่ำกับ 2284.88 ± 272.57a ฟอง และ 27.33 ± 1.61a ฟองต่อน้ ำหนักแม่ปลำ  
ตำมล ำดับ  เมื่อวิเครำะห์สำรอำหำรปลำตัวอย่ำงแต่ละชุดกำรทดลอง และทดลองที่   6 มีแนวโน้มระดับโปรตีนสูง
กว่ำชุดกำรทดลองอื่น (55.18±0.98 %) ในขณะที่ชุดกำรทดลองที่ผสมน้ ำมันมะพร้ำว 6 (3.67±0.26 %) 
และ 12 % (2.81±0.08 %) มีแนวโน้มระดับไนโตรเจนอิสระที่สูงกว่ำชุดกำรทดลองอืน่ (P<0.05)  จำกผลกำรศึกษำ
สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรใช้น้ ำมันมะพร้ำวผสมในอำหำรในระดับที่เหมำะสมเพื่อเพิ่มกำรพัฒนำ  
ของระบบสืบพันธุ์ปลำนิลเพศเมีย 

ค าส าคัญ  : Nile tilapia (Oreochromis niloticus)  น้ ำมันมะพร้ำว  ระบบสืบพันธุ์ 
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Effect of Coconut Oil Levels on Growth and Reproductive Performances 
of Female Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)

Ricardo Manuel Pico Jorge1 Thanathip Lamkom1,* and Kanjana Payooha1 
1Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

E-mail : thanathip.l@ubu.ac.th 

Abstract 
Effects of coconut oil levels on growth and reproduction performance of female Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus L.) (average weight = 14.57±0.96 g) were investigated after preparation of 
four experimental diets containing different levels of coconut oil ( 3% CO, 6% CO, 9% CO and 12% 
CO). Fish fry were acclimatized for two months in cement tanks and later were stocked in 80L fiber 
tanks connected to aeration system where were fed with 3% of body weight of the referred 
experiment diet for 90 days. Growth performance (P>0.05) was evident on treatment at 6% CO of 
coconut oil showing higher weight gain (98.76 ± 9.50 g) and average daily gain (0.80 ± 0.04 g/day). 
There is no significant difference of reproductive parameters (P>0.05).   The higher gonadosomatic 
index and egg diameter of individuals fed on 6 % (2.80 ± 1.76a % and 1.83 ± 0.51a mm) and 12 % 
(2.55 ± 1.05ab % and 1.63 ± 0.26ab mm) coconut oil was found.  The greater absolute and relative 
fecundity (2284.88 ± 272.57a eggs and 27.33 ± 1.61a eggs/g female) were found in individuals fed 
on 3 % coconut oil.  Proximate analysis on dry matter basis of whole body was monitored (P>0.05). 
The greatest crude protein (55.18±0.98 %) was found in treatment 6%.  The higher nitrogen free 
extract was found in treatments fed on 6 and 12 % coconut oil (3.67±0.26 and 2.81±0.08 %) while 
the higher crude lipid exhibited in treatment fed on 9 % coconut oil (2 9 . 1 4±1 . 7 0  %).  It may 
possible that the suitable concentration of coconut oil in fish feed can promote the reproductive 
performances of Nile tilapia female.     

Keywords  :  Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Coconut Oil, Reproductive Performances 
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ผลของแบคทเีรียบริเวณรากพืชต้านทานโลหะหนักต่อการส่งเสริมความยาวราก 
ของข้าวฟ่างหวานในสภาวะที่มีโลหะหนัก 

สิระพร ขันถม1*, เบญจภรณ์ ประภักดี, Thomas N. Stewart, จ ำลอง อรุณเลิศอำรีย์, และ จิรทยำ พันธุ์สุข 
1คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ จงัหวดันครปฐม   

* E-mail: siraporn.kh@gmail.com

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียต้ำนทำนโลหะหนักจำกตัวอย่ำงรำกพืชและดิน  

รอบรำกพืชที่สำมำรถสร้ำงฮอร์โมนพืชกรดอินโดลอะซิติกได้ และทดสอบประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมควำมยำว  
ของรำกข้ำวฟ่ำง ในสภำวะที่มีโลหะหนัก โดยท ำกำรเก็บตัวอย่ำงรำกพืชและดินรอบรำกพืชจ ำนวน 14 ตัวอย่ำง 
มำคัดแยกแบคทีเรียต้ำนทำนโลหะหนักทั้งแคดเมียม ทองแดง และตะกั่วในอำหำรเลี้ยงเชื้อ  Salts Low-
Phosphate (SLP) และน ำมำตรวจวัดกำรสร้ำงกรดอินโดลอะซิติก ผลกำรศึกษำพบว่ำสำมำรถแยกแบคทีเรีย
ต้ำนทำนโลหะหนักได้จ ำนวน 58 ไอโซเลท และพบว่ำไอโซเลท CdRR1 ซึ่งต้ำนทำนโลหะหนักได้ทั้งแคดเมียม 
ทองแดง และตะกั่วสำมำรถสร้ำงกรดอินโดลอะซิติกได้สูงสุดได้  261.58 ±  10.22 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
เมื่อเพำะเลี้ยงเป็นเวลำ 24 ชั่วโมง ส่วนผลกำรจ ำแนกสำยพันธุ์โดยวิธีกำรหำล ำดับเบสของยีน 16S rRNA พบว่ำ 
ไอโซเลท CdRR1 จัดเป็น Enterobacter cloacae และนอกจำกนี้  ยังพบว่ำ E. cloacae CdRR1 สำมำรถ 
ช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสะสมโลหะหนักโดยกำรเคลื่อนย้ำยโลหะหนัก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมควำมยำว  
ของรำกข้ำวฟ่ำงหวำนได้ทั้งในสภำวะที่ไม่มีและมีแคดเมียม ทองแดง หรือตะกั่ว ดังนั้น จึงสำมำรถน ำ E. cloacae 
CdRR1 ไปประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมกำรเติบโตของข้ำวฟ่ำงหวำนในสภำวะที่มีโลหะหนักได้ 

ค าส าคัญ : แคดเมียม  ทองแดง  ตะกั่ว  แบคทีเรียส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืช  Enterobacter cloacae 
 กรดอินโดลอะซิติก 
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Effects of Heavy Metal-Resistant Rhizobacterium on Promoting Root Elongation of 
Sweet Sorghum Under Heavy Metal Toxic Conditions 

Siraporn Kanthom1*, Benjaphorn Prapagdee, Thomas N. Stewart, Chumlong Arunlertaree, and Jirathaya Pansuk 
1Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom   

* E-mail : siraporn.kh@gmail.com

Abstract 
This study aimed to isolate bacteria from plant roots and rhizosphere soil and screen them 

for heavy metal-resistance and the ability to produce indole-3-acetic acid (IAA). The efficiency of 
the selected heavy metal-resistant bacterium on promoting root elongation of Sorghum bicolor 
(L.) Moench (sweet sorghum) under heavy metal toxic conditions was evaluated. A total of 14 plant 
roots and rhizosphere soil samples were collected for isolation of cadmium, copper and lead-
resistant rhizobacteria in Salts Low-Phosphate (SLP) agar medium. Fifty eight heavy metal-resistant 
rhizobacteria were isolated and their levels of IAA produced was determined. An isolate designated 
as CdRR1 produced the highest amount of IAA ( 261 . 5 8 ± 10 . 2 2  µg/mL in 24 hours). Identification 
using 16S rRNA gene sequencing found that CdRR1 was classified as Enterobacter cloacae. In 
addition, E. cloacae CdRR1 promoted the ability of accumulation by transferring the heavy metal 
and also promoted root and shoot lengths of sweet sorghum in the absence and presence of 
cadmium, copper, and lead. Therefore, E. cloacae CdRR1 could be further applied for promote 
root and shoot elongation of sweet sorghum under heavy metal toxic conditions. 

Keywords : Cadmium, Copper, Lead, Plant-Growth Promoting Rhizobacteria, Enterobacter 
      cloacae, Indole-3-Acetic Acid 
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การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือด 
ของเกษตรกรผู้ผลิตกะหล่ าปลีในเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก ,สปป.ลาว 

สุภำวดี  แก้วระหนั  /1สมเจตน ์ ทองด ำ /2มินตรำ สำระรักษ์/2 และนิตยำ  ชำค ำรุณ/2 

/1 ภำควิชำพืชไร่ คณะเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี,  
/2 วิทยำลัยแพทยศำสตร ์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

*E-mail :   supawadee.k@ubu.ac.th

      บทคัดย่อ 
ประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำกะหล่ ำปลีจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มำกที่สุดเป็นสินค้ำ  

ติดอันดับ 10 อันดับสูงสุดของสินค้ำน ำเข้ำ และเป็นพืชที่มีกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตมำก ดังนั้นกำรท ำกำรวิจัยใน
ครั้งนี้  จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิตกะหล่ ำปลีในเขตเมืองปำกซอง แขวงจ ำปำสัก สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้ก ำหนดระเบียบวิธีวิจัย เป็น 2 วิธี ดังนี้ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ และ 2) กำรเก็บข้อมูล 
ปฐมภูมิ ด้วยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกกลุ่มตัวอย่ำงผู้ปลูกกะหล่ ำปลี กำรเก็บตัวอย่ำงดินและพืช เพื่อวิเครำะห์
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และสำรเคมีตกค้ำงในกะหล่ ำปลี เก็บตัวอย่ำงเลือดของเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกกะหล่ ำปลี 
พบว่ำ กำรปลูกกะหล่ ำปลีในแขวงจ ำปำสัก ได้ถูกก ำหนดให้ปลูกได้ในพื้นที่เมืองปำกซอง ซึ่งมีกำรแบ่งกำรปกครอง
ออกเป็น 10 กลุ่มเมือง โดยสุ่มตัวอย่ำงเกษตรกร จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน มำจำก  5 กลุ่มเมือง คือ บ้ำนหลัก 48 
บ้ำนหนองยำเทิง บ้ำนห้วยซัน  บ้ำนภูมอน บ้ำนเสดคด บ้ำนหนองหินขำว บ้ำนกำตวด บ้ำนทุ่งเสด บ้ำนลิเจือง 
บ้ำนหนองสูง บ้ำนหลัก 11 และบ้ำนหลัก 15  และพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรปลูกมำกกว่ำ 
5 ปี โดยได้ควำมรู้ในกำรปลูกจำกพ่อแม่ เมล็ดพันธุ์ซื้อจำกบริษัทเอกชน เป็นพันธุ์อำยุ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน 
สำมำรถปลูกปีละ 2-3 ครั้ง มีระบบกำรปลูก มี 2 ระบบ คือ ระบบพืชแซม   (แปลงกำแฟ)  และระบบปลูกกำรปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ควำมอุมสมบูรณ์ของดิน พบว่ำ ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน 6.5  อินทรียวัตถุ  6.9 %  ฟอสฟอรัส 13.4 
ppm  แต่พบปริมำณโพแทสเซียมในปริมำณต่ ำ (16.4 ppm K2O) ปัจจัยที่ เป็นต้นทุนกำรผลิตกะหล่ ำปลี 
ที่ส ำคัญ ปุ๋ยเคมี สำรก ำจัดแมลง สำรก ำจัดวัชพืช เป็นสำรเคมีส ำหรับก ำจัดโรคและแมลง ร้อยละ 92  มีกลุ่ม 
Avermectin B1 ( อ ะ บ ำ เ ม็ ก ติ น )  ก ลุ่ ม  Pyrethroid)  lambda-cyhalothrin (  ค ำ ร ำ เ ต้ )  แ ล ะ  ก ลุ่ ม 
Organophosphate (คลอร์ไพริฟอส; โพเดียม 400) และสำรก ำจัดวัชพืช ร้อยละ 8 ใช้มำกที่สุดคือ ไกลโฟเสต และ
พำรำควอท กำรตรวจสอบสำรเคมีตกค้ำงในกะหล่ ำปลี ด้วยชุดทดสอบ (GT) พบปริมำณสำรตกค้ำงในกะหล่ ำปลี
ของทุกหมู่บ้ำนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่ต้องเฝ้ำระวัง ส่วนผลกำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในเลือด พบว่ำ อยู่ในเกณฑ์  
มีควำมเสี่ยง และยังตรวจพบเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น ขอเสนอแนะให้เกษตรกรลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 
และเพิ่มปริมำณปุ๋ยโพแทสเซียม รวมทั้งควรมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงถูกต้องและ
ระมัดระวังทั้งต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม 

ค าส าคัญ :  กะหล่ ำปลี สำรเคมีตกค้ำงในเลือดเกษตรกร  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
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Study on Cabbage Production and Chemical Residues in Farmer’s Blood and Cabbage 
Grown in Paksong City, Champasak Province, Loas PDR. 

Supawadee Kaewrahun1,   Somjate  Thongdam2, Mintra Sararak2, Nittaya  Chakhamrun2 
1Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University

2Department of Public Health, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University 

Abstract 
Thailand imports cabbage from the Laos People's Democratic Republic in the most top 10 items 

of imported goods. Cabbage used many chemicals in the line of production. Therefore, in this research 
aims to study the production of cabbage in the area of southern Laos. Data collected from 2 sources; 
1) secondary data, and 2) the primary data, depth interviews with a sample of cabbage growers. The soil
samples and plants were analyzed for the fertility of the soil and pesticide residues in the cabbage. Blood 
samples of local farmers were also determined pesticide residues. Cabbage was planted in Paksong 
district, Champassak Province. Pakson district is administratively divided into 10 groups. This study was 
sampled farmers from 12 villages of five groups. Cabbage seed purchased from private companies. 
Cabbage was harvested 2.5 to 3 months and grown 2-3 times per year with two types of cropping system 
as monocropping and intercropping with coffee systems.  Soil fertility showed highly fertile soil, pH = 6.5, 
6.9% organic matter, 13.4 ppm P2O5, but low potassium (16.4 ppm K2O).  Important cost factors were 
chemical fertilizers, insecticides and herbicides.  Chemical fertilizers were popular in 6 formulas (15-15-15, 
16-20-0, 46-0-0, 16-8-8, 16-16-8, 16-16-16). Chemicals for pest control, disease and insect controls were 
higher (92%; Avermectin B1 group (Abamectin), Pyrethoid group (lambda-cyhalothrin; Karate) and 
Organophosphate group (chlopyrifos; Podium 400), than weed control (8%; glyphosate and paraquat). 
Monitoring of pesticide residues in the cabbage (a series of tests GT) found safe but surveillance in all 
sampling areas.  The chemical residues in the blood of farmers found considered risky. Unfortunately, 
chemical residues in children blood also found at risk. From this study, suggestion that should be reduce 
in nitrogen and increase in potassium fertilizers and should be train the farmer to use safety chemical for 
both environment and themself. 

Keywords : Cabbage, Chemical Residues in Farmer’s Blood, Loas PDR. 
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การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)  
และกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของ 

แบคเรียแกรมลบและแกรมบวก 

สุรสิทธิ ์สุทธิค ำภำ1*   กันทิมำ ทับทิมหิน2  พรประกำนต์ ค ำบำล2   ณัฏฐช์ญำนิศ พรหมทอง2  และ อรัญญำ พิมพ์มงคล2 
1สำขำวิชำจลุชีววิทยำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 

2สำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
*E-mail :  surasit.s@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
   กำรศึกษำในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกสำรสกัดหยำบจำกใบชะมวง เปลือกต้นกันเกรำ และใบ ดอก ต้น เหง้ำของ

ต้นดองดึง ด้วยเมทำนอล และเอทำนอล โดยกำรท ำวัสดุให้แห้งและบดละเอียดก่อนท ำกำรแช่ด้วยตัวท ำละลำย  
เป็นเวลำ 3 วัน และผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อด้วยกำรใช้ syringe filter ขนำด 0.2 ไมโครเมตร จำกนั้นน ำไปทดสอบกำรยับยัง้
กำรเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhi และ Serratia marcescens) และแบคทีเรียแกรมบวก (Bacillus cereus, Bacillus subtilis 
และ Staphylococcus  aureus) ด้วยวิธี disc diffusion agar ผลกำรทดสอบพบว่ำ สำรสกัดจำกเมทำนอลให้ผล
กำรยับยั้งแบคทีเรียทั้งสองกลุ่มดีกว่ำสำรสกัดจำกเอทำนอล โดยที่สำรสกัดจำกเมทำนอลของใบ ดอก ต้น และเหง้ำ
ของดองดึง มีฤทธิ์กำรยับยั้งกำรเจริญของ S. typhi และ K. pneumoniae ดีที่สุด ตำมล ำดับ ส่วนสำรสกัด 
เอทำนอลจำกใบชะมวง และเปลือกต้นกันเกรำ สำมำรถยับยั้งกำรเจริญ S. aureus ดีที่สุด จำกผลกำรศึกษำ
ดังกล่ำวจะได้น ำมำศึกษำองค์ประกอบของสำรที่มีควำมจ ำเพำะต่อกำรยับยั้งของแบคทีเรียดังกล่ำว ต่อไป 

ค าส าคัญ  : สำรสกัดจำกพืช  กำรยับยั้งแบคทีเรีย  เมทำนอล  เอทำนอล 
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Screening of crude plant extracts from Gloriosa superba L., Garcinia cowa Roxb. and 
Fagraea fragrans Roxb. to inhibit growth of Gram negative and positive bacteria 

Surasit Sutthikhampa1* , Kantima Thabthimhin2 , Phornprakarn Kumban2  
 Nutchayanis Promthong2 and Aranya Pimmonkol2 

1Microbiology program, Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2 Biology program, Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : surasit.s@ubu.ac.th

Abstract 
  In this investigation, to screen a crude extracts from leaves of Garcinia cowa Roxb., stem 

bark of Fagraea fragrans Roxb., and leaves, flowers, stem and rhizomes of Gloriosa superba L. that 
extracted by methanol and ethanol. Plant materials were firstly dried and ground using bender 
before soak in solvent about 3 days then filtrated by 0.2 micrometer syringe filter. Consequently, 
disc diffusion agar assay was applied for anti-bacteria activity among Gram negative ( Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi and Serratia 
marcescens)  and positive bacteria ( Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus) . 
From the results, methanol extracts revealed a potent of anti-bacterial growth over the ethanol 
extracts. All part of Gloriosa superba L. in methanol demonstrated S.typhi and K. pneumoniae 
were highly susceptibility, respectively. However, leaves of Garcinia cowa Roxb. and stem bark of 
Fagraea fragrans Roxb. in ethanol had a strong inhibit growth of S. aureus exceptionally. 
Additionally, specific chemical compounds against bacterial growth will be further discover.  

Keywords  :  Plant Extracts, Anti-Bacteria, Methanol, Ethanol 
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ความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน 

สังวำลย์ แก่นโส1* รัตนำ ลำวงค1์ และ พิชญำภรณ์ สุวรรณกูฎ1 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
*E-mail: scsungka@ubu.ac.th; samghamit@hotmail.com 

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อยเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูงของแบคทีเรียทนร้อน 

5 ไ อ โ ซ เ ล ต  จ ำ ก ก ำ ร ท ดส อ บ เ บื้ อ ง ต้ น โ ด ย ท ดส อ บก ำ ร ส ร้ ำ ง เ อ น ไ ซ ม์ เ ซ ล ลู เ ล ส บ น อ ำ ห ำ ร แข็ ง
carboxymethylcellulose (CMC) พบว่ำแบคทีเรียสำมำรถสร้ำงบริเวณใสรอบๆ หลุมที่หยดเชื้อทั้ง 5 ไอโซเลต 
โดยไอโซเลตที่สร้ำงเอนไซม์เซลลูเลสได้ดีที่สุดคือ STW45_5 และ YTM5 ให้ขนำดบริเวณใสเท่ำกับ 3.05 cm. และ 
3.01 cm. ตำมล ำดับ จำกนั้นท ำกำรทดสอบกำรย่อยเซลลูโลสโดยเลี้ยงเชื้อในอำหำรเหลว CMC บ่มเขย่ำที่ 50°C 
150 rpm เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง แล้วแยกเซลล์ออกจำกอำหำรเลี้ยงเชื้อด้วยกำรปั่นเหวี่ยงที่  12,000 rpm ที่ 4°C 
เวลำ 15 นำที ดูดอำหำรเลี้ยงเชื้อที่ปรำศจำกเซลล์ (Supernatant)  25 ml. ไปทดสอบกำรย่อยเซลลูโลส 5 ชนิด 
คือ กระดำษกรอง ฟำงข้ำว ใบไม้แห้ง ผักตบชวำ และเปลือกไม้ยูคำลิปตัส น้ ำหนัก 0.25 g. ที่อุณหภูมิ 50°C 
บ่มเขย่ำที่ 150 rpm วัดควำมเข้มข้นของน้ ำตำลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นทุกๆ 24 ชม. เป็นเวลำ 7 วัน ด้วยวิธี DNS Method 
พบว่ำ Supernatant จำก STW45_5 สำมำรถให้น้ ำตำลรีดิวซ์ได้มำกที่สุด และวัดควำมเข้มข้นของน้ ำตำลรีดิวซ์ได้
เท่ำกับ 0.56 mg/ml.  ส่วน Supernatant จำก YTM5 ให้น้ ำตำลเท่ำกับ 0.43 mg/ml. จำกกำรย่อยฟำงข้ำว 
ในทั้งสองกรณี

ค าส าคัญ : แบคทีเรียทนร้อน  กำรย่อยเซลลูโลส 
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Abilities of Thermotolerant Bacteria in Cellulose Degradation. 

Sungwan Kanso1* Rattana Lawong1 and Pitchayaporn Suwanakood1 
Biological Science Department, Faculty of Science, Ubon Ratchatani University 

*E-mail: scsungka@ubu.ac.th; samghamit@hotmail.com

Abstract 
This research aimed to study the abilities of 5 bacteria isolates to digest cellulose at elevated 

temperature.  From preliminary testing for cellulase producing abilities upon growing in 
carboxymethyl-cellulose (CMC) agar, it was found that all the five bacteria isolates could produce 
large clear zone. The best cellulase producing isolates were STW45_5 and YTM5 which gave the 
clear zones of 3.05 cm and 3.01 cm in diameter respectively.  Then the cellulose digestion tests 
were performed.  The bacteria were cultured in liquid CMC medium with shaking at 150 rpm at 50 
°C for 48 h and then the cells were separated from the culture medium by centrifugation at 12,000 
rpm at 4 ° C for 15 min.  Supernatant (25 ml) were tested for cellulose digestion by adding onto 
5 types of biomass which were filter paper, rice straw, dried leaves, hyacinth and eucalyptus bark 
weighted 0.25 g incubated at 50 °C with shaking at 150 rpm. Reducing sugar occurred were 
measured every 24 hours for 7 days by means of DNS method. The supernatant from STW45_5 
gave the highest reducing sugar concentration of 0.56 mg/ml while the supernatant from YTM5 
gave 0.43 mg/ml sugar from rice straw digestion in both cases. 

Keywords :  Thermotolerant Bacteria, Cellulose Degradation 
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อิทธิพลของความกระด้างในน้ าทีม่ีผลต่อการลดลงของฟลักซ์และการก าจัด 
ด้วยกระบวนการนาโนฟลิเตรชัน 

สุพัฒน์พงษ์  มัตรำช1* และศุจีนันท์  สันติกลุ2  
1*รองศำสตรำจำรย์ ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี   
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บทคัดย่อ 
กระบวนกำรกรองแบบนำโนเป็นกระบวนกำรที่ได้รับควำมสนใจเพิ่มมำกขึ้นในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำก 

มีกำรพัฒนำในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบ ำบัดมลพิษทำงน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน และอุตสำหกรรมกำรผลิตน้ ำดื่ม 
งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกำรก ำจัดควำมกระด้ำงในน้ ำ 3 ชนิดได้แก่  แคลเซียม  แมกนีเซียม และเหล็ก  โดยใช้ 
เยื่อกรองนำโนชนิดโพลีเอไมด์  (HL4040FN, GE water and process technology)  ด ำเนินกำรทดลองแบบ
ระบบไหลตำมขวำง   สำรละลำยปรับควำมแรงของประจุเป็น   0. 01  โมลต่อลิตร  และปรับค่ำพีเอชของสำรละลำย
เป็น  7  ผลกำรทดลองพบว่ำเยื่อกรองแบบนำโนมีควำมสำมำรถ ในกำรก ำจัดแมกนีเซียม  แคลเซียม  และเหล็กอยู่
ในช่วงร้อยละ 81.29 , 83.92 และ 89.98  ตำมล ำดับ ส ำหรับผลของควำมกระด้ำงผสม (Mg2+ + Ca2+ + Fe2+)  
เยื่อกรองแบบนำโนมีควำมสำมำรถในกำรก ำจัดแมกนีเซียม  แคลเซียม  และเหล็ก ได้ร้อยละ  90.32, 86.99 และ 
96.84 ตำมล ำดับ  กำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำ ชนิดควำมกระด้ำงในน้ ำ (เหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม) ส่งผลต่อ
กำรลดลงของฟลักซ์สำรละลำยมีควำมแตกต่ำงกันกำรลดลงของ  ฟลักซ์สำรละลำยเรียงตำมล ำดับดังนี้  
 เหล็ก > แคลเซียม> แมกนีเซียม  ซึ่งสอดคล้องกับค่ำกำรก ำจัดโดยเยื่อกรองแบบนำโนเรียงตำมล ำดับดังนี้  
เหล็ก > แคลเซียม > แมกนีเซียม และควำมกระด้ำงผสมให้ฟลักซ์สำรละลำยให้ผลอยู่ระหว่ำงฟลักซ์ของ 
ควำมกระด้ำงเดี่ยว 

ค าส าคัญ : ควำมกระด้ำงในน้ ำ  เยื่อกรองแบบนำโน  กำรลดลงของฟลักซ์ 

mailto:supatpong.mj@gmail.com
mailto:s.sujeenun@gmail.com
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Influence of Water Hardness on Solution Flux Decline and Removal 
 by Nanofiltration Membrane 

Supatpong Mattaraj1*  Sujeenun Suntikul2 

1* Chemical Engineering  Faculty of Engineering  Ubon Ratchathani University   
2 Degree of Master of Engineering  Major in Environmental Engineering  Faculty of Engineering 

Ubon Ratchathani University   
* E-mail: supatpong.mj@gmail.com; s.sujeenun@gmail.com

Abstract 
  Nanofiltration (NF) has been increasingly interested over the past several years due to the 

development applications for treatment pollutants in surface and ground waters and industrial 
drinking water production. This research was to study the removal of  three  type of  hardness 
(Mg2+, Ca2+, Fe2+) in water using nanofiltration membrane tested under cross-flow filtration system 
with polyamide nanofiltration (HL4040FM, GE water and process technology). Solution condition 
was controlled with ionic strength of 0.01 M and solution pH of 7. Experimental results showed 
that nanofiltration membrane could remove magnesium, calcium, and iron of 81.29%, 83.92% and 
89.98%, respectively.   For the effect of mixed-ions hardness (Mg2+ + Ca2+ + Fe2+), nanofiltration 
membrane had the ability to remove  magnesium, calcium and  iron of 90.32%, 86.99% and 
96.84%, respectively. Experimental results revealed that the different types of water hardness (iron, 
calcium, and magnesium) caused significantly different in solution flux decline. Solution flux 
decline ranged as follows: iron > manganese > calcium > magnesium.  This corresponded to the 
removal efficiency of nanofiltration ranged as follows: iron > calcium > magnesium and mixed-
hardness solutions provided solution flux in the range of each single water hardness. 

Keywords :  Water Hardness, Nanofiltration, Flux Decline 
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ทัศนคติต่อน้ าด่ืมบรรจุขวดและพฤติกรรมการบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวด 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พิศิษฐ์  ช ำนำญนำ1 
1สำขำวิชำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ 

Email : Pisit_tcc_mk@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษำทัศนคติด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดของนักศึกษำมหำวิทยำลัย 

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่มีต่อน้ ำดื่มบรรจุขวด 2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อน้ ำดื่มบรรจุขวดของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 3. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่มีต่อน้ ำดื่มบรรจุขวด จ ำแนกตำมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่ำง 
คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 377 คน โดยใช้เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ  
ตำมควำมสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำทีแบบอิสระ และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 

ผลกำรวิจัย พบว่ำระดับทัศนคติด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มีต่อน้ ำดื่มบรรจุขวดของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอยู่ในระดับควำมส ำคัญมำก (𝑋= 3.91) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
มีด้ำนที่อยู่ในระดับควำมส ำคัญมำกอยู่ 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนผลิตภัณฑ์มีค่ำเฉลี่ย (𝑋= 3.91) ด้ำนรำคำ 
มีค่ำเฉลี่ย (𝑋= 3.99) ด้ำนช่องทำงกำรตลำดมีค่ำเฉลี่ย (𝑋= 3.98) และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (𝑋= 3.76( ) 
ส่วนพฤติกรรมกำรซื้อน้ ำดื่มบรรจุขวด พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ซื้อน้ ำดื่ มบรรจุขวดยี่ห้อคริสตัล 
โดยเหตุผลของกำรซื้อน้ ำดื่มยี่ห้อที่มีควำมนิยมคือคุณภำพของน้ ำดื่ม ส่วนเหตุผลในกำรซื้อน้ ำดื่มยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้  
มีควำมนิยมคือคุณภำพของน้ ำดื่ม กำรเลือกซื้อน้ ำดื่มบรรจขุวดมีกำรเลือกซื้อทุกวัน โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อจำกร้ำน
สะดวกซื้อ 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 พบว่ำ 
1. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่มีเพศแตกต่ำงกัน มีทัศนคติด้ำนส่วนผสมทำง

กำรตลำดในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนที่ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
2. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่มีคณะที่แตกต่ำงกัน มีทัศนคติด้ำนส่วนผสมทำง

กำรตลำดในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
3. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน มีทัศนคติ

ด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำนไม่แตกต่ำงกัน 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ พฤติกรรม น้ ำดื่มบรรจุขวด 
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The Attitude Towards Bottled Water And Consumption Behaviors Of Drinking Water 
Of Bansomdej Chaopraya Rajabhat University Students 

Pisit Chumnanna1 
1Lecturer in Marketing Program Faculty of Management Science Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

Email : Pisit_tcc_mk@hotmail.com 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study students’ attitude towards marketing mix 

of bottled drinking water at Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU), 2) to study BSRU 
students’ buying behavior for bottled drinking water, and 3) to compare BSRU students’ attitude 
towards marketing mix of bottled drinking water classified by personal information. The sample of 
377 students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University.  The sample was selected based on 
convenience sampling. The questionnaire was used as the research instrument to collect data. 
Data were analyzed by using frequency, percentage, standard deviation, independent t-test, and 
one-way ANOVA.  

The results of this study indicated that overall the respondents had a high mean score on 
attitude towards marketing mix of bottled drinking water (x ̄ = 3.91). When individual aspects were 
considered, four aspects with high mean score were product (x ̄ =3 . 9 1 ), price (x ̄ =3 . 9 9 ), place 
(x ̄ =3 .98 ), and promotion (x ̄ = 3. 76). In terms of buying behavior for bottled drinking water, it was 
found that the respondents mostly bought Crystal drinking water; their reason of buying popular 
brand was the quality; their reason of buying other unpopular brands was the quality; they bought 
bottled drinking water every day; they bought bottled drinking water through a convenience store. 

The results of hypothesis testing with a given statistical significance level of 0.05 showed 
as below.  

1. The respondents with different gender had indifferent attitude towards marketing mix in
both overall and individual aspects, rejecting the established hypothesis. 

2. The respondents with different faculty had different attitude towards marketing mix in
both overall and individual aspects with a statistical significance level of 0.05. 

3. The respondents with different average monthly income had indifferent attitude towards
marketing mix in both overall and individual aspects. 

Keywords :  Attitude, Bottled Water, Consumption Behaviors 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6: 
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์

ศิรินันท์  สีสรรค1์ และ สุภำพร พรไตร2* 
1หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์ศึกษำ) คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี  

2ภำควิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
*E-mail: supaporn.p@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบกำรลงมือปฏิบัติบนฐำนกำรสืบเสำะ

วิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรจ ำลองดีเอ็นเอ และศึกษำประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัย
ประกอบด้วย กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรน ำ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 
ซึ่งได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 42 คน เก็บข้อมูลจำกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 7 ข้อ และ 2) ใบงำน กิจกรรมกำรเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 5 ขั้น ขั้นที่ 1 
นักเรียนจดจ่อกับค ำถำมที่จะน ำไปสู่กำรสืบเสำะ ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้ำงเป็นหลักฐำนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ค ำถำมโดยใช้กิจกรรมกำรลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้ำงค ำอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์จำกประจักษ์พยำน ขั้นที่ 4 
นักเรียนเชื่อมโยงค ำอธิบำยไปยังองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสำรและโต้แย้งแสดงเหตุผล
สนับสนุนผลกำรค้นพบของตนเอง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กิจกรรมกำรเรียนรู้นี้มีค่ำประสิทธิภำพ (E1/E2) และค่ำดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ำกับ 82.78/81.29 และ 0.7556 ตำมล ำดับ นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 75.56 (<g> = 0.7556) จัดเป็นควำมก้ำวหน้ำในระดับสูง และนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จำกระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์  (23.47%) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (81.29%) ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(p < .05)  

ค าส าคัญ  : กำรจ ำลองดีเอ็นเอ  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  กิจกรรมกำรลงมือปฏิบัติ  กำรสืบเสำะวิทยำศำสตร์   
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The Development Of DNA Replication Learning Achievement For Grade 12 Students: 
Hands-On Science Inquiry-Based Activity 

Sirinan Seesun1 and  Supaporn Porntrai  2,3* 
1Master Degree of Science (Science Education), 2 Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2 Degree of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University   
*E-mail: supaporn.p@ubu.ac.th

Abstract 
This research aims to develop hands-on science inquiry-based learning activity in the topic 

of DNA Replication and study its efficiency and effectiveness. Research methodology composed of 
developing learning activity and achievement test, and introducing the activity to the sample which 
composed of 42 grade 1 2 students. Data were collected from pre- and post- academic 
achievement test which was 7 items of 4 multiple choices test, and work sheets. This activity was 
comprised of 5 steps; step 1, student engages in scientifically oriented questions; step 2, student 
gives priority to evidence in responding to question using hands-on activity; step 3, student 
formulates explanations from evidence; step 4, student connects explanations to scientific 
knowledge; step 5, student communicates and justifies explanation. The results showed that, the 
efficiency (E1/E2)  and effectiveness (E.I.) of this activity were 82.78/81.29 and 0.7556, respectively. 
The students’ learning progression was 75.56% (<g> = 0.7556), categorized as a high gain level. The 
students improved their pre-academic achievement from a low level ( 23.47%) to an excellent 
level for post-academic achievement ( 81.29%) which was a statistically significant increasing 
(p<0.05).  

Keywords: DNA Replication, Academic Achievement, Hands-on Activity, Science Inquiry 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องต่อมใต้สมองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5: 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  

ยำมีละห์ ด ำเต๊ะ1 และสุภำพร พรไตร2,3*  
1หลักสูตรวิทยำศำสตร์ศึกษำ 2ภำควชิำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ และ 3หน่วยวิจัยและนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตรศ์ึกษำ 

คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
*E-mail: supaporn.p@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเกมบนฐำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์เรื่อง 

ต่อมใต้สมอง และศึกษำประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย กำรพัฒนำกิจกรรม
กำรเรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ  
ปีที่ 5 จ ำนวน 34 คน เก็บข้อมูลจำกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ ำนวน 7 ข้อ และ 1) ใบงำน กิจกรรมกำรเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 5 ขั้น ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับค ำถำม
ที่จะน ำไปสู่กำรสืบเสำะ ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้ำงเป็นหลักฐำนที่เกี่ยวเนื่องกับค ำถำมโดยใช้เกมในกำร 
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้ำงค ำอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์จำกประจักษ์พยำน ขั้นที่ 4 นักเรียนเชื่อมโยง
ค ำอธิบำยไปยังองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ขั้นที่  5 นักเรียนสื่อสำรและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุน 
ผลกำรค้นพบของตนเอง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กิจกรรมกำรเรียนรู้นี้มีค่ำประสิทธิภำพ (E1/E2) และค่ำดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) เท่ำกับ 80.00/81.93 และ 0.7014 ตำมล ำดับ นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.14 
(<g> = 0.7014) จัดเป็นควำมก้ำวหน้ำในระดับสูง และนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกระดับต่ ำกว่ำ
เกณฑ์  (39.50%) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (81.93%) ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p < .05)  

ค าส าคัญ  : ต่อมใต้สมอง  ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน  เกม  กำรสืบเสำะวิทยำศำสตร์  
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The Development of Pituitary Gland Learning Achievement for Grade 11 Students: 
 Game Science inquiry-Based Activity

Yamilah Damteh 1 and Supaporn Porntrai 2* 
1Master Degree of Science (Science Education), Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University   
*E-mail: supaporn.p@ubu.ac.th

Abstract 
This research aims to develop game inquiry-based learning activity in the topic of pituitary 

gland and study its efficiency and effectiveness. Research methodology composed of developing 
learning activity and achievement test, and introducing the activity to the sample which composed 
of 34 grade 11 students. Data were collected from pre- and post- academic achievement test which 
was 7 items be composed of four choices test, and worksheets. This activity was comprised of 5 
steps; step 1, student engages in scientifically oriented questions; step 2, student gives priority to 
evidence in responding to question using games; step 3, student formulates explanations from 
evidence; step 4, student connects explanations to scientific knowledge; step 5, student 
communicates and justifies explanation. The results showed that, the efficiency (E1/E2) and 
effectiveness (E.I.) of this activity were 80.00/81.93 and 0.7014, respectively. The students’ learning 
progression was 70.14% (<g> = 0.7014), categorized as a high gain level. The students improved 
their pre-academic achievement from a low level (39.50%) to an excellent level for post-academic 
achievement (81.93%) which was a statistically significant increasing (p<0.05).  

Keywords: Pituitary Gland, Academic achievement, Game, Science inquiry 
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แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน: 
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

วศิน  โกมุท1* 

1 สำขำสังคมศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
*E-mail : wasin.k@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
หน่วยงำนรัฐท ำหน้ำที่หลักในกำรจัดกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน 31  จังหวัด โดยจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ

แห่งชำติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519)  เป็นแผนฉบับแรกที่เน้นกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยเน้น
พื้นที่ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่นกันดำร แต่ยังไม่ให้ควำมส ำคัญของควำมแตกต่ำงหลำกหลำยเชิงพื้นที่ ในปี 2560  
กระทรวงศึกษำธิกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน  (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
ด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดนให้มีคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดน พื้นที่จังหวัด
อุบลรำชธำนีและจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ (1) กำรจัดกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนประสบปัญหำที่คล้ำยคลึงกัน 5 ด้ำน 
ได้แก่ ปัญหำด้ำนบุคลำกร ปัญหำวิชำกำร ปัญหำงบประมำณ ปัญหำผู้เรียน  ปัญหำวิธีกำรเรียนกำรสอน (2)  ปัจจัย
ที่ช่วยส่งเสริมให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ คือ อุปกรณ์หรือสื่อกำรสอน กำรจัดนโยบำยหรือกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอ  คุณภำพของครูผู้สอน  และควำม
ร่วมมือจำกครอบครัว (3) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คือ กำรก ำหนดหลักสูตร กำรวัด
และประเมินผลที่เหมือนกัน ภำระงำนของครูที่มำกเกินไป และกำรขำดแคลนด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้
พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ชำยแดนช้ำกว่ำนักเรียนในพื้นที่ปกติ (4) ควำมสอดคล้องของนโยบำยกับ
กำรปฏิบัติงำนจริง  พบว่ำกำรสั่งกำรนโยบำยไม่ให้ควำมส ำคัญควำมแตกต่ำงของบริบทแต่ละพื้นที่ ศักยภำพของ
สถำนศึกษำและควำมพร้อมของผู้เรียน  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำจำกส่วนกลำงมีมำกเกินไปเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับ
ครู และหลำยนโยบำยมีกำรสั่งกำรแต่ไม่จัดสรรงบประมำณมำให้สถำนศึกษำ  (5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร
จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในพื้นที่จั งหวัดชำยแดน  ประกอบด้วย  กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  กำรจัดสรร
งบประมำณที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของบริบทพื้นที่ของสถำนศึกษำ  ควำมพร้อมและศักยภำพของสถำนศึกษำ  
กำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร  กำรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อกำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอกับผู้เรียนทุกคน และกำร
พัฒนำสื่อกำรสอนส่วนกลำง ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  )องค์กำรมหำชน(  ควร
ทบทวนกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในทุกระดับ โดยให้ควำมส ำคัญกับวัตถุประสงค์ในกำรจัด
กำรศึกษำแต่ละระดับที่มีควำมหลำกหลำย  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

ค าส าคัญ  : กำรศึกษำ  จังหวดัชำยแดน  คุณภำพกำรศึกษำ  อุบลรำชธำนี  ศรีสะเกษ   
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tudy of Guidelines for the Improvement Access to the Quality Education in the SThe 
inceBordering Provinces: the Case Study of Ubon Ratchathani and Si Saket Prov  

Wasin Komut1*  
1 Department of Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : wasin.k@ubu.ac.th

Abstract 
The government played the important role for educational provision in 31 bordering 

provinces. The government set up the National Education Development Plan No. 3 (1972 - 1976) 
as the first plan to promote educational equality, with emphasis on regional and outreach areas. 
The government adopted the context of urbanization to identify the ability to access to the quality 
education, but failed to take into account the spatial diversity. In 2017, the Ministry of Education 
developed the bordering areas’ education development program (2016-2021) to serve as a 
guideline for the development of education in bordering areas. Regarding the educational 
management in the bordering provinces of Ubon Ratchathani and Si Saket, it was found that (1) 
there were similar problems in 5 following aspects: personnel, academic matters, budget, 
learners/students, and teaching methods. (2) factors, affecting the quality of education 
improvement were the equipment or instructional media, the student-centred learning policy, the 
proper budget allocation, the quality of teachers, and cooperation of the students’ families (3) The 
factors, obstructing the quality of education development were the sole curriculum with similar 
measurement and evaluation, the excessive workload of teachers, a lack of teaching media. As a 
result, the learning development of students in the bordering areas was slower than the students 
in the general areas. (4) The consistency of the policy with the implementation, in other words, 
the policies had to be brought to the implementation without the consideration of the differences 
of context in each area, the potential of the school, and the readiness of students. It was also 
found that there were too many policies from the central offices, adding the burden on teachers. 
Most policies were brought to implementation without budget allocation. (5) Policy 
recommendations for upgrading the quality of education in bordering provinces are that the 
government should attach the importance to the teacher, and allocate budget by taking into 
account the differences in the context of the school areas. Readiness and potential of the 
educational institutions should be recognized. The development of academic quality. Teaching 
materials should be properly provided to all learners, and the central teaching media should be 
created to support the operation of all schools. The Office of Standards and Quality Assessment 
(Public Organization) should review the achievement of learners at all levels, by placing the 
importance on the purpose of managing diverse levels of education and the desirable 
characteristics of the learner.  

Keywords  :  ationEduc , Bordering Provinces, Quality Education,  Ubon Ratchathani , Si Saket  



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

101 

ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปริวัฒน์  จันทร์ทรง1 อรอนงค์ วงค์ค ำ2   ชูไท  วอทอง3  และ อภินันท์  ศรีศิร4ิ 
1 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป คณะนติิศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

2 นักศึกษำ ชั้นปีที ่4 คณะนิติศำสตร ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
3 นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
4 รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

E-mail : phariwat@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำควำมต้องกำรศึกษำต่อหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

จำกนักศึกษำสำขำนิติศำสตร์ ที่ศึกษำในชั้นปีสุดท้ำยและมีแนวโน้มที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
จ ำนวน 129 คน เพื่อน ำไปวำงแผนเปิดหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิตในอนำคต โดยกำรส ำรวจข้อมูลด้ำนเพศ อำยุ 
ชั้นปี สำขำที่สนใจ กำรสนับสนุน รูปแบบกำรวำงแผนศึกษำต่อ ช่วงเวลำที่สะดวกในกำรศึกษำต่อ ภำษำที่ถนัด 
แผนกำรศึกษำ แหล่งทุน ปัจจัยที่ท ำให้สนใจศึกษำต่อ รวมถึงช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร  เก็บข้อมูลโดยใช้  
แบบส ำรวจประเภทตัวเลือก สถิติที่ใช้วิเครำะห์ คือ ค่ำ ร้อยละ และฐำนนิยม  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนจำกครอบครัวให้ศึกษำต่อ โดยสนใจ
สำขำกฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับสำขำกฎหมำยมหำชน รองลงมำเป็นสำขำกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ  ส่วนใหญ่สะดวกในช่วงวันหยุดรำชกำร ซึ่งไม่มีปัญหำเรื่องค่ำลงทะเบียน ด้ำนแผนกำรเรียนจ ำนวน 
113 คน เลือกแผน ก วิทยำนิพนธ์ เพื่อเหตุผลกำรประกอบอำชีพทำงรำชกำรและสถำบันกำรศึกษำ  ในบทควำม
ฉบับนี้จึงเสนอแนะให้คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วำงแผนเปิดหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิ ต 
ตำมควำมต้องกำรต่อไป 

ค าส าคัญ  : ควำมต้องกำร  ศึกษำต่อ  นิติศำสตรมหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
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Need for Further Study Master of Law Program Faculty of Law, 
Ubon Ratchathani University 

Phariwat  Junsong, Onanong  Wongkham, Choothai  Wotong and Apinan  Srisiri 
Faculty of Law, Ubon Ratchathani University 

E-mail : phariwat@hotmail.com 

Abstract 
The purpose of this study was to find out students’ need for study in Master of Law 

Program, Faculty of Law, Ubon Ratchathani University. Finding would be used for preparation of 
Master of Law Program. Participants were 129 law students who were studying in the last year and 
would graduate in academic year 2016.  Research instrument was questionnaire. The questionnaire 
consisted of sex, age, interested field, supporter, study plan, comfortable time for study, fluent 
language, plans, scholarship source, study motivation including to channel to follow information. 
Percentage and Mode were used for data analysis.  

The finding indicated that most participants were supported by family for study. The 
interested fields were Criminal and Justice Law which was similar to Public Law and International 
Law. The comfortable time for study was weekend (Saturday-Sunday). Most participants did not 
have any problems with tuition fee. 133 participants chose Plan ก because of preparation to work 
in government official and educational institution. The finding was probably used for preparing 
Master of Law Program, Faculty of Law, Ubon Ratchathani University.           

Keywords : Need, Further Study, Master of Law Program, Ubon Ratchathani University 
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การธ ารงอัตลกัษณ์ความเปน็ชาติและการต่อรองทางสังคมผ่านศาสนา 
ของแรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมาร์ในจังหวัดอุบลราชธาน1ี 

รุจิรำ เทียนหอม2   และ ณัฏฐ์ชวลั โภคำพำนิชวงษ3์*
2บัณฑิตหลักสูตรกำรพัฒนำสังคม คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี

3อำจำรย์สำขำสังคมศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี 
*E-mail : attamasan@yahoo.com

บทคัดย่อ 
กำรเกิดขึ้นของชุมชนแรงงำนข้ำมชำติชำวเมียนมำร์ขนำดใหญ่ในจังหวัดอุบลรำชธำนีในช่วงรำว 4-5 ปีมำนี้ 

ไม่เพียงก่อให้เกิดแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ/ชำติพันธุ์แก่ผู้คนในพื้นที่ หำกแต่กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมผ่ำนกิจกรรม
ศำสนำของพวกเขำอย่ำงเด่นชัดยังก่อให้เกิดควำมสนใจแก่ชุมชนโดยรอบ บทควำมนี้ศึกษำกำรก่อรูปกิจกรรม 
ทำงศำสนำ กำรธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นชำติ และกำรต่อรองทำงสังคมผ่ำนกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำของแรงงำน
ชำวเมียนมำร์ที่ เข้ำมำท ำงำนในอ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม กำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำช่วยให้แรงงำน
ชำวเมียนมำร์ธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นชำติของตนเองผ่ำนกำรรักษำวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่บ้ำนเกิด  
ศำสนำยังเป็นเครื่องมือในกำรปรบัตัวและต่อรองทำงสังคมที่ช่วยใหพ้วกเขำได้รบัควำมยอมรบัจำกคนทอ้งถิ่นมำกขึน้ 
และช่วยยึดโยงชุมชนแรงงำนข้ำมชำติที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ 

ศัพท์ส าคัญ : แรงงำนข้ำมชำติ  แรงงำนอพยพชำวเมียนมำร์  ศำสนำ  อัตลักษณ์ควำมเป็นชำติ  กำรต่อรองทำงสังคม 

1 ปรับปรุงและพัฒนำจำกรำยงำนกำรศึกษำอิสระเรื่อง กำรธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นชำติและกำรต่อรองทำงสังคมผ่ำนศำสนำของแรงงำน 
ข้ำมชำติชำวเมียนมำร์ในจังหวัดอุบลรำชธำนี  ของ รุจิรำ เทียนหอม หลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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Maintaining The National Identity And Social Negotiation In Religious Among 
Myanmar Migrant Workers in Ubon Ratchathani Province 

Rujira Thianhom2   and Nattchawal Pocapanishwong3* 

2Graduate in Social Development, Liberal Arts Faculty, Ubon Ratchathani University 
3Lecturer, Social Science, Liberal Arts Faculty, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: attamasan@yahoo.com

Abstract 
The emergence of large community migrant workers from Myanmar in Ubon Ratchathani 

province during the 4-5 years, not only contributes to the racial/ethnic difference for people in the 
area. But their cultural expression through religious activities apparently also caused attention to 
the surrounding community. This article studies the formation of religious activities; the maintaining 
of national identity; and the social negotiation of Myanmar migrant workers in Warin-Chamrap, 
Ubon Ratchathani. The study used qualitative research with in-dept interview and participatory 
observation. The researchers found that the religious activities allow Myanmar migrant workers to 
preserve their national identity through way of life and religious cultural traditions of their 
homeland. Moreover, religious is also a tool for adaptation and social negotiation help them get 
accepted by the local people. As well as, to help secure migrant communities with different ethnic 
diversity. 

Keywords : Transnational Workers, Myanmar Migrant Workers, Religious, National Identity, Social 
Negotiation 



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

105 

ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

นิดำริน จุลวรรณ1* 
1สำขำวิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

*nidarin_ju@hotmail.com

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยเรื่อง “ค ำลงท้ำยในภำษำถิ่นใต้ : กรณีศึกษำอ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ” มีจุดประสงค์ใน

กำรศึกษำเพื่อจ ำแนกค ำลงท้ำยในภำษำถิ่นใต้ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ ตำมจุดประสงค์ใน 3 ประเด็น คือ 
จุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ทรำบ   ถำมเพื่อตอบ และบอกเพื่อท ำโดยอำศัยปัจจัยทำงสังคมด้ำนเพศ สถำนภำพของผู้พูด
และควำมสนิทสนมของผู้พูดเป็นเกณฑ์รวมทั้งศึกษำองค์ประกอบและหน้ำที่ของค ำลงท้ำยในอ ำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลำ  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยกำรบันทึกเสียงกำรสนทนำของผู้บอกภำษำหลัก และผู้บอกภำษำเสริม จำกนั้นผู้วิจัย
น ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำศึกษำ โดยมุ่งศึกษำค ำลงท้ำยเฉพำะภำษำพูดเท่ำนั้น ไม่น ำข้อมูลภำษำเขียนมำศึกษำ เมื่อได้
ข้อมูลภำคสนำมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน ำบทสนทนำที่บันทึกเสียงมำถ่ำยถอดเสียง และบันทึกด้วยสัทอักษร และ 
น ำค ำลงท้ำยที่ได้บันทึกมำตรวจสอบกับผู้บอกภำษำหลักเพื่อคัดเลือกค ำลงท้ำยถิ่นใต้ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลำ ในประเด็นกำรจ ำแนกกำรใช้ค ำลงท้ำย กล่ำวคือ ค ำลงท้ำยที่มีจุดประสงค์แจ้งเพื่อทรำบ, ถำมเพื่อตอบและ
บอกเพื่อท ำ รวมทั้งสอบถำมข้อมูลกำรใช้ค ำลงท้ำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับปัจจัยทำงด้ำนเพศ, สถำนกำรณ์และ  
ควำมสนิทสนมของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลค ำลงท้ำยที่มีควำมชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ค ำลงท้ำยในภำษำถิ่นใต้ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำมีทั้งหมด 21 ค ำ จ ำแนก 
ตำมจุดประสงค์ 3 ประเด็น คือ ค ำลงท้ำยจ ำนวน 6 ค ำปรำกฏท้ำยประโยคแจ้งเพื่อทรำบ, ค ำลงท้ำยจ ำนวน 11 
ค ำปรำกฏท้ำยประโยคถำมเพื่อตอบและค ำลงท้ำยจ ำนวน 6 ค ำปรำกฏท้ำยประโยคบอกเพื่อท ำ 

กำรเลือกใช้ค ำลงท้ำยในภำษำถิ่นใต้ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ ขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์กับลักษณะ 
ทำงสังคมดังกล่ำวเพื่อให้ได้ข้อมูลค ำลงท้ำยที่มีควำมชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด คือ เพศของผู้พูด สถำนภำพ
ของผู้พูดและเรื่องควำมสุภำพ   

ค าส าคัญ :   ค ำลงท้ำย  ภำษำถิ่นใต ้
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Final Particles In Sount Dialet : A Case Study Of Satingphra District, Songkhal Province 

Nidarin  Junlawan1* 
1Department of Thai Language, Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University 

* E-mail : nidarin_ju@hotmail.com

Abstact 
Research "Words in the Southern dialect: A Case Study in Sathing Phra District Songkhla is 

intended for the purpose of informing, answering, and telling. Sexuality is based on gender. The 
speaker's attitudes and intimacy as well as the study of the composition and function of the ending 
in Sathingphra District, Songkhla Province. 

The researcher collected data by recording the conversation of the main language 
speakers. And language speakers Then the researcher took that information to study. The only 
language spoken only. No written language study. Once the field information is complete. The 
researcher used the voice recorder to transcribe the voice. And save with phonetic And the words 
that are recorded to check with the main language speakers to select the end of the southern end 
of Sathing Phra District, Songkhla. In the issue of classification, the use of the ending, ie the ending 
with the purpose of informing, answering and telling to do. Include inquiries about the use of 
endings that are relevant to the sexual factors, situations and intimacy of the user. To get accurate 
and accurate ending information. 

The research found that The ending in Southern dialect, Sathing Phra district, Songkhla 
province. There are 21 words, 3 definitions, 6 last words, 6 ending words, 6 questions and 6 words. 
I do not know what to do. 

The terminology used in the Southern dialect of Sathingphra District, Songkhla 
Province, is based on the relationship with the social characteristics to obtain the most accurate 
and complete endings. And politeness 

Keywords : The Ending,  Southern Dialects 
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บทบาทของวดัในจังหวัดราชบุรีในฐานะสือ่ชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิน่ 

วนิดำ ตรีสวัสดิ์1* 

1สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จังหวัดรำชบุรี   
*E-mail :  wtreesawas@hotmail.com

บทคัดย่อ 
ประชำกรจังหวัดรำชบุรีส่วนใหญ่นับถือพุทธศำสนำ มีวัดจ ำนวนมำกถึง 422 แห่ง วัดแต่ละแห่งเป็นที่  

รวมของภูมิปัญญำท้องถิ่น เหมำะที่จะใช้เป็นสื่อชุมชน กำรวิจัยเรื่องนี้จึงศึกษำบทบำทของวัดและหำแนวทำง
ส่งเสริมบทบำทของวัดในจังหวัดรำชบุรีในฐำนะสื่อชุมชนเพื่อกำรแบ่งปันภูมิปัญญำท้องถิ่น ใช้วิธีวิจัยแบบผสำนวิธี 
วิธีกำรเชิงปริมำณใช้แบบสอบถำมจ ำนวน 400 ชุด ถำมควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับบทบำทของวัด 
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำร้อยละ และค่ำควำมถี่ และวิธีกำรเชิงคุณภำพใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในวัด วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวิจัย
บทบำทของวัดในฐำนะสื่อชุมชนเพื่อกำรแบ่งปันภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ บทบำทที่กระท ำเป็นอันดับที่ 1 คือ 
วัดติดป้ำยสุภำษิตให้ข้อคิดในกำรด ำเนินชีวิต (ร้อยละ 71.50) บทบำทที่ไม่ได้กระท ำเป็นอันดับที่ 1 คือ วัดจัดพื้นที่
ให้ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ (ร้อยละ 41.80) และบทบำทที่ไม่แน่ใจว่ำกระท ำหรือไม่กระท ำเป็นอันดับที่ 1 
คือ กำรใช้พื้นที่ของวัดจัดประชุมของหน่วยงำน/ของชุมชนท ำให้ผู้เข้ำร่วมแบ่งปันภูมิปัญญำท้องถิ่นได้ (ร้อยละ 39.80) 
ส ำหรับแนวทำงส่งเสริมบทบำทของวัดในฐำนะสื่อชุมชนเพื่อกำรแบ่งปันภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ กำรน ำ  
พุทธศำสนำมำเป็นหลักในกำรส่งเสริม กำรจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นระบบ กำรจัดอบรมเยำวชน 
ในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสอดแทรกภูมิปัญญำท้องถิ่นขณะพำผู้มำเยี่ยมเยียนเข้ำชมวัด จำกผลกำรวิจัย 
หน่วยงำน เช่น วัดต่ำง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ำองค์ควำมรู้ใช้เป็นสำรสนเทศส่งเสริมและพัฒนำบทบำท
ของวัดตำมยุทธศำสตร์ของจังหวัดรำชบุรีในกำรน ำกิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
มำใช้ยกระดับสังคม คุณธรรม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

ค าส าคัญ  : บทบำทของวัด  สื่อชุมชน  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
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The Roles of Temples in Ratchaburi Province: The Performance 
of Media Community for Local Wisdom Sharing 

Wanida Treesawat1*  
1Communication Arts Program, Faculty of Management Sciences, Muban Chom Bueng Rajabhat University, 

*E-mail : wtreesawas@hotmail.com

Abstract 
  The majority of people in Ratchaburi Province were Buddhist. There were 422 temples 

where collected local wisdom. Each temple was that combines of local wisdom and could be as 
a media community. This research aimed to study the temples’ role, and initiate a guideline to 
promote the temples’ role as the performance of media community for local wisdom sharing in 
Ratchaburi province. The research was mixed method. The quantitative method was used 
questionnaires for collecting the opinions on the temples’ role of 400 people, and analyzed by 
percentage and frequency. In-depth interview the involving people and non-
participant observation about temples’ activities, were used in the qualitative method and 
analyzed by content analysis. The findings of the temples’ role as the performance of media 
community for local wisdom sharing revealed that the first rank of doing role was that there were 
proverb for teaching the way of life (71.50%). The first rank of non-doing role was that there were 
temples’ area for providing career knowledge (41.80%). The first rank of uncertain role was that 
using temples’ area for setting the organizations meeting and the communities meeting on various 
occasions, which participants could share local wisdom (39.80%). The guidelines to promote the 
temples’ role as media community for local wisdom sharing were using Buddhism to promote 
temples’ role, storing of local wisdom informations systematically, and training community youth 
to be young guides, whom had told their local wisdom to tourists. From the results, various 
organizations like temples, local organizations, had used knowledge as information for promoting 
and developing the temples’ role based on the strategy of Ratchaburi province. That strategy was 
raising social, moral and community strengths by religious activities, culture, tradition and local 
wisdom.  

Keywords  :  The Role of Temple, Media Community, Local Wisdom 

mailto:wtreesawas@hotmail.com2
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บทคัดย่อ 
  งำนวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำอัตลักษณ์ไทยทรงด ำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผลิต

ภำพยนตร์โฆษณำเพื่อสื่อสำรอัตลักษณ์ไทยทรงด ำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้ำนดอน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ จำกเอกสำร (Document Analysis) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) และใช้แนวคิดกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และ 
กำรสื่อสำรกำรตลำด กลวิธีกำรเล่ำเรื่องภำพยนตร์ และแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน   

  ผลกำรวิจัยพบว่ำ อัตลักษณ์ของไทยทรงด ำ มีวิถีชีวิตในปัจจุบันไทยทรงด ำก็ยังคงท ำเกษตรกรรมและเริ่มมี
ฟื้นฟูกำรทอผ้ำแบบโบรำณ อัตลักษณ์ด้ำนกำรแต่งกำย  ปัจจุบันสวมใส่เสื้อผ้ำแบบชำวไทยทั่วไป อดีตนิยมสวมใส่ 
ด้วยเสื้อผ้ำสีด ำ มีเสื้อผ้ำส ำหรับใช้ในชีวิตประจ ำวันและเสื้อผ้ำส ำหรับงำนพิธีกรรม อัตลักษณ์ด้ำนพิธีกรรมมีควำม
เกี่ยวข้องกับ “ผี” คือกำรไหว้ผีบรรพบุรุษ แสดงควำมสำมัคคีและควำมกตัญญู ด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร ภำษำไทย
ทรงด ำใช้สื่อสำรกันในหมู่ของคนไทยทรงด ำแต่เมื่อสื่อสำรกับคนภำยนอกจะสื่อสำรด้วยภำษำไทย ดังนั้น  เมื่อได้
ข้อมูลด้ำนอัตลักษณ์แล้วต้องใช้เครื่องมือด้ำนกำรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกำรสื่อสำรกำรตลำด เพื่อน ำเสนอและ
สื่อสำรอัตลักษณ์ไทยทรงด ำด้ำนกำรเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนค่อนข้ำงเข้มแข็ง มีคุณค่ำของ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น หลังจำกได้ข้อมูลด้ำนอัตลักษณ์แล้วจึงน ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปออกแบบ  
ผลิตภำพยนตร์โฆษณำ 

  กำรผลิตภำพยนตร์โฆษณำเพื่อสื่อสำรอัตลักษณ์ของชำติพันธุ์ไทยทรงด ำ ต.บ้ำนดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 
จะเน้นไปในทำงกำรใช้กลวิธีกำรเล่ำเรื่องดังนี้ โครงเรื่อง (Plot) จะเน้นกำรสร้ำงเรื่องรำวที่ถ่ำยทอดอัตลักษณ์ของ
ไทยทรงด ำที่ถ่ำยทอดวิถีชีวิตเน้นควำมสนุกสนำน แก่นเรื่อง (Theme) มุมมองควำมงำมของวิถีชีวิตไทยทรงด ำ
สื่อสำรผ่ำนภำพด้วยวิธีกำรทำงภำพยนตร์ ถ่ำยทอดอัตลักษณ์ภำยในสู่ภำยนอกชุมชน ควำมขัดแย้ง (Conflict) 
ไม่น ำเสนอมุมมองควำมขัดแย้ง ตัวละคร (Character) คนแก่ ผู้น ำชุมชน และเยำวชนในชุมชน ฉำก (Setting) 
น ำเสนอฉำกที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชุมชน  (Symbol) กำรเลือกใช้โทนสีใกล้เคียงสีธรรมชำติ มุมกล้องและระยะภำพ 
ที่สะท้อนอำรมณ์ของตัวละครผ่ำนภำพยนตร์โฆษณำ กำรใช้ดนตรีแบบร่วมสมัย และมุมมองในกำรเล่ำเรื่อง (Point 
of view) มุมมองในกำรเล่ำเรื่องจำกคนในชุมชนไทยทรงด ำ สื่อสำรไปยังให้คนทั่วไปให้ได้รับรู้อัตลักษณ์ของคน  
ชำติพันธุ์ไทยทรงด ำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้ำนดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ค าส าคัญ  : ภำพยนตร์โฆษณำ  อัตลักษณ์ไทยทรงด ำ  กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Advertising Film to Communicate Thai Song Dam Cultural Tourism Identity in 
Ban Don Sub-district, U Thong  District, Suphan Buri Province 

Patchanee Sanchai1*  
1 Film and Digital Media Program, Faculty of management science, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

*E-mail : khingpatcha19@gmail.com

Abstract 
The objectives of this research were to study Thai Song Dam identity on cultural tourism 

and to produce advertising film to communicate Thai Song Dam identity on cultural tourism in Ban 
Don Sub-district, U Thong District, Suphan Buri Province. This study was a qualitative research 
through document analysis, in-depth interview, and focus group. This study explored the concepts 
of identity communication, strategic management and marketing communication, storytelling 
strategy and community participation. 

The results of this study indicated that in terms of identity, presently Thai Song Dam ethic 
group still does agriculture and begins to recover traditional weaving. For costume identity, Thai 
Song Dam ethic group wears general clothes, though historically wore black clothes. They own 
clothes for daily use and ceremony purpose. In terms of ceremony identity, Thai Song Dam ethic 
group has the “Ghost” related ceremony that is the ceremony for ancestor worship expressing the 
unity and gratitude. In terms of language and communication, they use Thai Song Dam language 
for internal communication. However, they use Thai language when communicating with outsiders. 
Thus, from identity data collected strategic management and marketing communication tools are 
required to present and communicate Thai Song Dam identity as an ethnic group with a 
strengthening community identity, locally valuable and unique culture. After identity data were 
collected, advertising film was then produced.   

The production of advertising film to convey Thai Song Dam identity on cultural tourism in 
Ban Don Sub-district, U Thong District, Suphan Buri Province focused on storytelling strategy as 
follows. Plot focused on creating funny story that conveyed the Thai Song Dam identity. Theme 
was the beautiful way of life of Thai Song Dam via film, conveying internal identity to external 
scope. The advertising film did not present the conflict between the characters such as community 
leaders and youths. For the setting, the film presented the setting that showed community way of 
life as symbol. The film chose natural color tones. Camera angle and distance focused on the 
character’s emotion via the film using contemporary music. The point of view was the perspective 
of local people in Thai Song Dam that communicated the dethails to general people to aware of 
Thai Song Dam identify on    cultural tourism in Ban Don Sub-district, U Thong  District, Suphan Buri 
Province. 

Keywords: Advertising Film, Thai Song Dam Identity, Cultural Tourism 
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การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
 

จิระพงษ์ วรรณสทุธ1ิ และ ปวีณา ค าพุกกะ2   
1นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
E-mail : phongutc@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มีต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ จ านวน 415 คน 
เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ แบบสอบถามโดยมีความเชื่อมั่นที่ 0.92 - 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ได้ร้อยละ 71  

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ  สนิค้าออนไลน์  เฟซบุ๊ก ไลฟ์  การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 
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Purchasing Decision On Online Products Through Facebook Live 

Jiraphong Wannasut1*and Paweena Khampukka2*   
1Graduate student, Master of Business Administration   

Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University 
 2Assistant Professor Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University 

E-mail : phongutc@gmail.com 

Abstract 
The purpose of this research was to study the influence of technological innovations 

adoption on purchasing decision making in online products through Facebook Live. The samples 
were 415 people. Who had experience of purchasing products through Facebook Live. The research 
instrument was the questionnaire with a reliability of 0.92 - 0.94. The statistics used in data analysis 
consisted of frequency, mean, standard deviation and Simple Linear Regression Analysis. 

The research results show that the adoption of technological innovations significantly affect 
the purchasing decision on online products through Facebook Live at the statistical level of 0.01. 
This can illustrate alternation of the purchasing decision on online products through Facebook Live 
by 71 percent. 

Keywords  :   Purchasing Decision, Online Products, Facebook Live, Adoption of Technological 
        Innovations 
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การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธะเคมีในรายวิชาเคมี 1 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วิลาสินี สถิตเดชกญุชร1* และ จตุพล จันทร์ทิพย1์ 

1หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
*E-mail :   wilasinee.s@nrru.acth

บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยใช้แบบเรียนเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 20 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือก
แบบสุ่มเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบเรียนเสริมทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พันธะเคมี วิธีการทดลองท าโดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10  คน เรียนด้วยวิธีปกติ (กลุ่มที่ 1) และเรียน
ด้วยวิธีปกติควบคู่กับแบบเรียนเสริมทักษะ (กลุ่มที่ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่ามาตรฐานที  

   ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติควบคู่กับแบบเรียนเสริมทักษะ คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มที่ 1 และ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 และ 7.20 คะแนน ตามล าดับ คะแนนหลังเรียนของกลุ่ม 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ย 5.50 และ 
8.20 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าหลังเรียนของกลุ่มที่ 2 สูงกว่าหลังเรียน
ของกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค าส าคัญ  : วจิยัในชั้นเรียน  บทเรียนเสริมทักษะ  พันธะเคมี 
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The Development of Academic Achievement on the Topic of Chemical Bonding in 
402101 Chemistry 1 of Nakhon Ratchasima Rajabhat University Students in the First 

Semester of the Academic Year 2017 

Wilasinee Sathitdetkunchorn1* and Jatupol Juntip1 
 1Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

*E-mail :   wilasinee.s@nrru.acth

Abstract 
  This classroom action research aimed to compare the academic achievement in Chemistry 

1 on the topic of Chemical Bonding for the first year Home Economics Program students between 
the conventional lesson (Group1) and conventional with supporting skill lesson (Group 2) in both 
pre- and post-test scores. The results of t-test from the two groups were also compared.  

 The research found that the achievement of Chemical Bonding of First Year Students in 
Public Health With regular teaching and learning in combination with skill lesson. The pre-test 
scores for groups 1 and 2 were 7.50 and 7.20, respectively. The post-test scores for groups 1 and 
2 were 5.50 and 8.20, respectively. And when compared between achievement. After the study, 
the second group was significantly higher than that of the first group at the .05 level, which was in 
line with the assumptions. 

Keywords  :  Classroom Research, Skills Lesson, Chemical Bonding 
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การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร ์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เนน้แบบจ าลอง เรื่อง การระเหย ของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  

 
ณัฐนรี คณะเมือง1 และ ร่มเกล้า จันทราษี2*  

1 สาขาการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนเคมีระดับมธัยมปลาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* Email : romklao@kku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ที่ศึกษาในปีการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 28 คน ระเบียบวิธี
วิจัยเป็นแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ และ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การระเหย  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้นท าการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนาพื้นฐานซึ่ งแสดงผลเป็นร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า  
1) ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 82) 
หลังเรียนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 64 )   2) ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ 
ของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 86) หลังเรียนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 46)  3) ความสอดคล้อง
ระหว่างภาพวาดและข้อความมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 92) หลังเรียนอยู่ในระดับดี 
(ร้อยละ 49) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้เก็บข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองซึ่งแสดงปรากฏการณ์ในระดับมหภาค และข้อมูลที่เป็นภาพ 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งแสดง
ปรากฏการณ์ในในระดับจุลภาค รวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อความมโนมติมาใช้ในพิจารณาเพื่อประเมินและปรับปรุง
แบบจ าลอง ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาระดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น 
จึงสรุปว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง (MCIS) สามารถส่งเสริมความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 
 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง (MCIS)  ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์   
      การระเหย 
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A study of Grade 10 students’ Ability in Creating Scientific Model 
in Evaporation by Using Model-Centered Instruction Sequence 

Nutnaree Kanamuang 1 and Romklao Jantrasee 2* 
1 Science and Technology Education, Faculty of Education, Khon Kean University 

2 Science Education, Faculty of Education, Khon Kean University 
* Email: romklao@kku.ac.th

Abstract 
The purpose of this research was to study grade 10 students’ abilities in creating scientific 

models of evaporation using MCIS. Participants were 28 grade 10 students who studied at public 
high school in Khon Kaen province, in the second semester of 2017 academic year. This study used 
a mixed method research. Instruments are the scientific model creating ability test and lesson 
plans of evaporation. Data was collected from examination, which was before and after the 
instruction. Data was analyzed by basic descriptive static as a percentage. A creation of scientific 
models consist of two aspects which are a pictorial and conceptual model. Results were as follow: 
1) Pictorial models, in pretest students’ ability was at fair level (82%) and in posttest was at good
level (64%). 2) Conceptual models, in pretest students’ ability was at fair level (86%) and in posttest 
was at good level (46%). and 3) The relation between pictorial and conceptual models, in pretest 
students’ ability was at fair level (92%) and in posttest was at good level (49%).Because the MCIS 
could promote student to collect data from laboratory which was a macroscopic, data from 
pictures (2D) and videos (3D) which were a microscopic and data form texts. Students’ mean score 
in the pre-test was higher than post-test scores at .05 level of significance therefore, MCIS 
encourages student’s abilities in creating scientific models. 

Keywords  :  Scientific Model, Model-Centered Instruction Sequence (MCIS), Evaporation 

mailto:romklao@kku.ac.th


รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

117 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา ปฏิบัตกิารเคมี 1 เรื่อง สมดุลเคมี  
อาศัยการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

จตุพล จันทร์ทิพย์1,2*  และ วิลาสิน ีสถิตเดชกญุชร2 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
*E-mail : jatupol.j@nrru.ac.th

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา 

ปฏิบัติการเคมี 1 เรื่อง สมดุลเคมี โดยใช้เทคนิคสมองเป็นฐานร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษในกรณีศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากผลงานวิจัยพบว่าแบบทดสอบนั้นมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขจ านวน 4 ข้อจากทั้งหมด 
10 ข้อเมือใช้คะแนนหลังเรียนมาประเมิน โดยทุกหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเรียนและคะแนนเฉลี่ยของ  
ทั้งสามหลักสูตรนี้มีคว่ามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<.05) ซึ่งจ าเป็นต้องทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปโดยพบว่ามีเพียง 
คู่ของสาขาเคมี – วิทยาศาสตร์ทั่วไปเท่านั้น  ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าคะแนนเฉลี่ยเมื่อทดสอบ
ก่อนเรียน (p >.05)  สุดท้ายนี้นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในหัวข้อของอาจารย์ผู้สอน 

ค าส าคัญ  : สมดุลเคมี  การสอนภาษาอังกฤษ  การเรียนรู้โดยใช้สมองเปน็ฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา 
     ชั้นปี 1 
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A Study of Learning Achievement of Laboratory Chemistry 1 
on the Topic of Chemical Equilibrium by Using Brain – Base Learning (BBL) 

Coupled with English for Freshmen in Bachelor of Education. 

Jatupol Junthip1,2*  and Wilasinee Sathitdetkunchorn2 
1General science program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

2Chemistry program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
*E-mail :   jatupol.j@nrru.ac.th

Abstract 
This research aims to investigate the learning and the satisfaction achievement of laboratory 

Chemistry 1 on the topic of Chemical equilibrium using brain – base learning (BBL) coupled with 
English for freshmen in Bacherlor of Education including Chemistry, Physics and general science 
fields. It was found that there were 4 tests of 10 tests which have to be improved considering by 
the evaluation score of post-test.  All majors improved their score after learning process, especially 
for Physics field which compared with the other fields. Nevertheless, the scores for all three majors 
were significantly different (p <.05). Only Chemistry and general science field were insignificantly 
different for pre-test (p >.05). Finally, students have the highest level of satisfaction in the topic of 
the instructor suggesting the good quality of teaching preparation. 

Keywords:  Chemical Equilibrium, English Teaching, Brain-Base Learning, Learning Achievement, 
       First Year Student  
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การส ารวจความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

นรมน กิติวุฒิชูศิลป์1 และ ปาริชาต ิแสนนา 2,* 

1สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกการสอนชีววิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*Email: parichsa@kku.ac.th

บทคัดย่อ 
การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสมรรถนะทางด้านหนึ่งของการรู้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการส ารวจความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่ม เป้าหมาย
เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 61 คน โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถาม 3 ตอน คือ การระบุชนิดข้อความ 
การระบุข้อกล่าวอ้างและการระบุองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่าน  
การหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ภายหลังการท าแบบทดสอบผู้วิจัยตรวจและวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
พรรณนา และสหสัมพันธ์อย่างง่าย จากแบบทดสอบพบว่านักเรียนบางส่วนสามารถระบุชนิดของข้อความ และ 
ข้อกล่าวอ้างได้ (�̅�=5.28, SD=1.62 และ �̅�=5.43, SD=1.61 ตามล าดับ)  แต่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (�̅�=2.66, 
SD=1.36) ไม่สามารถระบุองค์ประกอบในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เมื่อให้ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  
ที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระบุ
ชนิดของข้อความ ระบุข้อกล่าวอ้าง และการระบุองค์ประกอบการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ( r=0.104 , 
p= 0.424, r=0.205 , p= 0.113 ตามล าดับ) กล่าวคือ ความสามารถในการระบุชนิดของข้อมูลและการระบุ 
ข้อกล่าวอ้างไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการระบุองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นให้ผู้เรียน  
ทราบองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วนอาจจะไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์   

ค าส าคัญ : การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  การรู้วิทยาศาสตร์  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  นักเรียน  
   วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Exploring of Scientific Explanation of Science-Oriented 11th Graders 

Naramon Kitivuttishusilp1 , Parichat Saenna2, * 
1Master of Education Program in Science and Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University 

2Faculty Staff, Department of Mathematics, Science and Computer Education,  
Faculty of Education, Khon Kaen University 

*Corresponding Author’s Email: parichsa@kku.ac.th

Abstract 
Scientific explanation is an essential competency of Science Literacy. This research aimed 

to evaluate ability on scientific explanation of high school science students. The Data was collected 
from 61 grades 11 students of science-oriented classroom of Khon kaen province. The research 
instrument was modified from a well-constructed survey of scientific explanation. It was 
constituted as 3 parts; identifying types of data, claim and components of scientific explanation, 
respectively. The survey was verified by experts before using to collect data. Collected data were 
analyzed using descriptive statistics. Correlation coefficient of those three components was 
analyzed using Pearson’s correlation. The result showed that students could differentiate the types 
of data and claim identification (�̅�=5.28, SD=1.62 and �̅�=5.43, SD=1.61, respectively). However, it 

was found that most students (�̅�=2.66, SD=1.36) possessed low ability to identify components of 
scientific explanation. It was also found that the ability to differentiate types of data and claim 
identification was not related to the ability to identify the component of scientific explanation 
(r=0.104, p= 0.424, r=0.205, p= 0.113,  respectively) . It was suggested that teaching and learning 
activities supporting scientific explanation by separating its components might not be enough to 
help students be able to create scientific explanation.     

Keywords: Scientific Explanation, Science Literacy, Science-Oriented Classroom, High School 
      Science Student 
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การเรียนรูเ้คมผี่านการใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย 
เรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

ธนัชชา ธวัชชัยด ารง1 และ ร่มเกล้า จันทราษี2* 
1สาขาการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*E-mail: romklao@kku.ac.th

บทคัดย่อ 
ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยมีส่วน 

ในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสสารระดับจุลภาคของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดโดยใช้รูปแบบ
ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 25 คน ช่วงเวลาในการวิจัยคือภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความเข้าใจมโนมติระหว่างเรียนเรื่อง
แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นส าคัญ
คือ ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟา ข้อค้นพบจากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด และการเสนอแบบจ าลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการอ่านอย่างละเอียดโดยจ าแนกตามระดับ 
ความเข้าใจมโนมติ พบว่านักเรียนส่วนมากมีระดับความเข้าใจมโนมติบางส่วนทั้ง 3 ประเด็นที่ท าการศึกษา 
ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้นั้นควรค านึงถึงความรู้เดิมและ
ความแตกต่างของนักเรียนในรายบุคคลด้วย 

ค าส าคัญ : ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้  ตวัแทนความคิดที่หลากหลาย  แบบจ าลองอะตอม  รทัเทอรฟ์อร์ด 
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Chemistry Learning through the Use of Visual Multiple Representations 
 in Rutherford’s Atomic Model 

Thanatcha Thawatchaidamrong1, Romklao Jantrasee2* 
1Master of Education Program in Science and Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University 

2Assistance Professor Dr., Department of Science Education, Faculty of Education, Khon Kaen University 
*E-mail: romklao@kku.ac.th

Abstract 
Multiple visual representations play a significant role in learning chemistry, which can 

enhance students’ conceptual understanding of microscopic scientific concepts. The purpose of 
this research was to investigate students’ conceptual understanding of Rutherford’s atomic model 
by using multiple visual representations. The participants were 25 grade 10 students who studied 
in a secondary school located in Khon Kaen province. Data collection were conducted in the 
second semester of the 2017 academic year. An instrument used to gather data was an open-end 
test including three items and covering three issues of Rutherford’s Atomic model- the movement 
of alpha particle through an atom, a conclusion of Rutherford's scattering experiment, and 
proposing Rutherford’s Atomic model. The data were analyzed by categorizing the level of 
conceptual understanding. The findings indicated that a majority of students had partial 
understanding for all three issues. The results suggest that student’s learning from multiple visual 
representations should concern their prior knowledge and individual differences. 

Keywords : Visual Representations, Multiple Representation, Atomic Model, Rutherford 
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การใช้การอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ผลของความเขม้ข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล 

ชมพูนุช วรภัทราทร1, ร่มเกลา้ จันทราษี2* 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนเคมีระดับมัธยมปลาย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*Email: romklao@kku.ac.th

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ กลุ่มที่ศึกษา  
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 39 คน ก าลังศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ชิ้นงาน เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล จากนั้นวิเคราะห์ค าตอบ 
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระดับความเข้าใจมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติ
ในระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเกี่ยวกับการรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความเข้มข้นของ สารตั้งต้น 
โดยเติม Fe (NO3)3 ร้อยละ 76.92 2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติในระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์
บางส่วนเกี่ยวกับการรบกวนสมดุลโดยลดความเข้มข้นของสารด้วยการท าให้ตกตะกอนโดยเติม AgNO3 ร้อยละ 
69.23 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้สามารถ 
ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเรื่องผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล 

ค าส าคัญ : การอุปมา  ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้  สมดุลเคม ี
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Using Analogy and Visual Representation to Promote Grade 11 student’s 
Conceptual Understanding of the Effect of Concentration on Equilibrium 

Chompoonuch Worapattarathorn1, Romklao Jantrasee2* 

1Master of Education Program in Science and Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University     
2Assistance Professor Dr., Department of Science Education, Faculty of Education, Khon Kaen University 

*Email: romklao@kku.ac.th

Abstract 
The purpose of this research was to investigate student’s conceptual understanding of the 

effect of concentration on equilibrium learned using analogy and visual representation. Participants 
were 39 grade 11 students who studied at a school in Khon Kaen province. Data were collected 
by using worksheets about the effect of concentration on equilibrium and analyzed student answer 
individually according to the level of understanding. The findings of this research show that 
1) a great majority of the students had partial understanding regarding to equilibrium disturbance
due to increasing concentration of substance by adding Fe(NO3)3 76.92 %. 2) most students had 
partial understanding involved with equilibrium disturbance due to decreasing concentration of 
substance by adding AgNO3 69.23 %. The results show that analogy and visual representation 
encourage conceptual understanding about the effect of concentration on equilibrium. 

Keywords: Analogy, Visual Representation, Chemical Equilibrium 
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การใช้แบบสะท้อนตนเอง (Reflection-Self )  เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  

พิชัย ปัญญาสาร1* และ ปาริชาติ แสนนา2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนเคมีระดับมัธยมปลาย 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*Email : pichai.p@kkumail.com

บทคัดย่อ 
เนื้อหาในวิชาเคมีในระดับที่สูงขึ้นอาศัยความรู้ความเข้าใจในวิชาเคมีหลายๆ ส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจ  

ที่ลึกซึ้งขึ้น เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การตระหนักรู้ตนเองซึ่งเป็นความสามารถในระดับการรู้คิด 
(metacognition) จึงมีความส าคัญในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์ในพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสะท้อนตนเอง (self-reflection)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (model-based learning: MBL)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียน 28 คน ของนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดขอนแก่น รูปแบบงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบขั้นก่อนการทดลอง (pre-experimental design) ที่มีการ
ทดสอบก่อนและหลังเรียน เพียงกลุ่มเดียว (one group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐาน แบบวัดความเข้าใจแนวคิด  
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี และแบบสะท้อนตนเองถึงความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือดังกลา่ว
ได้ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีการน าไปวิเคราะห์ความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับจัดกลุ่มการสะท้อนตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics)  

หลังการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี 
อยู่ในระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ในทุกมโนมติมากที่สุดในเรื่องแผนภาพเซลล์กัลวานิก  
ร้อยละ 85.71 นักเรียนที่มีรูปแบบการสะท้อนตนเองในระดับที่มีการสะท้อนตนเองได้ (reflection) สามารถเปลี่ยน
ระดับความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์จากระดับต่ าไปเป็นระดับปานกลางและระดับสูงร้อยละ 35.71 และ 10.71 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีการสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง (critical reflection) สามารถสะท้อนตนเองทั้งด้าน
เนื้อหาและปัญหาในการเรียน พร้อมระบุแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถเปลี่ยนระดับความเข้าใจแนวคิด  
ทางวิทยาศาสตร์จากระดับต่ า ไปเป็นระดับปานกลางและระดับสูงร้อยละ ร้อยละ 17.86 และ 28.57 ตามล าดับ 
ผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้การสะท้อนผลตนเองในขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองเพื่อความเข้าใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้  

ค าส าคัญ  : ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การสะท้อนตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐาน             
   ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Using Self-Reflection for Supporting Science Conceptual Understanding of 
Electrochemistry of Grade 11  Students 
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Abstract 
In higher level of chemistry, it’s important to integrate chemistry concepts for better 

understanding in order to make a meaningful learning. The research aimed to enhance students’ 
conceptual understanding of electrochemistry by using self-reflection, as a metacognition tool, and 
model-based learning (MBL). The target group was 28 eleventh-grade students who are studying in 
the first semester of the 2017 academic year of KhonKaen province. Pre-experimental Design with 
One-group pretest posttest design was implemented to collect and analyzed data. The research 
tools were consisted of MBL lesson plan of electrochemistry, conceptual understanding test and 
self-reflection form. Students’ conceptual understanding and their level of self-reflection were 
grouped. Descriptive statistic was used to explain the findings.  

The results indicated that after teaching and learning most of students (85.71%) improved 
their conceptual understanding to complete understanding in every concepts, especially in 
diagraming of Galvanic cell. Low conceptual understanding students with self-reflection as 
reflection level improved their conceptual understanding to medium and high conceptual 
understanding levels as 10.71% and 35.71%, respectively. For those who contained low conceptual 
understanding students with self-reflection as critical reflection level improved their conceptual 
understanding to medium and high conceptual understanding levels as 17.86% and 28.57%, 
respectively. The results suggest that using self-reflection can improve students' conceptual 
understanding. 

Keywords: Conceptual Understanding, Self-Reflection, Model-Based Learning (MBL), 
        Electrochemistry,  High School Chemistry 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใชล้ าดับขัน้การเรยีนการสอนทีเ่น้นแบบจ าลองเป็นศนูย์กลาง 
ที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์  

เรื่อง โครงสรา้งของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 

ชลธิชา พลชัย1* และ บุญรว่ม คิดการ1 

1 โรงเรียนบา้นนาทุ่งมั่ง เครือขา่ยบา้นแกง้หนองสังข ์ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวดันครพนม 
*E-mail : Aminaty_yong@hotmail.com

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง 

ที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช และ 2) ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย  
แบบไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-experimental Research) รูปแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลัง 
การทดลอง (One group pretest posttest Design) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 
ในการสอน 8 ชั่วโมง และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านการอธิบาย การระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม และการระบุค าส าคัญ จ านวน 4 ข้อ และแบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ โดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ Wilcoxon signed-rank test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนอยู่ในระดับต่ าและ

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง นักเรียนส่วนใหญ่  
มีพัฒนาการความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง และผล 
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังเรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. นักเรียนมี เจตคติทางวิทยาศาสตร์ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอน
ที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์ กลาง 
ช่วยพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้นได้ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง    ความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์   เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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Effects Of Using Model-Centered Instruction Sequence On Making Scientific Modeling 
Performance And Scientific Attitudes Of 

Plant Structure For Grade 4 Students 

Chonticha  Ponchai 1* and Boonruam  Khidkar1

1 Ban Na Thung Mang School  Na Kae District Nakhon Phanom Province 
*E-mail : Aminaty_yong@hotmail.com

Abstract 
The  objectives  of  the  research  are  1)  studying  the  students  performance  of  making 

Scientific  modeling  of  plant  structure  2)  studying  the  grade  4  students  reflected  attitudes 
to  model-centered  instruction  sequence.  The  research  is  Per-experimental  research  in  one 
group  pertest  posttest  design.  The  populations  are  20  grade  4  students  who  were  studying 
in  second  semester,  academic  year  2017  in  Bannathungmung  School  by  purposive  sampling 
strategy. 

The  research  instruments  are  2  types.  There  are  1)  instruments  for  experiment 
consist  of  4  lesson  plan  by  using  model-centered  instruction  sequence  for  learning  in  8  
hours   2)  instruments  for  collecting  data  consist  of  making  scientific  performance  test  in  
3  parts.  The  test  compost  of  explanation,  definition  of  abstract,  and  key  word.  The 
another  instrument  is  20  works  of  reflected  attitude test. The  research  statistics  are  
percentage,  average,  standard  deviation,  and  Wilcoxon  signed-rank  test. 

The  result  are 
1. Before  giving  the  research  instrument,  most  of  the  students  performance  of

making  scientific  modeling  are  low.  Most  of  the  students  performance  of  making  scientific 
modeling  are  in  mediam  level  to  high  level  after  learning  through  model-centered 
instruction  sequence.  The  significant  of  different  average  score  between  pretest  and  posttest 
is  0.05 

2. The  student  reflected  attitude  of  science  is  high  level
The  research  shows  learning  through  using  model-centered  instruction  sequence  can 

improve  the  student  performance  of  making  scientific  model.  The  students  reflected 
attitude  of  science  is  higher. 

Keywords :  Model-Centered  Instruction  Sequence,  Performance  of  Making  Scientific  Model, 
  Scientific Attitudes 
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ปัจจัยท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สุภาพร ช่างค า1 และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล2* 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบรกิารสุขภาพ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail: suwanna.p@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง (a cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยท านาย

ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  
(Theory of planned behavior)  เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการบริจาคโลหิตของกลุ่มประชากรนักศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 240 คน  เก็บข้อมูลในชั้นเรียน 
ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ในช่วงภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างและองค์ประกอบของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression analysis) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของความตั้งใจในการบริจาคโลหิต กับ 1) ทัศนคติ  2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  4) เพศ  5) ความรู้ 6) ประสบการณ์ในการบริจาคโลหิต  และ 7) กลุ่ม
สาขาวิชาที่ศึกษา ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง  และประมาณครึ่งหนึ่งไม่เคย
บริจาคโลหิต ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอยู่ ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 5.4 ± 2.4 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และมีคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนทั้งสามองค์ประกอบในระดับสูง ดังนี้ ทัศนคติ (6.2 ± 0.8)  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (6.4 ± 0.7) และ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (5.9 ± 1.5) และมีระดับความตั้งใจในการบริจาคโลหิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.8 ± 2.0 (คะแนนเต็ม 7 คะแนน) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าองค์ประกอบ 
ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทั้งสามองค์ประกอบ เป็นปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )การวัดทางอ้อม: model adjusted R2= 0.246และเมื่อพิจารณา   (ปัจจัยอื่นร่วมด้วย 
พบว่า การมีประสบการณ์บริจาคโลหิตช่วยเพิ่มอ านาจในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตได้  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (การวัดทางอ้อม: model adjusted R2= 0.385)  โดยในภาพรวมการมีประสบการณ์
บริจาคโลหิตเป็นปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายมากที่สุด   

ค าส าคัญ : การบริจาคโลหิต  ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน  นักศึกษา  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
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Factors Predicting Intentions to Donate Blood among Students of 
Ubon Ratchathani University 

Supaporn Changkum1 and Suwanna Phattarabenjaphol2* 
Faculty of Pharmaceutical sciences  Ubon Ratchathani University. 

*E-mail: suwanna.p@ubu.ac.th

Abstract 
A cross-sectional descriptive study was conducted to apply the theory of planned behavior 

(TPB) to predict intentions to donate blood among students of Ubon Ratchathani University (UBU). 
The finding will be used to promote blood donation among undergraduate students. The study’s 
sample was 240 undergraduate students at UBU.  Data were collected in classes during the second 
semester of 2017 academic year by a developed questionnaire according to TPB. Descriptive 
statistics were used to report participants’ characteristics and TPB constructs. Multiple linear 
regression were used to investigate the association between intention to donate blood and 
1) attitude towards behavior, 2) subjective norms concerning behavior, 3) perceived behavioral
control, 4) gender,  5) knowledge, 6) blood donation experiences and 7) field of study with the 
significant level of 0.05.   

Most samples were female.  About one half has no blood donation experience.  The 
sample had average knowledge related to blood donation score as 5.4  ±2.4 (range 0 to 10 points). 
The participants had high score of all three TPB constructs including, attitude toward behavior 
 (6.2 ± 0.8) subjective norms (6.4 ± 0.7) and perceived behavioral control  (5.9 ± 1.5) However, the 
sample had a medium score of intention as 4.8 ± 2.0  (range 1 to 7 points)  The multiple regression 
results showed that all three TPB constructs were significant factors to predict the intention to 
donate blood (Indirect measurement: model R2= 0.246). Analyzing other additional factors 
indicated that only donation experience was a significant factor to predict Intention (Indirect 
measurement: model R2= 0.385). Overall, donation experience was the most significant predictors. 

Keywords: Blood Donation, Theory of Planned Behavior, University Students, 
               Ubon Ratchathani University. 
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การออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณของสารยบัยั้งเอนไซม์ GyrB 
ของสารอนพุันธ์ 4-Aminoquinolone 

บงกชวรรณ พาค าวงค1์ ภาพตะวัน ทองด1ี บัณฑติ ค าศรี1 ฑิมพิกา พรพรม1 นฤดล ภูศร1ี ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์1 

 กัมปนาท ฉายจรัส1  นิธมิา สุทธิพันธุ์2 พฤทธิ์ ค าศรี3 อรดี พันธ์กวา้ง3 คมสันต์ สุทธิสินทอง4 พจนีย์ ศรีมาโนชญ5์ 

 พัชรีนารถ ทรพัย์อาภากรณ์6  สุภา หารหนองบวั6 และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์1* 
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

4 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

บทคัดย่อ 
การกลายพันธุ์ของยาฟลูออโรควิโนโลนในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB เป็นปัญหาหลักของยา 

ฟลูออโรควิโนโลนที่ยับยั้งโรควัณโรค ดังนั้น สารยับยั้งตัวใหม่ที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ GyrB จึงได้รับความสนใจที่จะ
ยับยั้งโรควัณโรค  สารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone ได้รับการพัฒนาเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ตัวใหม่ ส าหรับ
ต้านโรควัณโรค โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อท าให้
เข้าใจถึงอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างเอนไซม์ GyrB กับสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone จากผลการศึกษาพบว่า
เกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ พันธะไฮโดรเจนของลิแกนด์กับกรดอะมิโน Glu41 Asn122 Val118 Val121 His82 
Ser119 Asp72 และ Val42 จากผลการศึกษานี้ให้ข้อมูลเกีย่วกบัลักษณะทางโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับการออกแบบ
สารยับยั้งเอนไซม์ GyrB เพื่อเป็นสารต้านโรควัณโรคชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงขึ้น 

ค าส าคัญ  : สารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone  การค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง  การจ าลองแบบทางพลวัต 
     เชิงโมเลกุล  
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Computer Aided Molecular Design of GyrB Inhibitors in a Series 
of 4-Aminoquinolone Derivatives 

Bongkochawan Pakamwong1, Paptawan  Thongdee1, Bundit Khamsri1, Thitima Chuansupak1, 
Naruedon Phusi1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayarus1, Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3,  
Auradee Punkvang3,  Khomson Suttisintong4, Potjanee Srimanote5, Patchareenart Saparpakorn6, 

Supa Hannongbua6 and Pornpan Pungpo1*  
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University 
3 Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University 

4 National NANO Technology Center, Thailand Science Park 
5 Faculty of Allied Health Science, Thammasat University 

6 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 
* E-mail  :  pornpan_ubu@yahoo.com

Abstract 
Mutations of fluoroquinolone drug binding site of DNA gyrase are the majority problems of 

fluoroquinolone drug resistant. Therefore, new inhibitors that they can inhibit GyrB have been 
interested to overcome this drug resistant problem. 4-Aminoquinolone derivatives were developed 
as new GyrB inhibitors for anti-tuberculosis agents. To get better understanding of crucial interaction 
for improve the GyrB activity of these inhibitors, molecular docking calculations and molecular 
dynamic simulations were applied. The obtained results revealed that hydrogen bond interactions 
of ligand with Glu41, Asn122, Val118, Val121, His82, Ser119, Asp72 and Val42 residue were obtained. 
The integrated results obtained from this work provides the key structural features for rational 
design new and more potent GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agents. 

Keywords  :  4-Aminoquinolone Derivatives, Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamic 
Simulations 

mailto:pornpan_ubu@yahoo.com
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การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมบนอนุภาคจโีอพอลิเมอร์จากดินขาว: 
กระบวนการสมดุล จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตรก์ารดูดซับ

ศุภวรรณ พมิดี1 มาลินี แรงเขตรกจิ1 บงกชวรรณ พาค าวงค์1  กชกร ยอดเยี่ยมแกร1 วรางคณา กติติวงวิศาล1 นิติยา พันธ์ก้อน1      
ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ 1มาลี ประจวบสุข1 สายสมร ล าลอง1 ดวงดาว สัตยากูล1 จิตรลดา เดชาติวงศ์1 พฤทธิ์ ค าศรี 2 

วรายุทธ สะโจมแสง3ปาจรีย์ ถาวรนติิ4  และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์1* 
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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4ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

บทคัดย่อ 
จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับชนิดใหม่ที่ท าจากอะลูมิโนซิลิเกต ในงานวิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ

สีย้อมบริลเลียนกรีน ในสารละลายบนวัสดุจีโอพอลิเมอร์ โดยศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วย
ปริมาณของจีโอพอลิเมอร์ และเวลาที่ใช้ในการดูดซับ นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษานี้ไอโซเทอร์มการดูดซับและ
จลนพลศาสตร์ของตัวดูดซับอีกด้วย ผลจากการศึกษาพบว่าปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อม 
บริลเลียน กรีน คือ 10 กรัมต่อลิตร เวลาที่ เหมาะสมคือ 30 นาที โดยมีค่าประสิทธิภาพในการดูดซับถึง 
97 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้นของสีย้อมมาตรฐาน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ พบว่า
การดูดซับสีย้อมบริลเลียนกรีน สอดคล้องกับแลงเมียร์ ไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียนกรีน 
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน และการศึกษาอุณหพลศาสตร์ การดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียนกรีน 
ด้วยจีโอพอลิเมอร์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (ΔH°) และเอนโทรปี (ΔS°) ของการดูดซับด้วยจีโอพอลิเมอร์ 
มีค่าเป็นบวก แสดงว่ากระบวนการดูดซับนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน โมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณ
รอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์ 
(ΔG°) ของการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอพอลิเมอร์มีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาการดูดซับ
สามารถเกิดขึ้นเอง ผลที่ได้เป็นข้อมูลส าคัญในการประยุกต์วัสดุดูดซับดังกล่ าว เพื่อน าไปเป็นตัวดูดซับที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการบ าบัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 

ค าส าคัญ : จีโอพอลิเมอร์  อลูมิโนซิลิเกต  สีย้อมบริลเลียน กรีน  การดูดซับ 
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The Study of Adsorption Efficiency of Brilliant Green Dye Solution onto 
Nanogeopolymer: Equilibrium Adsorption Kinetics and Thermodynamics

Supawan Pimdee1, Malinee Rangkatkij1, Bongkotchawan Phakamwong1 , Kotchakorn Yotyiamkrae1,         
Warangkana Kittiwongwisan1, Nittaya Phankon1, Chayanin Hanwarinroj1, Malee Prajuabsuk1, Saisamon Lumlong1,    

Duangdao Sattayakul1, Jitlada Dechatiwong1, Pharit Kamsri2, Warayuth Sajomsang3, 
Parjaree Thavorniti4 and Pornpan Pungpo1* 

1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University 

3 National NANO Technology Center, Thailand Science Park 
4National Metal and Materials Technology Center, Thailand Science Park 

*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

Abstract 
Geopolymer is a new adsorption material made from alumino-silicates material. In this 

study, geopolymer was used to remove brilliant green (BG) dye from aqueous solution. Adsorption 
efficientcy of geopolymer was investigated. Optimum parameters for BG dye adsorption including 
dosage and  adsorption time  were determined.  Moreover, adsorption isotherm and kinetic 
properties were studied. The results showed that when the initail dye concentration of 300 mg/L 
was used. The optimum dosage of adsorbent is 10 g/L and the optimum adsorption time is 30 
minute at which 97 % of the dye was  adsorped. The adsorption isotherms of dye onto geopolymer 
corresponded well to the Langmuir adsorption isotherm. The adsorption kinetic of dye onto 
geopolymer is described by pseudo-second-order model. Thermodynamic properties of the 
adsorption process were calculated from the adsorption data. the calculated ΔG° value is negative 
which indicates that the dye adsorption was spontaneous. The values of ΔH° and ΔS° are positive 
which indicated that the adsorption process is endothermic and the adsorption process increases 
the degree of disorder, respectively. Based on the results, geopolymer could be use as highly 
effective adsorbents for removal of industrial dye in wastewater. 

Keywords :  Geopolymer, Alumino-Silicate, Brilliant Green Dye, Adsorption 
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ผลของเส้นใยผักตบชวาต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นยางปพูื้น 

จักราวุธ คงอ่อน  นงลักษณ์ จอระจนัทร์  วัชรพล บุญครอง  ปณัณฑัตร นามโคตร  พรพรรณ พึ่งโพธิ ์และ สายสมร ล าลอง* 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
*E-mail :  g3936619@hotmail.com (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ 

การแยกเส้นใยท าได้โดยการปั่นด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ ศึกษาผลของเส้นใยที่ผ่านการฟอกขาวต่อสมบัติเชิงกล
ของแผ่นยางปูพื้นโดยเตรียมยางคอมปาวด์ด้วยเครื่องผสมแบบปิด ผลการวิจัยพบว่าความแข็งของยางคอมโพสิต  
มีค่าสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใย นอกจากนี้สมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิต เช่น มอดูลัส ความทนทาน  
ต่อแรงดึง ระยะยืด ณ จุดขาด มีค่าสูงกว่ายางกัม ดังนั้นเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวามีศักยภาพที่จะน ามาใช้ 
เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ 

ค าส าคัญ  : แผ่นยางปูพื้น  ผักตบชวา  ยางธรรมชาติ 
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Effect of Water Hyacinth Fiber on Mechanical Properties of Rubber Floor 

Jakkrawut Kongon, Nongluk Jorajan, Watcharapon Boonkrong, Pannatat Namcote, 
Pornpan Pungpo and Saisamorn Lumlong* 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
*E-mail : g3936619@hotmail.com (Corresponding author)

Abstract 
    In this work, we studied the preparation of water hyacinth fiber for using as a reinforcing 

additive in natural rubber. Fresh plants were extracted by juice blender.  The effect of water 
hyacinth fiber (bleached fiber) on mechanical properties of rubber floor was investigated. Rubber 
compound was prepared by internal mixer ( barbender). The results showed that hardness of the 
composites was increased when increasing the amount of fiber. The mechanical properties 
(modulus, tensile strength, and elongation at break) of rubber composites were better than gum 
rubber. Then, water hyacinth fiber has the potential to be used as a reinforcing filler in rubber 
composites. 

Keywords :  Rubber Floor, Water Hyacinth, Natural Rubber 
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การศึกษารูปแบบการจับและอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพนัธ์ Pyrrolyl benzohydrazide 
โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณโมเลกลุาร์ดอ๊กก้ิงและการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

ภาพตะวัน ทองดี1   ฑมิพิกา พรพรม1   บณัฑิต ค าศรี1   บงกชวรรณ พาค าวงค์1   นฤดล ภูศรี1 

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน1์   กัมปนาท ฉายจรัส1  พฤทธิ์ ค าศรี2   อรดี พันธ์กวา้ง2   พัชรนีารถ ทรัพย์อาภากรณ์3

สุภา หารหนองบัว3   พจนีย์ ศรีมาโนชญ4์   คมสันต์ สุทธิสินทอง5  และ พรพรรณ พึ่งโพธิ1์* 

1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

3ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต  

5ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author) 

บทคัดย่อ 
 M. tuberculosis เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดวัณโรคซึ่งมี Enoyl ACP reductase (ENR) 

หรือ InhA เป็นเอนไซม์ส าคัญในการสังเคราะห์กรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบหลักของแบคทีเรีย ดังนั้นเอนไซม์ InhA 
จึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยับยั้งวัณโรค ปัจจุบันมียาไอโซไนอะซิด เป็นยายับยั้ง M. tuberculosis แต่พบว่า
เมื่อใช้ยาไอโซ -ไนอะซิดต่อเนื่องจะเกิดการดื้อยาซึ่งสาเหตุเกิดจากการกลายพันธุ์ของ KatG งานวิจัยนี้ 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยมีอนุพันธ์ของ Pyrrolyl benzohydrazide 
เป็นพื้นฐานและใช้วิธีโมเลกุลาร์ด๊อกกิ๊งเพื่อศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารกลุ่มยับยั้งกับ InhA เป้าหมาย ซึ่งพบว่า 
สารยับยั้งเกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนใน InhA ได้แก่ พันธะไฮโดรเจนที่ Pro156 Tyr158 Ala198 Val203 และ
โคแฟกเตอร์ NAD+ และพันธะไพซึ่งเป็นอันตรกิริยาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างสารกลุ่มยับยั้งและโมเลกุล 
InhA ได้และใช้วิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ท าให้
โครงสร้างเสถียรที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่วมกันสามารถน ามาออกแบบโครงสร้างใหม่เพื่อยับยั้งเอนไซม์ InhA 
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ค าส าคัญ  : วณัโรค  โมเลกุลาร์ด๊อกกิง๊  วิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 
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Elucidating of Binding Modes and Crucial Interactions of Pyrrolyl Benzohydrazide 
using Molecular Docking Calculations and Molecular Dynamic Simulations Approaches 
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Supa Hannongbua,3 Potjanee Srimanote,4 Khomson Suttisintong5 and Pornpan Pungpo1* 

1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University  

3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 
4Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University, Rangsit Campus 

5National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand 
*E-mail:   pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author) 

Abstract 
  M. tuberculosis is a cause of tuberculosis. The Enoyl ACP reductase (ENR) or InhA. InhA is 

an important enzyme for synthesis fatty acid of a bacteria cell. Nowadays, isoniazid (INH) is  a drug 
target for treatment of active tuberculosis infections, but mutation of KatG to resistance INH. In this 
study, molecular docking calculations and molecular dynamic simulations were applied to 
elucidate the binding modes and crucial interactions between pyrrolyl benzohydrazide derivatives 
in InhA binding pocket. The obtained results provided that hydrogen bond interaction between 
ligand and Pro156, Tyr158, Ala198, Val203 and NAD+ cofactor. Moreover, pi-pi interaction was 
improved the binding affinity of inhibitors in InhA binding site. The integrated results obtained from 
this study aided by the rational design of new and more potent InhA inhibitors. 

Keywords  :  Tuberculosis, Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamics Simulations  
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การเตรียมเสน้ใยเซลลูโลสจากผักตบชวา 
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พรพรรณ พึง่โพธิ์1  ลัพธ์พร วยาจุต2  และ สายสมร ล าลอง1* 
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

2ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(นาโนเทค) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
*E-mail :  g3936619@hotmail.com

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากก้านผักตบชวาและใบผักตบชวา เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรง

ในยางธรรมชาติ การแยกเส้นใยท าได้โดยการปั่นด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใย  
จากก้านผักตบชวาและใบผักตบชวา เท่ากับ 5.37 และ 6.91% ตามล าดับ สภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน คือ 
ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ แล้วต้มที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
ของเส้นใยก้านผักตบชวาและใบผักตบชวาเท่ากับ 71.32 และ 60.35% ตามล าดับ หลังจากนั้นน าเส้นใยที่ผ่าน 
การก าจัดลิกนินไปเตรียมเป็นนาโนเซลลูโลส  โดยการใช้วิธีไฮโดรไลซิสด้วยกรดร่วมด้วยโฮโมจีไนเซชันแรงเฉือนสูง 
ได้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสที่ได้จากก้านผักตบชวาและใบผักตบชวา เท่ากับ 49.60 และ 46.91 % 
ตามล าดับ หลังจากนั้นเตรียมแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตโดยแปรอัตราส่วนของน้ ายางต่อสารแขวนลอยของเส้นใย  คือ 
10:1, 9:1, 7:3 และ 5:5 พบว่าแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตมีค่าโมดูลัส ค่าความทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น แต่ค่าการยืด 
ณ จุดขาดลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณนาโนเซลลูโลสเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ  : ผักตบชวา  เส้นใยเซลลูโลส  ยางคอมโพสิต 
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Preparation of Cellulose Fiber from Water Hyacinth 
Pannatat Namkhotr1, Nathida Chatree1, Jakkrawut Kongon1, Lalita Boonpitakkit1, Pornpan Pungpo1 

Lapporn Vayachuta2 and Saisamorn Lumlong1* 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2National Nanotechnology Center (NANOTEC) 111 Thailand Science Park 
*E-mail :  g3936619@hotmail.com

Abstract 
  In this work, we studied the preparation of cellulose fiber from trunk and leaves of water 

hyacinth for using as an additive in natural rubber. Fresh plants were extracted by juice blender. 
The percent yields of fiber from trunk and leaves of water hyacinth are 5.37 and 6.91%, 
respectively. Next, the suitable condition for lignin removal was investigated.  The results showed 
that the suitable condition for lignin removal from trunk and leaves of water hyacinth is using 1M 

NaOH at 60C for 1 hr with the percent yield of 71.32 and 60.35%, respectively. The nanocellulose 
fibers from trunk and leaves of water hyacinth with lignin removal were prepared by acid hydrolysis 
and high shear homogenization with the percent yield of 49.60 and 46.91 %, respectively. After 
that, the rubber composite sheets were prepared by solution casting technique. The ratios of 
natural rubber latex : fiber suspension are 10:0, 9:1, 3:7 and 5:5. Mechanical properties were 
determined. The results showed that modulus and tensile strength trended to be increased 
excepted elongation at break when increasing the amount of nanocellulose fiber. Moreover, the 
mechanical properties of rubber with nanocellulose were improved better than that of cellulose. 

Keywords  :  Water Hyacinth, Cellulose Fiber, Rubber Composite 
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การค้นหาสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อ 
Mycobacterium tuberculosis โดยการศึกษาด้วยระเบียบวธิีโมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง 

และการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

บัณฑิต ค าศร1ี บงกชวรรณ พาค าวงค์1 ภาพตะวัน ทองดี1 ฑิมพกิา พรพรม1 นฤดล ภูศร1ี ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์1 
กัมปนาท ฉายจรัส1 พฤทธิ์ ค าศรี2 อรดี พันธ์กวา้ง2 นธิิมา สุทธิพันธุ์3 พชัรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์4   

สุภา หารหนองบัว4  พจนีย์ ศรีมาโนชญ5์ คมสันต์ สุทธสิินทอง6  และพรพรรณ พึ่งโพธิ์1* 
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
6ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 

*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
4-aminoquinoline เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่ม fluoroquinolone ซึ่งเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB 

ของเชื้อ M. tuberculosis เป็นสาเหตุในการก่อโรควัณโรค ระเบียบวิธี โมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง ได้ถูกประยุกต์ใช้ 
ในการศึกษาอันตรกิริยาที่มีความส าคัญ จากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.2 
จากผลการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ 
DNA gyraseB พบว่า ในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อวัณโรคให้ค่า RMSD เท่ากับ 1 อังสตรอม 
ค่าที่ได้ท าให้สามารถยืนยันได้ว่าระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ในการท านายต าแหน่ง  
การจัดวางตัวจากการศึกษาอันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline พบว่าอันตรกิริยาที่มีความส าคัญ 
ในการจับกับเอนไซม์ DNA gyraseB คือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน Asp72 และ Val118 และอันตรกิริยา
ชนิดไพ-แคทไอออนกับอะตอมของกรดอะมิโน Arg433 เป็นอันตรกิริยาที่มีความส าคัญต่อการยับยั้งการท างาน 
ของเอนไซม์ DNA gyraseB นอกจากนี้ศึกษาสมบัติพลวัติเชิงโมเลกุล ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัต 
เ ชิ ง โ ม เ ล กุ ล  อั น ต ร กิ ริ ย า ชนิ ดพั น ธ ะ ไ ฮ โ ด ร เ จน  Glu41 Gly76 และ  Met93 แ ล ะอั น ต ร กิ ริ ย า ชนิ ด 
ไพ-แคทไอออนกับอะตอมของกรดอะมิโน Arg75 และ Arg433 ท าให้เข้าใจถึงอันตรกิริยาที่มีความส าคัญในการ 
จับกับเอนไซม์ DNA gyraseB มากขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาอันตรกิริยาที่มีความส าคัญต่อกัมมันตภาพในการยับยั้ง
ของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB  น าไปสู่การออกแบบโครงสร้าง 
ของสารยับยั้งชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงต่อไป 

ค าส าคัญ  : 4-aminoquinoline  เอนไซม์ DNA gyraseB  เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ระเบียบวิธ ี
      โมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง  การจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 
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Discovery of 4-Aminoquinoline Derivatives as Novel Mycobacterium tuberculosis 
DNA Gyrase B Inhibitors: Molecular Docking Calculations and 

Molecular Dynamic Simulations 

Bandit Khamsri1, Bongkochawan Pakamwong1, Paptawan Thongdee1, Thitima Chuansupak1,  
Naruedon Phusi1, Chayanin Hanwarinroj1, Kampanart Chayajarus1, Pharit Kamsri2, Auradee Punkvang2, 

Nitima Suttipanta3, Patchreenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, Potjanee Srimanote5  
Khomson Suttisintong6 and Pornpan Pungpo1* 

1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Division of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University 

3Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University 
4Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 

5Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University, Rangsit Campus 
6National Nanotechnology Center, NSTDA 

*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

Abstract 
4-aminoquinoline derivatives is fluoroquinolone line drug, that use as M. tuberculosis DNA 

gyraseB inhibitor, that is the causative agent of tuberculosis. Molecular docking calculations have 
been applied to elucidate the crucial interactions. The validation of the Autodock 4.2 program was 
determined by comparison of the docked ligand and ligand x-ray of the DNA gyraseB inhibitor. 
RMSD value with 1 angstrom, which making it possible to confirm that the molecular docking 
calculations used are reliable. The crucial interactions of 4-aminoquinoline derivatives in DNA 
gyraseB binding pocket were found hydrogen bonding interactions with Asn72 and Val118 residues 
and pi-cation interaction with Arg433 residue. In addition, molecular dynamic simulations was 
performed in order to inhibit the enzyme activity of DNA gyraseB. Molecular dynamic simulations 
make it possible to understand the crucial interaction with the gyraseB DNA. The crucial interactions 
of 4-aminoquinoline derivatives in DNA gyraseB binding pocket were found hydrogen bonding 
interactions with Glu41, Gly76 and Met93 residues and pi-cation interaction with ARG75 and ARG433 
residues. Therefore, the obtained results aid to better understanding of structural basis 
4 - aminoquinoline derivatives for rational design with more potent DNA gyraseB inhibitors as 
potential anti-tuberculosis agents. 

Keywords  :  4-aminoquinoline, DNA gyraseB, M. Tuberculosis, Molecular Docking Calculations, 
          Molecular Dynamic Simulations 
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การลดการปลอ่ยก๊าซมีเทนในดินนาโดยใชถ้่านชีวภาพ 

ชลธิดา จ านงค์นิจ1 และ ทัศนีย์  เจียรพสุอนันต์1* 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail :   Tassanee.j@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้ถ่านชีวภาพในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนในดินนา โดยการ

เปรียบเทียบตัวอย่างดินที่ใส่ถ่านชีวภาพกับดินที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ และท าการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศและในสภาพ
ที่ไร้อากาศเป็นระยะเวลา 60 วัน ท าการวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง (pH), ศักย์ไฟฟ้ารีดอกซ์ (Eh) และความเข้มข้น
ของก๊าซมีเทนในชุดทดลอง 4 ชุด ประกอบด้วย ดินในสภาพมีอากาศ (S), ดิน+ถ่านชีวภาพในสภาพมีอากาศ (SB), 
ดิน+น้ ากลั่นในสภาพไร้อากาศ (SW) และดิน+ถ่านชีวภาพ+น้ ากลั่นในสภาพไร้อากาศ (SBW)  ผลการศึกษาพบว่า 
ในชุดทดลอง S และ SB ซึ่งเป็นการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศ มีค่า pH อยู่ในช่วง 4.50 - 4.73 และ 4.57 - 4.83 
ค่า Eh มีค่าอยู่ในช่วง 109 - 217 mV และ 107.33 - 217.33 mV ส่วนความเข้มข้นของก๊าซมีเทน มีค่าอยู่ในช่วง 
2.59 - 558.93 ppm และ 2.51 - 316.35 ppm ตามล าดับ ส่วนในชุดทดลอง SW และ SBW ซึ่งเป็นการบ่มดิน 
ในสภาพที่ไร้อากาศ มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.07 - 6.30 และ 5.27 - 6.33  ค่า Eh อยู่ในช่วง -77 - 180.33 mV และ -
69 - 181.33 mV  ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนมีค่าอยู่ในช่วง 1.51 - 3,819.90 ppm และ 1.58 - 3,692.55 ppm 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารูปแบบการปล่อยก๊าซมีเทนจากดินนาในชุดทดลองที่มีการใช้ถ่านชีวภาพนั้นมีปริมาณ  
ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนที่น้อยกว่าชุดทดลองที่ไม่มีการใช้ถ่านชีวภาพ และผลของถ่านชีวภาพสามารถลดก๊าซ
มีเทนได้อย่างชัดเจนในชุดทดลองที่มีการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศ เนื่องจากถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติที่มีรูพรุนสูง 
และเพิ่มความพรุนของดินได้มากขึ้น ส่งผลให้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศผ่านลงในดิ นมากขึ้น จึงท าให้เกิดการ
ออกซิเดชันก๊าซมีเทนได้มากขึ้นปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยจากดินนาจึงน้อยลง 

ค าส าคัญ : ถ่านชีวภาพ  ดินนา  ก๊าซมีเทน 
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The Reduction of Methane Emission in Paddy Soil Using Biochar 

Chonthida Jamnongnit1 and Tassanee Jiaphasuanan1* 
1Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail:   Tassanee.j@ubu.ac.th

Abstract 
This study investigated the effect of using biochar to reduce methane emissions. Soil 

samples with biochar and without biochar were compared and these soil samples were kept in 
aerobic and anaerobic conditions for 60 days. The analysis of pH, Redox (Eh), and methane 
concentration were performed on the paddy soil in 4 conditions: 1) the aerobic condition (S), 
2) the aerobic condition with soil and biochar (SB), 3) the anaerobic condition with soil and distilled
water (SW), and 4) the anaerobic condition with soil, biochar, and distilled water (SWB). The results 
of the study showed that in the conditions S and SB had pH values in the range of 4.50 to 4.73 
and 4.57 to 4.83 respectively. The Eh values ranged from 109-217 mV and 107.33 - 217.33 mV and 
the methane concentrations ranged from 2.59 - 558.93 ppm and 2.51 - 316.35 ppm, respectively. 
The results of the conditions SW and SBW showed that pH values ranged from 5.07 to 6.30 and 
from 5.27 to 6.33, respectively. The Eh values were found to be in the range of -77 to 180.33 mV 
and -69 to 181.33 mV, respectively and the methane concentrations were in the range of 
1.51 - 3,819.90 ppm and 1.58 - 3,692.55 ppm respectively. It can be concluded that in the 
experiments with the presence of biochar had lower levels of methane. Biochar clearly reduced 
methane concentrations in the paddy soil due to its high porous property. High porous property 
increased the porosity of soil, allowing oxygen to pass through the soil and promoting the oxidation 
of methane in the soil. 

Keywords :  Biochar, Paddy Soil, Methane 
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การใช้สีจากธรรมชาติทาไม้อัด 
 

สายสมร ล าลอง1*   จิราภรณ์ สายกลาง1   ปณธิาน ธรรมวิเศษ1 และ อุทยั อยู่เย็น1  
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

*E-mail :   g3936619@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมสีจากพืชธรรมชาติ การสกัดผงสีท าโดยการปั่นในตัวกลางที่เป็นน้ า พืชที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ได้แก่ เฟื่องฟ้า ดาดตะกั่ว มะยม กระถิน ชาดัด ขมิ้น ศึกษาผลของจ านวนชั้นของการทา ชนิดของสาร 
ช่วยติดสี ชนิดของสารเคลือบผิว (กาวลาเท็กซ์ , กาวน้ าชนิดใส , น้ ายางข้นกราฟต์ด้วย MMA และ น้ ายาง 
พรีวัลคาไนซ์) ต่อความคงทนต่อแสงแดด ความคงทนต่อความร้อน ความคงทนต่อน้ า พบว่า  พืชแต่ละชนิดให้ผงสี 
ที่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ดอกเฟื่องฟ้าให้ผงสีน้ าตาลอมแดง ใบดาดตะกั่วให้ผงสีน้ าตาล กิ่งมะยมให้ผงสี
น้ าตาล ใบกระถินให้ผงสีเขียวอ่อน ใบชาดัดให้ผงสีเขียว และขมิ้นให้ผงสีเหลือง เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของดอกเฟื่องฟ้า 
ใบดาดตะกั่ว กิ่งมะยม ใบกระถิน ใบชาดัด และขมิ้น เท่ากับ 6.08 , 6.78,  3.79,  9.12 , 5.27 และ 12.81% 
ตามล าดับ  เมื่อจ านวนชั้นของการทาเพิ่มมากขึ้น สีก็จะเข้มมากขึ้น สารช่วยติดสีจะท าให้ได้เฉดสีที่เปลี่ยนไป ไม้อัด
ที่เคลือบผิวด้วยน้ ายางพรีวัลคาไนซ์มีความคงทนต่อแสงแดด ความคงทนต่อความร้อน ความคงทนต่อน้ าดีที่สุด 

ค าส าคัญ  : สีธรรมชาติ  น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ ไม้อัด 
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Utilization of Natural Color on Plywood 

Saisamorn Lumlong1*, Jiraporn Saiklang1, Panithan Thammawiset1 and Uthai Yuyen1 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : g3936619@hotmail.com

Abstract 
In this research, we studied the preparation of natural color from plants. Fresh plants were 

extracted by juice blender with water as media. Plants are Bougainvillea hybrid, Hemigraphis 
alternata (Burm.f.) T. Anderson., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Leucaena eucocepphala, Carmona 
retusa (Vahl) Masam, and Curcuma longa Linn. The effects of numbers of color coating, types of 
mordant, types of coating substances (latex glue, glue, natural rubber latex grafted with methyl 
methacrylate (MMA), prevulcanized latex) on sunlight, heat, and water resistance were investigated. 
The results showed that each plant gave different color shade. The color powders of 
Bougainvillea hybrid, Hemigraphis alternata (Burm.f.) T. Anderson., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, 
Leucaena leucocepphala, Carmona retusa (Vahl) Masam, and Curcuma longa Linn. are reddish 
brown, brown, brown, light green, green, and yellow, respectively. The percent yields of 
Bougainvillea hybrid, Hemigraphis alternata (Burm.f.) T. Anderson., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, 
Leucaena leucocepphala, Carmona retusa (Vahl) Masam, and Curcuma longa Linn. are 6.08 , 6.78, 
3.79,  9.12 , 5.27, and 12.81% , respectively. The higher number of coating gave darker color. Each 
mordant gave different color shade. Plywood was coated with prevulcanized latex had the most 
resistance to sunlight, heat, and water.  

Keywords  :  Natural Color, Prevulcanized Latex, Plywood 
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การใช้ดินตะกอนน้ าประปาและซีโอไลต์สงัเคราะห์เพื่อเป็นตัวดูดซับประสิทธิภาพสูง   
ในการบ าบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน 

กชกร ยอดเยี่ยมแกร1 มาลินี แรงเขตรกิจ1 ศุภวรรณ พิมดี1 นิตยา พันธก์้อน1 วรางคณา กิตติวงศ์วิศาล1 อทุัย ดอนกวา้ง1 
ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์1 มาลี ประจวบสุข1 สายสมร ล าลอง1 ดวงดาว สัตยากูล1 จิตรลดา เดชาติวงศ์1 
พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ1์ พฤทธิ์ ค าศรี 2ปาจรีย์ ถาวรนติิ3 วรายุทธ สะโจมแสง4 และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์1*    

1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

3ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
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*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ เป็นการสังเคราะห์ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากดินตะกอนน้ าประปาและซีโอไลต์ 

เพื่อประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน ในน้ า ผลจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับของซีโอไลต์
สังเคราะห์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่าดินตะกอนน้ าประปา ผลของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของซีโอไลต์
สังเคราะห์ชุดที่ 1 เป็นตัวดูดซับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ของการดูดซับคือ 0.1 กรัมของตัวดูดซับ ต่อสารละลายสีย้อม 25 มิลลิลิตร เวลาในการดูดซับ 60 นาที  ไอโซเทอร์ม
การดูดซับสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนสอดคล้องกับผลการทดลองโดยมีค่า 
r2 เท่ากับ 0.9994 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าเสนอซีโอไลต์สังเคราะห์เป็นวัสดุดูดซับที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสีย้อม  
บริลเลียน กรีน ในน้ า  

ค าส าคัญ  : ซีโอไลต์  สีย้อมบริลเลียน กรีน  ดินตะกอนจากน้ าประปา 
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The Equilibrium Adsorption of Brilliant Green Dye Solution Using Water Supply Sludge 
and Synthetic Zeolite as Highly Potential Adsorbent 

Kotchakorn Yotyiamkrea,1 Malinee Rangkatkij,1 Supawan Pimdee,1 Nittaya Phankon,1  
Warangkana Kittiwongwisan1, Uthai Donkwang,1 Chayanin Hanwarinroj1, Malee Prajuabsuk1, 
Saisamon Lamlong1, Daungdao Sattayakul,1  JItlada Dechatiwong,1 Pisichaynan Srisuwan1  

Pharit Kamsri,2 Pajaree Tavorniti3 Warayuth Sajomsang4 and Pornpan Pungpo1* 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University     

3National Nanotechnology Center (NANOTEC) 
4National Nanotechnology Center (NANOTEC) 

*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com

Abstract 
This research, water supply sludge (WSS) was used to synthesize the zeolite. This synthetic 

zeolites were applied to remove brilliant green dye from aqueous solution. The obtained results 
implied that synthetic zeolite were higher adsorption efficiancy than the WSS. The optimal 
parameters of synthetic zeolite 1, the most suitable adsorbent on dye adsorption process was 
further investigated. The results showed that the optimal parameters of adsorption were 0.1 g of 
adsorbent dosage per 25ml of dyesolution with 60 minutes of adsorption times. The adsorption 
isotherm was corresponded well to Langmeir adsorption isotherm. The pseudo second order 
kinetic model were well fitted with experimental data with r2 of 0.9994. Therefore, we present the 
potential of using synthetic zeolite as a suitable adsorbent for the removal of brilliant green dye 
from aqueous solution. 

Keywords : Zeolite, Brilliant Green Dye, Water Sludge 
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ผลของวิธีฆ่าเชื้อต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) 

ประเสริฐ ไวยะกา* บรรทด จอมสวรรค์ และ นัฐพงศ์ ป่าเหนือ 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

* E-mail : prasert_waiyaka@hotmail.com

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบการเจริญ การปนเปื้อน และผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยวิธีการฆ่าเชื้อในอาหาร

เลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ การใช้หม้อหุงข้าว การใช้หม้อนึ่งธรรมดา และการใช้หม้อนึ่งความดัน
ไอแบบอัตโนมัติ ซึ่งแต่ละวิธีใช้ข้าวกล้องหอมมะลิเป็นแหล่งอาหารหลัก เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองวิธีการละ 
50 ขวด น าไปบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ ในที่มืดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
จากนั้นให้แสงที่ความเข้มแสง 500 ลักซ์ ความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ วันละ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ต่อมา 
ให้แสงที่ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ วันละ 12 ชั่วโมง ความชื้น 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ สังเกตการเจริญ
และการปนเปื้อนทุก ๆ  สัปดาห์ พบว่าลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองในแต่ละวิธีการฆ่าเชื้อมีลักษณะ  
การเจริญที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนการปนเปื้อนในเห็ดถั่งเช่าสีทองพบว่าวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา  
เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราจ านวน 15 ขวด แต่อีกสองวิธีไม่พบการปนเปื้อน  ส าหรับผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
แบบแห้งวิธีการฆ่าเชื้อที่ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติ 1.69 กรัม/ขวด 
รองลงมาคือ วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา 1.26 กรัม/ขวด และวิธีการ ฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าว 0.95 กรัม/
ขวด ตามล าดับ จะให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคัญ  :  เห็ดถัง่เช่าสีทอง  วิธีการฆ่าเชื้อ 
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Effects of Disinfection Methods on Growth and Production of Cordyceps militaris 

Prasert Waiyaka*, Banthot Chomsawan and Nuttapong panuea 
Biological Science, Faculty of Science and Technology, Chiang Rai Rajabhat University 

* E-mail : prasert_waiyaka@hotmail.com

Abstract 

This study compared growth, contamination and yield of Cordyceps militaris by using 
3 different methods of culture medium sterilization including a rice cooker, a conventional steamer 
and an autoclave. In each method, 50 bottles of brown jasmine rice, used as the main source of 
Cordyceps militaris growth, were incubated in 80% humidity and  20 degree Celsius temperature-
controlled cabinet in the dark for 3 weeks. Then they were exposed to light at intensity of 500 lux 
and 80% humidity for 12 hours a day for 1 week, and after that the light at intensity of 1,000 lux 
and 90% humidity for another 12 hours a day for 7 weeks. It was found that growth of Cordyceps 
militaris between 3 treatment methods showed no difference in growth characteristics. While 
15 bottles of brown jasmine rice using a conventional steamer presented some fungal 
contaminations, there were no contaminations found in the other two methods. The most effective 
yield of dry Cordyceps militaris by using an autoclave, a rice cooker, and a conventional steamer 
appeared to be 1.69 g/bottle, 1.26 g/bottle, and 0.95 g/bottle, respectively with no significant 
statistical difference at 0.05. 

Keywords  :  Cordyceps militaris,  Disinfection 
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ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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2สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
3ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง  

*E-mail :   vanidchaya@gmail.com (Corresponding author) 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

โดยเก็บตัวอย่างอาร์โทรพอดที่อาศัยอยู่ตามผิวดิน วางแนวส ารวจยาว 100 เมตร สุ่มเก็บตัวอย่าง 10 จุด คัดแยก 
อาร์โทรพอดด้วยกรวยคัดแยก (Tullgren funnel) พบอาร์โทรพอดทั้งหมด 3 ชั้น 11 อันดับ 17 วงศ์ รวมทั้งหมด 
268 ตัว โดยอาร์โทรพอด ชั้น Insecta พบจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.49 รองลงมาคือ อาร์โทรพอด 
ชั้น Archnida และ Diplopoda คิดเป็นร้อยละ 20.15 และ 3.36 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามอันดับ พบว่าแมลง 
ในกลุ่มมดอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.07 พื้นที่ต าบลเนินเพิ่ม
มีค่าดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener Diversity Index (H') ของอาร์โทรพอดในดินเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.20 
และพื้นที่ต าบลยางโกลนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.11 ซึ่งสัมพันธ์กับค่าอินทรียวัตถุในดินพื้นที่ต าบลยางโกลน ที่มีค่า  
ต่ าที่สุด คือ 0.33  

ค าส าคัญ  : ดัชนีความหลากหลาย  อาร์โทรพอด  ยางพารา  พิษณุโลก  
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Diversity of Arthropods in Para Rubber Plantation of Nakorn-Thai, Phitsanulok 

Vanidchaya Chimnak1*, Khanittha Chaikaew1,.Araya Boonsak1, Sureerat Buacheun2 and Weerayut Soinak3 
1Agriculture major, Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University 

2Plant Science major, Faculty of Science and Agricultural Technology,  
Rajamangala University of Technology Lanna 

3Nationnal Biological Control Research Center, Lower Northern 
*E-mail :   vanidchaya@gmail.com (Corresponding author) 

Abstract 
  Study of diversity of arthropod in  pararubber plantation of Nakorn-Thai, Phitsanulok using 

Tullgren funnel to collected. Ten sampling units of arthropod were randomly collected along the 
transect 100 meters long. The result showed that there were 11 orders and 17 families of soil 
arthropod total 268 individuals. Insecta was the most discovered (14.69%) followed by Archnida 
( 2 0 . 1 5 %)  and Diplopoda ( 3 . 3 6 %)  respectively. When classified by order and family, order 
Hymenoptera family Formicidae were the most abundant (35.07%) . The Shannon diversity (H’) of 
arthropod showed highest value of 0.20 in Noen-phoem sub-district and Yang-glone sub-district 
showed lowest value of 0.11 which is related to the organic matter of the lowest value was 0.33. 

Keywords  : Diversity index, Arthropod, Para rubber, Phitsanulok  
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ผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญเตบิโตของต้นอ่อนกล้วยไม ้
เอื้องเขาแกะ )Rhynchostylis coelestis Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อ 

 
มณีรัตน์ บุตรดา และ อรญัญา พิมพ์มงคล* 
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*E-mail : arunya.p@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 กล้วยไม้เอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) เป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม ดอกเป็นช่อตั้งตรง  
ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกมีดอกเบียดกันแน่น กลิ่นหอม จึงได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงอย่างแพร่หลาย และปัจจุบัน
เอื้องเขาแกะในป่าธรรมชาติมีจ านวนลดลง ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุม
การเจริญเติบโต NAA (naphthalene acetic acid) และ BA (benzyl adenine) ในความเข้มข้นต่าง  ๆ ที่ม ี
ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องเขาแกะ ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ  
เพิ่มปริมาณกล้วยไม้เอื้องเขาแกะได้ โดยน าต้นอ่อนของกล้วยไม้เอื้องเขาแกะอายุ 6 เดือน ความสูงประมาณ 0.1 
เซนติเมตร มาเลี้ยงบนอาหารสูตร ½MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0 0.5 และ  
1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 0 1 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่า 
ความสูงของต้น จ านวนใบต่อขวด และความยาวราก มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ 
(p<0.05) โดยอาหารสูตรที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN5) ส่งเสริมให้ความสูงของต้นเฉลี่ย
สู งสุด  0 .36 เซนติ เมตร อาหารสูตรที่ เติม  BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่ าง เดียว (BN3)  ส่ งผลให้ 
มีจ านวนใบต่อขวดเฉลี่ยสูงสุดคือ 16.80 ใบต่อขวด และอาหารสูตรที่เติม BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว 
(BN4) มีผลท าให้ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.20 เซนติเมตร ส่วนผลของจ านวนต้นต่อขวด ความยาวใบ และ
จ านวนรากต่อขวด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ  : เอือ้งเขาแกะ การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช NAA BA 
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Effect of NAA and BA on Growth and Development 
of Rhynchostylis coelestis Young Plants in Vitro 

Maneerat Butda and Arunya Pimmongkol* 
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: arunya.p@ubu.ac.th

Abstract 
Rhynchostylis coelestis Rchb.f. is a gorgeous orchid. Inflorescence is long cylindrical shape, 

dense of florets, and has an attractive fragrant. Thus, it is the most desired as an ornamental orchid. 
Moreover, R. coelestis in natural forest is decreased. Therefore, this research aimed to study the 
effect of different concentrations of NAA (naphthalene acetic acid) combined with BA (benzyl 
adenine) on growth of R. coelestis seedlings. The results of this research would be used for 
propagation of this orchid. Six months old seedlings of R. coelestis about 0 .1 cm in height were 
cultured on ½MS (Murashige and Skoog, 1962 ( supplemented with combined concentrations of 
NAA )0, 0.5, and 1 mg/l) and BA (0, 1, 2, and 4 mg/l) for 18 weeks. It was found that the height of 
shoot, number of leaves per bottle and root length were statistically different at 95% confidence 
intervals (p<0.05). The ½MS supplemented with 0.5 mg/l NAA only (BN5) induced the highest 
average of plant height (0.36 cm). The medium added with 2 mg/l BA only (BN3)  gave the highest 
number of leaves per bottle (16.80 leaves). The highest average of root length ( 3.20 cm)  was 
observed on ½MS enriched with 4 mg/l BA only. On the other hand, number of shoot per bottle, 
leaf length and number of roots per bottle were insignificantly different among the means.  

Keywords  :  Rhynchostylis coelestis, Plant Tissue Culture, NAA, BA 
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ผลของระยะการพัฒนาของผลต่อคุณภาพผลผลิตและเมล็ดของมะเขือเปราะพนัธุ์ม่วงบุรีรัมย์

นิมมานรดี  พรหมทอง1* รักเกียรติ แสนประเสริฐ1และ จีราภรณ์ อุตทาพงศ1์ 

1* ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
*E-mail : nimmannoradee.p@ubu.ac.th (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
การศึกษาพัฒนาสีของผล สามารถบ่งชี้ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (physical maturity) ของผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ได้ จึงด าเนินการปลูกและทดสอบ ณ แปลงทดลองส านักงาน 
ไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท าการทดลองโดยวางแผน 
การทดลองแบบ CRD (Completely Randomize Design) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี (ระยะสีผล) จ านวน 5 ซ้ า 
ผลการทดลองพบว่าระยะการพัฒนาสีของผลสีเหลืองอ่อน 50% (40DDA)  ระยะผลสีเหลืองเข้ม 100% (50DDA) 
ระยะผลสีม่วงเข้ม (35DAA) และระยะผลสีน้ าตาล (65DAA) ให้น้ าหนักผลสูงที่สุด ส่วนน้ าหนักเนื้อพบว่า 
ผลสีเหลืองเข้ม 100% ให้น้ าหนักเนื้อผลมากกว่าผลสีม่วงอ่อนและสีน้ าตาล เมื่อน าเมล็ดมาเพาะทดสอบพบว่า  
ระยะผลสีเหลือง100% ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและความสูงต้นที่สูง เช่นเดียวกับ ในถาดเพาะสภาพโรงเรือน 
โดยระยะสีเหลืองเข้ม 100% ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 90% และ ให้ความสูงต้นกล้าเท่ากับ 2.80 เซนติเมตร 

ค าส าคัญ : มะเขือเปราะ  การพัฒนาของผล  คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
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Effect of Fruit Development Stage on Fruit and Seed Quality 
in ‘Muang Burirum’ Eggplant 

Nimmannoradee Promtong1* Rugkeart Sanprasert1 and Jeeraporn Uttapong1 
1*Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : nimmannoradee.p@ubu.ac.th (Corresponding author)

Abstract 
The study of fruit color development could be point out the physical maturity of fruit and 

seed quality in brittle eggplants. The experiment was carried out in CRD (Completely Randomize 
Design) contains 5 fruit color stage development in laboratory and field condition and 5 replications 
at Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. It was found that fruit color with 50%, 
yellowish (40DAA), 100% dark yellowish (50DAA), the dark purple (35DAA), and the brown color 
(65DAA) gave the highest fruit weight. Fruit color of 100% yellowish treatment has higher fruit pulp 
weight than the dark purple and brown one. When the seed was tested in laboratory and field 
condition, it was found that 100% yellowish fruit color (T4) gave the best result in germination rate 
and seedling height in both techniques. 

Keywords : Eggplant, Fruit Development, Seed Quality 
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ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของใบบีปลากั้ง  
 

เพ็ชชรี  ค าภาทู  และ *สมจินตนา ทวีพานิชย ์ 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน ี  

*E-mail: noksomjintana@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบของใบบีปลากั้ง โดยอบใบ  
บีปลากั้งที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน คือ 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 ˚C วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลรวมและปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบใบบีปลากั้ง พบว่า  
ที่อุณหภูมิ 50˚C มีปริมาณสารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์รวมมากที่สุดเท่ากับ 21.95±0.42 mg GAE/g  
ของสารสกัดหยาบและ 10.74±0.01 mg CE/g ของสารสกัดหยาบ ตามล าดับ จากนั้นน าใบบีปลากั้งอบแห้ง 
ที่อุณหภูมิ 50 ˚C สกัดด้วยตัวท าลาย 5 ชนิดคือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และเมทานอล 
วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม พบว่า สารสกัดเอทานอลมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลรวมสูงสุด เท่ากับ 39.92±0.01 mg GAE/g ของสารสกัดหยาบ และสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตต 
มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมมากที่สุด เท่ากับ 35.50±0.01 mg CE/g ของสารสกัดหยาบ ตามล าดับ 
การศึกษาศักยภาพในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มากที่สุดคือ สารสกัดหยาบเมทานอล  
มีค่าเท่ากับ 27.23±0.01 และ 59.41±0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี Ferric 
Reducing Antioxidant Power พบว่า สารสกัดหยาบเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 
246.62±0.00 mg Trolox/g ของสารสกัดหยาบ  
 
ค าส าคัญ :  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  ใบบีปลากัง้ 
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Antioxidant Activities of Phlogacanthus pulcherrimus leaves 

Phetcharee Khambhatoo and Somjintana Taveepanich 
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  

*E-mail: noksomjintana@gmail.com

Abstract 
The objective of this research was to study antioxidant activity of Phlogacanthus 

pulcherrimus extracted from oven dry at difference temperature; 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 ˚C. 
Analysis total phenolic compound content and total flavonoid compound contents for studying 
the temperature effect showed that the temperature at 50 ˚C have total phenolic and flavonoid 
compound contents most of 21.95±0.42 mg GAE /g of crude extract and 10.74±0.01 mg CE/g of 
crude extract respectively. Then the leaves of P. pulcherrimus were dried at 50 ˚C and extracted 
with various organic solvents e.g. hexane, dichloromethane, ethyl acetate, ethanol and methanol 
to study total phenolic and flavonoid compound contents. Ethanol crude extract show total 
phenolic compound contents most of 39.92±0.01 mg GAE/g of crude extract while ethyl acetate 
crude extract show total flavonoid compound content most of 35.50±0.01 mg CE/g of crude 
extract. In addition antioxidant activity DPPH radical scavenging activity, ABTS radical cation 
scavenging activity and ferric reducing antioxidant power were also investigated. The results from 
DPPH and ABTS clearly indicated that methanol crude extract were the highest antioxidant activity 
with 27.23±0.01 and 59.41±0.01 %, respectively. FRAP result of ethanol crude extract was the 
highest value with 246.61±0.01 mg Trolox/g of crude extract.  

Keywords: Antioxidant Activities, Phlogacanthus pulcherrimus Leaves 
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อิทธิพลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อการเจริญเตบิโตและผลผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 

วิภาดา ลี้ตี1๋* จรรยา สิงห์ค า2 และอจัฉรา จิตตลดากร2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการจัดการทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2ภาควิชาการจดัการทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

*E-mail: Wipapa.leetee@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การทดลองนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อคุณสมบัติของดิน  
การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และต้นทุนและผลตอบแทนในการใช้กากมันส าปะหลัง 
ในการปลูกข้าวของเกษตรกรวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก จ านวน 3 ซ้ า  5 ทรีตเมนต์ 
ประกอบด้วย  1) ไม่ใช้ปุ๋ย (Control)  2)  ใช้ปุ๋ยเคมี (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ และ 46-0-0 อัตรา 10 กก./
ไร่)  3)  ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่,  46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ และ 
กากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่)   4)  ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 อัตรา 12.5 กก./
ไร่,  46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่ และกากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่) และ 5)  ใช้กากมันส าปะหลัง (กากมันส าปะหลัง 
200 กก./ไร่) ผลการศึกษาพบว่า 1) pH ของดินในทุกทรีตเมนต์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีค่า 
ความเป็นกรดของดินลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมดในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 2) ความสูงต้น จ านวนรวงต่อกอ และน้ าหนัก 
1,000 เมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105ในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่จ านวนต้นต่อกอ 
ที่ระยะแตกกอมีความแตกต่างทางสถติิอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยทรีตเมนต์ที่ 3 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลงั 
(สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่,  46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ และกากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่)  มีจ านวนต้น 
ต่อกอเฉลี่ยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.43 ต้นต่อกอ 3) ทรีตเมนต์ที่ 5 การใช้กากมันส าปะหลัง (กากมันส าปะหลัง  
200 กก./ไร่) ได้ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 178 กก./ไร่ และมีรายได้สูงสุด 2,821.3 บาท/ไร่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่นๆ  

ค าส าคัญ :  กากมันส าปะหลัง  ข้าวขาวดอกมะลิ 105  การเจริญเติบโต  ผลผลิต 
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Influence of Cassava Pulp on Growth and Yield of Khao Dawk Mali 105 Rice Variety 

Wipada Leetee1* Janya Singhas2 and Achara Chittaladakorn2 
1Student Master’s t degree School of Agriculture and Cooperatives Sukhothai Thammathirat University 

2 School of Agriculture and Cooperatives Sukhothai Thammathirat University 
*E-mail: Wipapa.leetee@gmail.com

Abstract 
The purpose of this experiment  was to investigate the effect of  cassava pulp on soil properties, 

growth and yield of Khao Dawk Mali 105 rice  and to study the cost and return of cassava pulp in rice 
cultivation. A randomized complete  block  design  with   3 replications and 5 treatments  was used  . 
The treatments consisted  of 1) control (no fertilizer application) , 2) applying chemical fertilizer (formula 
16-16-8 and 46-0-0 at the rates of 25 and 10 kg / rai, respectively), 3) applying chemical fertilizer with 
cassava pulp (formula 16-16-8 , 46-0-0 at the rates of 25 and 10 kg / rai and cassava pulp at the rates of 
200 kg / rai, respectively), 4) applying semi-chemical fertilizers with cassava pulp (formula 16-16-8 , 46-0-
0  at the rates of 12.5 and 5 kg / rai and cassava at the rates 200 kg / rai, respectively) and 5 )  applying 
cassava at the rates of 200  kg / rai. The results showed that: 1 )Soil pH of all treatments after harvesting 
Khao Dawk Mali 105 rice were decreased. Organic matter, total nitrogen, total phosphate and total 
potassium were not significantly different (P>0.05) for all treatments,2 )  Plant height, number of tiller per 
hill and 1 , 0 0 0  grain weight of Khao Dawk Mali 105 rice were not significantly different (P>0.05) for all 
treatments. Whereas, number of seedling per hill at  tillering stage were high significantly different (P<0.05). 
Treatment 3 which applying chemical fertilizer with cassava residue (formula 16-16-8, 46-0-0 at the rates 
of 25 , 10 kg / rai and cassava at the rates of 200 kg / rai, respectively) had the highest average seedling 
per hill(8.43 seedling/hill) and 3)Treatment 5 which applying cassava  pulp at the rates of 200 kg / rai had 
the highest average yield of Khao Dawk Mali 105 rice(  178  kg / rai)   and gave the highest income  2,428 
baht per rai, when compared with the other treatments. 

Keywords:  Cassava Pulp, Khao Dawk Mali 105 Rice, Growth, Yield 
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การประเมินมลูคา่ผลผลิตการประมง ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และการจัดการร่วมของแหล่งน้ า:
กรณีศึกษาแหล่งน้ าและป่าชมุชนหนองผือ แขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว 

 
สุขสาคร แพงสีแกว้1 ปราณีต งามเสน่ห์1* และทวนทอง จุฑาเกตุ1 
1 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

* (Corresponding author, e-mail: addyphangse@gmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) การประเมินมูลค่า และปริมาณของผลผลิตทางการประมง และ
ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้  2) ประเมินสถานภาพของการจัดประมงแบบการจัดการร่วมในแหล่งน้ าพื้นที่ชุ่มน้ า
หนองผือ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวม
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาได้แก่ชาวบ้าน ในชุมชนรอบบริเวณหนองผือ  4 หมู่บ้านจ านวน 400 ครัวเรือน    
ผลการศึกษาพบว่า  มูลค่าของผลผลิตประมงเท่ากับ 625,100 บาทต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ 6,251  บาท/ครัวเรือน/ปี   
ซึ่งได้จากปริมาณสัตว์น้ าที่ส ารวจ คิดเป็นน้ าหนักรวม 6,429 กิโลกรัมต่อปี  ส่วนมูลค่าโดยรวมผลิตภัณฑ์จากป่า 
ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ คิดเป็นเงิน  2,078,713 บาท/ปี  ซึ่งประเมินจากปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้   
6  กลุ่ม  รวมกับพืชป่าที่เป็นอาหารสัตว์ของครัวเรือนตัวอย่างทุกหมู่บ้านคิดเป็นน้ าหนักรวม  31,639 กก./ปี   
รวมมูลค่าทรัพยากรทั้ง 2 ประเภท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ต่ ากว่าปีละ  2,703,813 บาท ผลการประเมิน
สถานภาพหรือโอกาสของการจัดการร่วมทรัพยากรประมงระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ที่ผ่านมาพบว่า  ค่าเฉลี่ย 
ของเงื่อนไขที่ชี้ความส าเร็จ 11 เงื่อนไข เท่ากับ 3.00   มีสัดส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของภาคประชาชน 
ผู้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าร้อยละ 38.50   แสดงว่าแนวทางการจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง ในพื้นที่ 
ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับได้ บนพื้นฐานบริบทของชุมชน  
 
ค าส าคัญ : ผลผลิตการประมง   ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนือ้ไม้   และการจัดการร่วมแหลง่น้ า  สปป.ลาว 
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Evaluation of Fishery Products, Non-timber Forest Products )NTFPs( and  
Co-management; A Case Study in Nong Peu Swamp and Community Forest, 

Savannakhet, Lao PDR.  

Souksakhone Phengsikeo, Praneet Ngamsnae and Tuantong Jutagate 
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani  University 

 (Corresponding author, e-mail: addyphangse@gmail.com 

Abstarct 
The objectives of the study were: 1) to estimate the direct use value and yields of fishery 

and non-timber forest products (NTFPs) 2) to evaluate the prospect of co-management approach 
in managing fishery resources of Nong Peu Swamp and community forest in Savannakhet, Lao PDR, 
Questionnaires were used to collect data by interviewing the respondents who were selected from 
400 households of 4 villages, residing around the studied area. The sample size was determined 
by Yamane, 1973)  sampling method. The results showed that total value of fishery products for 
400 households was equal to 625,100 baht/year, or in average of 6,251 baht/household/year, 
calculated from 6,429 kg/year of the surveyed fish yields. Whereas the total value of 6 groups 
NTFPs and fodder for the sampling households was 2,078,713  baht/year or in average of 20,787.13 
baht/household/year, calculated from  31,639 kg/year of 6 groups NTFPs yields. The sum of fishery 
and NTFPs products provided by Nong Peu Swamp and community forest for the selected 
households was 31,639 6,429 kg/year with the value of 2,703,813 baht/year.  Analysis of the 
prospect of co-management approach implemented in the study site, the results found that the 
average score of the 11 key-conditions for successful co-management is 3.00, while the overall of 
community’s participation in the co-management is 38.50 %.  This indicates that the prospect for 
fishery resource co-management application in this case is at medium level therefore, 
co-management approach could be adapted to be acceptable on the basic of local contexts and 
conditions.  

Keywords: Fishery Products, Non-timber Forest Products, Co-Management, Lao PDR. 
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การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรีท่นร้อนในสภาพโรงเรือน 

บุญสง่ เอกพงษ1์*    
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

*Email : boonsong.e@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ในสภาพโรงเรือน จ านวน 13 สายพันธุ์ 

ได้แก่ CHTUB01 CHTUB02 CHTUB03 CHTUB04 CHTUB05 CHTUB06 CHTUB07 CHTUB08 CHTUB09 
CHUB10 CHUB11 CHUB12 และCHT154 (control) ณ ส านักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนสิงหาคม  –  พฤศจิกายน 2560 โดยการวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ป ร ะกอบด้ ว ย  13  ก ร รมวิ ธี   ก ร รมวิ ธี ล ะ  3  ซ้ า  โ ด ยปลู ก 
มะเขือเทศในกระถางขนาด 12 นิ้ว ให้น้ าผ่านระบบน้ าหยด ผลการทดลองพบว่า พันธุ์ที่ ให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ 
พันธุ์ CHT154 ให้ผลผลิตเท่ากับ 645.80 กรัม/ต้น รองลงมาคือ สายพันธุ์ CHTUB03, CHTUB11 และ CHTUB12 
ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 159.10– 158.30 กรัม/ต้น ในด้านของคุณภาพ พบว่ามะเขือเทศเชอรี่ UBU ทั้ง 12 สายพันธุ์ 
ให้คุณภาพความแน่นเนื้อเทียบเท่ากับพันธุ์เปรียบเทียบ แต่ให้ความหวานที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม มะเขือเทศเชอรี่
สายพันธุ์ CHTUB03 CHTUB11 และ CHTUB12 ซึ่งแม้จะไม่ได้ให้ผลผลิตสูงสุด แต่พันธุ์ดังกล่าวมีคุณภาพในเรื่อง
ความหวานที่ดีกว่าพันธุ์ CHT154 ดังนั้น มะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ CHTUB03, CHTUB11 และ CHTUB12 
จึงเหมาะสมน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดีต่อไป  

ค าส าคัญ : มะเขือเทศ ปรับปรุงพันธุ์ องศาบริกซ์ 
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Evaluation of a Heat Tolerance Cherry Tomato  
(Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) Lines in Greenhouse 

Boonsong Ekpong1*    
1Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*Email : boonsong.e@ubu.ac.th

Abstract 
The aim of this research was conducted to evaluate 13 heat-tolerant cherry tomato lines in 

greenhouse during August-November 2017 at Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 
Ubon Ratchathani province. Thirteen lines cherry tomato of CHTUB01 CHTUB02 CHTUB03 CHTUB04 
CHTUB05 CHTUB06 CHTUB07 CHTUB08 CHTUB09 CHUB10 CHUB11 CHUB12 and CHT154 (control) 
were grown in Completely Randomized Design with 3 replications. Plants were planted in 12 inch 
pot and irrigated with drip irrigation method. The highest yield was found in the line CHT154 with 
645.80 gram per plant. The second highest yield one was CHTUB03 CHTUB11 and CHTUB12. Yield 
per plant was average between 159.10-158.30 gram. In quality tests, all of 12 UBU cherry tomato 
lines gave good quality in firmness as control but gave higher brix. Three cherry tomatoes of 
CHTUB03, CHTUB11 and CHTUB12, however, did not gave high yield as control but these varieties 
gave higher brix than CHT154. Therefore, these three cherry tomatoes should be further used as 
parent in breeding program for higher yield and higher quality.  

Keywords  : Tomato, Breeding , Brix 
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การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรครากปมในพริกลูกผสม 

ยุวดี ชูประภาวรรณ *1 สุภาวดี แก้วระหัน 1  และนายสมชาย ค าแน่น1 

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: yuwadee.c@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์  4 ชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์เชื้อ Bacillus 
SKN2-2, ชีวภัณฑ์เชื้อ Bacillus UBN11-2,  ชีวภัณฑ์เชื้อ BacillusSKT29-5  และ  ชีวภัณฑ์เชื้อ Pochonia 
chlamydosporia YT008 ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมที่ท าลายพริกหนุ่มลูกผสมในสภาพแปลงเกษตรกร
เปรียบเทียบกับการควบคุมตามวิธีการเกษตรกรคือใช้สารเคมี  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) มี 4 กรรมวิธีๆละ 4 แปลงย่อย  ดังนี้ 1) ใช้ชีวภัณฑ์   Bacillus SKN2-2 + Bacillus 
UBN11-2 + Bacillus SKT 29-5  (1 x 1012 cfu/กรัม ) ในลักษณะผสม 3 ชีวภัณฑ์  2) ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา 
P. chlamydosporia YT008 (  5x10 6 cfu/กรัม )    3)  ชี วภัณฑ์  Bacillus SKN2-2 +  Bacillus UBN11-2 + 
Bacillus SKT29-5 + P. chlamydosporia YT008  ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์  และ 4) ใช้สารเคมีคาร์โบฟูราน 
โดยกรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์ ให้ผสมเข้ากับดินปลูกแล้วจึงย้ายต้นกล้าพริกลงปลูก และใส่อีก 7 ครั้งหลังย้ายปลูก 
2,3,4,5,6,7 และ 8 สัปดาห์  กรรมวิธีใช้สารเคมี ใส่ 2 ครั้ง คือ รองก้นหลุมและฝังรอบทรงพุ่มหลังย้ายปลูก 
2 สัปดาห์   ประเมินผลการควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม หลังย้ายปลูก 60 วัน โดยตรวจนับจ านวนกลุ่มไข่/
ราก 1 กรัม  จ านวนไข่ /ราก 1 กรัม และจ านวนตัวในดิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร   ผลการศึกษาพบว่า 
ทุกกรรมวิธีที่ใช้ชีวภัณฑ์   ลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (จ านวนกลุ่มไข่ จ านวนไข่ และจ านวนตัวในรากและดิน) 
ได้ดีกว่า และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารเคมี  เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  4 ชีวภัณฑ์ พบว่า  กรรมวิธี 
ใช้ ชีวภัณฑ์ผสม 3 ชีวภัณฑ์  และใช้ชีวภัณฑ  ผสม 4 ชีวภัณฑ์ ลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปมได้ดีที่สุดและ 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  คือ 55 และ 50.3% ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมสารเคมี  

ค าส าคัญ: พริก  ไส้เดือนฝอยรากปม ชีวภัณฑ์ก าจัดไส้เดือนฝอยรากปม 
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Use of Bionematicides for Controlling Root Knot Disease on  F1 Hybrid chili 

    Yuwadee chupraphawan*1  Supawadee kaewrahun1  and  Somchai khamnan1 
1National Biological Control Research Center, Lower Northeastern Regional Center 

 Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani  University 

Abstract 
This study aims to evaluate effectiveness of four bionematicides: Bacillus SKN2-2, Bacillus 

UBN11-2, BacillusSKT29-5 and Pochonia chlamydosporia YT008 compared with treatment of 
farmer (chemical control),  for suppressing the root-knot nematode which infected F1 hybrid hot 
pepper, Capsicum annum L , in infested the planting sites’ soil. The experiment consisted of 
4 treatments using bionematicides and a chemical as follows: 1) three bionematicides control 
(Bacillus SKN2-2 + Bacillus UBN11-2 + Bacillus SKT 29-5; 1 x 1012 cfu/g) 2). bionematicide control 
(P. chlamydosporia YT008 ; at a concentration of 5 x1 0 6  cfu/g),   3) four bionematicides control 
(Bacillus SKN2-2 + Bacillus UBN11-2 + Bacillus SKT 29-5+ P. chlamydosporia YT008)  and 
4 ).   chemical control (carbofuran). The Randomized Complete Block Design (RCBD) was deployed 
to the experiment with four replications. Bionematicide powder of each strain was mixed with 
infested soil during transplanting. The bionematicide was put into the soil again in the 2nd, 3rd , 4th, 
5th , 6th, 7th, and 8 th week after transplanting. Carbofuran was applied twice put in the bed of 
transplanting soil, and 2 weeks after transplanting.  Sixty days after transplanting, the number of 
egg masses, eggs ,and juveniles per 1 gram of root plants and 250 cm--3 of the soil were examined. 
The results showed that all of bionematicides treatment  significantly reduced root-knot 
population and its density (number of eggs masses, eggs, and juveniles in roots and the soil) of the 
chili plants over the chemical controls. The result found that using bionematicides statistically 
worked more efficiently than the chemical treatment. The three bionematicides and the four 
bionematicides were most efficient on controlling root knot disease, not having significant 
differences statically in decreasing nematode population densities, being 55 and 50.3% 
respectively. 

Keywords : Chili, Root Knot Disease, Bionematicides 
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การศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา  
ในบรเิวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตน้น้ าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ปิยะพร โบดสภา และ ปรัชญาพร วนัชัย*  
สาขาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail :  pratyaporn.w@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ า
ร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนเมษายน 2561 โดยใช้ข่ายขนาดตา 20 30 
และ 40 มิลลิเมตร ตามล าดับ ก าหนดพื้นที่ส ารวจและสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 จุด ในแต่ละจุดส ารวจวางข่ายจุดละ  
3 ซ้ า วางเรียงต่อกันเป็นแนวตรงแบบสุ่ม ใช้พื้นที่ส ารวจเป็นระยะทาง 100 เมตรในแต่ละจุดส ารวจ จากการส ารวจ
พบปลาทั้งหมด 24 ชนิด จาก 13 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ปลาตะเพียน Cyprinidae วงศ์ปลากด Bagridae วงศ์ปลากระทิง 
Mastacembelidae วงศ์ปลากราย Notopteridae วงศ์ปลาเนื้ออ่อน Siluridae วงศ์ปลากระทุงเหว Belonidae 
วงศ์ปลาบู่ทราย Eleotridae วงศ์ปลากัด ปลากระดี่  Belontiidae วงศ์ปลาดุก Clariidae วงศ์ปลาหมอ 
Anabantidae วงศ์ปลาแป้นแก้ว chandidae  วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ Nandidae วงศ์ปลาช่อน Channidae  
จากการศึกษาพบวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุด 10 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ปลากด และวงศ์ปลากระทิง วงศ์ละ 2 ชนิด 
ค่าดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener Diversity Index รวมทั้งพื้นที่มีค่าเท่ากับ 2.39  

ค าส าคัญ  : ชนดิปลา   ความหลากหลาย  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ 
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Preliminary Study on fish Diversity  
of Rongko conservation forest Ubon Ratchathani University 

P. Bodsapa and P. Wanchai* 
 Major in Biology, Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail :  pratyaporn.w@ubu.ac.th

 Abstract 
 The objective of this study was to study species diversity of fish at Rongko conservation 

forest,  Ubon Ratchathani University during September 2017 –  April 2018.  Observations were 
conducted by a net with mesh size,  20, 30 and 40 mm, respectively. Five Sampling sites in study 
area were randomly selected.  At each sampling site, net were randomly installed along 100 m 
lines with 3 replicates.  A total of 24  species from 13 families consist of Cyprinidae, Bagridae, 
Mastacembelidae, Notopteridae, Siluridae, Belonidae, Eleotridae, Belontiidae, Clariidae, 
Anabantidae, Chandidae,  Nandidae and Channidae were found in the area. The most diverse family 
in this study was Cyprinidae (10 species)  followed by Bagridae (2  species)  and Mastacembelidae 
(2 Species). Shannon-Wiener’s index of fish species was 2.39. 

Keywords : Fish Species, Diversity, Rongko Conservation Forest 
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คาริโอไทปพ์ื้นฐานของปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนอื  
(Polypedates mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) ที่พบในประเทศไทย 

พิทักษ์ สีดา*1และถาวร สุภาพรม2 
*1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี 

*Email(Corresponding author): phithaksha@gmail.com

บทคัดย่อ 
         จากการศึกษาคาริโอไทป์ปาด 3 ชนิด (tree frog) คือปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาด
เหนือ (Polypedates mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) จากแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เพื่อศึกษา
ไมโตตริกโครโมโซมมีจากเซลล์ไขกระดูกโดยใช้วิธี in vivo colchicine treatment จากนั้นย้อมสีแบบธรรมดา 
ผลการศึกษาพบว่า  ปาด 3 ชนิด มีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์  (diploid=2n) เท่ากับ 26 แท่ง คาริโอไทป์พื้นฐาน
ของปาดบ้านประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 
2 คู่ เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 6 คู่ และซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่ เขียดตะปาดเหนือประกอบด้วย
โครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ เมตาเซนตริก 
ขนาดเล็กจ านวน 5 คู่ และซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 3 คู่ และปาดแคระป่าประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่าง 
เมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 4 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 1 คู่ เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 5 คู่ 
ซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่และซับเทโลเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 1 คู่ จากการศึกษาในครั้งนี้ 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเซลล์อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์เผ่าพันธุ์และความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการ 
ของสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ  : ปาดบ้าน  ปาดแคระป่า  เขียดตะปาดเหนือ  โครโมโซมพื้นฐาน  คาริโอไทป ์
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Standard Karyotypes of 3 Species of Rhacophorid Frogs (Anura: Rhacophoridae) 
in Thailand 

Phithak Seeda1* and Thavon Supaprom2  
1Deparment of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Deparment of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*Email (Corresponding author): phithaksha@gmail.com

Abstract 
    The mitotic chromosome of 3 rhacophorid frogs species collected from the natural 

population in Thailand. The cytogenetic studies of four-lined tree frog (Polypedates leucomystax), 
Northren tree frog (Polypedates mutus) and Dwarf Bush frog (Philautus parvulus). The mitotic 
chromosomes were prepared directly from bone marrow after in vivo colchicine treatment and 
analyzed following conventional techniques. The mitotic karyotype showed that the number of 
diploid chromosomes of rhacophorid frogs was 26 in the all species. The standard karyotypes of 
P. leucomystax showed of 3 pairs large metacentric chromosome, large submetacentric 
chromosome 2 pairs, small metacentric chromosome 6 pairs and small submetacentric 
chromosome 2 pairs, P. mutus showed of 3 pairs large metacentric chromosome, large 
submetacentric chromosome 2 pairs, small metacentric chromosome 5 pairs and small 
submetacentric chromosome 3 pairs, but in P. parvulus showed of 4 pairs large metacentric 
chromosome, large submetacentric chromosome 1 pairs, small metacentric chromosome 5 pairs, 
small submetacentric chromosome 2 pairs and 1 pairs subtelocentric chromosome. These results 
will be useful for future studies of chromosome conservation, chromosome evolution and basic 
genetics informulation in the rhacophorid frogs. Karyotype and chromosome morphologies of 
3 rhacophorid frogs species at chromosomal level were found to be highly conserved. 

Keywords:  Karyotype, Diploid Chromosomes, Rhacophorid Frogs 
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การศึกษาอิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับสาร1- แนฟทิลแอซีทิก เอซดิ 
ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของรากของต้นศุภโชค 

วราพร ตี้เจริญ1*  จรรยา สิงห์ค า2  และ  ปริชาติ ดิษฐกิจ2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

E-mail: wt@hortiq.com 

บทคัดย่อ 

  การใช้สารแพคโคลบิวทราโซล (PBZ) ร่วมกับการใช้สาร NAA ในการผลิตต้นศุภโชคเป็นไม้ประดับกระถาง
เพื่อการค้า โดยการรดสาร PBZ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับสาร NAA ความเข้มข้น 0  0  1000  1500  2000 
มิลลิลิตรต่อลิตร ตามล าดับ พบว่า การราดสาร PBZ 500 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับการใช้สาร NAA 1000 มิลลิลิตร
ต่อลิตร ส่งผลให้ต้นศุภโชคมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด คือ 0.61 เซนติเมตร ความกว้างใบ 3.65 เซนติเมตร และ
จ านวนใบและจ านวนยอดต่อกระถางสูงสุด (22.25 และ 5.25 ตามล าดับ) การราดสาร PBZ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA 2000 มิลลิลิตรต่อลิตร ส่งผลให้น้ าหนักรากสดและน้ าหนักรากแห้งสูงสุด ทั้งนี้การใช้สาร PBZ 500 
มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับการใช้สาร NAA ทุกทรีตเม้นต์ไม่มีผลแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซนต์  

ค าส าคัญ : ต้นศุภโชค  แพคโคลบิวทราโซล  ไม้กระถาง 
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Effect of Paclobutrazol with 1 - Naphthyl Acetic Acid  on Plant Growth 
and Root Development of Pachira aquatica 

Waraporn Teecharoen1*, Janya Singkumand2 and Parichart Ditthakit2 

1Student Master’s t degree School of Agriculture and Cooperatives Sukhothai Thammathirat University 
2 School of Agriculture and Cooperatives Sukhothai Thammathirat University 

E-mail: wt@hortiq.com 

Abstract 
Effect of Paclobutrazol ( PBZ)  with NAA for production of Pachira aquatic pot plant. 

The PBZ 500 mg/ L with NAA levels0,0,1000,1500, 2000 ml/ L.The result found that PBZ 500 mg/L 
with NAA levels 1000 ml/L shown highest number diameter of shoots 0.61 cm, leaf width 3.65 cm, 
quantity of leaves and shoots were highest number (22.5 and 5.25) .  The PBZ 500 mg/L with NAA 
levels 2000 ml/L shown the fresh root weight and dry root weight were highest number. However 
, the result between treatment shown that non-significant for all 

Keywords :  Pachira Aquatica, Paclobutrazol, Pot Plant 
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การออกแบบกังหันน้ าด้วยวิธีจ าลองเชิงตัวเลข 

ปรัชญา มุขดา*    
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี   

*E-mail: mukdaen@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบกังหันด้วยวิธีจ าลองเชิงตัวเลข (CFD) ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการไหล

ของคลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้โปรแกรม Gambit และ Fluent เป็นเครื่องมือในการออกแบบ ขั้นตอน 
ที่หนึ่งคือการทดสอบเพื่อหาเงื่อนไงในการจ าลอง เริ่มจากจ าลองรูปทรงใบพัด 4 แบบ เพื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์

แรงต้าน (CD) ซึ่งรูปทรงถ้วยคือรูปทรงที่มีสัมประสิทธิ์แรงต้านสูงสุด (CD  1.35 ) ต่อมา ได้มีการตรวจสอบจ านวน
เมทช์เพื่อหาจ านวนที่เหมาะสมคือประมาณ 500,000 เซลล์ สุดท้าย แบบจ าลองความปั่นป่วนของการไหล 
ถูกเปรียบเทียบเพื่อยืนยันกับการทดลองจริง โดยแบบจ าลอง k-epsilon ให้ค่าที่แม่นย ามากที่สุด ขั้นตอนที่สอง คือ
การตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลกับแรงต้านของกังหัน ซึ่งคือ จ านวนใบพัดที่ 8 และ 18 ใบพัด (ข้างละ 4 และ 9 
ใบพัด) ความเร็วของกระแสน้ าคือ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 เมตรต่อวินาที และความลึกของใบพัดที่จุ่ม 
ลงน้ าคือ 0.36, 0.46, 0.56, 0.66 และ 0.76 เมตร  จากผลแสดงให้เห็นว่า พารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
กับสภาวะการไหลของคลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรีคือ กังหันที่จ านวนใบพัด 8 ใบพัด ความเร็วประมาณ  
1.5 เมตรต่อวินาที และที่ความลึก 0.46 เมตร 

ค าส าคัญ  : กังหันน้ า  วิธีจ าลองเชงิตัวเลข  สัมประสิทธิ์แรงตา้น  เครื่องสูบน้ าก าลังน้ า 
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Water Turbine Design by Computational Fluid Dynamics 

Prachya Mukda* 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Phetchaburi Rajabhat University 

*E-mail: mukdaen@hotmail.com

Abstract 
This research is the design of water turbine by computational fluid dynamics (CFD) for 

appropriate on the canal in Phetchaburi province zone. The Gambit and Fluent software are 
apparatus for design. The first process is the testing to fine condition for simulation. Starting from, 
the four turbine shapes are simulated to compare the drag coefficient (CD) which the cup shape 
have maximum drag coefficient (CD  1.35). Next, the mesh numbers are investigated to fine the 
appropriate mesh as about 500,000 cells. Finally, the flow turbulent models are validated with the 
real testing, which the k-epsilon model is most accurately model. The second process, investigation 
of the parameters has effect on turbine drag force. Which are the blade amount 8 and 18 blade 
(each side as 4 and 9 blade), the flow velocities as 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 m/s and the turbine 
depth in water as 0.36, 0.46, 0.56, 0.66 and 0.76 m. The results show that, the most appropriate 
parameters with condition of canal in Phetchaburi province are the blade amount of 8 blades, the 
flow velocities of 1.5 m/s and the turbine depth in water of 0.46 m.   

Keywords  :  Water Tubine, Computational Fluid Dynamics, Drag Force, Hydro Power Pump 
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การออกแบบแม่เหล็กหลักของระบบ NMR ด้วยแม่เหล็กถาวรรูปทรงกระบอก  
โดยใช้เทคนคิ NMR-Mandhala  

มัลลกิา หลา้พันธ์* และ ณัฐวุฒิ มาลลีัย 

สาขาวิชาฟสิิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
*Corresponding Author : mallika.pud@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและออกแบบสนามแม่เหล็กให้มีความสม่ าเสมอโดยใช้แม่เหล็กถาวร  

แบบทรงกระบอกเพื่อน าไปใช้ในระบบ NMR ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแม่เหล็ก NMR แบบเก่า และสามารถ
พกพาน าไปใช้ในเชิงการเกษตรได้ โดยเลือกศึกษาด้วยวิธีประจุและออกแบบตามเทคนิคการจัดเรียงไดโพล  
แบบ NMR-Mandhala ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการปรับปรุงให้ความสม่ าเสมอของสนามดีขึ้นเฉพาะตามแนวแกน 
ของแม่เหล็ก ขั้นตอนส าคัญคือต้องหาค่าแมกนีไทเซชันของแม่เหล็กถาวรด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการวั ดและ
ค านวณ ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 8.631×105 A/m โดยออกแบบให้แม่เหล็กจัดวางเป็นรูปวงแหวน โดยหนึ่งชุด ประกอบ 
ไปด้วยแม่เหล็ก 8 ก้อน มีรัศมี 5 cm และสุดท้ายวางวงแหวนสองชุดต่อกัน สามารถค านวณหาค่าสนามแม่เหล็ก 
ที่จุดกึ่งกลางได้ 386 mT  ความสม่ าเสมอสนามมีค่า 856 ppm ตามแนวแกน x ในช่วง ±5 mm นับจาก 
จุดศูนย์กลางของแม่เหล็ก  ซึ่งมีค่าเพียงพอกับการน าไปใช้สร้างเป็นแม่เหล็กหลักของระบบ NMR 

ค าส าคัญ : NMR   ไดโพล   แมกนีไทเซชัน   ความสม่ าเสมอสนาม  ppm 
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NMR Main Magnet Design Using Cylindrical Permanent Magnet 
by using NMR-Mandhala Technique. 

Mallika Lapunt* and Nattawoot Maleelai 
Physics Program, Department of Science, Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University 

*Corresponding Author : mallika.pud@gmail.com

Abstract 
This article aims to study and design a homogeneous magnetic field using cylindrical 

permanent magnets for NMR application. Advantage of permanent magnet over the traditional 
resistive magnet include lower operation cost and can be used as mobile NMR for outfield 
agriculture. The studying and design is based on the charge model and NMR-Mandhala technique 
for dipole placing. In this work, the field homogeneity was optimized only in the axis of the 
magnets. The important step is to determine magnetization of a permanent magnet by fitting the 
measured magnetic field to the mathematic model. The resulting magnetization is 8.631×105 A/m. 
Two magnets rings with radius of 5 cm, each ring constructed from 8 magnets was designed. The 
two rings are placed concatenation. The resulting magnetic field calculated by this model is 
approximately 386 mT and the field homogeneity is approximately 856 ppm along x-axis within 
range ±5 mm from magnet center. Homogeneity of the designed magnet is enough to be used as 
the main magnet of NMR system. 

Keywords : NMR, Dipole, Magnetization, Field Homogeneity, PPM 
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การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสญูเสยีของยางธรรมชาติผสมยางเอ็นบีอาร ์

สุไหลหมาน เบญฤทธิ์1   อดิศักดิ์ เหมือนจันทร์1   ชาวดี ปะตาแระ1   และวัชรินทร์ สายน้ าใส2* 

1นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

*E-mail :   watcharin.sa@skru.ac.th

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของสัดส่วนการผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์ที่สัดส่วน 100/0, 75/25, 

50/50, 25/ 75  และ 0/100  ส่วนโดยน้ าหนัก ต่อสมบัติด้านการอ่อนตัวของความเค้น และพลังงานสูญเสีย 
ของยางผสม พบว่า  ยางผสมมีการอ่อนตัวของความเค้นที่ต่ ากว่ายางธรรมชาติและยางเอ็นบีอาร์เดี่ยว ๆ 
แต่ความเครียดคงรูปถาวรและพลังงานสูญเสียสูงขึ้นตามสัดส่วนการผสมของยางเอ็นบีอาร์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
จ านวนรอบของการถูกกระท าอย่างต่อเนื่องต่อยางผสมนั้น เมื่อจ านวนรอบของการถูกกระท าเพิ่มขึ้น ความเครียด  
คงรูปถาวรของยางมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียมีค่าลดต่ าลง 

ค าส าคัญ  : ยางผสม  ยางธรรมชาติ  ยางเอ็นบีอาร์  การอ่อนตัวของความเค้น  พลังงานสญูเสีย 
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Stress Softening and Loss Energy of STR 5L/NBR Blends 

Sulaimarn Benrit1, Adisak Meanchan1, Chawdee Patarea1, and Watcharin Sainumsai2* 
1Student, Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, 

Songkhla Rajabhat University 
2Lecturer, Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, 

Songkhla Rajabhat University 
*E-mail : watcharin.sa@skru.ac.th

Abstract 
  This work studies the effect of the blend ratios in STR 5L/NBR blends on stress softening 

and loss energy of rubber blend vulcanizates. STR 5L/NBR blend ratios were varied at 100/0, 75/25, 
50/50, 25/75 and 0/100 parts by weight, respectively. It was found that the stress softening of 
rubber blends were lower than neat STR 5L and NBR, but the permanent set strain and the loss 
energy increased with increasing the NBR contents in rubber blends. Increasing the number of 
cycles of cyclic deformation, the permanent set strain increased, while the stress softening, and 
the loss energy decreased. 

Keywords  :  Rubber Blend, Natural Rubber, NBR, Stress Softening, Loss Energy 
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การส ารวจและการออกแบบเสน้ทางจักรยาน บางขนุเทียน – สมุทรสาคร

สุวิมล เจียรธราวานิช1*

1ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และนวัตกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  

*E-mail : Jsuwimol@gmail.com

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน – สมุทรสาคร นั้น จากสถิติพบว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ 2,250,000 คน แบ่งเป็น ผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
150,000 คน ผู้ใช้จักรยานในจังหวัดอื่น ๆ อีก 2,100,000 คน โดยในจ านวนนี้ มีผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากถึง 260,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามจักรยานเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทุกคนหันมาสนใจเรื่องของการออกก าลังกายมากขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจ
ข้อมูลความเร็วของรถบนถนนสายหลวงที่ 3423 และสายที่ 4008 เพื่อก าหนดจุดสตาร์ทที่เหมาะสมบนเส้นทาง 
บางขุนเทียน-สมุทรสาคร และมีวิธีการออกแบบเส้นทางโดยท าการส ารวจความเร็วรถของถนนหลวงสายที่ 3423 
และ สายที่ 4008 โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็ว Speed Detector โดยข้อมูลความเร็วของรถบนท้องถนน 
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปหาความเร็วเฉลี่ย (Travel Mean Speed) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไตล์ (85th Percentile) และค่าความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไตล์ (15th 
Percentile) จากนั้นได้ท าการเก็บข้อมูลตามที่ก าหนด โดยการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน 
บางขุนเทียน – สมุทรสาคร โดยมีหลักวิธีการส ารวจจุดสตาร์ทที่เหมาะสม เช่น ต้องเป็นสถานที่ที่มีห้องน้ าบริการ 
มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีระยะรวมทั้งสิน 25.6 กิโลเมตร แบ่งเป็น 7 จุดสตาร์ท  

ค าส าคัญ : จักรยาน  เดินทาง  ออกก าลังกาย 
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The Survey and Design of Bike Way Bang Khun Thian - Samut Sakhon 

Suwimol Jairtalawanich1* 

1Head of Curriculum, Department of Logistic Management and Innovation, Faculty of Engineering,  
Saint John’s University 

*E-mail : Jsuwimol@gmail.com

Abstract 
The Current flow of cycling in Thailand is increasing, especially in the last 2-3 years making 

the bike business likely to grow rapidly in terms of the number of bike users and sales of it, 
including related accessories. Seen from the current cycling lovers exhibition of people in Bangkok 
turn to use a service of rail transportation system by some of the people riding a bike for their 
daily life travelling. The record show that there are 2,250,000 bike users in all over Thailand divided 
into area of Bangkok and nearby area are 150,000 bike users and in other province are 2,100,000 
bike users, by in this figure they are using a bike for travelling up to 260,000 people and is increasing 
steadily. However, Objective is survey speed of highway 3423 and 4008. Find the start point on the 
bike way Bang Khun Thian - Samut Sakhon. By the used speed detector and analysis to travel 
mean speed, standard deviation, 85th percentile and 15th percentile. Find the start point such as 
place for toilet, place of attraction. The bike way has 25.6 kilometers and has 7 start points. 

Keywords : Bike, Travel, Exercise  
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การวิเคราะหป์ริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดนิเพาะปลูกโดยใช้เทคนิค 
เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ ์แบบกระจายพลังงาน 

 
ช านาญ พร้อมจันทึก*  ไพโรจน์ ใจเดี่ยว จิราภรณ ์จ ารัสภูมิ และพัชรินทร ์ไวสาหลง 

1โปรแกรมวิชาฟิสกิส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
*E-mail : cham_p28@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์
ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF) และเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก  
ก่อนและหลังมีการใช้พืชบ าบัด โดยศึกษาตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกพืชผักในเขตพื้นที่ชุมชน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20 ตัวอย่าง จากนั้นได้น าดินที่ตรวจพบปริมาณโลหะหนักสูงสุด 
มาท าการทดลองปรับปรุงคุณภาพ โดยการปลูกพืชต้นทานตะวัน ท าการทดลองโดยแบ่งเป็น  3 แปลงทดลอง  
จากผลการทดลองพบว่า มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในดินเพาะปลูกทุกสารตัวอย่าง ซึ่งชนิดของ  
ธาตุโลหะหนักที่พบมีอยู่ 2 ชนิด คือ สังกะสี และทองแดง เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนัก
ของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ก าหนดไว้ พบว่าปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบนั้นมีค่าเกินกว่ามาตรฐานมากถึง 28 เท่า  
โดยค่าการปนเปื้อนโลหะหนักสูงสุดคือ Zn และ Cu มีค่าเท่ากับ 2480 mg/kg และ 1630 mg/kg ตามล าดับ และ
เมื่อปลูกต้นทานตะวันส าหรับใช้เป็นพืชบ าบัด พบว่า ปริมาณ Zn และ Cu ของแปลงทดลองทั้งสาม 3 แปลง 
มีค่าลดลง โดยปริมาณ Zn ลดลงจาก 1090 mg/kg  เหลือ 1510 , 1550 และ 1610 mg/kg  และปริมาณ  
Cu ลดลงจาก 1090 mg/kg  เหลือ 770 810 และ 900  ดังนั้นเทคนิค EDXRF สามารถวัดปริมาณโลหะหนักในดิน 
และต้นทานตะวันสามารถใช้เป็นพืชบ าบัดในการดูดซึมโลหะหนักได้ 

ค าส าคัญ : การปนเปื้อนโลหะหนัก  เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน การใช้พืชบ าบัด    
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Analysis of Heavy Metal Contamination in Soil Cultivation Using Technique 
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry 

Chamnan Promjantuk* Pairote Jaideaw Jiraphon Jamradpum Patcharin Waisalong 
Physics and General Science Program, Faculty Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

*E-mail : cham_p28@yahoo.com

Abstract 
The purpose of this research aimed to analyze the heavy metal contamination in 

cultivation soils by using energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF). In addition, 
the comparison of heavy metal contamination in cultivation soils before and after treatment by 
plant was also studied.  The 20 samples were collected from the vegetable garden in the Takhong 
Kao community of Muang district, Nakhon Ratchasima Province. The cultivation soils that contained 
maximum heavy metal were treated by using sunflower therapy planting. Results of the 
experimental found that the heavy metal contaminants were detected in all sample. The main 
heavy metal contaminants were Zinc (Zn) and copper (Cu). When compared to the standard that 
states by Land Development Department found that the heavy metal contents in cultivation soils 
were higher than the standard criteria up to 28 times. The highest content of Zn and Cu were 2480 
mg/kg and 1630 mg/kg, respectively. When the contaminated soils treated by sunflower planting 
with tree sample, it was found that Zn contents were decreased from 2080 to 1510 1550 and 1610, 
while Cu contents were decreased from 1090 to 1510 1550 and 1610. Thus, sunflower can be used 
as a therapy plant in contaminated soils by absorbing the heavy metal. 

Keywords  :  Heavy Metals Contamination, EDXRF, Phytoremediation 
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การศึกษาผลของปริมาณดบีุกที่มีต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงานทองสมัฤทธิ์

ธน ทองกลม*   นางสาวณัฐชญาภรณ์  ไชยพันธ ์  นางสาวยุพาภรณ์  บุญตะนัย วราวุฒิ ยี่เทพ และ จรวยพร  แสนทวสีุข 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

*E-mail: thon.t@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงาน 

ทองสัมฤทธิ์ในการศึกษาครั้งนี้ได้เตรียมโลหะผสม 5 ส่วนผสม ได้แก่ Cu ร้อยละ 90 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 10 
โดยน้ าหนัก  Cu ร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก  Cu ร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 20 
โดยน้ าหนัก  Cu ร้อยละ 75 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก และ Cu ร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก : Sn 
ร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก โดยกระบวนการหล่อในแม่พิมพ์แบบถาวร น ามาวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี วิเคราะห์
โครงสร้างจุลภาค ทดสอบความแข็ง และทดสอบเสียง พบว่าโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทุกชิ้นประกอบด้วยเฟส 
α และเฟสยูเทคตอย (α+δ) ในการทดสอบเสียงพบว่าชิ้นงานที่ให้ค่าความค้างยาวของเสียงที่เกิดการกระทบ 
นานที่สุด เกิดบนชิ้นงานร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก : ดีบุกร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก และความดังของเสียงกังวานเพิ่มขึ้น
เมื่อลดปริมาณดีบุกน้อยลง  

ค าส าคัญ  : ทองสัมฤทธิ์  สมบัติทางเสียง  กระบวนการหล่อ 
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The Effect of Tin Content on Acoustic Properties of Bronze Specimens

Thon Thongklom* , Natchayaporn  Chaiyapan  , Yupaphorn , Boontanai    
Warawoot Yeethep and Charuayporn Santhaweesuk  

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University 
*E-mail: thon.t@ubu.ac.th

Abstract 
The objective of this research is to study the effect of tin content on acoustic properties 

of bronze specimens. For this study, five different compositions of bronze specimens, Cu 90 
percent by weight : Sn 10 percent by weight, Cu 85 percent by weight : Sn 15 percent by weight, 
Cu 80 percent by weight : Sn 20, Cu 75 percent by weight : Sn 25 percent by weight and Cu 70 
percent by weight : Sn 30 percent by weight were prepared with permanent mold casting process. 
Chemical composition analysis and microstructural analysis were performed in all specimens. 
Microstructures of all specimens consisted of a mixture of the α phase and the (α+δ) eutectoid 
phase. The most striking sound sustain was occurred on Cu 85 percent by weight : Sn 15 percent 
by weight. The loudness of sound decay increased with lowering the content of tin.  

Keywords  :  Bronze, Acoustic Properties, Casting Process 
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การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจก 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

ลักษณะโครงสร้างของเครื่องอบแห้งประกอบด้วย ตัวตู้อบแห้งมีขนาดความกว้าง 173 เซนติเมตร ความยาว  
102 เซนติเมตร และความสูง 178 เซนติเมตร ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุรับแสง มีพัดลมขนาด 12 โวลต์ 
จ านวน 2 ตัว ควบคุมการไหลของอากาศ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ความสามารถในการอบแห้ง  
ของเครื่องจากอัตราการอบแห้งของกระชายด า จากการทดลองพบว่า เครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สามารถอบแห้งกระชายด าได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ โดยใช้
ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่าการตากแบบธรรมชาติ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 3 วันความชื้นเริ่มต้น 
ของผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 61 % (w.b.) เหลือเพียงที่ 9.9 % (w.b.) เมื่อเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ  
ใ ช้ ร ะ ยะ เ ว ล า ในก า รอบแห้ ง  4 วั น  ใ นขณะที่ ค ว ามชื้ น ขอ งผลิ ตภัณฑ์ ลดล ง เ หลื อ  15.6 % (w.b.)  
มีอัตราการอบแห้งชั้นบน ชั้นล่าง เฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้งและภายนอกเครื่องอบแห้ง คือ 2.31  2.41  2.36 และ 
1.80 กรัมต่อชั่วโมง ตามล าดับ 

ค าส าคัญ  : เครื่องอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก  กระชายด า  อัตราการอบแหง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UBRC12th Book of Abstracts | Ubon Ratchathani University 

186 

Performance Study of Parviflora Drying with a Solar Greenhouse Dryer 

Teerapat Anuchart* Jutamat Khunrat and Winaiton Pimuang  
Program of Physics, Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University 

*E-mail :   teera_anu@hotmail.com 

Abstract 
    This research aims to design and construct a greenhouse solar dryer. The dimensions of 

the dryer has 173 cm width by 102 cm length and 178 cm height cornered with a clear 
polycarbonate sheet. Two 12 V blowers were used for controlling the air powered by solar cell. 
The performance for drying of parviflora was determined. The results showed that the greenhouse 
solar dryer worked well comparing to sun drying.The drying period for the dryer was 3 days at initial 
moisture content 61%(wb) and final moisture content 9.9%(wb) while the sun drying period was 4 
days at the same initial moisture content and final moisture content 15.6%(wb).The drying rate in 
the upper and lower shelfs of the solar dryer and sun drying were 2.31, 2.41, 2.36 and 1.80 g/h 
respectively 

Keywords  :  Greenhouse Solar Dryers, Parviflora, Drying Rate 
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การพัฒนาโปรแกรมและสรา้งวงจรเพื่อวดัค่าพลังงานอาทิตย ์

พันกร  มนทอง* และ   นิพนธ ์ กสิพร้อง 

ภาควิชาฟสิิกส ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : jaoyingnoi22@gmail.com

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมและสร้างวงจรเพื่อวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์จากเซนเซอร์ 

วัดพลังงานแสงอาทิตย์โดยวัดเป็นรังสีอาทิตย์รวม วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย การต่อวงจรการวัดพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยใช้ไอซี ADS 1115 ในการรับค่าสัญญาณอนาลอกซึ่งอยู่ ในระดับไมโครโวลต์ถึงมิลลิโวลต ์
จากเซนเซอร์แล้วแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266 ในการควบคุม
การรับส่งค่าไปยังผู้ใช้ผ่านสัญญาณ WiFi ซึ่งการรับส่งค่าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266 ไปยังผู้ใช้นั้น จะใช้ 
socket sever และ socket client ในการติดต่อส่ งข้อมูลพลัง งานแสงอาทิตย์และเก็บสร้างไฟล์ เก็บไว้ 
ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

จากการน าเครื่องมือที่ได้มาทดลองเก็บข้อมูลในการอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ
ดาดฟ้า อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าวงจรที่สร้างสามารถอ่านค่าจากเซนเซอร์ 
แปลงค่าที่ได้ให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ รับส่งค่าตามค าสั่งของโปรแกรมที่ได้พัฒนาได้  

ค าส าคัญ : เซนเซอร์วดัพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ 
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Software Development and Circuit Fabrication to Measure Solar Energy.

Pankorn  Monthong* and   Nipon  Gasiprong 

Department of Physics,Science Faculty,Ubon Ratchathani University 
*E-mail : jaoyingnoi22@gmail.com

Abstract 
This research aim software development and circuit fabrication to measure solar energy 

from pyranometer sensors.We use ADS 1115 integrated circuit to converse analog voltage from the 
sensor to digital values.The voltage level from the sensors are in the order of microvolt to 
millivolt.The ESP 8266 microcontroller is used to control the reading processes and sending data 
via WiFi network to the users.We build the equipment and measure solar radiation at the roof of 
physics department Ubonratchathani University.The equipment can collect solar radiation data 
and keep those data in a file. 

Keywords : Solar Radiation Sensor, Solar Radiation 

mailto:jaoyingnoi22@gmail.com
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การประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคภีัยในอาคาร 
กรณีศึกษา อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สุนทรี  ศรีเที่ยง1* เพ็ญสดุา อรรคบตุร 1 และแพรวพรรณ ค าสุขะ1   
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

*E-mail : soontaree.s@ubu.ac.th (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคาร 

กรณีศึกษาอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องด้วยเป็นอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง 
ก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และเป็นอาคารที่มีบุคลากร นักศึกษาอยู่รวมกันจ านวนมาก 
จึงต้องมีการด าเนินการด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ผลการประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 จากทั้งหมด 48 รายการ พบว่า สอดคล้อง 41 รายการ (85.42%) ไม่สอดคล้อง 6 รายการ 
(12.50%) และสอดคล้องตามข้อก าหนดกฎหมาย แต่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ 1 รายการ (2.08%) และจากการ
ประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงั บอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
จากทั้งหมด 64 รายการ พบว่า สอดคล้อง 46 รายการ (71.88%) ไม่สอดคล้อง 17 รายการ (26.56%) และ
สอดคล้องตามข้อก าหนดกฎหมาย แต่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้  1 รายการ (1.56%) ทั้งนี้ได้เสนอแนวทาง 
การท าแผนบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นแผนด าเนินงานส าหรับอาคารในเรื่องการป้องกัน
อัคคีภัย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ค าส าคัญ :  กฎหมายด้านอัคคภีัย  เกณฑ์มาตรฐานกฎหมาย  อัคคีภัยในอาคาร 
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Compliance Assessment in Accordance with Fire Standards in the Building.      
Case Study; Research Building, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

Soontaree Sritieng1* Pensuda Akkabut1 and Prawpan Khemsuka1  
1Occupational Health and Safety, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : soontaree.s@ubu.ac.th (Corresponding author)

Abstract 
This study assesses the compliance with the fire standards in building of the research 

building, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University.  Since the research building was 
constructed before the enforcement of the Ministerial Regulation No 33 B.E. 2535 and the building 
hosts a large number of personals and students; therefore, the implementation of fire safety must 
be taken.  The results of compliance with the fire standards in the building of the Ministerial 
Regulation No 33 B.E. 2535 showed that, out of 48 items, 41 items complied with the regulation 
( 85. 42%) , 6 items did not comply with the regulation ( 12. 50%) , and 1 item complied with the 
regulation but without a functioning condition ( 2. 08%).  The results of compliance with the 
Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of 
Occupational Safety, Health and Environment in Relation to Fire Prevention and Protection B.E. 
2555 showed that, out of 64 items, 46 items complied with regulation (71.88%) , 17 items did not 
comply with the regulation ( 26. 56% ) , and 1 item complied with the regulation but without 
a functioning condition (1.56%). A management plan on fire safety is proposed to concretely ensure 
the improved implementation of fire prevention and safety.  

Keywords : Fire Law, Legal Standards, Fire in the Building 
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การออกแบบยาโดยอาศัยโครงสร้างของสารอนุพันธ์ควินาโซลิน ซึ่งเป็นการยับยั้งโรควัณโรค  
ที่มีศักยภาพสงู: การค านวณโมเลคูลาร์ดอ๊กก้ิง 

ฑิมพิกา พรพรม1 บัณฑิต ค าศร1ี บงกชวรรณ พาค าวงค์1 ภาพตะวัน ทองดี1 นฤดล ภูศร1ี  ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์1  
กัมปนาท ฉายจรัส1  นิธิมา สุทธิพนัธุ์2 พฤทธิ์ ค าศรี3 อรดี พันธ์กวา้ง3 พัชรีนารถ ทรัพยอ์าภากรณ์4 สุภา หารหนองบวั4 

พจนีย์ ศรีมาโนชญ5์ คมสันต์ สุทธิสินทอง6  และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์1* 

1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
4ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต  
6ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author) 

บทคัดย่อ 
เอนไซม์ PknB ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญของเชื้อวัณโรค M. tuberculosis มีบทบาทส าคัญหลายวิธี 

ในการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์และกระบวนการเมตาบอลิซึม อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้   สารยับยั้ง 
PknB ศักยภาพต่ าในการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ เพื่อพัฒนาสารยับยั้งเอนไซม์ PknB ตัวใหม่ที่มีศักยภาพในการ 
เป็นสารยับยั้งโรควัณโรค ระเบียบวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยอาศัยโครงสร้างของตัวจับ การค านวณโมเลคูลาร์  
ด๊อกกิ้งถูกประยุกต์ใช้  เพื่อท าให้เข้าใจถึงอันตรกิริยาที่ส าคัญ และรูปแบบการจับของสารอนุพันธ์ควินาโซลิน 
ซึ่งเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ PknB ผลจากการศึกษาพบว่าระเบียบวิธีการค านวณโมเลคูลาร์ ด๊อกกิ้งให้ค่า 
ความน่าเชื่อถือจากการค านวณโดยพิจารณาจากค่า RMSD ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.27 อังสตรอม เมื่อท าการวิเคราะห์
อันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ควินาโซลินพบว่า เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Leu17 
Val95 Gly97 และ Asp102 ในโพรงการจับของเอนไซม์ PknB นอกจากนี้  ยังพบอันตรกิริยาแบบแวนเดอวาลส์ 
กับกรดอะมิโน Val25 Val98 และ Ala142 ในโพรงการจับของเอนไซม์ PknB ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษา
วิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งท าให้เข้าใจถึงความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ควินาโซลินส าหรับ  
การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ PknB ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งวัณโรคที่สูงขึ้น 

ค าส าคัญ  : สารอนุพันธ์ควินาโซลิน  ไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส  การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง  
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Structure Based Drug Design of Quinazoline Derivatives as Highly Potent 
Anti-Tuberculosis Agents : Molecular Docking Calculations 

Thimpika Pornprom,1 Bandit Khamsri,1 Bongkochawan Pakamwong,1 Paptawan Thongdee1 

Naruedon Phusi1    Chayanin Hanwarinroj,1 Kampanart Chayajarus,1 Nitima Suttipanta,2  
Pharit Kamsri,3 Auradee Punkvang,3 Patchareenart Saparpakorn,4 Supa Hannongbua,4 

Potjanee Srimanote,5 Khomson Suttisintong6 and Pornpan Pungpo1* 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University
3Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University  

4Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 
5Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University, Rangsit Campus 

6National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand 
*E-mail:   pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author) 

Abstract 
  PknB, an essential serine/threonine kinase of M. tuberculosis, plays an important role in a 

number of signaling pathways involved in cell division and metabolism. However, up to now, PknB 
inhibitors show less potency against whole cell. To develop protein kinase inhibitors as new 
potential anti-tuberculosis agents, structure based drug design based on molecular docking 
calculations was applied to understand the crucial interactions and binding mode of quinazoline 
derivatives as PknB inhibitors. Molecular docking calculations were evaluated in terms of the root 
mean square deviation (RMSD) between the docked and observed X-ray conformations of PknB 
inhibitor in its binding pocket. The RMSD value with 1.27 angstrom was deemed acceptable. 
For all compounds, the ligand pose with the lowest final docked energy was selected as the best 
binding mode of these potential PknB inhibitors. The results indicated that highly potent inhibitors 
showed important hydrogen bond interactions with back bone of Leu17 Val95 Gly97 and Asp102 
in the PknB binding pocket. Moreover, Van der Waals interactions with Val25 Val98 and Ala142 in 
the PknB binding pocket were crucial for binding affinity. Therefore, molecular docking calculations 
aids to a better understanding of structural requirements of quinazoline derivatives for rational 
design with more potent PknB inhibitors as potential anti-tuberculosis agents. 

Keywords  :  Quinazoline Derivatives, M. tuberculosis, Molecular Docking Calculations 
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การอธิบายข้อมูลทางโครงสร้างของสารยบัยั้งเอนไซม์ InhA ส าหรบัสารตา้นโรควณัโรค:  
การออกแบบสารยับยั้งโดยอาศัยข้อมลูทางลิแกนด์และข้อมูลทางโครงสร้าง 
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2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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* E-mail  :  pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author) 

 
 

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี้ได้น าเอาระเบียบวิธีการทางด้านการออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา

และปรับเปลี่ยนสารยับยั้งของโมเลกุลเป้าหมายชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการยับ เอนไซม์อีโนอิลเอซีพีรีดักเตส หรือ
เอนไซม์ InhA ของเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร คูโลสิส ซึ่งเป็นเอนไซม์เป้าหมายในการออกฤทธิ์ยับยั้งของตัวยาหลัก
ในการรักษาโรควัณโรคอย่างยาไอโซไนอาซิด ซึ่งการดื้อต่อยาไอโซไนอาซิดเกี่ยวเนื่องจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ 
InhA ในการพัฒนายาต้านโรควัณโรคซึ่งสารยับยั้งโรควัณโรคที่ถูกน ามาท าการศึกษาในการพัฒนาสารยับยั้งเชื้อโรค
วัณโรคคือ สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีศักยภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ InhA ของเชื้อ 
ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร คูโลสิส ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล  
และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติถูกประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาข้อมูล 
ที่ส าคัญของตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ท าให้ทราบถึงรูปแบบการวางตัวในโพรงการจับ
ของตัวยับยั้งอันตรกิริยาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในโพรงการจับและความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 
heteroaryl benzamide ที่เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA  
มีศักยภาพสูงขึ้น  

ค าส าคัญ  : สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide  การค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง  การจ าลองแบบพลวัต 
         เชิงโมเลกลุ  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพในเชงิสามมิติ 
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Elucidating the Structural Basis of InhA Inhibitors for Anti-Tuberculosis Agents: 
Ligand and Structure Based Drug Design Approaches 

Naruedon Phusi1, Thimpika Pornprom1, Chayanin Hanwarinroj1, Bundit Khamsri1,  
Bongkochawan Pakamwong1, Paptawan Thongdee1, Thitima Chuansupak1, Kampanart Chayarus1,  

Nitima Suttipanta2, Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3, Patchareenart Saparpakorn4, Supa Hannongbua4, 
Potjanee Srimanote5, Khomson Suttisintong6 and Pornpan Pungpo1*  

1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2 Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University 

3 Division of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University 
4 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 

5 Faculty of Allied Health Science, Thammasat University 
6 National NANO Technology Center, Thailand Science Park  

* E-mail  :  pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author)

Abstract 
In this research, computer aided molecular design approaches were applied to investigate 

and optimization of novel drug targets due to high potential. Enoyl-ACP reductase (InhA) of 
Mycobacterium tuberculosis, has been shown to be the primary target of the isoniazid. The 
isoniazid resistance arises from the mutations of InhA. The developing new and more potent anti-
tuberculosis agents, which are selected the heteroaryl benzamide derivative as potential anti-
tuberculosis agents active against Mycobacterium tuberculosis InhA. Molecular docking 
calculations, molecular dynamics (MD) simulations and three dimensional quantitative structure 
activity relationships (3 D-QSAR) were applied to elucidate the important information of InhA 
inhibitors. Therefore, the important information from this studies were applied to understand the 
binding mode of inhibitors in binding pocket, the crucial interactions of inhibitors in binding pocket 
and the structure requirements of heteroaryl benzamide derivatives as InhA inhibitors provided 
guidelines for the design of new and more potent InhA inhibitors. 

Keywords  :  Heteroaryl Benzamide Derivatives, Molecular Docking Calculations, Molecular 
            Dynamics Simulations, Three Dimensional Quantitative Structure Activity 
            Relationship 
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การตรวจสอบปริมาณสารตา้นอนุมลูอิสระของสมุนไพรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

กัมปนาท ฉายจรัส1 ชญาณิลห ์หาญวลินโรจน์1 สายสมร ล าลอง1 มาล ีประจวบสุข1 ดวงดาว สัตยากูล1  
จิตรลดา เดชาติวงศ1์ พฤทธิ์ ค าศรี2 และ พรพรรณ พึง่โพธิ์1* 
1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
*E-mail: pornpan_ubu@yahoo.com  

 
บทคัดย่อ 

 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรไทย14 ชนิด ถูกท าการสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน  
เอทิลอะซีเตต และเมทานอล จากนั้นน าสารสกัดหยาบที่ได้มาท าการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
radical scavenging activity และวิธี ABTS radical cation scavenging activity ใน ซึ่งสารสกัดหยาบเมทานอล
จะออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยวิธีDPPH และ ABTS ให้ผลที่สอดคล้องกัน พบว่า สมุนไพรไทย 
ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ที่สูงมากกว่า 90 % คือ สารสกัดหยาบเมทานอลของ พญามือลิง 
ใบย่านางแดง หัวร้อยรู ฝางแดง ก าแพง 7 ชั้น เถาวัลย์เอ็นอ่อน ตากวาง ประดงด า ตูมกาแดง และก าลังวัวเถลิง  
ในวิธี DPPH สารสกัดหยาบเมทานอลของก าแพง 7 ชั้น มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 95.20 % และ
วิธี ABTS สารสกัดหยาบเมทานอลของฝางแดง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดเท่ากับ 99.92 % และได้ทดสอบ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP assay พบว่าสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่า 
1800 mg of VCE/g คือ สารสกัดหยาบเมทานอลของพญามือลิง ใบย่านางแดง ฝางแดง เถาวัลย์เอ็นอ่อน ตากวาง 
ประดงด า และก าลังวัวเถลิง สารสกัดหยาบเมทานอลของประดงด า มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 
2118.84 mg of VCE/g  

ค าส าคัญ  : สมุนไพรไทย  สารต้านอนุมูลอิสระ  วิธี DPPH  วิธี ABTS  วิธี FRAP    
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Study of Antioxidant Properties of Thai Herbs in North Eastern of Thailand 

Kampanart Chayajarus1, Chayanin Hanwarinroj1, Saisamorn Lumlong,1 Malee Prejuabsuk,1 Daungdao Sattayakul1,          
Jitlada Dechativong1 , Pharit Kamsri2 and Pornpan Pungpo1*  

1Department of Chemistry, Faculty of Science Ubon Ratchathani University 
2Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakon Phanom University 

*E-mail : pornpan_ubu@yahoo.com

Abstract 
  The antioxidant activities of fourteen Thai herbs in North Eastern of Thailand were 

investigated. There were extracted using hexane, ethyl acetate and methanol as solvents. The 
antioxidant activity evaluated by DPPH and ABTS assay show that methanol crude extracts showed 
the highest antioxidant activity. Thai herbs namely Phaya Mueling, Bai Yanang Daeng, Kua Roi Ru, 
Fang Daeng, Kampaeng 7  Chan, Thaowan En-on, Ta Kwang, Pra Dong Dam, Toom Ka Daeng and 
Kamlung Wua Thaleng shows the more than 9 0  %  antioxidant activity for DPPH and ABTS assay. 
The antioxidant activityes for Kampaeng 7 Chan from methanol crude extracts showed the highest 
antioxidant activity is 9 5 . 2 0  %  inhibition for DPPH assay and Fang Daeng from methanol crude 
extracts showed the highest antioxidant activity is 9 9 . 9 2  %  inhibition for ABTS assay. For the 
reducing antioxidant powder (FRAP), the crude extracts in methanol of Phaya Mueling, Bai Yanang 
Daeng, Fang Daeng, Thaowan En-on, Ta Kwang, Pra Dong Dam and Kamlung Wua Thaleng shows 
the more than 1800 mg of VCE/g. The methanol crude extract of Pra Dong Dam showed the highest 
antioxidant activity is 2118.84 mg of VCE/g extract.  

Keywords :  Thai Herb, Antioxidant, DPPH Assay, ABTS Assay, FRAP Assay  
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การศึกษาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอสิระและปริมาณทัง้หมดของสารประกอบฟีนอลิกของข้าวพนัธุ์ไทย 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมทานอลของข้าวไทย

จ านวน 6 ชนิด โดยศึกษาข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก ข้าวหอมมะลิแดง  
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก โดยทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
Radical Scavenging Activity และปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิก ผลการทดสอบด้วยวิธี DPPH assay
และการหาปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกให้ผลที่สอดคล้องกัน คือ ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก  
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 94.92±0.0864 เปอร์เซ็นต์ และ 686.93±4.8677 มิลลิกรัม ตามล าดับ  

ค าส าคัญ  : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  สารประกอบฟีนอลิกรวม 
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Determination of Antioxidant Activities and Total Phenolic Compound 
of Thai Rice Varieties 

Sudarat Chanchoie1, Jakkrawut Kongon1, Chayanin Hanwarinroj1, OrawanSimpan1, Saisamorn Lumlong1, 
Kampanart Chayajaras1, Duangdao Sattayakul1, Jidapa Sangsawan2, Patoomthip Polyon2,  

Pharit Kamsri3, Auradee Punkvang3and Pornpan Pungpo1* 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

2Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
3Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University 

*E-mail:pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author)

Abstract 
In this study, six Thai rice varieties  grown in Thailand including Hommali normal 

rice,Hommali brown rice105,Hommali germinated brown rice105,Hommali Dang normal rice, 
Hommali Dang brown rice and Hommali Dang germinated brown rice were selected for evaluation 
property antioxidant studied. These Thai rice varieties were extracted by methanol. The antioxidant 
activity using DPPH Radical Scavenging Activity and Total phenolic compounds of rice crude 
extracts. The test results with the DPPH Radical Scavenging Activity and Total phenolic compounds 
the corresponding. The antioxidant activities obtained from Hommali Dang germinated brown rice 
shows highest antioxidant activity with 94.92±0.0864 % and 686.93±4.8677 mg, respectively.  

Keywords : Antioxidant Activity, Total Phenolic Compounds 
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การออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณของสารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide                     
ซึ่งมีศักยภาพสูงในการยับยัง้โรควัณโรค 
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บทคัดย่อ 

โรควัณโรคเกิดจากเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) เอนไซม์ 
ดีคาร์พรีนิลฟอสโฟริล-เบต้า-ดี-ไรโบส-2-อิพิเมอเรส (DprE1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์
ทางชีวภาพของ arabinogalactan ที่ผนังเซลล์ของไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส และยังถูกค้นพบว่าเป็นเอนไซม์
เป้าหมายส าหรับการพัฒนาเป็นยับยั้งโรควัณโรค สารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide เป็นสาร
ยับยั้งโรควัณโรคชนิดนอนโควาเลนต์ สารอนุพันธ์กลุ่มนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 อย่างไรก็ตาม
สารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ชนิดพัฒนาขึ้นมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ระเบียบวิธี 3D-QSAR 
การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล และการค านวณ fragment molecular orbital 
(FMO) ถูกประยุกต์ใช้เพื่อท าให้ทราบถึงความต้องการทางโครงสร้างและอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์  
4-aminoquinolone piperidine amide ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้เข้าใจถึงความต้องการทางโครงสร้าง 
รูปแบบการจับ และอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบสารยับยั้งโรควัณโรคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ค าส าคัญ  : เอนไซม์ดีคาร์พรีนิลฟอสโฟริล-เบต้า-ดี-ไรโบส-2-อิพิเมอเรส ไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส   
                3D-QSAR  การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง  การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล  การค านวณ fragment  
                molecular orbital   
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Computer Aided Molecular Design of 4-aminoquinolone piperidine amides 
Derivatives as Highly Potent Anti-Tuberculosis Agents 

Chayanin Hanwarinroj1*   Naruedon Phusi1  Pharit Kamsri2 Auradee Punkvang2 Patchareenart Saparpakorn3 
Supa Hannongbua3 Khomson Suttisintong4 and Pornpan Pungpo1* 

1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Department of Chemistry, Faculty of Science, Nakhon Phanom University  

3Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 
4 National Nanotechnology Center, 114 Thailand Science Park, Pathumthani, Thailand 

*E-mail:   pornpan_ubu@yahoo.com (Corresponding author) 

Abstract 
  Tuberculosis (TB) is caused by Mycobacterium tuberculosis.  Decaprenyl phosphoryl-β-D-

ribose oxidase (DprE1) involved in arabinogalactan biosynthesis partway of M. tuberculosis cell wall 
has been identified as a promising target for anti-tuberculosis drug developments. A group of 
4  aminoquinolone piperidine amide derivatives were identified as noncovalent DprE1  inhibitors. 
These compounds were modified to increase their inhibitory activities against DprE1  as well as 
M. tuberculosis.  However, these DprE1 enzyme inhibitors are not efficient.   Therefore, in this 
research 3 D-QSAR, molecular docking calculations, molecular dynamic simulations, and fragment 
molecular orbitals were performed to elucidate the structural requirements and crucial interaction 
of 4 aminoquinolone piperidine amide derivatives. These results lead to better understanding of 
the structural requirement of  4 - aminoquinolone piperidine amide derivatives for designing 
effective anti-tuberculosis agents. 

Keywords  :  Decaprenyl phosphoryl-β-D-ribose oxidase (DprE1), M. tuberculosis, 3D-QSAR 
 Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamic Simulations, Fragment 

            Molecular Orbitals Approach 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพลาสมาไปใช้ในการผลิตเนื้อหมหูมัก )แหนม( 
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บทคัดย่อ 

 พลาสมาเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูง พลาสมาก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ 
ประจุไฟฟ้า และแก๊สชนิดต่างๆ เช่น โอโซน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฮีเลียม  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลการใช้พลาสมาที่มีต่อการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนในส่วนผสมหลักส าหรับการผลิตแหนม  การผลิตแหนม
ท าโดยใช้เนื้อหมูสด หนังหมูสุก ข้าวสุก และกระเทียมสด ที่ผ่านกระบวนการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนด้วยการใช้
พลาสมาที่ระดับ 15 kV เป็นระยะเวลา  10 นาที  เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีการใช้พลาสมา 
เพื่อลดจุลินทรีย์ปนเปื้อน   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี -กายภาพ และทางจุลินทรีย์ ของแหนม 
ที่ระยะเวลาการหมักนาน 0, 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ชั่วโมง และก าหนดการบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
พบว่า แหนมที่ท าจากส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการลดจุลินทรีย์ด้วยพลาสม่า มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลง 
ในช่วงระยะเวลา 0-12 ชั่วโมง  และพบว่า แบคทีเรียสร้างกรดแล็กทิกมีปริมาณเพิ่มขึ้นหลังจากการหมักนาน  
24 ชั่วโมง และผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  พบว่าผลิตภัณฑ์แหนมที่ท าจากส่วนผสม 
ซึ่งผ่านกระบวนการลดจุลินทรีย์ด้วยพลาสม่า ได้รับการประเมินคะแนนความชอบในด้านกลิ่นรส รสชาติ และ
ความชอบรวม สูงกว่าตัวอย่างควบคุม 

ค าส าคัญ  : พลาสมา  แหนม  จุลินทรีย์ 
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Feasibility Study of Plasma Application in the Production 
of Fermented Ground Porks (Naem) 

Napaporn Deesanam1* , Sawalak Ngamsom , Parichat  Waewnil1 and Niorn Chomsri2 
1Department of Agro-industry  Faculty of Science and Agricultural Technology,  

Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang   
2Food Science Division,  Institute of Agricultural Technology,  

Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang  
*E-mail: mamnapadee@gmail.com 

Abstract 
  Plasma is an innovation of high voltage application. Plasma creates free radicals, discharges and 

various gases, e.g. ozone, oxygen, hydrogen, nitrogen and helium. This project aims to study an effect of 
the use of plasma on reduction of microorganisms contaminated in main ingredients for naem production. 
The main ingredients, i.e. fresh ground pork, cooked pork skin, cooked rice and fresh garlic were treated 
with plasma at a level of 15 kV for 10 min. The control was performed by using ingredients without plasma 
treatment. Physicochemical and microbiological analyses were done in naem samples with different 
fermentation times of 0, 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours. The results showed that the total microbial count 
decreased during 0-12 hours in naem samples produced from ingredients with the plasma treatment while 
the lactic acid bacteria count increased in naem samples after 24 hours of fermentation. It was found that 
sensory attributes of odor, flavor and overall preference in naem produced from ingredients with plasma 
treatment were rated at higher than the control naem. 

Keywords:  Plasma, Fermented Ground Pork, Microorganism  



รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

203 
 

การศึกษาอิทธิผลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑข์นมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 
ด้วยวิธีพืน้ผิวตอบสนอง 

 
อภิญญา เอกพงษ์*   ชุตมิา ทองแก้ว   ฐิตวรรณ สุขปลั่ง และธิดารัตน์ หลอดทอง  

สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากข้าวกล้องงอก โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก วางแผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture Design) ท าการศึกษา 3 ปัจจัย คือ  
น้ าแป้งข้าวกล้องงอก (ร้อยละ 10-40) ไข่ (ร้อยละ 20-50)  และน้ ากะทิ (ร้อยละ 40-70)   ท าการทดลอง 7 สูตร 
จากนั้นศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนองและคัดเลือกสูตรขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 
ที่เหมาะสม  ผลจากการศึกษาอิทธิพลของส่วนผสม พบว่า การเพิ่มสัดส่วนของไข่ท าให้ ค่าสีแดง (a*) และค่า 
สีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น ส่วนน้ าแป้งข้าวกล้องงอกท าให้ค่าความสว่าง (L*) เพิ่มขึ้น การเพิ่มสัดส่วนของน้ าแป้ง 
ข้าวกล้องงอกและน้ ากะทิ  มีผลท าให้ค่าความแข็งและค่าการเกาะตัวกันของผลิตภัณฑ์ลดลง  แต่เพิ่มค่าการเกาะติด
ผิวของผลิตภัณฑ์  การเพิ่มสัดส่วนของไข่และน้ ากะทิมีผลท าให้ค่าคะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยสูตร 
ที่เหมาะสมประกอบด้วย น้ าแป้งข้าวกล้องงอกร้อยละ 20  ไข่ร้อยละ 30 และน้ ากะทิร้อยละ 50  ผลิตภัณฑ์มีค่าสี
ของเนื้อผลิตภัณฑ์ในระบบ L* a* b* เท่ากับ 48.98, 13.91 และ 26.15 ตามล าดับ มีค่าความแข็ง 388.2 gf ค่าการ
เกาะตัวกัน 428.18 ค่าแรงเกาะติดผิว 32.87 gf.mm และมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ ในระดับ 
ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง  

ค าส าคัญ: แป้งข้าวกล้องงอก  ขนมหม้อแกง  วิธีพื้นผิวตอบสนอง    
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Study on the Effect of Ingredients on Quality of Thai Styled Custard from Germinated 
Brown Rice Flour by Using Respond Surface Methodology 

Apinya Ekpong*, Chutima Thongkaew , Titawan Sukplung and Thidarat Lhordthong 
 Agro-Industry Department, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*E-mail:   apinya.e@ubu.ac.th

Abstract 
  This study aims to enhance the utilization of germinated brown rice flour for making Thai 

styled custard. Mixture design was applied to formulate 7 recipes with different ratios of germinated 
brown rice flour slurry (10-40%), egg (20-50%) and coconut milk syrup (40-70%). The analysis was 
done by respond surface method to examine the affect of ingredients on quality of product and 
select the optimum formulation. The results showed that the higher the egg proportion in the 
recipe, the higher of the, red and yellow color (a* and b*) of the custard were observed. Meanwhile, 
addition of germinated brown rice flour slurry increased color brightness (L*) of the custard. 
Increasing in proportions of germinated brown rice flour slurry and coconut milk syrup in the recipe 
were resulted in decreasing hardness and cohesiveness of the product but the adhesiveness was 
increased. However, higher proportions of egg and coconut milk syrup were outcome to the higher 
acceptance score. The optimum formulation was, then, consisted of germinated brown rice flour 
slurry 20%, egg 30% and coconut milk syrup 50% with L* 48.98, a* 13.91, b* 26.15, hardness 388.2 
gf, cohesiveness 428.18, adhesiveness 32.87 gf.mm and consumers rated overall liking of product 
as like slightly to like moderately. 

Keywords: Germinated Brown Rice, Thai Styled Custard, Respond Surface Methodology 
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ไอโซเทอมการคายความชืน้ของข้าวเม่า  

วิริยา อ่อนสอาด*  ชรินทร์รัตน์  ยอดศิร ิ  และ นิศากร ทองสุข 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: wiriya.p@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาไอโซเทอมการคายความชื้นของข้าวเม่าจ านวน 3 สายพันธุ์ 

เพื่อใช้ส าหรับการน าไปสร้างสมการท านายความชื้นสมดุล เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการเก็บรักษาและ 
การท าแห้งข้าวเม่าเพื่อยังคงคุณภาพที่ดีของข้าวเม่าไว้ได้ โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อกลไกการคายความชื้น  
ของข้าวเม่าคือองค์ประกอบทางเคมีของข้าวเม่า โดยในการศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้าวเปลื อกระยะเม่าทั้งสาม 
สายพันธุ์ ที่เพาะปลูกในแหล่งเดียวกัน และจ าลองการผลิตมาจากวิธีดั้งเดิมเพื่อผลิตเป็นข้าวเม่าสด พบว่ามีค่า
แตกต่างกัน โดยข้าวเม่าพันธุ์ กข6 มีปริมาณเถ้าและคารฺโบไฮเดรตสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์อีเตี้ยมีปริมาณไขมัน 
คารฺโบไฮเดรต เยื่อใยและโปรตีนมากที่สุด ส าหรับพันธุ์หลี่นกมีปริมาณเถ้าสูงที่สุด ซึ่งองค์ประกอบทางเคมี
เหล่านี้สัมพันธุ์กับค่าสีที่วัดได้ และนอกจากนี้ได้น าข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์มาวางในภาชนะปิดสนิทที่บรรจุ
สารละลายเกลืออิ่มตัวชนิดต่างๆที่อุณหภูมิมิระหว่าง 10 ถึง 50 องศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 
11-87% หลังจากตัวย่างข้าวเม่าเข้าสู่สมดุลกับสารละลายเกลืออิ่มตัว จึงน ามาท าการวิเคราะห์หาปริมาณ
ความชื้นสมดุลของข้าวเม่าเพื่อน ามาสร้างกราฟไอโซเทอม  พบว่ากราฟมีลักษณะเป็นรูปตัว  “s” 
(sigmoidal shape)  ซึ่งเป็นลักษณะกราฟคล้ายกันกับไอโซเทอมของแป้งข้าวและธัญพืชอื่นๆ  และน าข้อมูล
จากการทดลองไปหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทีเหมาะสมที่สามารถท านายค่าความชื้นสมดุลของข้าวเม่า 
ซึ่งใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จ านวน 5 สมการ และใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบจ าลองที่เหมาะสมได้แก่ค่า 
R2  ( Coefficient of Determination), SSE (Summation of square error), P-value (mean relative 
deviation used to calculate the standard error), SEE (Standard error of estimate)   ซึ่งแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ท านายความชื้นสมดุลของข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์คือแบบจ าลอง Modified Oswin 
ที่พบว่าให้ค่า  R2 สูงที่สุด และให้ค่า SEE, SSE และ P-value ต่ าที่สุด 

ค าส าคัญ  : ข้าวเม่า  ไอโซเทอมคายความชื้น  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความชื้นสมดุล 
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Desorption Isotherm of Immature Green Rice  

Wiriya Onsaard*, Charinrat Yodsiri and Nisakorn Thongsook 
1Department of Agro-Industry, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: wiriya.p@ubu.ac.th

Abstract 
    This research aims to study desorption isotherm of immature green rice (Khao Mao) for 

3 varieties. A good quality of immature green rice can be obtained by using the mathematical 
model to predict the equilibrium moisture content which advantage for storage and drying 
condition. Three varieties of immature green rice obtained from immature paddy growing in the 
same area presented different chemical compositions which would affect water desorption. RD6 
variety provided the highest content of ash and carbohydrate. E-tei presented the highest content 
of lipid, carbohydrate, fiber and protein. However, Leenok provided the high value of ash content. 
The proximate analysis was found to correlate with color measurement. In addition, equilibrium 
moisture contents of immature green rice were obtained by placing in the container filling with 
saturated salted solution. The temperature was varied from 10 to 50oC, thus the equilibrium 
relative humidity were obtained between 11- 87%. The desorption isotherm was found in sigmoidal 
shape which agreed with rice flour and cereal. Moreover, mathematical model was obtained by 
fitting the experimental data using non-linear regression analysis method. The modified Oswin 
model was found the best model which can be fit with the data obtained from the experiment 
with the highest value of R2 and the lowest value of SEE, SSE and P-value.           

Keywords  :  Immature Green Rice, Deosrption Isotherm, Mathematical Model, Eqilibrium Moisture 
       Content 

mailto:wiriya.p@ubu.ac.th


รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

207 
 

การดัดแปรสตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชนั 
 

อัญชลี ธมุมากรณ1์  เพียรพรรณ สุภะโคตร1  และ ชุตมิา ทองแก้ว1* 
1สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

*E-mail: chutima.t@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
  กลอยเป็นพืชไม้เลื้อยเถาซึ่งประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและอะไมโลสในปริมาณค่อนข้างสูง จึงมีข้อจ ากัด  
ในการน ามาใช้ประโยชน์เนื่องจากเกิดรีโทรเกรเดชัน ดังนั้นงานวิจัยนี้  จึงน ากลอยที่ก าจัดสารพิษออกแล้วมาสกัด 
เป็นสตาร์ช  แล้วศึกษาสมบัติทางกายภาพและความร้อนของสตาร์ช  ก่อนที่จะน ามาปรับปรุงโครงสร้างทางเคมี 
ด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน  โดยใช้โพรพิลีนออกไซด์เข้มข้น ร้อยละ 3 6 9 และ 12 น ามาตรวจสอบปริมาณ 
อะไมโลส ดัชนีการดูดซับน้ า ก าลังการพองตัว ดัชนีการละลาย ร้อยละการละลาย ความใสและศึกษาสมบัติ 
ด้านความร้อนด้วยเครื่อง Differential Scanning Colorimeter (DSC) รวมทั้งศึกษาการเกิดรีโทรเกรเดชันด้วยวิธี 
freeze-thaw stability จากการทดลองพบว่า  สตาร์ชจากกลอยมีปริมาณอะไมโลส 26.22% เมื่อผ่านการดัดแปร
จะมีค่าดัชนีการดูดซับน้ า ก าลังการพองตัว ดัชนีการละลาย ร้อยละการละลายและความใส เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
สตาร์ชจากกลอยที่ไม่ผ่านการดัดแปร โดยค่าดังกล่าวจะแปรผันตรงกับปริมาณโพรพิลีนออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น  
การดัดแปรสตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีนี้ยังท าให้อุณหภูมิ (T0, TC, Tp) และพลังงานในเกิดเจลาติไนเซชันต่ ากว่าสตาร์ช
ที่ไม่ผ่านการดัดแปร และยังช่วยลดการเกิด syneresis หรือรีโทรเกรเดชันภายหลังการแช่เยือกแข็งและท าละลายได้ 
 
ค าส าคัญ : กลอย  สตาร์ชดัดแปร  ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติด้านความร้อน 
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Modification of Yam Starch by Hydroxypropylation Method 

Anchalee Tummarkorn, Pienpun Supakotara and Chutima Thongkaew* 

Department of Agro-Industry, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 
*E-mail: chutima.t@ubu.ac.th

Abstract 
Wild yam is a perennial creeper which contains rather high amounts of carbohydrates and 

amylose contents therefore, it has the applications limited due to retrogradation phenomena. 
The yam tuber without poisonous substances was processed into starch, and then the 
physicochemical properties were further studied. Starch modification was performed by 
hydroxypropylation using propylene oxide with different concentrations (3, 6, 9 and 12%). 
Furthermore, the amylose content, water absorption index (WAI), swelling power, water solubility 
index (WSI), solubility (%), paste clarity (%T) were examined. The thermal properties were 
monitored using Differential Scanning Colorimeter (DSC) to perform temperature and energy 
consumption of gelatinization. In addition, retrogradation of starch was indicated by freeze-thaw 
stability process. The results showed that yam starch with 26.22% amylose content gave an 
increasing in WAI, swelling power, WSI, solubility, and %T after modification process, which 
corresponded to propylene oxide concentrations used for structural altering of starch. 
The transition temperature (T0, Tp, and Tc) and enthalpy (H) of gelatinization of modified yam 
starch were lower than those of native yam starch. Moreover, modification process of yam starch 
also showed better freeze-thaw stability with a significant decrease in syneresis compared to native 
yam starch.  

Keywords: Yam, Modified Starch, Hydroxypropylation, Physical Property, Thermal Property 
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การคัดแยกยีสต์จากลูกแป้งสาโทในพื้นทีจ่ังหวัดสุรินทร์  
 

จิดาภา แสงสวันต1์*   และ ศศิธร หลอ่เรืองศิลป์1    

1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
*E-mail :  sanom.n@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเชื้อยีสต์จากลูกแป้งสาโทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยน าตัวอย่างลูกแป้ง
จาก 6 อ าเภอ จ านวน 8 ตัวอย่างมาเพาะเชื้อในอาหารเหลว Yeast extract-Malt extract (YM) ที่เติม 20 ppm 
Chloramphenicol บ่มเป็นเวลา 24 ชั่ ว โมงแล้วท าการแยกเชื้ อบนอาหาร YM agar บ่มที่ อุณหภูมิ  35  
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สามารถแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 30 ไอโซเลต จากการจัดจ าแนกโดยการ 
เทียบล าดับเบสของบริเวณ D1/D2 ของเชื้อยีสต์ทั้งหมด 21 ไอโซเลต มีผลการระบุสปีชีส์เป็นยีสต์ 5 สปีชีส์  
คือ Saccharomycopsis fibuligera พบในตัวอย่างลูกแป้งจาก 4 แหล่ง ได้แก่ อ. รัตนบุรี อ. ส าโรงทาบ อ. ท่าตูม 
และ อ. ศรีขรภูมิ (แสงจันทร์) ยีสต์ Pichia kudriavzevii พบในตัวอย่างลูกแป้ง 2 แหล่ง จาก อ. เมืองสุรินทร์ 
(อุยฮงไถ่) และ อ. รัตนบุรี ยีสต์ Issatchenkia orientalis พบในตัวอย่างลูกแป้ง 2 แหล่ง คือ อ. เมืองสุรินทร์ 
(เกษตรภัณฑ์) และ อ. ประสาท  ยีสต์  Meyerozyma caribbica พบในตัวอย่างลูกแป้งจาก อ. ศรีขรภูมิ 
(แสงจันทร์) เท่านั้น และยีสต์ Sacchaomyces cerevisiae พบในลูกแป้งจาก อ. ศรีขรภูมิ(สร้อยเพชร) เท่านั้น 
จากทั้งหมด 8 ตัวอย่าง มี 5 ตัวอย่างที่พบยีสต์เพียงชนิดเดียวและมีเพียง 3 ตัวอย่างที่พบยีสต์ 2 สายพันธุ์ คือ 
Saccharomycopsis fibuligera ร่ ว ม กั บ  P. kudriavzeii  ยี ส ต์  Meyerozyma caribbica ร่ ว ม กั บ 
Saccharomycopsis fibuligera และ Issatchenkia orientalis ร่วมกับ Pichia kudriavzevii 

ค าส าคัญ  : ยีสต์  ลูกแป้ง  สาโท 
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Isolation of Yeast from Starter of Rice Wine (Sato) in Surin Province 

Jidapa sangswan1*   and  Sasithorn Loorroengsil1    
1Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchatani University 

*E-mail :  sanom.n@ubu.ac.th

Abstract 
  The objective of present study was to isolate yeast from the starter (loong-pang) of rice 

wine (Sato) in Surin Province. The 8 samples of long-pang from 6 Districts were collected. To grow 
yeast cells ,one gram of long-pang was added to Yeast extract-Malt extract (YM) broth 
supplemented with 20 ppm of Chloramphenical and incubated for 24 hours. Then cultured 
medium was streak on YM agar and incubated at 35 C for 24-48 hours to isolate yeast. Thirty of 
yeast isolates were obtained in present study. The yeast identification procedure  based on the 
sequencing of amplified D1/D2 region of the yeast 26S ribosomal DNA, twenty-one of yeast isolates 
were identified to 5 species including  Saccharomycopsis fibuligera founded in 4 samples (50%) 
from Rattanaburi, Samrong Thap, Thatum and Sikhoraphum (Sang-Jun) Districts, Pichia kudriavzevii 
was found in 2 samples (25%) from Mueang-Surin (Oui-Hong-Tai) and Rattanaburi Districts, yeast 
Issatchenkia orientalis was found in 2 samples (25%) from Mueang-Surin (kasetphan) and Prasat 
Districts, Meyerozyma caribbica was only found in a samples from Sikhoraphum (Sang-Jan) District 
and Sacchaomyces cerevisiae was only found in a samples from Sikhoraphum (Soi-Pet) District. 
Among 8 samples, the present of one yeast species was found in five samples (62.5%) and 
combination of at least 2 yeast species was found in 3 samples (37.5%) which are combination of 
Saccharomycopsis fibuligera with P. kudriavzeii, Meyerozyma caribbica with Saccharomycopsis 
fibuligera and  Issatchenkia orientalis with Pichia kudriavzevii. 

Keywords  :  Yeast, Starter of Rice Wine (Loog-pang-loa), Rice Wine  (sato) 
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การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาต ุ
อ าเภอวารนิช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ธารารัตน์ จุปะมะตัง1  สุภาณี  จันทร์ศิริ 1*  และมินตรา สาระรักษ์1 
1กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

*E-mail: supanee_ys@hotmail.com

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง  (Cross-sectional descriptive research) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะ
สุขภาพทางกายกับการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 270 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรีวัยทองที่มีอายุ 40 -59 ปี  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ที่25 และเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่75 ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ Fisher’s Exact test 

ผลการศึกษาวิธีการจัดการทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 71.1 และส่วนใหญ่  
มีวิธีการจัดการทางอารมณ์ที่ปฏิบัติเป็นประจ า คือ การให้ก าลังใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น ร้อยละ 57.0 
วิธีที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง คือ พยายามมองปัญหาอย่างรอบคอบปราศจากอคติ ร้อยละ 58.5 วิธีที่ปฏิบัตินาน  ๆ ครั้ง คือ 
หงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอื่น ร้อยละ 52.6 และวิธีการจัดการทางอารมณ์ที่สตรีวัยทองส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติเลย 
คือ การรับประทานยาระงับประสาทหรือยานอนหลับ ร้อยละ 83.3 ในส่วนของภาวะสุขภาพทางกายของสตรี  
วัยทอง พบว่า อาการผิดปกติทางกายของสตรีวัยทองที่พบมากที่สุด คือ ความรู้สึกทางเพศลดลง ร้อยละ 69.6 
มีอารมณ์แปรปรวน เช่น โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ร้อยละ 64.4 และปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย ร้อยละ 63.0 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการจัดการทางอารมณ์ พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะ
สุขภาพทางกายไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทางอารมณ์ (p>0.05)  การส่งเสริมด้านการจัดการทางอารมณ์นั้น
บุคลากรสาธารณสุขควรมีการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น
อย่างเหมาะสมของสตรีวัยทองในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามพัฒนาการของชีวิต
และด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ 

ค าส าคัญ  : สตรีวัยทอง  สภาวะทางสุขภาพ  การจดัการทางอารมณ์ 
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Emotional Management Towards Postmenopausal Women: A Case study  
in That Sub-District , Aumphur Warincham District, Ubonratchathani Province.

Thararat Jupamatang  Supanee Junsiri and Mintra Sararak1* 
1Public Health College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University 

*E-mail : supanee_ys@hotmail.com

Abstract 
This study was a cross- sectional descriptive study research.  The objectives were to study 

the emotional management towards postmenopausal women and to study the  relationship 
between personal characteristics, health status and emotional management 
towards  postmenopausal women at That Sub- District , Warinchamrap District, Ubon Ratchathani 
Province within 207 post menopause women and age ranged in between 40- 59 year. Questionnaire 
was used to collect the data. Data analysis techniques were descriptive statistics, i.e., frequencies, 
Percentile 25, Percentile 75, median, mean and   Fisher’ s Exact test was used for relationship 
analysis. 

The results revealed that the emotional management towards post menopause women 
was in moderate level at 71.1%, the most of emotional management among the post menopause 
women was to encourage themselves at 57.0 %  and  look at problems without prejudice at 58.5%, 
they rarely action while annoyed that  shout to other people at 52.6%, they never used sedation 
or sleeping medicine at 83.3%. In terms of physical health status, postmenopausal women were 
found to be at the highest level of sexual dysfunction at 69.6%, emotional distress such as got 
angry and restive  at 64.4% and got a muscular pain 63.0%. The relationship between personal 
data and emotional management study found that personal data and physical health were not 
correlated with emotional management (p> 0.05). Therefore the public health personnel should 
provide counseling and advice on the physical and mental changes which occur to 
postmenopausal women for able to face the changes of the physical development of life and 
maintain a happy life while stepping to elderly. 

Keywords: Postmenopausal Women, Health Status, Emotional Management 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP model) 
ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างคือ บัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 32 คน ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  23 คน อาจารย์
ผู้สอน ผู้บริหารและผู้บริหารหลักสูตร จ านวน 15 คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 
ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส าหรับบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเที่ยง
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .85 และ .80 ตามล าดับ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ 
เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการประเมินด้านบริบท ความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (4.26±0.55) 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.06±0.61) การให้บริการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.89±0.72) 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.14±0.63) ระบบ
การให้ค าแนะน าปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.28±0.64) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.13±0.58)  

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม 3.10 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 91.43 ผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาลในปี 2560 มีผู้สอบผ่าน 8 รายวิชาในปีแรกร้อยละ 100.00 

5. ผลประเมินด้านผลกระทบ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.81±0.67)

ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ค าส าคัญ : การประเมินหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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The Curriculum Evaluation on Bachelor Degree in Nursing Science Program, B.E. 2553 
Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University 

Amornrat Natason1  Suvapat Nakrukomphonphath1  Kesorn Saithanu1 Paranee Kaewlee1 Sudarak Prasan1 
Uraiwan Sasang1 Nitchanun Suwannakoot1 Pailin Pinthong1 Sirisup  Sihawong1 

1Lecturer, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University 
*Email: kittypom11@gmail.com (Corresponding author)

Abstract 
This descriptive research airmed to evaluate the Bachelor Degree in Nursing Science Program, 

B.E. 2 5 5 3  in Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University. This study used CIPP model which 
examined context, input, process, product and impact of the program. The participants were 32 
graduated in 2010, 23 graduates, employers, 15 instructors including a course manager, an 
executives, and 2 nursing students. The instruments used in this study consisted of evaluate the 
curriculum for graduates, and evaluate the curriculum for graduates, employers. The two latter 
questionnaires were tested for their reliabilities with Cronbach,s alpha coefficient were .85, and .80 
respectively. In depth interview questions for nursing student, instructor, course manager, an 
executives and focus group were used for data collection. Data were analyzed using descriptive 
statistics and content analysis. The result were as follows: 

1. The results of context evaluation, the purposes of this curriculum and structure of the
course was reported at a high level (4.26±0.55) 

2. The results of input evaluation, the instructor was reported at a high level (4.06±0.61)
and service was reported at a moderate level (3.89±0.72) 

3. The results of process evaluation, the teaching process, advisory system were rated at
high level (4.14±0.63, 4.28±0.64), and student development activity were rated at high level 
(4.13±0.58) 

4. The results of product evaluation found that of mean GPA 3.10, scholar was graduate
program at 91.43 percent, and 100.00 % of graduated nurses passed the Nation Nursing License 
B.E. 2560 examination at the first year 

5. The results of impact evaluation, attitude toward graduates found that curriculum service
was reported at a moderate level (3.81±0.67) 

The results of this study could be used as data in enhancing the competency of newly 
graduates nurses.  

Keywords : Curriculum Evaluation, Bachelor Degree in Nursing Science Program 

mailto:kittypom11@gmail.com
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ความสามารถในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านวังดารา ต าบลวงัทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธาน ี

ฐิรพร ไพศาล1*   นสัพงษ์ กลิ่นจ าปา1   นัฐพล จ าปาเทศ1   ภัศราภรณ์ ศรศักดา1  และภิราภรณ์ จันทร์เขียว1 
1สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยพิชญบณัฑิต 

*E-mail :   pop_salat@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบประเมิน

ความสามารถในเชิงปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน (Basic activity of daily living: ADLs) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพต าบลบ้านวังดารา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
การสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) จับฉลากแบบง่าย 
ตามรายชื่อประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้นๆ จ านวน 365 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ดี ร้อยละ 93.3 กลุ่มที่มีปัญหา 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ไม่สะดวก มีร้อยละ 5.1 และกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย มีร้อยละ 1.3 
ส าหรับปัญหาในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน พบว่าผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการล้างหน้า หวีผม 
แปรงฟัน โกนหนวด และการอาบน้ า ร้อยละ 5.2 การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า 
ส่วนใหญ่ท าได้ แต่ต้องมีคนช่วย ร้อยละ 6.0 และไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 1.4 การใช้ห้องน้ าช่วยตัวเองได้บ้าง 
ร้อยละ 8.2 ช่วยตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 2.7 การสวมใส่เสื้อผ้า ช่วยตัวเองได้บ้าง ร้อยละ 8.2 ต้องมีคนสวมใส่ให้ ร้อยละ 
2.5 การขึ้นลงบันใด 1 ชั้นต้องการคนช่วย ร้อยละ 8.2 ไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 4.9 การกลั้นการถ่ายอุจจาระ 
ในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมากลั้นได้บ้าง ร้อยละ 15.3 และกลั้นไม่ได้ ร้อยละ 4.9 การลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียง
ไปยังเก้าอี้ ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือบ้างร้อยละ 6.0 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ร้อยละ 1.9 
ไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 2.7 การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน ผู้สูงอายุเดินหรือเคลื่อนไหวโดยที่มีคนช่วยร้อยละ 
6.0 ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง ร้อยละ 0.5 และเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เลย ร้อยละ 0.8  

ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ใช้วางแผนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองเพิ่มขึ้น  ด้วยการส่งเสริมทักษะ
การดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องส าหรับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัว 

ค าส าคัญ  : ผู้สงูอายุ  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
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Ability to Activities of Daily Living of Aging in Ban-Wangdara Hospital Health Care, 
Wangtong Sub-District, Bandung District, Udon Thani Province. 

Teeraporn Paisan1 Nastsaphong Klinchampa1 Nuttapol Jumpated1 Passaraporn Sornsakda1 Piraporn Chunhkeaw1  
Community Public Health, Faculty of Science, Pitchayabundit College 

*E-mail :   pop_salat@hotmail.com 

Abstract 
This study was a survey research. The data were gathered by questionnaire and Barthel 

ADL index. The participants consisted in ban-wangdara hospital health care, wangtong sub-district, 
bandung district, udon thani province. Proportional stratified random sampling Split into villages 
Simple random from the population. The subject comprised 365 samples. Data is collected during 
January to May 2018. The data were analyzed by descriptive statistics include frequency 
percentage mean standard deviation minimum and maximum values.  

The results found the ability to activities of daily living of aging people had normal daily 
activity ability at 93.3 percent is not easy 5.1 percent and can’t perform daily activity 1.3 percent. 
For the problem activity of daily living the findings are aging people need help in regard to the hair 
comb, brush teeth, shave and shower 5.2 percent. Eating when preparing the table most of the 
time but need help 6.0 percent and can’t help myself 1.4 percent. Bathroom use help yourself 
8.2 percent and can’t help myself 2.7 percent. Wearing clothes Help yourself 8.2 percent, must 
have someone to wear 2.5 percent. Climb up the stairs 1 floor need help myself 8.2 percent and 
can’t do it 4.9 percent. Tolerant defecate in 1 week have some 15.3 percent and can’t tolerant 
4.9 percent. Sitting out of bed or from bed to chair aging need some help 6.0 percent, need help 
a lot 1.9 percent and can’t do it 2.7 percent. Movement in the room or house aging walking or 
moving with someone help 6.0 percent, need to use a wheelchair to help themselves 0.5 percent 
and can’t move wheelchair 0.8 percent. 

The results of this study can be used plan to promote the aging can live happily and 
assistance increase self-care. It also promotes skills correct self-care valid for the caregiver's seniors 
or family members. 

Keywords:  Aging, Activity of Daily Living: ADLs 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตของประชาชนทีอ่าศัยโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ  
กรณีศึกษา ชมุชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบิลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
พัจนภา  ธานี1*   และ นฤภร เรืองฤทธิ์1  

1วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
*E-mail : patnapa.w@ubu.ac.th   

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัย  

ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน ต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 101 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต  
ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์โดยใช้ Fisher’s Exact Test  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (p-value = 
0.005) ซึ่งคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน อยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิต
ด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 53.5 แต่คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพกาย และ  
ด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.4 , 56.4 และ 46.5 ตามล าดับ อีกทั้ง พบว่า ในชุมชนมีปัญหา 
ความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมูลฝอย จากสัตว์และแมลงน าโรค ร้อยละ 41.6 และ 36.6 ตามล าดับ ดังนั้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร เป็นต้น 
จะต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากสถานที่ก าจัดมูลฝอย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย และแมลงน าโรค เป็นต้น  
ควรเข้ามาจัดการ ควบคุมดูแลและป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 

ค าส าคัญ  : คุณภาพชีวิต  ประชาชน  บ่อฝังกลบขยะ 
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Factors Related to the Quality of Life of People Living Around the Landfill : 
a Case Study in Nongpan Community, Pho Sai, Phibun Mangsahan District, 

Ubonratchathani Province 

Patnapa Thani1* and Narueporn Ruangrit1  
1College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University 

*E-mail : patnapa.w@ubu.ac.th

Abstract 
This research is a cross-sectional descriptive research. The objectives were to study the 

quality of life and the factors related to the quality of life of people living around the landfill. The 
researcher used questionnaire to measure quality of life. Descriptive statistics and Fisher's Exact 
Test were used to analyze the data with the statistical significant level at 0.05. 

The results showed that the monthly income was correlated with the quality of life of 
people living in Nongpan community, Pho Sai, Phibun Mangsahan district. Ubonratchathani Province 
(p-value = 0 . 0 0 5 ) .  The overall quality of life of people living in Nongpan community was at the 
moderate level. The quality of life in social relationships was at a high level of 5 3 . 5 % . 
Environmental, physical and mental health were at moderate level. (63.4% , 56.4% and 46.5% , 
respectively) In addition, there were problems of smelly garbage and insects/animals-borne 
diseases at 41.6% and 36.6% respectively.  

The direct and responsible agencies such as Phibun Mangsahan Municipality have to take 
actions of the waste disposal sites such as the smell of solid waste and insect pests, which may 
affect the quality of life of people living in Nongpan community. Municipality  could be manage, 
control and prevent these effects by monitoring them continuously for well-being of villagers.  

Keywords  :  Quality of Life, Population, Landfill 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
ที่ขึ้นฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลบนหอผู้ป่วย 

อณัญญา ลาลุน1*  สภาพ หวังข้อกลาง2   และ สุวรรณี มณีศรี3 
1สาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 

2สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
3 สาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 

*E-mail :   ananyalalun.2522@gmail.com (Corresponding author) 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของ

นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 ที่ขึ้นฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ านวน 
76 คน  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามลักษณะทั่วไป แบบสอบถามความเครียด แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดและแบบสอบถามการเผชิญความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างตามตัวแปร โดยการทดสอบความแปรปรวน   หากการทดสอบพบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ  นิวแมน-คูลล์ 
(Newman-Keuls Method) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product moment correlation corefficient) ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาพยาบาลมีความเครียดโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 1.02, S.D. = 0.48)  ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษา โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.48, S.D. = 0.51)  และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลกับการเผชิญ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการศึกษา
ในครั้งนี้สามารถน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการกับความเครียดและน ามาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 

ค าส าคัญ  : นักศึกษาพยาบาล  ความเครียดและการเผชิญความเครียด  
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Factors that Influencing on Stress and Coping Strategies of 
Nursing Student During Clinical Nursing Practice 

Ananya Lalun1* Suphap Wangkhoklang 2   and Suwannee Maneesri3  
1,3 Departmaent of nursing community, Faculty of Nursing, Western University. 

2 Public health Program, Faculty of Science and Technology, Phanomwan College of Technology. 
*E-mail : ananyalalun.2522@gmail.com (Corresponding author)

Abstract 
  This description research purposed to study stress factors of nursing and coping strategies 

of Nursing student during clinical nursing practice. The sample group were 76 nursing students at 
faculty of Nursing in Rajabhat Chaiyaphum University. The research instruments used in data 
collection comprised 4 sets : a general guestionnaire, concerning stress and streaa factors. Data 
were analyzed by using percentage, mean and standard deviation, Mutiple comparisons ware 
studies by Newman-Keuls Method and Pearson Product moment correlation coefficient.The results 
were as follow: nursing students perceived stress during practicing overall were moderate level 
( x = 1.02, S.D. = 0.48).  Stress factors effect to stress during practicing overall were moderate level 
( x = 3.48,S.D.= 0.51) and The result of research Factors that Influencing on stress and Coping 
strategies of Nursing student was positively related (p&lt;.01) The result in this study serve as data 
base information to develop stress management program and apply to prepare the readiness of 
nursing students practice. 

Keywords  :  Nursing student,  Stress and Coping strategies.  
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

นุชนารถ โพธิโคตร1 ทักษิณ พมิพ์ภกัดิ์1 และ ปวีณา ลิมปิทีปราการ1*  
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: pawena.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ 

ก่อนวัยอันควร ซึ่งส่งผลต่อทั้งต่อสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะในวัยรุ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 324 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-Square Test และ Fisher’s Exact test ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 6.5 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15.5 ปี 
(S.D=1.12) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านปัจจัยน า 
ได้แก่ เพศ (p-value=0.002) การมีคู่รัก (p-value<0.001) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (p-value=0.001) ทัศนคติต่อ
การมีเพศสัมพันธ์  (p-value<0.001) การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p-value<0.001) และการเที่ยวสถานเริงรมย์ 
(p-value<0.001)  ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด (p-value 
=0.01) มีกลุ่มเพื่อนสนิทเที่ยวสถานบันเทิง (p-value<0.001) กลุ่มเพื่อนสนิทดูหนัง/CD/DVD โป๊ (p-value=
0.003) มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว (p-value<0.001) และการดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 
(p-value =0.022)  

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา และหน่วยงานด้านสาธารณสุข และครอบครัวเอง ควรมี
มาตรการในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวสถานเริงรมย์ และการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์  
ทางเพศ อย่างเข้มงวดในกลุ่มวัยเรยีน และควรส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น ส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และการเลือกคบเพื่อนทีไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

ค าส าคัญ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์   การมีเพศสัมพันธ์  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   เทศบาลนคร 
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Factors Affecting Sexual Activity of High School Students in Ubonratchathani 
Municipality, Ubonratchathani Province 

Nutchanart Phothikot1 Taksin Pimpak and Pawena Limpiteeprakan1*  
1College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University

*E-mail: pawena.l@ubu.ac.th

Abstract 
Sexual risk behavior is an important factor which affects both society and the nation, 

especially in adolescents. Hence the purpose of this research was to investigate factors affecting 
sexual activity of high school students in Ubon Ratchathani municipality, Ubon Ratchathani 
province. The sample consisted of 324 students, who were randomly sampled. Data was collected 
using questionnaires in December 2017. Data analysis was by descriptive statistics. Inference 
statistics used are Chi-Square Test and Fisher's Exact test at a significant level of 0.05. The research 
found that 6.5 percent of the sample had sexual activity. The age to have sex for the first time was 
at 15.5 years old (S.D = 1.12). Factors related to sexual activity of high school students were sex 
(p-value = 0.002), lovers (p-value <0.001), average cumulative grade (p-value = 0.001), attitudes 
toward sex (p-value <0.001), alcohol use (p-value <0.001) and going to clubs or bars (p-value 
<0.001). Supporting factors included a group of friends who drink alcohol or use drugs 
(p-value = 0.01), go to clubs or bars (p-value = 0.001), watch a pornographic movie (CD/DVD) 
(p-value = 0.003), having previous sexual experience (p-value <0.001) and viewing sexually 
stimulating media (p-value = 0.022). Therefore, relevant agencies like educational institutions, 
public health agencies and families should have strict measures in place to regulate drinking 
alcohol, going to nightclubs and access to sexually stimulating media in the school age group. They 
should also promote life skills to prevent sexually risky behaviors such as avoiding things which 
promote sexual arousal (e.g. sexually stimulating media) and to choose friends who do not have 
high risk sexual behavior. 

Keywords : Factors Affecting Sex, Sexual Risk,  High School Student, Municipality 
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่ออ้ย 
ในหมู่บ้านแหง่หนึ่ง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวัดหนองบวัล าภ ู

สมเจตน์  ทองด า และ เสาวลักษณ ์ สุวรรณบล. 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุม่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

*E-mail: s.chin40@gmail.com

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จากการท างาน

ของเกษตรกรไร่อ้อยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 175 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อยด้านรา่งกาย โดยทางกายภาพ 
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตกจากการสัมผัสแสงแดดในการท างานและมีอาการ  
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะเนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดในขณะท างาน ร้อยละ 58.9 ทางเคมีได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 
มีอาการคอแห้ง เหงื่อออกตามมือ ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 49.7 และทางชีวภาพ 
ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ แมลงเข้าตาเข้าจมูกขณะท างาน ร้อยละ 58.9 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจที่ไม่ดี 
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ วิตกกังวลและกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้ าง ร้อยละ 90.9 
ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคม  ผลกระทบที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ในบริเวณที่ติดกับถนนโดยไม่บอกกล่าวท าให้เพื่อนบ้านต่อว่าและไม่พอใจ  ร้อยละ 80.6  ทั้งนี้ผลกระทบสุขภาพ 
ที่เกิดขึ้น หน่วยงานด้านสุขภาพควรมีการจัดกิจกรรมในการใช้สารเคมี ที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
เข้าสู่ร่างกายและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเน้นให้เกษตรกรรู้จักวิธีป้องกันอันตรายหรือผลกระทบต่าง  ๆ 
ในระหว่างการท างาน           

ค าส าคัญ : ผลกระทบต่อสุขภาพ  เกษตรกรไร่อ้อย  หนองบัวล าภู 
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The Health Impact of the Sugar Cane Farmers, 
 A Village in Sibunruang District, Nong Bua Lam Phu Province. 

Somjate  Thongdam1* and Saowalak  Swannabon1 
1Department of Public Health, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : s.chin40@gmail.com

Abstract 
This research aimed to study the health impact in physical mental and social impact of the 

sugar cane farmers in a village in Sibunruang District, Nong Bua Lam Phu Province.The subjects were 
175 farmers. The tools used in this research was interview. Data was analyzed by the use of 
descriptive statistics, including frequency, percentage, average, standard deviation, minimum and 
maximum values. 

The study found that the physical health impact was the most impact were skin rash, dry 
skin, headache and dizziness from the sunlight (58.9%). The most chemical impact were fell dry, 
sweat by hand and narcrosis with the pesticide contacted 49.7% and the most biological impact 
were the affected to eyes and arms from insects.  In a section of mental health impact were they 
fear about the cumulate of pesticide expose to the child contacted 90.9%. The result of social 
health the most impact was the spread of pesticide spray that effected to the neighborhood 80.6%. 
In addition to this impact, the health organization should be have the activity or training for prevent 
or hazardous exposure to pesticide and activities for health promotion providers to worker. 

Keywords : The Health Impact,  The Sugar Cane Farmers,  Nong Bua Lam Phu Province. 
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ผลของการเตรียมความพรอ้มด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ก่อนฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล 

เดือนเพ็ญ บุญมาชู*  วิศนีย์ บุญหมัน่ สุพัตรา ดดีวงพนัธ์  และภรณี แกว้ลี 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

*Email  :  nsmukku@hotmail.co.th  (Corresponding Author)

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

ก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกวางแผนการพัฒนาตนเอง และแบบทดสอบความรู้  
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นก่อนและหลังฝึกปฏิบัติการพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่น  .68 และ .72 ตามล าดับ 
แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of item-objective 
congruence: IOC) เท่ากับ .95 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ paired t-test  

ผลการวิจัยพบว่า หลังการได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สูงกว่าก่อนได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t = 10.03,  p < .001 และ 
t = 34.89, p < .001 ตามล าดับ)  

จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ในรายวิชาทางการพยาบาลอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลมากขึ้น 

ค าส าคัญ  :  การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพัฒนาตนเอง  นักศึกษาพยาบาล 
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Effects of the Pre-practicum Preparation with Self-Development Supportive for 
in the Child and Adolescent Nursing Among Nursing Students

Dueanphen Bunmachu, Wisanee  Boonmun, Supatra  Diduangphan and Paranee Kaewlee 
Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University 

*Email  :  nsmukku@hotmail.co.th  (Corresponding Author)

Abstract 
This quasi-experimental research was to examine the effects of the pre-practicum 

preparation with self-development supportive for clinical nursing practice in the Child and 
Adolescent Nursing. Sixty two of the third year nursing student, in academic year of 2016 at Faculty 
of Nursing, Ubon Ratchathani University. The tool used in the study were questionnaire about 
planning of self-development supportive for the pre-practicum preparation, pre-test and post-test 
of knowledge in child and adolescent nursing with the reliability of .68 and .72, respectively. Test 
of skills in child and adolescent nursing practice with index of item-objective congruence of .95. 
The intervention was implemented and the data were collected from May 2017 to July 2017. 
Statistics used for data analysis included descriptive and paired t-test.  

The findings revealed that after the pre-practicum preparation with self-development 
supportive, mean scores of knowledge in child and adolescent nursing and skills in child and 
adolescent nursing practice of the samples were statistically significantly higher than those before 
the pre-practicum preparation with self-development supportive (t = 10.03, p < .001 and t = 34.89, 
p < .001, respectively). 

 This study suggested that the preparation for nursing practice should be an ongoing 
development and further applied to other nursing subjects to strongly promote knowledge and 
skills in nursing practice. 

Keywords  :   The Pre-Practicum Preparation in the Child and Adolescent Nursing, Self-
Development, Nursing Students 
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การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผูสู้งวัย 

เตชภณ ทองเติม1* ขนิษฐา ฉมิพาล1ี วารี นันทสิงห์1  นนัท์ชนก เปียแก้ว1  อธวิัฒน์ สายทอง1   
ศิรินันท์ เรืองไพศาล1 และ จีรนันท์ แก้วมา2 

1สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

*E-mail : jojoe_spsc_chula@hotmail.com

บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับ

ป้องกันการล้มในผู้สูงวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงวัยเพศหญิง จ านวน 60 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
แล้วท าการสุ่ม  เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกโดยใช้โปรแกรมออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ จ านวน 
30 คน และกลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรม
การออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวผู้สูงวัย 
จ านวน 4 รายการประกอบด้วย Berg Balance Scale (BBS)   Functional Reach Test (FRT) 8-Foot Up and 
Go Test (8FUGT) และ Timed Up and Go Test (TUG) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
การออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้  

1) โปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย มีความหนักอยู่ใน
ระดับเบา ใช้เวลาออกก าลังกายทั้งหมด 30 นาที/ครั้ง แบ่งออกเป็น 3  ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย จ านวน 5 ท่า 
ใช้ระยะเวลา 5  นาที ช่วงออกก าลังกาย จ านวน 5 ท่า ใช้ระยะเวลา 20  นาที และช่วงคลายอุ่น จ านวน 5 ท่า 
ใช้ระยะเวลา 5  นาที ซึ่งมีท่าทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับช่วงอบอุ่นร่างกาย  

2) ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่มีต่อการป้องกันการล้มในผู้สูงวัย
พบว่า   หลังการฝึก กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบในรายการ 8-Foot Up and Go Test และ Timed Up and Go Test สูงกว่าก่อนฝึก และสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
การออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้สูงวัยสามารถน าโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ ไปใช้  
ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านการป้องกันการล้มได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาโปรแกรมการ
ออกก าลังกายส าหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านอื่นๆ ของผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น 

ค าส าคัญ  : โปรแกรมออกก าลงักาย  ป้องกันการล้ม  ผู้สูงวัย 
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A Construction of an Applied Fon-Klongtum Exercise Training Program 
for Fall Prevention Among the Elderly 

Tachapon Tongterm1* Waree Nantasing1 Khanittha Chimpalee1 Nunchanok Piakaew1  
Athiwat Saitong1 Sirinun Ruangphaisarn1 and Jeeranan Kaewma2  

1Department of Sports Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Sisaket Rajabhat University 
2College of Innovation and Management, Songkhla Rajabhat University 

*E-mail : jojoe_spsc_chula@hotmail.com

Abstract 
  This experimental research was designed to create and develop the model of an applied 

Fon-Klongtum exercise program for fall prevention among elderly. The 60 female elderly subjects 
were purposively selected by using predetermined criteria. The subjects were equally divided into 
an experimental group (n=30) and a control group (n=30) by similar characteristics. The research 
instruments consisted of 1) an applied Fon-Klongtum exercise program 2) the 4 physical fitness 
tests regarding balance which were Berg Balance Scale (BBS),  Functional Reach Test (FRT), 8-Foot 
Up and Go Test (8FUGT) and Timed Up and Go Test (TUG) and 3) the satisfaction assessment. 
The data were analyzed by using descriptive statistics, mean, standard deviation and t-test. 
The followings were the research results:  

1. an applied Fon-Klongtum exercise program was light exercise intensity program.
The duration of this program was 30 minutes which was divided into 3 parts; 1) 5 minutes for warm up 
time with 5 steps, 2) 20 minutes for exercise time with 5 steps and 3) 5 minutes for cool down time 
with 5 steps as well as the warm up time steps.  

2. After an applied Fon-Klongtum exercise program the experimental group had a
significantly developed mean score of balance compared the control group and pretest (p<0.05) 
on Timed Up and Go Test (TUG) and 8-Foot Up and Go Test (8FUGT). The result of satisfaction 
assessment of experimental group was very good level.  

In conclusion, this finding showed that the elderly can use an applied Fon-Klongtum 
exercise program for fall prevention. However, the next study should develop other physical fitness 
for the elderly.  

Keywords  :  Exercise Program, Fall Prevention, Elderly 
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วิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ด ีการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
กรณีศึกษาอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

สุรีย์ ธรรมิกบวร1*   และ จารุวรรณ ชุปวา2* 
1 สาขาวิชาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2 สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail : chuppawa@gmail.com

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ ดี การรณรงค์การตรวจ

มะเร็งปากมดลูก ประชากรเป้าหมาย คือ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
จ านวน 20 คน ที่ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก และประชากรเป้าหมายที่รับ  
การตรวจจ านวน 153 คน รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือ 
ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แนวค าถาม แนวการสนทนากลุ่ม แบบรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล
ส่วนบุคคลวิเคราะห์ด้วยร้อยละ และจ านวนนับ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกประกอบด้วย 1) การรณรงค์โดยการ
สื่อสารด้วยสื่อและการสื่อสารโดยตรง 2) การร่วมด าเนินการโดยการหมุนเวียน  บุคลากร อุปกรณ์  และ 
3) การเข้าถึงผู้รับบริการโดยตรงเช่นการส่งจดหมายเชิญโดยตรง

ค าส าคัญ  : การตรวจมะเร็งปากมดลูก  การรณรงค์  ถอดบทเรียน   
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Lesson Learned from The Good Practice of Cervix Cancer Examining Campaign 
: Case Study of Khemarat District Ubon Ratchathani Province. 

Suree Trumikaborworn* and Charuwan Chuppawa 
1 Department of family and community health,  Faculty of nursing Ubon Ratchatani University 

2 Department of maternal and child health, Faculty of Nursing  Ubon Ratchatani University 
*E-mail : chuppawa@gmail.com

Abstract 
   The objective of this study was to research lessened learned from the good practice of 

cervix cancer examining campaign. The participants total 20 persons  : health care personnel and 
health care volunteers Khemarat health district and 153 people who had first time cervix cancer 
examining. Data were collected by focus groups and in-depth interviews and analyzed by the use 
of content analysis.  

The results showed that good practice of cervix cancer examining campaign insist of 
1) Campaign by using direct contact and media can raise number of client 2) Effective of co share
personnel and instrument and 3) Direct contact to people by sending letter 

Keywords  :  Cervix Cancer Examining, Campaign, Lessened Learned  
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การพัฒนาเครือ่งดื่มเยลลี่เพือ่สุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง 
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2กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
*E-mail : nayjojo_ln@hotmail.com

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง 

และพัฒนาสูตรต ารับเครื่องดื่มเยลลี่โดยศึกษาผลของสารก่อเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ น าผักโขมลวกด้วย  
น้ าเดือดนาน 3 นาที ก่อนน าไปสกัดด้วยน้ า ส่วนถั่งเช่าสีทองน ามาสกัดด้วยน้ าร้อน น าสารสกัดหยาบทั้ง 2  ชนิด 
มาทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity 
และ 2 ,2 '-azino-bis (-3ethylbenzthiazoline--6sulphonic acid) (ABTS+.) radical cation decolorization 
assay ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบผักโขมมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงกว่าสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทอง โดยมีค่า 
Ic50 เท่ากับ  2.35±0.11 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.87± 0.30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH 
ตามล าดับ และทดสอบด้วยวิธี ABTS+. มีค่า Ic50 เท่ากับ 1.55± 0.03 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.57± 0.30
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ สูตรต ารับที่เหมาะสมในการเตรียมเป็นเครื่องดื่มเยลลี่ประกอบด้วยสารก่อเจลคือ
คาราจีแนนและผงเมล็ดมะขามในอัตราส่วน 1:1 มี pH ของต ารับเท่ากับ 6 และมีปริมาณสารส าคัญคือ cordycepin 
170.03 ไมโครกรัมต่อกรัมของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นสามารถน าสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองมาเตรียมเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพได้  

ค าส าคัญ  : ถั่งเช่าสีทอง  ผักโขม  เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพ  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน   



UBRC12th Book of Abstracts | Ubon Ratchathani University 

232 

Development  of  Jelly  Beverage for Health Care Contained Amaranthus viridis 
and Cordyceps militaris Crude Extracts. 

Nampon Panmueang1*, Utsana Puapermpoonsiri1, Phaijit Sritananuwat2 and Warisada Sila-on1 
1Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences,  

Ubon Ratchathani University 
2Division of Biopharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University  

*E-mail : nayjojo_lnhotmail.com

Abstract 
  The objectives of this study was to determine the antioxidant activities of  Amaranthus 

viridis (spinach) and Cordyceps militaris crude extracts and develop the jelly beverage by the 
studying the effect of gelling agents on the characteristic of products. Spinach was blanched for 3 
min in boiled water before extracting with water. Cordyceps militaris was extracted in hot water. 
The antioxidant activities of both extracts were assessed by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ( DPPH) 
radical scavenging activity, and 2 ,2 '-azino-bis (- 3 ethylbenzthiazoline-- 6 sulphonic acid) ( ABTS+.) 
radical cation decolorization assay. It was found that the crude extract of spinach showed the 
higher antioxidant activity than that of Cordyceps militaris crude extract. Ic50 value (DPPH) of 
spinach and Cordyceps militaris crude extracts were 2 . 35±0 . 11  mg/ml and 6 . 87± 0 . 30mg/ml, 
respectively. And Ic50 value (ABTS+.) of spinach and Cordyceps militaris crude extracts were 
subsequently 1.55± 0.03 mg/ml and 6.57± 0.30 mg/ml. The desirable formulation of jelly beverage 
composed of carrageenan and tamarind gum in a ratio of 1:1. pH of this formulation was 6 and 

contained the active  compound of cordycepin 170.03 g/g of product.  Therefore, spinach and 
Cordyceps militaris crude extracts were able to prepare the jelly beverage for health care product. 

Keywords : Amaranthus viridis, Cordyceps militaris, Jelly  Beverage for Health Care, Antioxidant 
Activity 

http://www.ubu.ac.th/en/index.php?page=mainpage_fact&content=2300001331
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ความเฉื่อยทางคลนิิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

แสวง วัชระธนกจิ1* และ ลิขิต ผลด2ี 
1คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

2ฝ่ายเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบณุฑริก อ.บุณฑทริก จ.อุบลราชธานี  
*E-mail : sawaeng.w@ubu.ac.th 

บทคัดย่อ 
  ความเฉื่อยทางคลินิก คือ ภาวะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ได้รับการรักษาเพิ่มเติมทั้ง  ๆ ที่ควรจะได้รับ

ภายหลัง 90 วันแรก ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือ
โรคร่วมได้เร็วขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่
ด้วยเกณฑ์การรักษาจากเวชปฏิบัติโรคเบาหวานปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557  สืบค้นข้อมูล (1) ผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่จากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสการวินิจฉัยโรค E11 และ E110-E119 (2) ยารักษา
โรคเบาหวานที่ได้รับ (3) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร และข้อมูลอื่นๆ โดยติดตามกระบวนการรักษาผู้ป่วย
เป็นระยะเวลา 2 ปี  วิเคราะห์ข้อมูลความเฉื่อยทางคลินิกของแต่ละช่วงเวลาด้วยสถิติเชิงพรรณา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การเกิดความเฉื่อยทางคลินิกด้วยสมการถดถอยลอจิสติกส์ ผลการศึกษาพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 1,267 ราย 
อายุเฉลี่ย 53 ปี เพศหญิงร้อยละ 66.2 พบอัตราความเฉื่อยทางคลินิกอย่างน้อย 1 ครั้งร้อยละ 34.2 41.5 62.8 และ
ระยะเวลาการเกิดความเฉื่อยทางคลินิกครั้งแรก คือ 381.7 333.5 318.7 วัน ในปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2557 ตามล าดับ  ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ในปี พศ. 2554 และปี พ.ศ. 2557 มีโอกาสเกิดความเฉื่อยทาง
คลินิก 1.4 (OR=1.4, 95% CI =1.1-1.8) และ 3.4 (OR =95% CI =2.4 -4.8) เท่าของผู้ป่วยรายใหม่ในปี  
พ.ศ. 2551 โดยสรุปอัตราความเฉื่อยทางคลินิกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาการเกิดความเฉื่อยทางคลินิกน้อยลง 
ทีมสหวิชาชีพควรด าเนินการเชิงรุกในการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ค าส าคัญ : ภาวะความเฉื่อยทางคลินิก  โรคเบาหวาน  เวชปฏิบัติโรคเบาหวาน 
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Clinical Inertia in Type II Diabetic Patients 

Sawaeng Watcharathanakij1 and Likhit Pholdee2 
1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University  

2Department of Pharmacy, Buntarik Hospital, Ubon Ratchathani Province 
*E-mail : sawaeng.w@ubu.ac.th

Abstract 
Clinical inertia is a situation in which treatment of diabetic patients should be intensified 

after 90 days of the first treatment initiation as recommended in diabetic treatment guideline. This 
can lead to diabetic complications and comorbidities.  The objective of this research were to 
measure clinical inertia in type 2 diabetic patients compared to diabetic practice guideline 
published in 2551BE, 2554BE, 2557BE.  Data were obtained from electronic medical records: (1) 
diagnosis codes E11 and E110-E119, (2) antidiabetic drugs used, (3) fasting blood glucose and others. 
Patients were followed up at least 2 years.  Clinical inertia was analyzed by descriptive statistics 
and factors associated with clinical inertia were analyzed by logistic regression.  The results showed 
that of 1,267 new diabetic cases with an average age of 54 years old, 66.2% were female.  The 
rates of at least one clinical inertia were 34.2, 41.5, 62.8 and time to first clinical inertia were 381.7, 
3 3 3 . 5 , 3 1 8 . 7  days for 2551BE, 2554BE, and 2557BE respectively.  New type 2 diabetic cases in 
2554BE and 2557BE were 1.4 ( OR=1.4, 95% CI =1.1-1.8) and 3.4 times 
(OR =95% CI =2.4-4.8) to have clinical inertia compared with new cases in 2551BE.  In conclusion, 
the rate of clinical inertia was increasing whereas time to first clinical inertia was shorter. Therefore, 
multidisciplinary team must provide proactive medical services for diabetic patients. 

Keywords : Clinical Inertia, Diabetic Patients, Diabetic Treatment Guideline 
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ผลของน้ าหมกัสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum 

ภาวิณี ศลิาเกษ1* และ  เพญ็นภา ไพรบึง1

1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
*E-mail :   spawinee@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามพริกมักประสบปัญหาโรคเหี่ยวเหลืองพริกที่มีสาเหตุ

มาจากเชื้อรา Fusarium oxysporum อยู่เสมอ ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารก าจัดเชื้อราในการป้องกันและควบคุม
โรค เพื่อลดปัญหาจากการใช้สารเคมีดังกล่าว จึงได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักสมุนไพร 10 ชนิด 
ต่อการยับยั้งเชื้อราดังกล่าว พบว่าน้ าหมักสาบเสือ น้ าหมักข่า และน้ าหมักขิง ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w) 
ให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium oxysporum ได้ดีที่สุด โดยมีร้อยละของการยับยั้งที่ 70.00 , 
68.50 และ 66.50 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : โรคเหี่ยวเหลืองพริก  น้ าหมักสมุนไพร 
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Effect of Fermented Herbs on Inhibition of Fusarium oxysporum 

Pawinee Silaket1 and Pennapa Pribung1 

1Program in Biology, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University 
*E-mail : spawinee@yahoo.com 

Abstract 
Chilli is an important economic crop. However, chilli production always confronts with 

fusarium wilt disease. The farmers need to use some fungicides for controlling the disease. 
Therefore, to reduce fungicides application, effectiveness of fermented herbs on inhibition of chilli 
fusarium wilt (Fusarium oxysporum) was conducted. The efficiency of 10 fermented herbs on the 
growth of Fusarium oxysporum was tested. The result shown that 10% (w/w) of fermented herb 
of Siam weed (Chromolaena odorata), Ginger (Zingiber officinale) and Galangal (Alpinia  galanga 
(L.) Willd) inhibited the growth of Fusarium oxysporum at the percentage of 70.00, 68.50 and 66.50 
respectively 

Keywords:  Fusarium Wilt Disease, Fermented Herbs 
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ฤทธิ์ความเปน็พิษของสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดตอ่ 
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 

สุริยัน สุขต1ิ,2* 

1สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
2ศูนย์วิจัยความเปน็เลิศทางนวตักรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์  

*E-mail :  suriyan.su@wu.ac.th (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
  ขี้เหล็กเลือด พืชในวงศ์ขี้เหล็ก มีสรรพคุณแพทย์แผนโบราณในการรักษาความผิดปกติทางโลหิตวิทยา 

การศึกษาก่อนหน้าพบว่าสารสกัดหยาบจากพืชในวงศ์ขี้เหล็กมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะ เร็งหลายชนิด งานวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงค์ศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นของขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็ง  
ทางโลหิต โดยใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 เป็นต้นแบบในการศึกษา ท าการวัดความเป็นพิษ
ของสารสกัดสมุนไพรต่อเซลล์มะเร็ง K562 โดยวิธี MTT หลังจากท าการเพาะเลี้ยงเซลล์ 24 และ 48 ชั่วโมง 
ในสารสกัดที่ความเข้มข้นต่างๆ (1 ,000, 500, 250, 125, 62.50, 31.25, 15.625 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ระดับ 
ความเป็นพิษของสารสกัดแสดงเป็นค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง K562 ได้ร้อยละ 50 
(IC50) การศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
K562 ที่ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมง มีค่า IC50 เท่ากับ 271.10±6.53 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 48 ชั่วโมง 
มีค่า IC50 เท่ากับ 97.65±5.78 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเอทานอล 
จากแก่นขี้ เหล็กเลือดมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง  K562 ตามระยะเวลาและความเข้มข้นที่สูงขึ้น ดังนั้น 
สารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดจึงมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษามะเร็ง  
เม็ดเลือดขาว  

ค าส าคัญ  : ขี้เหล็กเลือด  ความเป็นพิษตอ่เซลล์  มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562   
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Cytotoxic Effect of Crude Ethanolic Extract from Senna timoriensis (DC.) 
H. S. Irwin & Barneby Heartwood on K562 Leukemic Cell Line 

Suriyan Sukati1,2* 
1Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University 

2Excellence Center for Innovation and Health Products (RECIHP), Walailak University 
*E-mail : suriyan.su@wu.ac.th (Corresponding author)

Abstract 
    Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby (Caesalpinioideae) is used in folk medicine for 

the treatment of hematological disorders. The cytotoxic effect of the crude extracts of 
Caesalpinioideae has been previously reported against several cancer cells. The purpose of this 
study was to investigate the cytotoxicity against blood malignant cell of the crude ethanolic extract 
from S. timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby heartwood by using K5 6 2  leukemic cell line as a 
model system. The cytotoxicity of the herbal extract on K562 cells was determined by MTT assay 
after 24 and 48 hours of culture initiation with various concentrations of the extract (1 ,000 , 500 , 
250, 125, 62.50, 31.25, 15.625 µg/ml). The level of cytotoxicity of the extracts was expressed as 
50% growth inhibitory concentration (IC50) of K562 cells. Crude ethanolic extract from S. timoriensis 
(DC.) H. S. Irwin & Barneby heartwood was found to be effective against K5 6 2  cells at 2 4 hr (IC50 
271.10±6.53 µg/ml)  and 48 hr (IC50 97.65±5.78 µg/ml). This study showed that ethanolic extract 
from S. timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby heartwood exhibits cytotoxic activity in K562 cell line 
in a dose- and time-dependent manner. Therefore, the extract could be a promising herb that 
should be further on studied as an alternative choice for the treatment of leukemia.  

Keywords  :  Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby, Cytotoxicity, K562 Leukemic Cell Line 

mailto:suriyan.su@wu.ac.th
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ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด 
แผนกผู้ป่วยนอก  กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธาน ี

กรรณกิา  นามหยอ่ง1 และมานพ  คณะโต2* 
1 สาขาวิชาการพฒันาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
*E-mail :manopkanato@gmail.com (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความชุกของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดในกลุ่มผู้ป่วยนอก 

2) เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด 3) เพื่อศึกษาจุดประสงค์ในการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด
4) เพื่อศึกษาการรับรู้ผลกระทบของใช้ยาเสพติด  ท าการศึกษาในผู้ที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 307 คน  การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  อาศัยเครื่องมือ คือ “แบบสัมภาษณ์
ประวัติการใช้ยาเสพติด   แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดและการรับรู้ผลกระทบของยาเสพติดของ 
ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี”  ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยเอง จากการทบทวนตามทฤษฎีแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมี4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนที่ 2 ประวัติการใช้ยาเสพติด ส่วนที่ 3 การรับรู้ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด  และส่วนที่ 4  
แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ร้อยละ 2.28 
ยาเสพติดที่เสพ ได้แก่ ยาบ้าอันดับหนึ่ง ร้อยละ 42.85 อายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดอยู่ระหว่าง 11-34 ปี 
เฉลี่ย 22 ปี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.13  ยาเสพติดอื่นที่ฉีดเป็นไอซ์และเฮโรอิน ร้อยละ 71.42  มีการใช้เข็มฉีดยา
ใหม่เมื่อต้องฉีดยา ในขณะที่ร้อยละ 71.42  ไม่เคยตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบซี  

เหตุผลส าคัญที่ท าให้ฉีดยาเสพติดคือ ต้องการทดลอง และ อิทธิพลของเพื่อน ร้อยละ 42.85  รองลงมาคือ 
เพื่อคลายเครียด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีจ านวนไม่มากนักที่ ฉีดยาเพราะต้องการเข้าสังคมหรือ
การสังสรรค์ ผู้ฉีดยาทุกคนรับรู้ถึงผลกระทบของการฉีดยาเสพติดที่อาจเป็นอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 

ค าส าคัญ :  ผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  ผู้เสพยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน 
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The Prevalence and Pattern Of Injecting Drugs Used  
In Patient Drug Treatment Patients, 

Out Patient Department, A Case Study In Thanyarak Udonthani Hospital 
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Abstract 
The objectives of the study were  1) to explore prevalence of injecting drug users among 

OPD patients 2) to explore the pattern of injection drugs used. 3) to explore the purpose of injecting 
drug users, and 4) to explore the perception of result from drug addiction. 307 samples from 
patients of ThanyarakUdonThani Hospital were recruited. Data collected through face-to-face 
interview.The tool  is "drug history, drug injection pattern  and the perception of the effects of drug 
users in pateint  interview ". That is based on theoretical reviews and related  researches.  

The structured interview are 4 part including general information of respondent, history of 
drug used, perception of drug used and injecting drug used patterns.Descriptive statistics was 
employed. 

This study found that prevalence of injecting drug users among OPD patients was 2.28 % . 
The most popular drug for injection was methamphetamine tablet 42.85 %.  First onset ranging 
between 11-34 years old with an average 22 years old and standard deviation 7.138. Other injecting 
drugs were methamphetamine crystal and heroin.  71.42% used new syringe when injecting and 
71.42% had never  got screening test for HIV and hepatitis virus C 

Rationales for injecting drug, there were experimenting and peer influence 42.85%.  Others 
reasons were stress released and increased work productivity.  A few injecting drug users used it 
for social interaction.  Every injecting drug users perceived potential impacts that could harm them 
in terms of physical, metal, and social. 

Keywords :  PWID,  Drug Users,  Methamphetamine 
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การศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช 

กิจวัฒ  นาถวลิ1 และ มานพ  คณะโต2*   
1 สาขาวิชาการพฒันาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
*E-mail : manopkanato@gmail.com (Corresponding author)

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเสพ 

เมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคจิตเวช กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วย 
เมทแอมเฟตามีนที่เป็นโรคจิตเวช และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคจิตเวช  เก็บข้อมูลโดยการคัดลอกจากระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย 
ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ปีงบประมาณ 2559-2560 จ านวน 294 คน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าไคสแควร์ สมการถดถอยโลจิสติก อัตราส่วนแต้มต่อ และช่วงเชื่อมั่น  
ร้อยละ 95 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีน มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (AOR=2.25/ 95%CI=1.27,3.99)  ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค 
จิตเวช ได้แก่ ปริมาณสารที่เสพแต่ละสัปดาห์ และความถี่ของการเสพเมทแอมเฟตามีนในแต่ละสัปดาห์ 

ค าส าคัญ : ผู้เสพเมทแอมเฟตามีน  โรคจิตเวช 
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Duration Of Methamphetamine Use With Psychosis 
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2Department of Community Medicine,  Faculty of Medicine, KhonKaen University. 

*E-mail : manopkanato@gmail.com (Corresponding author)

Abstract 
This case control study aimed to  the duration of amphetamine use with psychiatric 

disorders and to explore factors associated with psychiatric disorders. 294 patients in Thanyarak 
Hospital Udon Thani who diagnosed as psychiatric disorders and non-psychiatric disorders were 
recruited.  Data were analyzed by percentage, mean, chi-square, multiple logistic regression, odds 
ratio, and 95%CI. 

The study found that the duration of methamphetamine use caused psychiatric disorders. 
The causation was  statistically significant (AOR=2.25, 95%CI=1.27-3.99). Other factors associated 
with psychiatric illness include the amount of methamphetamine use each week and frequency 
of methamphetamine use each week. 

Keywords : Methamphetamine Users, Psychosis 
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การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ    
โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธาน ี
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1 สาขาวิชาการพฒันาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษา  1) สัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน 

ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี 2) แบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาเมทแอมเฟตามีนแบบผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี   ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยที่เสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบริการ 
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โปรแกรม winpepi 
vesion 11.65 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 คนและใช้วิธีการเลือกแบบ Consecutive sampling ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยตอนที่ 1 คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถามและตอนที่ 2 ประวัติการใช้สุราและคัดกรองโดยใช้แบบประเมิน AUDIT ตอนที่ 3 
แบบแผนการใช้สุราร่วมกับการเสพเมทแอมเฟตามีน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.3 มีอายุระหว่าง 18-24 ปี  ร้อยละ 40.1 มีผู้ที่ ใช้สุราในผู้ป่วยเสพ 
เมทแอมเฟตามีน จ านวน 229  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.6  และมีผู้ไม่ใช้สุรา จ านวน 120  คนคิดเป็นร้อยละ 34.4 

ผลการประเมินปัญหาจากการใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนมีปัญหาการใช้แบบเสี่ยงมากที่สุด 
คิดเป็น ร้อยละ 36.2 แบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนของผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน  แบ่งเป็น 
4 แบบแผน ได้แก่ แบบแผนการใช้คู่กันมีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือใช้ก่อน-หลัง คิดเป็น 
ร้อยละ 32.5  ใช้สลับกัน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และใช้ทดแทนกันอย่างถาวรคิดเป็นร้อยละ 3.1  

ค าส าคัญ : ผู้ใช้สุรา  ผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน 
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Abstract 
The objective of the study has two folds 1) to explored proportion of alcohol use disorders 

with methamphetamine use disorders in patients  to Thanyarak Udonthani Hospital 2) to explored 
the pattern of alcohol use disorders with methamphetamine use disorders in patients  to Thanyarak 
Udonthani Hospital.This descriptive study recruited 349 samples from metamphetamine’s patients 
of Thanyarak Udon Thani Hospital.Target population is methamphetamine use disorders in patients 
to Thanyarak Udonthani Hospital.Calculate sample size by winpepi vesion 11.65 get 349 samples 
use the selection method is consecutive sampling data collected through interview during January 
2018 – March 2018.  Descriptive statistics was employed.Composed of Episode 1, the personal 
qualities of the respondents.Episode 2,  history of Alcohol Use and Screening with AUDIT test 
Episode 3, Alcohol Use with Methamphetamine Addiction Descriptive statistics was employed. 

It is found that the study samples most of them were male 88.3%, aged between 18-24 
years 40.1%.There were 229 cases of alcohol use in metamphetamines patients 65.6 %  and there 
were 120 non-drinkers 34.4%   

The results of alcohol consumption assessment in patients with methamphetamine found 
Hazardous drinker 36.2 %.Patterns of alcohol use disorders with methamphetamine use disorders 
in patients have  4 patterns as the following  most of them to use together3 6 . 0 % , use before - 
after32.5% ,used interchangeably 28.5% and replacement 3.1%    

Keywords: Alcohol User, Methamphetamine Use Disorders 
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การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง 
ที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 2) ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย กับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่
อ าเภอบ้านผือ เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองเด็กในช่วงอายุ 9  18  30 และ 42 เดือน ที่นัดมารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
ในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ของพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 630 คน ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ   
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร้อยละ 86.5 อ่านวิธีประเมิน เฝ้า
ระวัง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 81.9 บันทึกพัฒนาการของเด็ก 4 ช่วงอายุที่ส าคัญ(อายุ 9, 18, 30, 
42 เดือน) ร้อยละ  81 อ่านวิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม. ร้อยละ 80.2 อ่านคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยรวม ร้อยละ 79.2 
 ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 
พบว่า ทั้งหมดมีความคิดเห็นว่ารูปเล่มสีสันสวยงาม น่าสนใจ ท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 94.8 คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย ร้อยละ 92.2 และมีความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือมีความกระชับไม่ยาวจนเกินไป ร้อยละ 100 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย  
(OR=7.02; 95%  CI=3.62-13.61)  มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาการเด็กที่เข้าง่าย (OR=3.06; 95%  
CI=1.60-5.83)  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับคู่มือมีความยุ่งยากในการหาซื้อ  (OR=1.79; 95%  
CI=1.11-2.89)  ไม่มีเวลาในการเปิดอ่าน (OR=0.62; 95% CI=0.38-0.99)  และท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการ
ของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย (OR=4.52; 95%CI=2.30-10.01)  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   ความคิดเห็นของผู้ปกครอง   
     คลินิกสุขภาพเด็กดี 
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The Usage Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM of Parents in 
Well Child Clinic in Banphue District, Udon Thani. 

Petcharee Wichakul1 and Varisara Luvila2* 
1 Community Health Development Program, Department of Community Medicine, 

Faculty of Medicine, Khon Kaen University. 
2 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. 

*E-mail : varisara_111@yahoo.com (Corresponding author)

Abstract 
This descriptive study aimed to study about the developmental surveillance and promotion 

manual (DSPM) in terms of 1) the usages, 2) the users’ perspective, and 3) the relation between the 
usage and the opinion. The data were collected using the questionnaire distributing to 630 parents of 
the children age at  9, 18, 30 and 42 months who walked in the well child clinic in Banphue District, 
Udonthani during January 2018 – March 2018. This study found that most of the parents (86.5%) 
adhered to the DSPM. All of the parents agreed that the DSPM was beautiful, attractive and containing 
of the concise content. The other merits such as easy to understand (94.8%) and easy for searching the 
development according to age groups (92.2%). There was the relation between the usage of the DSPM 
and the perspective of the DSPM. The advantages of the DSPM those affected the decision to use this 
manual included 1) the color differentiation of evaluation tools according to age group of the children 
(OR=7.02; 95% CI 3.62-13.61), 2) the clear pictures of the training equipment  (OR=3.06; 95% CI 1.60-
5.83), and 3) easy to understanding training process for children (OR=4.52; 95% CI 2.30-10.01). There 
were some drawbacks those made the negative effect to the usage of this manual included 1) the 
difficulties to provide some training equipment mentioned in the manual (OR=1.79; 95% 
CI 1.11-2.89)  and 2) the users had insufficient time to use the manual (OR=0.62; 95% CI 0.38-0.99).             

Keywords: The Usage Developmental Surveillance and Promotion Manual,  DSPM,  The Opinions, 
      Parents,  Well Child Clinic 
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คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมูบ่้านราษฎรส์ าราญ ต าบลท่าลาด 
อ าเภอวารนิช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วิจิตรา อ่อนค าขันธ์ และ สิทธิชัย ใจขาน1* 
1กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: sitthichia.chaikhan@gmail.com

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าดิบและน้ าประปา ประสิทธิภาพ

ของระบบผลิตน้ าประปาและการจัดการดูแลระบบประปาของหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอ  
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการส ารวจและการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิ วดินประเภทที่  3  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาพบว่า  ค่าความขุ่นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพน้ าประปาจากท่อส่งน้ า  
ไปสู่ครัวเรือน  พบว่า  ค่าพีเอช (pH)  ค่าความขุ่น ค่าคลอรีนคงเหลือ และเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านในการลดเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของแข็ง
สารละลายทั้งหมด และค่าความขุ่น ได้ ร้อยละ  100.0 ,  95.94  และ 55.18 ตามล าดับการจัดการดูแลระบบ 
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 40.00  เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้าน พบว่าด้านการดูแล
สภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปาอยู่ในระดับดี การดูแลแหล่งน้ าดิบอยู่ในระดับควรปรับปรุง  ด้านการดูแลระบบ 
ผลิตน้ าประปาอยู่ในระดับปานกลาง  และด้านการดูแลระบบจ่ายน้ าอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ดูแลระบบและ  
คณะกรรมการบริหารระบบประปาควรมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม  และองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้การสนับสนุน
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้การดูแลระบบประปามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : คุณภาพน้ า  ระบบผลิตน้ าประปา  หมู่บ้านราษฎร์ส าราญ 
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The Quality and Efficiency of Tap Water Production in Rat Samran Village, 
Thalad Sub-District, Warin Chamrab District, Ubon Ratchathani Province 

Wijittra Onkhamkhan and Sitthichai chaikhan1 
1 Environmental Health College of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University

*E-mail: sitthichia.chaikhan@gmail.com

Abstract 
  This survey research aimed to study the quality of raw water and tap water, the efficiency 

of tap water, the efficiency management of tap water process in Rat Samran Village, Thalad Sub-
District, Warin Chamrab District, Ubon Ratchathani Province. In this study used a questionnaire and 
some physical, chemical and microbiological analysis to solve the question. The result show that 
the water quality of raw water was lower that the limit of the third level of surface quality standard, 
whereas the water quality of tap water is higher than. In addition, the turbidity, pH, residual chlorine 
and coliform bacteria of the water quality of tap water are over the limit too. The efficiency of 
water supply plant show the coliform bacteria, the total dissolve solid and the turbidity are the 
value of 99.99, 95.94, and 55.18 consecutively. And the management of tap water system is 
revealed that the value of 40.00. Considering to all results, the environmental sustainability of tap 
water plant is good, the sustainability of raw water is improvement, and the sustainability of tap 
water production and tap water distribution are moderate. For a good effectiveness, the extra 
training should be provided for staff and the committee who are taking care the water supply 
system. The budgets and equipment for take care the water system should be supported by local 
administration. 

Keywords: Water Quality, Water Supply Plant, Rat Samran Village 
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ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพูืชกลุ่มเฝา้ระวัง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังของชาวไร่แตงโมในต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 95 คน โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า  ชาวไร่แตงโมส่วนใหญ่ปลูกเป็นอาชีพเสริมและปลูกมานานแล้วเฉลี่ย 20 ปี (SD=10.1) 
รู้จักพาราควอต (ร้อยละ 93.7) ไกลโฟเสต (ร้อยละ 89.5) และ คลอร์ไพรีฟอส (ร้อยละ 84.2) และเคยมี
ประสบการณ์ในการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเสต ร้อยละ 93.7, 82.1 และ 81.1 ตามล าดับ 
ส่วนความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง โดยรู้ว่าสารไกลโฟเสต 
ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่ต้องเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 63.2 และรัฐบาลมีการยกเลิกการใช้สารพาราควอต
และคลอร์ไพรีฟอส ร้อยละ 58.9 ส าหรับความคิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังพบว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สารคลอร์ไพรีฟอส (ร้อยละ 60.0) เห็นด้วยในการยกเลิก 
การใช้สารพาราควอต (ร้อยละ 51.6) แต่ไม่เห็นด้วยในการจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต (ร้อยละ 73.7) 

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชาวไร่แตงโมมีความรู้ เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเฝ้าระ วัง 
(พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) และเกินกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่ายังจ าเป็นต้องใช้และไม่เห็นด้วยในการยกเลิก
หรือควบคุมการใช้สารเคมีเหล่านี้โดยเฉพาะสารไกลโฟเสต ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการรณรงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมทั้งด้านการใช้ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการ
ควบคุมหรือยกเลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเฝ้าระวังดังกล่าวโดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วม 

ค าส าคัญ  : มาตรการควบคมุการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง  พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส 
       ชาวไร่แตงโม 
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Knowledge and Opinion on Pesticides Usage Control (Paraquat, Glyphosate, 
Chlorpyrifos) of Watermelon Farmer in Tambon Krajay, Patio District, 
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Abstract 
This survey study aims to investigate the knowledge and opinions about pesticides using 

control ( paraquat, glyphosate, chlorpyrifos)  of the watermelon farmer in Tambon Krajay, Patio 
District, Yasothon Province, 95 people.  The data were collected by questionnaire and analyzed 
using descriptive statistics, including frequencies, percentages and standard deviation.  The results 
show that farmers are mostly know of chemical pesticides, such as paraquat (93.7%) , glyphosate 
(89.5%) and chlorpyrifos (84.2%). In addition, they used paraquat (93.7%), chlorpyrifos (82.1%) and 
glyphosate (81.1), respectively. They know that glyphosate was considered by the government to 
mentioning for agriculture chemicals (63.2%), and paraquat and chlorpyrifos were limited (58.9%). 
When they commented on the government's policy on controlling pesticide use, more than half 
agree with chlorpyrifos ( 60. 0%)  and paraquat ( 51. 6%) , but are not agree to limit the use of 
glyphosate (73.7%). 

The results of the study indicate the farmer knows that pesticides were limited (paraquat, 
glyphosate, chlorpyrifos), but they are still used and do not agree with the use of these pesticides 
restrict or limit. For this reason, the governments or other relevant authorities should promote safe 
use practices for pesticides and environmental or health impact. Also, give farmers the opportunity 
to participate in the definition of guidelines for the purpose of policy about pesticides using control. 

Keywords:  Pesticide Using Control, Paraquat,  Glyphosate, Chlorpyrifose, Watermelon Farmer 
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ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบา้นผือ จังหวัดอุดรธาน ี
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
จราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของผู้ป่วยที่รับบริการ  
ในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยด้วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 1,842 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกเวชระเบียน และแบบบันทึกค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล  
 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71.88 
รองลงมาเพศหญิง ร้อยละ 28.12 อายุเฉลี่ย 30.36 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.74  ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 
71.46 ยังพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 49.78 พาหนะส่วนใหญ่ คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 73.76 การได้รับ
สิทธิการรักษาตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัย
จากรถ ร้อยละ 62.92 รองลงมา ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ร้อยละ 37.08 ค่ารักษาพยาบาล  
ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดการรักษา เท่ากับ 3,220,657 บาท  
เฉลี่ย 1,748 บาท (S.D.2,323.40) ค่ารักษาต่ าสุด เท่ากับ 94 บาท และค่ารักษาสูงสุด เท่ากับ 11,520 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บได้หรือขออนุเคราะห์ เท่ากับ 464,923 บาท เฉลี่ย 252.40 บาท (S.D.868.12) 
ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้รับบริการช าระเอง เท่ากับ 900,001 บาท เฉลี่ย 489.92 บาท (S.D.1,195.44) และ  
ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจาก พ.ร.บ.ประกันภัยรถ เท่ากับ 1,740,300 บาท  เฉลี่ย 945.30  บาท (S.D.2,131.96)   
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารักษาพยาบาลกับการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 มีความแตกต่างกันกับการได้รับสิทธิการรักษาตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.05 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีเพียงจ านวนน้อยที่ยื่นค าร้อง ส าหรับผู้ประสบภัยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล อุปสรรค
ในการใช้สิทธิรับค่าชดเชยของ ผู้ประสบภัย ได้แก่ ความไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ ความยากล าบากในการรวบรวมเอกสาร
เพื่อยื่นขอความชดเชย ความหวาดกลัวความผิดทางกฎหมายเพราะตนไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์หรือไม่ได้จ่าย  
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามกฎหมาย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ 
และขั้นตอนยุ่งยากในการขอรับ ยังท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลา
ของผู้ประสบเหตุและญาติ สูญเสียรายได้ เป็นต้น  

ค าส าคัญ ค่ารักษาพยาบาล  อุบัติเหตุจราจร  การได้รับสิทธิการรักษา 
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The Medical Cost of Traffic Accidents  and Their Rights According to the Road 
Accident Victims Protection. Act, B.E. 2535 at Banphue Hospital, Udon thani 
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1 Community Health Development, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. 
2Department of Community Medicine,  Faculty of Medicine,   Khon Kaen University. 

*E-mail : varisara_111@yahoo.com (Corresponding author)

Abstract 
This study is a retrospective descriptive study which aimed to evaluate the medical costs 

of road accidents and the protection of the law, Road Accident Victims Protection. Act, B.E. 2535 
(AD 1992), at the hospital in Ban Phu. Udon Thani Province. The study population wes 1,842 traffic 
accidents who came to the emergency room. Ban Phu Hospital, Udon Thani Province, between 
October 1, 2016 - September 30, 2017. Their medical records and hospital expenses were studied. 

The results of the study revealed that most of the traffic accident victims were male 
(71.88%), mean age 30.36 (standard deviation 12.746). Most of them (71.46%) did not consume 
alcohol before the accident. Forty nine points seven eight percent of the injuries were drivers of 
the vehicle, which the most common were motorcycle (73.76%). Most of the patients (62.92%) did 
not receive the right to take the motor vehicle management right.  

The cost of treatment was 3,220,657 baht in total and, 1,748.46 baht (SD 2,323.96) in 
average., The lowest cost was 94 baht and the maximum cost was 11,520 baht. The total cost of 
medical treatment paid by clients was 900,001 baht, average was 489.93 baht (SD 1,195.44). The 
withdrawal from the government from the car insurance policy was 1,740,300 baht, average 945.30 
baht (S.D.2,131.96). 

The medical expenses those related with the coverage under the Road Accident Victims 
Protection. Act, B.E. 2535, included all medical expenses throughout the treatment, expenses those 
could be reimbursed from the Insurance Act, expenses paid by the customers, and un-chargeable 
medical expenses. All of these relation reached the statistical significance at the level of p <0.05. 

When the accident occurred, only minority of them applied for the right to reimbursement 
the expenses.  

The barriers fo the compensation of victims included ignorance of their rights, difficulties 
in gathering documents to apply, fear of legal offenses because they were not registered car or did 
not pay the car insurance, and the complexity of the procedures. These caused a lot of economic 
losses, including medical costs, time cost of victims and relatived loss of income, etc. 

Keywords : The Medical Cost , Traffic Accident , The Right of Patient  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี





 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
เรื่อง  แต่งตัง้กองบรรณาธกิารการประชุมวิชาการระดบัชาติ มอบ.วจิัย ครั้งที่ ๑2 

 
  

  ตามที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งน ามาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัยและการเผยแพร่        
องค์ความรู้สู่สังคม และเพื่อให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 ดัง
มีรายชื่อต่อไปนี ้

 
๑. หัวหน้ากองบรรณาธิการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) และพิจารณาความเหมาะสมในการตีพิมพ์ 
 
๒. กองบรรณาธิการ   

1. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกต ุ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายค าตา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ สายแก้ว   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
6. รองศาสตราจารย์กองพัน อารีรักษ ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
7. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเกียรติ จิตคติ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยต ารวจตรีหญิงปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

15. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์าญนิถา ครองธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์้องเกียรติ ไตรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รีดา ปราการกมานันท์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. นางสาวกติกา สระมณีอินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ
ความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) และให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการฝ่ายจัดการในการด าเนินงาน 

๓. ฝ่ายจัดการ 
๑. นายสุรสิทธิ์  สุทธิค าภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. นางสาวปัญจีรา  ศุภดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. นายสุภวัฒน์  โสวรรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. นางสาวอัจฉรา ทังนะที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) ประสานงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และ
ผู้เขียน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดรูปแบบ พิสูจน์อักษร  

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ประกาศ   ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   

  -รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสขุ-         
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
 
ศาสตราจารยท์วนทอง จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์จรูญ รุ่งอมรรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิริศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายค าตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อรพินท์ จินตสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กองพัน อารรีักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รองศาสตราจารย์กฤตยา แสวงเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ สายแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์จริรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กติติศักดิ์ ศรีภา มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์มณรีัตน์ ธรีะวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

รองศาสตราจารย์ประกร รามกุล มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์กาญจนา รุง่รัชกานนท์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์จกัรกฤษณ์ อัมพุช มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ธนรัฐ ศรีวีระกุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์มานัส ลอศิรกิุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์รุง่รัศมี บุญดาว มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธรีะพงษ์ธนากร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกร ทับทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอ้ยต ารวจตรีหญิงปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรตัน์ ทานาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร ลีลาพฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ พัชรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นุช สาสนรักกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ โรจนโรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครอืมาศ สมัครการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พริมา พิรยิางกรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี อาวุชานนท ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอ้งเกียรติ ไตรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พูลลาภ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีติ สุลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ผาบจันดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญนิถา ครองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา ชายเกลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา นีระ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา เหล่าเกียรต ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมสี มีภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช วรางคณากูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ทพิรส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ วันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนทอง ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยนันต์ แท่งทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทร์ ไชยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพันธ์ แก้วมณีชัย มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นะแส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มัน่วงศ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองยศ พิลาจันทร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ออ่นสอาด มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติติยา วงษ์ขันธ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตด ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารตัน์ จิตติมณ ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรดิา ปุกหตุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กณัฑโชติ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จงึวัฒนตระกูล มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร แก้วอินทร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิสัย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ กสิพร้อง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ปราการกมานันท ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุริม จารุจ ารัส มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารตุพงศ์ ปัญญา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รกัเกียรติ จิตคต ิ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พัวทศันานนท์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี สุภาษร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวธุ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร ศรีจองแสง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิประชาสังคม อุบลราชธานี 

ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.ปยิะนันท์ หริัณย์ชโลทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



ดร.พิจิตรา แก้วสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.นิศากร ทองก้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ดร.ภาณพุล หงษ์ภักด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.พีรญา อึ้งอดุรภักดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.ธีรา เอราวณั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.มานติย์ อาษานอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.สทุธิดา รักกะเปา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดร.วันพิชิต ศรีสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

ดร.กตกิา สระมณีอินทร ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กฤตยา อทุโธ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กสิณ รังสิกรรพุม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กิตติ เหลาสุภาพ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.ทินน์ พรหมโชติ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.นรา หัตถสิน มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.สกุัญญา คลงัสินศิริกุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.อธิพงศ์ สุริยา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

อาจารยเ์กษร สายธนู มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารยท์ักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 


