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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
  

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 16 ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation for SDGs in the Next Normal”  
ระหว่างวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้ง
นำเสนอกิจกรรมการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้เกิด
การพบปะ แลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ ้นภายใน
มหาวิทยาลัย เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมที่ผู ้คน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีน้ี มีผลงานวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอ รวมทั้งสิ้น 68 ผลงาน 
แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 32 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 36 ผลงาน  

เอกสารประมวลบทความจากการประชุมวิชาการฉบับนี้ ได้รวบรวมผลงานท่ีนำเสนอในการประชุมมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่
แก่ผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาในประเด็นสังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน
พลังงาน ซึ่งทุกผลงานล้วนแต่มีความน่าสนใจในเชิงวิชาการความรู้ใหม่ ๆ ที่นักวิจัยได้ค้นพบ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้างได้ต่อไป 

กองบรรณาธิการ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประมวลบทความจากการประชุมฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุก ๆ ท่านและขอขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจทุกท่านที่ได้ติดตาม
ผลงานจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นประจำทุกปี แล้วพบกันในการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งที่ 17 ในปีต่อไป 
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• การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระดับชุมชนจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีการผลิต 
เมล็ดพันธุ์  ถั่วเหลืองท่ีดี  

ปัทมพร วาสนาเจริญ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่

1 

• การเตรียมเจลลี่ไวน์กระชายขาวด้วยกระบวนการทำให้เกิดเจล 
ปวีณ์ ขำวิจิตร โครงการ วมว. โรงเรียน มอ. วิทยานสุรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 

12 
 

• การผลิตสารสีในกลุ่มบีทาเลนจากเซลล์แขวนลอยของต้นสร้อยไก่ 
ฐาปกรณ์ แสงอรุณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

24 

• ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพการกรองของเกลือแมงกานสีร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ 
ด้วยเย่ือกรองนาโน  

มณีรตัน์ แก้วกัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

35 

• การกำจัดของเกลือแคดเมียมและสารอินทรีย์ในน้ำท้ิงโดยใช้เย่ือกรองนาโน  
ปริยาพร บุญสนอง คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

44 

• การบำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกรด้วยการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต 
อดิเทพ จุมจวง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

53 

• รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์อย่างยั่งยืนในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สง่า ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

65 

• ความสัมพันธล์้านช้างไดเวียดระหว่าง ค.ศ.1471-1591  
สุธิดา ตันเลิศ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

74 

• ปัญหาสัทธรรมปฏิรูปของพุทธศาสนาในสังคมไทย 
จักรพันธ์ แสงทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

79 

• ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทางวัฒนธรรม: การฟ้ืนฟูศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
ฉัตรฤดี ศิรลิำดวน คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

91 

• การยกระดับคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนของชมุชนวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

สุวภัทร ศรีจองแสง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

103 

• การทดลองน้ำเคลือบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาห้วยวังนอง 
ขนิษฐา ขันคำ คณะศลิปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ด้านการอบรมพนกังาน 
ผ่านระบบ Video Conference ในสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมศิลป์        
เทรดดิง (ไทยแลนด์) 

พรชัย ชิดเช้ือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

131 

• การศึกษาพฤติกรรมการดูแลบุตรหลานและปจัจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลบุตรหลาน
ของผู้ปกครอง เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบรีุ 

สิทธิคุณ คำวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

137 
 

• ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร  

กัมปนาท โคตรพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

148 
 

• การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยใช้เทคนิคการประเมิน
ร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) 

นิภาพร คำหลอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

161 

• การศึกษาปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร กรณีศึกษาเกษตรกร 
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ชลิตา ไตรทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

171 

• การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากหนังเทียมโพลีไวนิลคลอไรด์  
พีรญาณ์ ไชยกัณท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

178 

• การฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลบั  
รัชนีกร สิมมาอ่อน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

187 

• การพัฒนาระบบวัดชีพจรด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพจุดกระเจิงแสง  
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

194 

• การพัฒนาระบบวัดสัญญาณชีพแบบไม่สัมผัสสำหรับคัดกรองในโรงพยาบาล 
อาภรณ์ พรมกิ่ง คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

203 

• การพัฒนาระบบตรวจจับฝุ่นแบบทำด้วยตนเองราคาต่ำ 
ณัฐพิชญ์ เจ็งศรีวงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

215 

• การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาเซนเซอร์ที่เหมาะสม  
ในระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศราคาประหยัด  

อธิพงศ์ สุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 16 | Research and Innovation for SDGs in the Next Normal 

 

ค Oral Presentation 

สารบัญ  
 หน้า 

• ตัวคูณเพ่ิมทางพลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์การพังพลายต่อเนื่องของโครงข้อแข็ง 2 มิติ 
ฉัตรชัย อัครอำนวย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

237 

• การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตัวแบบเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สุทรรศนยี์ รัตนก้านตง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

250 

• การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดค่ายดาราศาสตร์  
ศุภชยั จันทร์งาม โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

263 

• การทดสอบการใช้งานจริงของเตาแก๊สประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน  
สารสิน โคตรธาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

270 

• การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สแรงดันสูง ร่วมกับภาชนะก้นโค้งและภาชนะกน้แบน 
ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ  

ภัทราวรรณ ชิมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

281 

• การศึกษาอิทธิพลของรูทางเข้าอากาศส่วนแรกต่อการปลดปล่อยมลพิษในหัวเผาวัสดุพรุน  
ธฤบดี อ่อนน้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

291 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

303 

• การเพ่ิมสมรรถนะเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคการควบคุมความชื้นสมัพัทธ ์
ศิริชัย ศิริชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

313 

• การหาขนาดและการทดสอบระบบเคร่ืองสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย  
กิตติยาพร พงค์พีระ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

324 

ภาคผนวก 335 

• กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 16 336 

• รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงาน 337 
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