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คํานํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จดั การประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม สํา นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ จัดให้มีการประชุม
ทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภายใต้หวั ข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อ
เป้ า หมายในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals
(SDGs)) เพื่ อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและคณาจารย์จากสาขาต่างๆ นําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และความชํานาญ ระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์ของภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งจะนําไปสูค่ วามร่วมมือทางการวิจยั และยังเปิ ดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการ โดย
ความรู แ้ ละวิทยาการใหม่ๆ ดังกล่าว ยังได้ถ่ายทอด เผยแพร่ส่สู าธารณชน อันจะนํามาซึ่งความกินดี อยู่ดี
และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วยภาคบรรยายจํานวน 177 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จาํ นวน
105 เรื่อง รวม 282 เรื่อง แบ่งออกเป็ น 12 สาขา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขา
ประมง สาขาส่ง เสริม การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิ ทยาศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์แ ละ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สาขาอุ ต สาหกรรมเกษตร สาขาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม สาขา
ศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นบทคัดย่อฯ เล่มที่ 2 ซึ่งรวบรวมเรื่องเต็มผลงานวิจยั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทัง้ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประจําสาขา และนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58
ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58 ขอขอบคุณ นักวิจัย
นักวิชาการ คณาจารย์ท่ี ได้นาํ ผลงานมานําเสนอ และผูท้ ่ีสนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้ นี ้
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ ายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด ร่วมมือกันจัดเตรียมการประชุม
จนทําให้การประชุมทางวิชาการครัง้ นีส้ าํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58

ความสมบูรณ์ ของการเสนอผลงาน
ในการประชุมทางวิชาการ ครั ง้ ที่ 58
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้ วย หนังสือรั บรองการมาเสนอผลงาน
และการได้ ตพ
ี มิ พ์ ลงในเอกสารบทคัดย่ อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: kuannualconf@gmail.com
Website: http://annualconference.ku.ac.th, http://www.rdi.ku.ac.th
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ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
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วท. 6O33

การประยุกต์เทคนิคการตรวจจับขอบภาพสําหรับการวัดเส้นสเกล
The Implementation of Edge Detection Technique for Line-Scale
Measurement
โดย พนัญญา สมวงษ์, นพฤทธิ์ จินนั ทุยา และ วิโรจน์ สุดาธรรม
วท. 13/O108 การออกแบบแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช้ LED ร่วมกับเกรตติง
เลีย้ วเบนแบบสะท้อน
Design of Multispectral Light Source using LED and Reflected
Diffraction Grating
โดย จันทร์ฑรัตน์ มากชุม และ นพฤทธิ์ จินนั ทุยา
วท.23/O196 Expression of the Biological Clock Gene, timeless in Malaria Vector,
Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) under the Effect of Global Warming
By Thananya Comproh, Uraiwan Arunyawat, Sungsit Sungvornyothin,
Waraporn Juntarajumnong

ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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วท.1/P1

2.

วท.2/P2

3.

วท.3/P4

ผลของความยาวคลื่นแสงต่อการเจริญเติบโตและการสะสมนํา้ ตาลในต้นอ่อน
ข้าวสาลีพนั ธุฝ์ าง 60
Effects of Wavelength of Light on the Growth and Sugar Accumulation
of Wheatgrass Fahng 60
โดย ศิริชยั สาตร์พนั ธุ,์ พิเชษฐ ลิม้ สุวรรณ, สุรชาติ กมลดิลก
และ วิฑรู ย์ ยินดีสขุ
Evaluation of Acetylcholinesterase Inhibition Activity of Picrasma
javanica Bl. extract and Its antimalarial compound, 1-Ethyl-β-carboline
By Kamma Rabgay, Juggreewut Junwised, Kanyarat Sompu,
Wilasinee Kuangaw, Prapapan Temkitthawon and Chalerm Saiin
ผลของ 2, 4-D ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ์ กข43
Effect of 2, 4-D on Callus Induction of Rice (Oryza sativa L.)
cv. RD43
โดย ปุณดานัย ชิตเพชร, ณรงค์ วงศ์กนั ทรากร และ ณัฎฐา เสนีวาส
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วท.4/P8
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วท.5/P11
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วท. 8/P12

7.

วท.9/P13
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วท.10/P14

9.

วท.11/P47

10.

วท.12/P57

ผลของ BA, TDZ และ mT ต่อการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อน
ปากนกแก้ว
Effects of BA, TDZ and mT on in vitro Culture of Cymbidium lowianum
Rchb. f.
โดย อาทิตยา ทุมมา, ณรงค์ วงศ์กนั ทรากร และ ประศาสตร์ เกือ้ มณี
การระบุชนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในนํา้ เลือดปูทะเล (Scylla serrata
Forsskal, 1775) โดยใช้เทคนิค LC-MS/MS
Identification of Vitellogenin Protein in Hemolymph of Mud Crab
(Scylla serrata Forsskal, 1775) using LC-MS/MS technique
โดย ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลีย้ ง
ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ยีนมิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ในปลากัดไทย
Betta splendens
Transcriptome Analysis and Characterization of the Antiviral MyxovirusResistance (Mx) Gene of Siamese Fighting Fish Betta splendens
โดย วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี, พัชรี โยควิบลู , ปาริชาติ ชุมทอง,
จันทรประภา อิ่มจงใจรัก และ ปิ ติ อํ่าพายัพ
Isolation and Characterization of Cartilage Stem/Progenitor Cells from
Cartilage Tissue of Osteoarthritis Patients
By Sarat Lertjintanakit, Tulyapruek Tawonsawatruk
and Patompon Wongtrakoongate
A Comparison of Two Decontaminating Methods on DNA Content in
Ancient Dog (Canis familiaris) Bones Excavated from Archaeological
Sites in Thailand
By Parin Nithijane, Passorn Wonnapinij and Wunrada Surat
Physicochemical Properties and Antioxidant Activities on Sato from
Colored Rice
By Kusumawadee Thancharoen, Pailin Butree, Suphalak Aupchai
and Sutida Deeduangphan
Preparation and Characterization of n-CdS/p-SnS Heterojunction Thin
Film Diode
By Parichat Cummon, Ngamnit Wongcharoen
and Thitinai Gaewdang
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วท.15/P69

12.

วท.16/P100
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วท.18/P102

14.

วท.21/P105

15.

วท.22/P106

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุม่ สาร
กลุม่ ออกาโนฟอสฟอรัส และสารกลุม่ ออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในพืชนํา้ มัน
Method Validation of Organophosphorus, Organochlorine and
Pyrethroid in Vegetable Oil
โดย ปิ ยะศักดิ์ อรรคบุตร, ลมัย ชูเกียรติวฒ
ั นา และ ชนิตา ทองแซม
An Approach for Using Electrochemical Impedance Spectroscopy for
Testing the Coating Ability of Non-intended BPA Lacquer on Can Surface
By Natapol Suetrong and Chaiya Prasittichai
Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions
By Wimonrut Insuan, Bundit Thakummee, KantapongSiriphongsittha,
Kritsanachart Sangjhan and Pakphum Simachaya
Investigation into the effect of colicin N on cancer cell lines
By Jesada Pitchayakorn, Chayada Intasuk,Runglada Jiraratmetagon,
Kanokpol Apicho, Panuwat Lerdvorasap, Naray Pewnim
and Wanatchaporn Arunmanee
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดิน
Information System Development for Managing Soil Stabilization Plants
โดย จารุ ณี พิทยานิวิฏฐ์, อุษา สัมมาพันธ์, อภินิติ โชติสงั กาศ
และ วรากร ไม้เรียง
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(Subject: Engineering and Architecture)
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
1.

สถ.วศ.10/O25

อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลด
แรงตึงผิวต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ใน
นํา้ มัน
Effect of Cross-linker, Molecular Weight Chitosan, and Surfactant
Use on Synthesis of Chitosan Beads using Water-in-oil Emulsion
Technique
โดย ปิ ติภาคย์ บุญมี และ นันทิยา หาญศุภลักษณ์
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สถ.วศ.13/O28 การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและ
นิโคตินาไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)
Production of Mefenamic Acid-Nicotinamide-Paracetamol
Cocrystals using Gas Anti-Solvent (GAS) Process
โดย ตวงรัตน์ รวบรวม และ มานพ เจริญไชยตระกูล
สถ.วศ.27/O86 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
Optimization of Lignin Production from Agricultural Waste
โดย วิภาวรรณ กิ่งแก้ว, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
และ อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา
สถ.วศ.39/O147 Development of Thermal Insulating Cement Composite from
Agricultural Waste of Coconut Dust
By Ratiporn Munprom , Peerapat Pahusawan,
Passakorn onprasarn, Weerachai Chaiworapuek,
Damrongvudhi Onwimol, Damrongvudhi Onwimol,
and Sudathip Sae-tan
สถ.วศ.21/O79 ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ท่ีมีตอ่ ความสามารถ
ในการไหลและสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง
Effects of Ultrafine Powdered Rubber and Peroxide Crosslinking
Agent on Flow-Ability and Mechanical Properties of Recycled High
Density Polyethylene
โดย นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์, รัฐโรจน์ อัครธนกุลกิตติ,์
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ เอกชัย วิมลมาลา
สถ.วศ.8/O23 การเคลื่อนที่ของควันซึง่ เป็ นผลกระทบจากระดับและตําแหน่งที่เกิดไฟไหม้
และเวลาการอพยพคนในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ประเทศไทย
Effects of Fire Elevate and Location on Smoke Movement and Time
of People Evacuation in Road Tunnel of Thailand
โดย ปั ญญวัฒน์ แก้วกุด่นั และ ณัฐศักดิ์ บุญมี
สถ.วศ.54/O166 การศึกษาการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุในพืชโดยการใช้เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ
Plant Water and Nutrients Uptake Activity via Temperature
Measurement
โดย ปิ ยะรส มาลีเจริญ, ชนทัต บุญเฉลียว และ ทวีเดช ศิริธนาพิพฒ
ั น์
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สถ.วศ.18/O62 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิด
EMU-A1 และ EMU-B1 บนเส้นทางสายสุขมุ วิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14
A Comparative Study of Ride Quality between EMU-A1 and EMU-B1
Trains of BTS on Sukhumvit Line from N8 to E14 Stations
โดย คณวรรธก์ ใจสะอาด, วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ และ วิชยั ศิวะโกศิษฐ
สถ.วศ.23/O82 การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง
Design and Development of Cassava Root Washing Machine
โดย ประสิทธิชยั มะลอย และ ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
สถ.วศ.24/O83 Comparative Analysis for Thai-Lao Friendship Bridge No.01 Under
SRT U20 Train and Full Road Traffic Load
By Bounvilay Mixaykham, Prapot Kuntong
and Wichai Siwakosit
สถ.วศ.44/O156 การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็น
กรณีศกึ ษา โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง
Analysis and Design of Ventilation System in Refrigerating
Machinery Room Case Study Frozen Food Factory
โดย ยุพาวรรณ อารีช่วย และ อภิชาต แจ้งบํารุ ง
สถ.วศ.17/O61 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการยืนยันตัวตน
แบบครัง้ เดียว สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
The Improvement of Authentication System for University
Applications Using Single Sign-On
โดย มหาราช ทศศะ
สถ.วศ.3/O4
การศึกษาผูโ้ ดยสารเพื่อการเปลี่ยนสายในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า
ณ สถานีเตาปูน
A Study on Transferring Passengers in Morning Peak Time at
Tao Poon Station
โดย สุพล วิสทุ ธิสมบูรณ์ และ วิชยั ศิวะโกศิษฐ
สถ.วศ.1/O1
การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง
An Experimental Study of Spontaneous Ignition of Soybean Meal
โดย มนตรี เมธาวินวิวฒ
ั น์ และ ณัฐศักดิ์ บุญมี
สถ.วศ.2/O2
การศึกษาเชิงทดลองการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ
Spontaneous Ignition of Husk Experiment
โดย พัชรา วะนํา้ ค้าง และ ณัฐศักดิ์ บุญมี
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16.

17.

18.
19.
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สถ.วศ.7/O22

แบบจําลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด
CFD-DEM Simulation of Corn Particles in a Fluidized Bed
โดย จักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส, ศุภกร เกตุเปลี่ยน
และ ปรีดา ปรากฏมาก
สถ.วศ.37/O144 การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสําหรับ
เตาเผาเซรามิกส์ตน้ แบบแบบระบายความร้อนลง
Design of Scotch Yoke Mechanism for Damper Blade Control for
Downdraft Ceramic Kiln Prototype
โดย สิทธิโชค สืบแต่ตระกูล และ ทวีเดช ศิริธนาพิพฒ
ั น์
สถ.วศ.36/O121 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
A Performance Study of a Stirling Engine
โดย เผชิญ จันทร์สา, อดุลย์ พัฒนภักดี และ วิทยา พันธุเ์ จริญศิลป์
สถ.วศ.28/O87 การวิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญของโครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็ก
กรณีศกึ ษาจังหวัดอุทยั ธานี
Ranking Analysis of Small Scale Water Resources Project: A Case
Study of Uthaithani Province
โดย ภาณุวฒ
ั น์ ศรีชยั , ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ และวีระเกษตร สวนผกา
สถ.วศ.46/O158 การใช้ถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) และแบคทีเรียที่ปรับสภาพในกรดโพรพิโอนิก
และกรดบิวทีริก เพื่อปรับสมดุลกระบวนการทางชีวเคมีเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซ
มีเทน ในระบบการบําบัดนํา้ ชะขยะแบบไร้อากาศ
Use of Biochar and Bacteria Consortia in Propionic to Rebalance
Biochemical Process for Enhancing Methane Production of
Anaerobic Landfill Leachate Treatment
โดย กาญจนา เกตุบบุ ผา, ปภัสภรณ์ กลิ่นหวล,
พรพรรณ พาณิชย์นาํ สิน, นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ, สุจยา ฤทธิศร
และ จรุ งวิทย์ บุญโนรัตน์
สถ.วศ.16/O31 การวิเคราะห์แรงดันและคุณภาพนํา้ ประปาภายในที่อยู่อาศัยที่ใช้ระบบ
ถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้
Pressure and Water Quality Analysis in Residential Property Using
Pump Tank System
โดย ชัยพร เจริญฉิม, ธีรภัทร เรืองสําเร็จ, ธรรศ สุรสราญวงศ์,
ภานุพงศ์ ชารัตน์, อดิชยั พรพรหมินทร์ และ วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์
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23.

24.

25.

27.

28.

สถ.วศ.35/O110 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ
Modified NAM
Comparing the Performance of FLEXL, FLEX-Topo and Modified
NAM Models
โดย กัมพล อินสว่างวงศ์ และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
สถ.วศ.26/O85 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกนํา้ โดยใช้ผงไทเทเนียม
ไดออกไซด์เจือเงิน
Hydrogen Production by Photocatalytic Water Splitting over
Ag-TiO2 powder
โดย ชนาธิป แก้วรุ ง่ ฟ้า, กฤษณะ กอบวิทยา
และ สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
สถ.วศ.25/O84 Effect of Landfill Leachate Effluent by Acclimatized Sludge in
Activated Sludge and Membrane Bioreactor on Seed Germination
By Alongkorn Kanyatrakul, Apichai Prakhongsak,
Supaporn Phanwilai, Nimaradee Boonapatcharoen,
Pradthana Prachanurak and Jarungwit Boonnorat
สถ.วศ.45/O157 ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยนํา้ ในทะเล
Efficiency of Floating Garbage Collecting Boat in Sea
โดย ธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, สุชีลา พลเรือง
และ วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์
สถ.วศ.48/O160 การประเมินผลประโยชน์ทางสิง่ แวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พร้อมทัง้
แนวทางปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย
Environmental and Economic Assessment along with Appropriate
Practice for Green Meeting in Thailand
โดย กรรณิการ์ สรกล และ จีมา ศรลัมพ์
สถ.วศ.51/O163 การลดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
Noise Reduction from Stamping Machine for Safety to the Operator
in Automotive Parts Manufacturing Industry
โดย ภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์, เลิศชัย ระตะนะอาพร
และ กฤษ วงษ์เกษม
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สถ.วศ.5/O15

30.

สถ.วศ.9/O24

31.

สถ.วศ.11/O26

32.

สถ.วศ.14/O29

33.

สถ.วศ.32/O89

34.

สถ.วศ.4/O9

พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย
และซีเมนต์
Compaction Characteristics and Uniaxial Compressive Strength of
Low-quality Crushed Rocks Mixed with Sugar Cane Ash and
Cement
โดย ทวีศกั ดิ์ ปิ ติคณ
ุ พงศ์สขุ , สุนิต ประเวระทัง, สิรวิชญ์ สีหา,
ธนนนท์ ฉายาพงศ์, พรเทพ แข็งขัน และ กฤต อินทรกุล
การศึกษาคุณสมบัติของหินคลุกที่ผสมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพื่อใช้
เป็ นวัสดุงานทาง
The Study of Property Mix of Crushed Rock by Cockle Shell
Aggregates for Highway Material
โดย ธนโชติ รอดเสวก, ก่อโชค จันทวรางกูร
และ ทวีศกั ดิ์ ปิ ติคณ
ุ พงศ์สขุ
การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดเพื่อควบคุมฝุ่ นในพืน้ ที่ก่อสร้างโดยใช้
เทคโนโลยีไอโอที อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Application of Measurement System for Dust Control in Construction
Site using IOT (Internet of things) Technology.
โดย อดิศกั ดิ์ ประพันธ์กลุ , อภินิติ โชติสงั กาศ และ จีมา ศรลัมพ์
การปรับปรุ งคุณสมบัติดินซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มันสําหรับทางหลวง
Improving Properties of Soil Cement with Palm Oil Fuel Ash for
Highway
โดย ชินภพ ชัยมงคล, ก่อโชค จันทวรางกูร และทวีศกั ดิ์ ปิ ติคณ
ุ พงศ์สขุ
การปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรังคุณภาพตํ่าโดยตะกรันเตาหลอมเหล็กและ
ปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็ นวัสดุงานทาง
Improvement of Low Quality Lateritic Soil using Steel Furnace Slag
and Portland Cement for use as Highway Materials
โดย อภิชาติ วงษา, ศุภกิจ นนทนานันท์, สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว
และ อัครชัย เรืองแสงทอง
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการคาร์แชริ่ง
ในกรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer Intention to Use Carsharing Service in
Bangkok
โดย กรกฎ จันทร์ยวง, สโรช บุญศิริพนั ธ์ และ วิโรจน์ รุ โจปการ
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สถ.วศ.15/O30

การประมาณราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการด้วยแบบจําลอง
มอนติคาร์โล
Cost Estimation of Government Construction Project by Monte Carlo
Model
โดย ศุภวิชญ์ โสภณสุขสถิตย์ และ ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ
สถ.วศ.52/O164 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่ และระดับฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากควันบุหรี่มือสอง ภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
Opinions of Students for the Development Smoking Area and PM2.5
Levels from Secondhand Smoke in Faculty of Engineering,
Kasetsart University (Bangkhen)
โดย กําพล ไพรัชเวชภัณฑ์, วันชัย ยอดสุดใจ, ปิ ยนุช เวทย์วิวรณ์
และ วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
สถ.วศ.20/O64 ปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณีศกึ ษาสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
The Factors Affecting Delays of Construction Projects: A Case
Study of Department of Public Works and Town Planning of Samut
Sakhon Province
โดย คณาธิป บุญจันทร์ และ ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ
สถ.วศ.38/O146 การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจํากัดทางกายภาพ
ของที่พกั อาศัยของผูส้ งู อายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย
The Study of Building Use Behavior, Obstacle and Physical
Limitation of Residential Building of Elderly with Dementia in
Thailand
โดย นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกลู , ชติพทั ธ์ ณะมณี
และ รัชด ชมภูนิช
สถ.วศ.42/O150 ต้นทุนที่เหมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กตามการออกแบบเบือ้ งต้น
Cost Optimization of the Reinforced Concrete Columns according
to Preliminary Design
โดย ไพจิตร ผาวัน, วริสรา เลิศไพฑูรย์พนั ธ์ และ ศิรินภาพร เกตุพนั ธ์
สถ.วศ.30/O88 พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกําลังด้วย
พอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอ
Flexural Behavior of Jute FRP-Strengthened Reinforced Concrete
Beams
โดย พหลฐวัศ ถนิมพาสน์ และ จักรพันธ์ เทือกต๊ะ
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สถ.วศ.43/O151 ความสัมพันธ์ระหว่างการกัดกร่อนของเหล็กเสริม กับปริมาณคลอไรด์
ในโครงสร้างสะพานของกรุ งเทพมหานคร
Relationship between Reinforcement Corrosion and Chloride
Content of Bridge Structures in Bangkok Area
โดย อรวีร ์ บุญประคอง และ วันชัย ยอดสุดใจ
สถ.วศ.12/O27 In-service Subsea Pipeline Anode Life Prediction in Selected Area
of Gulf of Thailand (GoT) by Numerical Method
By Suratchata Suankem and Wanchai Yodsudjai
สถ.วศ.19/O63 การพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตด้วยวัสดุคริสตัลไลน์และการจ่าย
กระแสไฟฟ้า
Development of Concrete Properties by Mixed with Crystalline
Materials and Applied with Electricity
โดย วงศธร รังสินธุ,์ วันชัย ยอดสุดใจ และ ศุภพัชรี รอดเดชา
สถ.วศ.47/O159 ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าครึง่ เซลล์และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
การกัดกร่อน เทียบกับสภาพนําไฟฟ้าในคอนกรีต ด้วยวิธีการเร่งสนิม
แบบต่างๆ
Relationships between Half-cell Potential and Corrosion Current
Density with Electrical Conductivity of Concrete Prepared by Various
Corrosion Accelerating Methods
โดย พงษ์พฒ
ั น์ อิ่มน้อย และ วันชัย ยอดสุดใจ

ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1.

2.

สถ.วศ.29/P51

การประมาณรังสีดวงอาทิตย์ในระนาบเอียงและมุมเอียงที่เหมาะสม
ของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
Estimation of Solar Radiation and Optimum Tilt Angles of Solar
Collector in Thailand
โดย ศิษฏ์พริษฐ์ พลตือ้ และ ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
สถ.วศ.55/P117 การใช้ประโยชน์จากผงอิฐทนไฟทดแทนปูนซีเมนต์
Replacement of Cement in Concrete with Fire Brick Powder
โดย อภิรฐั ฉัตรานุสรณ์ และ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา
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สถ.วศ.53/P96 การประยุกต์ใช้แบบจําลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-Inundation
(RRI) ในการพยากรณ์นาํ้ ท่าและนํา้ ท่วม กรณีศกึ ษาพืน้ ที่วงั ตะไคร้
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การประยุกต์ เทคนิคการตรวจจับขอบภาพสําหรั บการวัดเส้ นสเกล
The Implementation of Edge Detection Technique for Line-Scale Measurement
พนัญญา สมวงษ์ 1 นพฤทธิ์ จินนั ทุยา1* และ วิโรจน์ สุดาธรรม2
Pananya Somwong1, Noparit Jinuntuya1* and Wiroj Sudatham2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เสนอการประยุกต์เทคนิคการตรวจจับขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny สําหรับการ
วัดเส้ นสเกล เครื่ องต้ นแบบประกอบด้ วยกล้ อง CCD เลนส์ และแหล่งกําเนิดแสง โปรแกรมตรวจจับขอบของเส้ น
สเกลถูกพัฒนาขึ ้นบน python ความถูกต้ องของโปรแกรมถูกยืนยันด้ วยโปรแกรม MATLAB ภาพถ่ายเส้ นสเกล
ถูกประมวลผลเพื่อหาขอบ จากการวิจัยพบว่ามีความละเอียดในการตรวจจับขอบภาพประมาณ 0.0029 mm
ซึง่ ถูกสอบเทียบด้ วยตารางมาตรฐาน การทดลองเพื่อประยุกต์เทคนิคดังกล่าวในการวัดระยะความยาวตาราง
มาตรฐานขนาด 0.4 mm และบรรทั ด เหล็ ก 1.0 mm มี ค วามคลาดเคลื่ อ นของความยาวที่ วั ด มากที่ สุ ด
0.0005 mm และ 0.002 mm ตามลําดับ มีความไม่แน่นอนในการวัดประมาณ 0.003 mm ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% เมื่อเปรี ยบเทียบกับความยาวอ้ างอิงแล้ วพบว่าค่าสัดส่วน En< 1 แสดงถึงความสอดคล้ องและใช้ ได้ ของการ
วิจยั

ABSTRACT
This paper presents the implementation of edge detection technique for line-scale
measurement. Edge detection of Sobel, Prewitt and Canny are applied to identify edges of line
scale. The prototype consists of a CCD-camera, a lens, and a monochromatic ring light. Edge
detection software was developed based on python and was verified by MATLAB. The resolution
of image pixel is approximately 0.0029 mm. By the proposed method, the length measurement
errors are 0.0005 mm and 0.002 mm when apply to measure the calibration grid 0.4 mm and the
steel ruler 1.0 mm long. The uncertainty of measurement is approximately 0.003 mm with the
confident level of 95%. The En ratio is smaller than 1, when compare with the conventional
method.
Key words: edge detection, line-scale measurement, non-contact measurement
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การออกแบบแหล่ งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช้ LED ร่ วมกับเกรตติงเลีย้ วเบนแบบสะท้ อน
Design of Multispectral Light Source using LED and Reflected Diffraction Grating
จันทร์ ฑรัตน์ มากชุม1 และ นพฤทธิ์ จินนั ทุยา1*
Jantarat Markchum1 and Noparit Jinuntuya1*

บทคัดย่ อ
ในงานวิจัยนี ไ้ ด้ นําเสนอการออกแบบสร้ างแหล่งกํ าเนิดแสงหลายความยาวคลื่น โดยใช้ แสงจาก LED
หลายๆ ตัว ส่องลงไปบนเกรตติงแบบสะท้ อน แล้ วเลือกแสงเลี ้ยวเบนที่มมุ จําเพาะ โดยใช้ ช่องเปิ ดแคบสองอันใน
การกําหนดแนวแสง ในเครื่ องต้ นแบบที่พัฒนาขึ ้นนี ้ใช้ LED จํานวน 5 ดวง วางทํามุมตกกระทบต่างกัน เพื่อให้ ได้
แสงเลี ้ยวเบนที่ ความยาวคลื่นในช่วง 480 ถึง 680 nm ค่าความยาวคลื่นที่ ความเข้ มสูงสุด และความกว้ างแถบ
ความยาวคลื่นของแสงเลี ้ยวเบนจาก LED แต่ละตัว สามารถคํานวณได้ จากฟั งก์ชันสเปกตรั มสัมพัทธ์ ของ LED
ซึง่ สามารถวัดได้ โดยspectrophotometer ร่ วมกับข้ อมูลการแจกแจงความเข้ มเชิงมุมสัมพัทธ์ ที่กําหนดจากเอกสาร
ข้ อมูลเชิงเทคนิคของ LED จากผลการคํานวณพบว่าค่าความยาวคลื่นที่ความเข้ มสูงสุดสอดคล้ องกับผลการวัด
ค่อนข้ างดี แต่ความกว้ างแถบความยาวคลื่นที่ได้ จากการคํานวณ แตกต่างกับค่าที่วดั ได้ พอสมควร อย่างไรก็ตาม
แสงที่ ได้ จาก LED ทุกตัวมีความกว้ างแถบความยาวคลื่ นที่ ค่อนข้ างแคบ (< 50 nm) ซึ่งมีความเป็ นไปได้ ที่ จะ
นําไปใช้ ในการสร้ างข้ อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่น หรื อใช้ เป็ นแหล่งกําเนิดแสงในงาน spectroscopy แทนที่
เครื่ องแยกความยาวคลื่นที่ใช้ กนั ทัว่ ไปได้

ABSTRACTS
In this study, design and construction of a multispectral light source are presented. Light rays from
multiple LEDs are projected on a reflection grating. Two narrow slits are used to select the diffracted ray with
a specific angle. In this prototype, 5 LEDs are placed to give different incident angles which result in the
diffracted ray with the wavelength range from 480 to 680 nm. The maximum intensity wavelength and
bandwidth of the diffracted light from each LED can be calculated from the LED relative spectrum function,
which can be measured by a spectrophotometer, together with the angular relative intensity distribution
obtained from the data sheet. The calculation results of maximum intensity wavelengths agree well with the
measurements, but the bandwidths are quite different. However, the bandwidths of lights from all LEDS are
quite narrow (< 50 nm), which is possible to be used as a light source for multispectral imaging. It is also
possible to use the system as a replacement of the monochromator in the spectroscopy work.
Key words: Monochromator Design, multispectral light source, LEDs, reflected grating
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Expression of the Biological Clock Gene, timeless in Malaria Vector,
Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) under the Effect of Global Warming
Thananya Comproh1, Uraiwan Arunyawat2, Sungsit Sungvornyothin3 and Waraporn Juntarajumnong1*

ABSTRACT
The biochemical pathways of the circadian clock-controlled (host seeking behavior) for the
variety of Anopheles mosquito's behavior and its malaria transmissions involved with the “timeless (tim)”
gene. Our main objective was to investigate that increasing of rearing temperature might be affecting
changes of daily expression of tim expression gene in Anopheles dirus. 120 males and females of An.
dirus were used. A cohort of synchronized samples were maintained for three days under normal
condition in which the period of light and darkness is in equal length (12:12 hours) at 25°C, 27°C and
29°C,respectively. Ten adults of both sexes were collected every 2 hours during 24 hours-period. Realtime PCR was conducted by “Bio-Rad CFX Manager 3.0. The daily expression of tim gene in each
group of 3 different temperatures was analyzed by relative quantification via real-time PCR into the
“mean relative expression cycle threshold” 2(-∆∆CT) values. Changes in relative abundance of An. dirus’
tim gene in Light: Darkness (LD) 12:12, started from 07:00 h to 05:00 h of the next day. The daily
expression of tim gene at LD12:12 provided the highest peak of 25°C at 23:00 h 27°C at 01:00 h and
29°C at 03:00 h respectively. The daily expression An. dirus’s tim gene occurred during the darkenperiod in all three different temperatures. Rising of temperature had significantly affected the
expression of the timeless gene in An. dirus. An in-dept investigation on timeless gene toward the
population dynamics in An. dirus mosquitoes is recommended.

Key words: Anopheles dirus, timeless gene, temperature, biological clock
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ผลของความยาวคลื่นแสงต่ อการเจริ ญเติบโตและการสะสมนํา้ ตาลในต้ นอ่ อนข้ าวสาลีพันธุ์ฝาง 60
Effects of Wavelength of Light on the Growth and Sugar Accumulation of Wheatgrass Fahng 60
ศิริชัย สาตร์ พันธุ์1* พิเชษฐ ลิ ้มสุวรรณ1 สุรชาติ กมลดิลก1 และ วิฑรู ย์ ยินดีสขุ 1
Sirichai Sartpan*, Pichet Limsuwan1, Surachart Kamoldilok1 and Witoon Yindeesuk1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษาผลของความยาวคลื่นแสงจากไดโอดเปล่งแสงต่อการเจริ ญเติบโตและการสะสม
นํา้ ตาลในต้ นอ่อนข้ าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 ไดโอดเปล่งแสงที่ ใช้ มีสีแดง สีนํา้ เงิ น สีเขียว และสีขาว โดยใช้ อตั รา
ส่วนผสมของสีต่างๆ ดังนี ้ แสงสีแดงต่อแสงสีนํ ้าเงินในอัตราส่วน 1:1 แสงสีแดงต่อแสงสีนํ ้าเงินต่อแสงสีเขียวใน
อัตราส่วน 1:1:1 แสงสีแดงต่อแสงสีนํา้ เงินต่อแสงสีขาวในอัตราส่วน 1:1:1 และแสงสีขาว ที่ความเข้ มแสง 50
µmolm-2s-1 โดยการให้ แสงในโรงเรื อนปิ ด ตามอัต ราส่วนดัง กล่าวเป็ นเวลา 7 วัน วัน ละ 16 ชั่วโมง แล้ ววัด
นํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง ความยาวต้ น ความยาวราก ปริ มาณนํ ้าตาล ผลการทดลองพบว่าต้ นอ่อนข้ าวสาลีที่ปลูก
ภายใต้ อตั ราส่วนของแสงสีแดงต่อสีนํ ้าเงิน ในอัตราส่วน 1:1 ให้ นํ ้าหนักของต้ นสดสูงสุดเท่ากับ 0.1464 กรัมต่อ
ต้ น นํ ้าหนักของต้ นแห้ งสูงสุดเท่ากับ 0.1004 กรัมต่อต้ น และความยาวของต้ นสดสูงสุดเท่ากับ 19.42 เซนติเมตร
จากการตรวจวัดชนิดของนํ า้ ตาลในต้ นอ่อนข้ าวสาลีพบเฉพาะนํา้ ตาลฟรุ กโตสโดยพบปริ มาณฟรุ กโตสสูงสุด
ในต้ นอ่อนข้ าวสาลีที่ปลูกภายใต้ แสงสี : สีนํ ้าเงิน : สีเขียว ในอัตราส่วน 1:1:1 เท่ากับ 8.2912 มิลิกรัมต่อลิตร

ABSTRACT

In this research, the effects of wavelength of light from light emitting diode (LED) on the growth
and sugar accumulation of wheatgrass Fahng 60 were studied. The light sources used were red (R),
blue (B), green (G) and white (W) LEDs. Four ratios of light mixture, i.e. R:B ratio 1:1, R:B:G ratio 1:1:1:,
R:B:W ratio 1:1:1 and W, each ratio with a light intensity of 50 µmolm-2s-. The experiments were
performed in a closed farm house by exposing the wheatgrass with those light ratios for 7 days, 16 h
for each day. Then, the weights of fresh and dry wheatgrass, the lengths of the shoot and root of fresh
wheatgrass and sugar content were measured. The results were found that the wheatgrass grew under
R:B ratio 1:1 yield a maximum weight of fresh and dry wheatgrasses of 0.1464 and 0.1004 g/plant,
respectively, and a longest length of fresh wheatgrass of 19.42 cm.The investigation of sugar content
revealed that only fructose contained in wheatgrass with a maximum fructose content of 8.2912 mg/l.

Key words: LED, wheatgrass, sugar accumulation
* Corresponding author; e-mail address: 61605077@kmitl.ac.th
1
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
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Evaluation of Acetylcholinesterase Inhibition Activity of Picrasma javanica Bl. Extract and Its
Antimalarial Compound, 1-Ethyl-β-carboline
Kamma Rabgay1, Juggreewut Junwised1, Kanyarat Sompu1, Wilasinee Kuangaw1, Prapapan Temkitthawon1*
and Chalerm Saiin1*

ABSTRACT

Malaria is caused by the Plasmodium protozoa, which are transmitted by female mosquitoes
of the genus Anopheles. Four species of parasites, including P. falciparum, P. ovale, P. vivax, and P.
malaliae, are responsible for the disease in human beings. From this view, the antimalarial agents have
to kill Plasmodium protozoa without effects to the human body. To get more information of
pharmacological activities of Thai Picrasma javanica Bl., this research attempted to evaluate
acetylcholinesterase inhibitory activity of chloroform crude extract of stem bark and its antimalarial
compound 1-ethyl-β-carboline. They were evaluated in vitro for their inhibition potency towards
acetylcholinesterase by the modified Ellman’s method. The results showed that 1-ethyl-β-carboline had
low acetylcholinesterase inhibition (48.56±0.72%) which was related to less AChE inhibition of
chloroform crude extract (< 10%). While the electron rich and large molecule such as tiliacorinine,
isolated from Tiliacorine triandra roots, had higher acetylcholinesterase inhibition activity
(73.93±0.68%). Further investigates of various activities of P. javanica extract and its pure compounds
will improve the safety of using P. javanica for cure malaria disease among Karen in Asia.

Key words: 1-ethyl-β-carboline, Picrasma javanica Bl., acetylcholinesterase inhibition activity
* Corresponding author; e-mail address: Chalerms@nu.ac.th, prapapantem@gmail.com
1
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University,
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ผลของ 2, 4-D ต่ อการชักนําให้ เกิดแคลลัสในข้ าวพันธุ์ กข43
Effect of 2, 4-D on Callus Induction of Rice (Oryza sativa L.) cv. RD43
ปุณดานัย ชิตเพชร1, ณรงค์ วงศ์กนั ทรากร1* และ ณัฎฐา เสนีวาส1
Pundanai Chitphet1, Narong Wongkantrakorn* and Nuttha Sanevas1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ้เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื ้อเมล็ดข้ าวและผลของ 2, 4- dichlorophenoxyacetic
acid (2, 4-D) ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ ต่อการชักนําให้ เกิดแคลลัสของข้ าวพันธุ์ กข43 จากการฟอกฆ่าเชื ้อเมล็ดข้ าวพันธุ์
กข43 ด้ วยสารละลาย Clorox® 15% (sodium hypochlorite 6%) พบว่าให้ ผลการปลอดเชื อ้ 98% และมีการงอกของ
เมล็ดที่ 98% จากการเพาะเลี ้ยงเมล็ดข้ าวบนอาหาร Murashige and Skoog medium (MS) ทีเติม 2, 4-D ความเข้ มข้ น
0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าอาหารทุกสูตรที่เติม 2, 4D สามารถชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ แต่ในอาหารชุดควบคุมไม่มีแคลลัสเกิดขึ ้น นํ ้าหนักสดและค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของแคลลัสมีการเพิ่มขึ ้นเมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของ 2, 4-D ทังนี
้ ้สูตรอาหาร MS ที่เติม 2, 4-D ความเข้ มข้ น 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เหมาะสมต่อการชักนําให้ เกิดแคลลัสมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยนํ ้าหนักสด 39.58 มิลลิกรัม และค่าเฉลี่ยเส้ นผ่าน
ศูนย์ กลางของแคลลัส 0.73 เซนติเมตร ในขณะที่ สูตรอาหาร MS ที่ เติ ม 2, 4-D ความเข้ มข้ น 5.0 มิลลิกรั มต่อลิตร
มีค่าเฉลี่ยนํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางของแคลลัสมีการลดลง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการเติม 2, 4-D ความ
เข้ มข้ นสูงมีผลในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของแคลลัส

ABSTRACT
This work aimed to study explant sterilization methods and effects of different concentrations of 2, 4dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) on the callus induction of rice cv. RD43. The mature grains of rice cv. RD43,
dehusked and sterilized using 15% Clorox® (6% sodium hypochlorite), gave 98% contaminant-free and 98%
seed germination. Sterilized grains were cultured on Murashige and Skoog medium (MS) supplemented with 0,
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 mg L-1 of 2, 4-D at 25±2°C for 4 weeks and showed that calli were generated on MS
medium supplemented with all tested concentrations different concentrations of 2, 4-D. No callus was generated
from the MS hormone-free medium. The fresh weight and average tissue diameter of calli increased with elevated
concentrations of 2, 4-D. The MS medium with 4.0 mg L-1 2, 4-D gave the highest fresh weight (39.58 mg) and
average tissue diameter (0.73 cm) of calli. However, MS medium with 5.0 mg L-1 2, 4-D gave reduced fresh
weights and average tissue diameters of calli, indicating that high concentrations of 2, 4-D could inhibit callus
development.
Key words: callus induction, rice cv. RD43, 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid
* Corresponding author; e-mail address: fscinrw@ku.ac.th
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ผลของ BA, TDZ และ mT ต่ อการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้ วยไม้ กะเรกะร่ อนปากนกแก้ ว
Effects of BA, TDZ and mT on in vitro Culture of Cymbidium lowianum Rchb. f.
อาทิตยา ทุมมา1 ณรงค์ วงศ์ กันทรากร1* และ ประศาสตร์ เกื ้อมณี1
Atittaya Tumma1, Narong Wongkantrakorn1* and Prasart Kermanee1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อกล้ วยไม้ กะเรกะร่ อนปากนกแก้ ว (Cymbidium lowianum
Rchb. f.) เมื่อเพาะเลีย้ งยอดของกล้ วยไม้ บนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) สูตร MS ที่ ลดความ
เข้ มข้ นของธาตุอาหารลง 50 เปอร์ เซ็นต์ (½MS) และสูตร Vacin and Went (VW) เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า
กล้ วยไม้ กะเรกะร่ อนปากนกแก้ วเจริ ญเติบโตได้ ดีที่สุดบนอาหารสูตร VW เมื่อทดสอบผลของสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโตในอาหารสูตร VW ที่เติม benzyladenine (BA), thidiazuron (TDZ) และ meta-topolin (mT) ที่ความ
เข้ มข้ น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ ต่อการเพิ่มจํานวนและการเจริ ญเติบโตโดยใช้ ตาข้ างเป็ นเวลา 8
สัปดาห์ พบว่า กล้ วยไม้ กะเรกะร่ อนปากนกแก้ วเกิดยอดได้ ดีที่สดุ เมื่อเพาะเลี ้ยงตาข้ างบนอาหารที่เติม BA ความ
เข้ มข้ น 15 และ 20 ไมโครโมลาร์ โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 1.33±0.33 ยอดต่อชิ ้นส่วนพืช ส่วนตาข้ างที่เพาะเลี ้ยง
บนอาหารที่เติม TDZ ความเข้ มข้ น 10 ไมโครโมลาร์ ทําให้ เกิดยอดที่มีความสูงและจํานวนใบมากที่สุด โดยมี
ความสูงเฉลี่ย 2.30±0.62 เซนติเมตร มีจํานวนใบเฉลี่ย 2.17±0.47 ใบต่อชิ ้นส่วน จากผลการทดลอง สูตรอาหาร
ที่ เ หมาะสมต่ อ การเพาะเลี ย้ งกล้ วยไม้ ก ะเรกะร่ อนปากนกแก้ ว เพื่ อชัก นํ าให้ เ กิ ด ยอดและยอดมี ก ารเติ บ โต
ที่ดี คือ สูตรอาหาร VW ที่เติม BA ความเข้ มข้ น 20 ไมโครโมลาร์

ABSTRACT
In vitro culture of Cymbidium lowianum Rhcb.f. was studied. Shoots of C. lowianum Rhcb.f.
were cultured on Murashige and Skoog media (MS), half-strength MS (½MS) and Vacin and Went media
(VW) for 8 weeks and showed that VW was the most suitable media for the growth of C. lowianum
shoots. The lateral buds were cultured on VW media supplemented with 0, 5, 10 15, 20 and 25 µM
benzyladenine (BA), thidiazuron (TDZ) or meta- topolin ( mT) to monitored for growth and shoot
generation for eight weeks. While the medium supplemented with 15 and 20 µM BA generated the
highest average shoot number (1.33±0.33 shoots per explant), the medium supplemented with 10 µM
TDZ provided the highest shoot length (2.30±0.62cm) and the highest leaf number (2.17±0.47 leaf per
explant). The most effective growing medium for C. lowianum Rhcb.f. for shoot formation and shoot
growth was VW medium supplemented with 20 µM BA.
Key words: benzyladenine, Cymbidium lowianum, in vitro culture, meta-topolin, micropropagation, orchid, thidiazuron
* Corresponding author; e-mail address: fscinrw@ku.ac.th
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การระบุชนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในนํา้ เลือดปูทะเล (Scylla serrata Forsskal, 1775)
โดยใช้ เทคนิค LC-MS/MS
Identification of Vitellogenin Protein in Hemolymph of Mud Crab (Scylla serrata Forsskal, 1775)
Using LC-MS/MS Technique
ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลีย้ ง1*
Thanaset Thongsaiklaing1*

บทคัดย่ อ

ไวเทลโลเจนิน (Vg)เป็ นโปรตีนตังต้
้ นของโปรตีนไวเทลลิน (Vn) ซึง่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาการของตัว
อ่อน ในการศึกษาครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ทําการเปรี ยบเทียบองค์ประกอบของโปรตีนในนํา้ เลือดปูทะเล (Scylla serrata
Forsskol, 1775) เพศผู้และเพศเมียระยะไข่ด้วยเทคนิคการแยกโปรตีน 1 มิติ (1-dimension SDS-PAGE) พบว่ามี
โปรตีนขนาดมวลโมเลกุลประมาณ 90 กิโลดาลตัน (kDa) ที่พบเฉพาะในนํ ้าเลือดของปูเพศเมียเท่านัน้ และเมื่อย่อย
โปรตีนดังกล่าวด้ วยเอนไซม์ trypsin และนําโปรตีนไลเซท (protein lysate) ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LC-MS/MS พบ
ชิ น้ ส่ ว นโปรตี น ทั ง้ หมด 7 ชิ น้ ประกอบด้ ว ยลํ า ดับ กรดอะมิ โ น ดัง นี ้ VLASPTLHR, LYGPQYGQFQADFFAR,
DLVLNDVYR, GLLGLYDNERANDR, VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR, EADVEVNLK และ LLSSVTHGK ซึ่ง
การวิเคราะห์ ความเหมือนของลําดับกรดอะมิโนที่ได้ กับฐานข้ อมูลโปรตีนพบว่าชิ ้นส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชนิดมีความ
เหมือนกับโปรตีนไวเทลโลเจนินในปู red crab (Charybdis feriatus) มากที่สดุ

ABSTRACT
Vitellogenin (Vg) is a precursor of the yolk protein vitellin (Vn), an essential for embryonic development.
In this study, I report the comparison of protein contents in mud crab (Scylla serrata Forsskol, 1775) hemolymph
between male and female (stage III) using 1-dimension SDS-PAGE was performed. The protein with size
approximately 90 kDa was specifically observed in hemolymph of female crab. The protein was digested with
trypsin and protein lysate was further analyzed by LC MS/MS techniques. The results showed 7 protein
fragments consisted of the following amino acid sequences; EADVEVNLK, LLSSVTHGK, VLASPTLHR
DLVLNDVYR, LYGPQYGQFQADFFAR, VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR and GLLGLYDNERANDR. The
similarity analysis of amino acid sequence with protein database, showed that all 7 protein fragments were
similar as a vitellogenin protein in red crab (Charybdis feriatus).

Key words: mud crab, Scylla serrata, vitellogenin protein, LC MS/MS
*Corresponding author; e-mail address: thanasetfdr@gmail.com
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ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ ยีนมิกโซไวรั สรี ซิสแทนซ์ ในปลากัดไทย Betta splendens
Transcriptome Analysis and Characterization of the Antiviral Myxovirus-Resistance (Mx)
Gene of Siamese Fighting Fish Betta splendens
วลัยพร เจริญทรัพย์ ศรี1,2 พัชรี โยควิบลู 1,2 ปาริ ชาติ ชุมทอง1,2 จันทร์ ประภา อิ่มจงใจรัก3 และ ปิ ติ อํ่าพายัพ1,2*
Walaiporn Charoensapsri1,2, Patchari Yocawibun1,2, Parichat Chumtong1,2, Chanprapa Imjongjirak3
and Piti Amparyup1,2*

บทคัดย่ อ
ปลากัดไทย เป็ นปลาสวยงามที่ได้ รับความนิยมจากตลาดทัว่ โลก งานวิจยั นี ้มุง่ เน้ นศึกษาทรานสคริ ปโต
มของปลากัดไทย Betta splendens จากการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ด้วยเครื่ อง Illumina พบว่าได้ ทรานสคริ ปโตม
ขนาด 4.46 Gb ประกอบด้ วย 71,775 unigenes จากการวิเคราะห์ทรานสคริ ปโตมโดยเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลยีน
ในระบบภูมิค้ มุ กันของปลาชนิดอื่นพบยีนต้ านไวรัส BsMxA ซึง่ มีความคล้ ายกับโปรตีน Mx ที่มีรายงานในปลา
Anabas testudineus มากที่สดุ งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาทรานสคริ ปโตมของปลากัดทังตั
้ วและยีน BsMxA เป็ น
ครัง้ แรกในปลากัดไทย ข้ อมูลที่ได้ จงึ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจยั ปลากัดไทยในอนาคต

ABSTRACT
Siamese fighting fish is one of the popular ornamental fish in the global trade. This study aimed
to generate a de novo transcriptome for healthy betta fish (Betta splendens). Illumina sequencing
produced a total of 4.46 Gb clean reads, which were assembled into 71,775 unigenes. Transcriptome
was further analyzed based on similarity searches with the known immune-related genes from several
fish, and the antiviral BsMxA gene was identified. BsMxA exhibited highest sequence similarity to Mx
protein of fish Anabas testudineus. This study provides the whole body transcriptome and data of
BsMxA gene for the first time in betta fish, which was essential for further research of betta fish in the
near future.

Key words: Siamese fighting fish, transcriptome, immunity, Mx protein
* Corresponding author; e-mail address: piti.amp@biotec.or.th
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Isolation and Characterization of Cartilage Stem/Progenitor Cells from Cartilage Tissue of
Osteoarthritis Patients
Sarat Lertjintanakit1, Tulyapruek Tawonsawatruk2 and Patompon Wongtrakoongate1*

ABSTRACT
Osteoarthritis (OA) is a joint degenerative disease resulting from articular cartilage destruction.
This disease often occurs in elderly people; however, it can be found at any age. Nowadays, there is
no curative treatment for this disease. The current treatment only relieves pains and symptoms.
Therefore, regenerative medicine such as stem cell therapy is an alternative technique to cure this
disease. Many researches have been shown that there are tissue-resident stromal cells in many parts
of human body, including cartilage tissue where OA occurs. The previous study showed that articular
cartilage contains resident stem cells called cartilage stem/progenitor cells (CSPCs) which are similar
to the mesenchymal stem cells (MSCs) properties. Thus, these cells might be key cells for
chondrogenic differentiation which generates chondrocytes. This process produces cartilage which is
an important component to recovery degraded cartilage from OA. However, the profile of CSPCs of
Thai people has not been elucidated yet. This study aims to isolate and characterize the CSPCs from
donors with OA under the International Society for Cellular Therapy (ISCT) guideline. The results show
a plastic-adherent ability of these isolated cells in standard culture. The CSPCs also express a positive
set of MSC surface markers including CD73, CD90, and CD105. Moreover, these isolated CSPCs can
be induced to differentiate toward osteogenic, adipogenic, and chondrogenic lineage under specific
differentiation conditions in vitro. Therefore, the isolated CSPCs from OA donors possess MSC
properties following the ISCT definition. Hopefully, these CSPCs could be used as a cell model for
studying OA progress. Moreover, this finding might provide a novel therapeutic approach for OA
curative treatment.

Key words: Osteoarthritis, mesenchymal stem cell, chondrogenic differentiation, regenerative medicine
* Corresponding author; e-mail address: p.wongtrakoongate@gmail.com
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A Comparison of Two Decontaminating Methods on DNA Content in Ancient Dog
(Canis familiaris) Bones Excavated from Archaeological Sites in Thailand
Parin Nithijane1, Passorn Wonnapinij1 and Wunrada Surat1*

ABSTRACT
The limitation of ancient DNA (aDNA) studies is the quality and quantity of retained DNA inside
the ancient specimens. However, next generation sequencing (NGS) has been applied to solve the
aDNA limitation but exogenous DNA contamination is a main problem for aDNA studies. The
contaminated DNA could interfere endogenous DNA amplification and sequencing process. Therefore,
decontamination during sample preparation is very important method prior to DNA extraction, library
preparation and sequencing. To prevent the contamination, bleach (sodium hypochlorite—NaOCl)
treatment has been used to eliminate the exogenous DNA in many aDNA studies. Here, this study
aimed to compare the efficiency of two decontaminating methods with and without bleach in sample
preparation step using two ancient dog (Canis familiaris) bones excavated from archaeological sites
in Thailand. NGS and DNA mapping analysis were used to determine the amount of endogenous and
exogenous DNA. Our result showed that there were endogenous DNA of dog remains in both Ban
Chiang (BC) and Pong Takhob (PTK) samples. Our analysis could classify exogenous DNA into
bacterial, human and Archaea DNA. The content of endogenous and exogenous DNA between two
treatments was not significantly different. Therefore, bleach treatment could be skipped in sample
preparation. The further experiment to increase chance to recover endogenous DNA, the hybrid
capture-based next generation sequencing should be applied after DNA library preparation. We expect
to get more endogenous DNA of the ancient dog, that will be used to access the maternal lineage of
ancient dog in Thailand.

Key words: ancient DNA (aDNA), mitochondrial DNA (mtDNA), DNA decontamination, bleach, next generation sequencing (NGS)
* Corresponding author; email address: fsciwrds@ku.ac.th
1
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Physicochemical Properties and Antioxidant Activities on Sato from Colored Rice
Kusumawadee Thancharoen1*, Pailin Butree1, Suphalak Aupchai1, and Sutida Deeduangphan1

ABSTRACT
The polyphenolic compounds in wines are beneficial to human health. To better understand
the effect of different factors on the antioxidant activities of wine during rice wine fermentation. Different
rice varieties and fermentation methods were investigated for their effects on rice wine quality. Four
colored rice varieties were employed to study the physicochemical properties and sensory qualities of
Sato. Resulted showed that Sato prepared from local colored rice had higher alcohol content (12.1614.61%v/v) using the traditional fermentation method, while Sato from black rice (T4) was found to have
high overall acceptance (7.93). Findings indicated that Sato contained natural bioactive compounds
that functioned as antioxidants. DPPH assay results showed that the antioxidant property of Sato was
attributed to the hydrogen-donating capacity of contained compounds, and suggested the functionality
of Sato as antioxidation beverage property.

Key words: antioxidant capacity, DPPH assay, fermentation, Sato, sensory test
*Corresponding author; e-mail address: Kthancharoen@gmail.com
1
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สาขาวิทยาศาสตร์

Preparation and Characterization of n-CdS/p-SnS Heterojunction Thin Film Diode
Parichat Cummon1, Ngamnit Wongcharoen1 and Thitinai Gaewdang1

ABSTRACT
This paper presents the preparation and characterization of n-CdS/p-SnS heterojunction thin
film diode. Cadmium sulfide (CdS) thin film layer was deposited by chemical bath deposition (CBD)
onto Fluorine doped Tin Oxide (FTO) thin film layer covered on slide glass then Tin sulfide (SnS) thin
film layer was coated by vacuum thermal evaporation method. From Current-Voltage characteristics of
the device showed a rectifying. behavior with a rectification ratio of 50 at the bias voltage of ±1.0V. The
junction barrier height, ideality factor and series resistance values of the obtained diode evaluated by
using thermionic emission (TE), Chung’s and Norde’s methods are 0.57, 3.02 and 83.43Ω at 300K,
respectively. It was found that, at forward bias between 0.1 and 0.35 V, the conduction mechanism of
the diode is dominated by TE mechanism. At bias voltage above 0.35V, the electrical transport is due
to space charge limited current (SCLC) controlled by exponential trap distribution in the band gap of
CdS. The junction barrier height, ideality factor and series resistance were found to be strong
temperature dependence. The temperature dependence of the saturation current and ideality factor
are well described by tunneling enhanced recombination mode at junction interface with activation
energy and characteristic tunneling energy as Ea = 1.92 eV and E00 = 83.0 meV, respectively. The builtin voltage (Vbi) of 0.53V and free carrier concentration of 6.63x1014 cm-3 at room temperature were
determined from Capacitance-Voltage measurements at 500 kHz.

Key words: n-CdS/p-SnS heterojunction, Current-Voltage characteristics, thermionic emission, Capacitance-Voltage characteristics
* Corresponding author; e-mail address: 61605080@kmitl.ac.th
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การพัฒนาและตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหสารพิษตกคางกลุม สารกลุมออกาโนฟอสฟอรัส
และสารกลุมออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในพืชน้ํามัน
Method Validation of Organophosphorus, Organochlorine and Pyrethroid
in Vegetable Oil
ปยะศักดิ์ อรรคบุตร1* ลมัย ชูเกียรติวัฒนา1 และชนิตา ทองแซม1
Piyasak Akcaboot1*, Lamai Chukiatwatana1 and Chanita Tongcham1

บทคัดยอ

การตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้ าง สารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส, ออกาโนคลอรี น
และไพรี ทรอยในถัว่ เหลือง โดยใช้ เทคนิคแก๊ สโคมาโตกราฟี ทําการสกัดด้ วยวิธี Stienwandter การพิสจู น์ความ
ใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์ พบว่า Linearity และ Range ของการทดสอบอยู่ช่วง 0.005-2 มิลลิกรั มต่อกิโลกรั ม มีค่า
correlation coefficient > 0.995 การพิสจู น์ accuracy จากการหาค่า % recovery อยู่ในช่วง 69-105% สําหรับ
precision พบว่ า %RSD อยู่ ใ นช่ วงร้ อยละ 0.41-1.87 และค่า HORRAT อยู่ใ นช่ ว ง 2.59-15.45 การตรวจ
วิเ คราะห์ ส ารกลุ่ม ออกาโนฟอสฟอรั ส มีค่า LOD เท่ ากับ 0.01 มิ ลลิ ก รั ม ต่อกิ โลกรั ม และ LOQ เท่ ากับ 0.02
มิลลิก รั มต่อกิ โลกรั ม สําหรั บสารกลุ่มออกาโนคลอรี นและไพรี ทรอย มี ค่า LOD เท่ากับ 0.005 มิ ลลิก รั มต่อ
กิโลกรัม และ LOQ เท่ากับ 0.01มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ABSTRACT

The method validation of the organophosphorus, organochlorine and pyrethroid pesticide
residue in soybean were developed and validated using gas chromatography. The extraction sample
by Stienwandter method. The results of method validation were found the linearity and range within
0.005-2 mg/kg (R2>0.995). The accuracy showed the recovery within 69-105%, the precision
of the method was considered in RSD range of 2.59-15.45% and HORRAT of 0.41-1.87. The
organophosphorus has the limit of detection (LOD) of 0.01 mg/kg and limit of quantitation (LOQ) of 0.02
mg/kg. The organochlorine and pyrethroid were LOD of 0.005 mg/kg and LOQ of 0.01 mg/kg.

Key words: soybean, pesticide residue, gas chromatography
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An Approach for Using Electrochemical Impedance Spectroscopy for Testing the Coating
Ability of Non-intended BPA Lacquer on Can Surface
Natapol Suetrong1 and Chaiya Prasittichai1*

ABSTRACT
Newly developed organic coatings have been recently introduced to the packaged food
industries. This implementation requires rapid and reliable measurement to probe the performance of
these organic coatings in actual storage environment. Here, we report the use of electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) for determining the storage lifetime of several organic coatings used in
the packaged food industries. We found that EIS could offer a quicker and comparatively more reliable
than traditional measurement. We also describe the effects of glass transition temperature, curing time
and curing temperatures on the storage lifetime. In addition, the effects of certain chemicals in food on
organic coatings performances are described. We believe that the results we presented here could be
tremendously beneficial for packaged food industries for designing types of appropriate organic
coatings.

Key words: BPA-NI organic coatings, electrochemical impedance spectroscopy, shelf-life
* Corresponding author; e-mail address: fscicyp@ku.ac.th, chaiya.pr@ku.th
1
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Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions
Wimonrut Insuan1*, Bundit thakummee2, Kantapong Siriphongsittha2, Kritsanachart Sangjhan2
and Pakphum Simachaya2

ABSTRACT
In this study, silica based monolithic material was synthesised, characterised and used as
adsorbent. Silica based monolith was prepared by a sol-gel method without functionalised surface. The
application of silica based monolith was the use as adsorbent for a feasibility studies of removal adsorbent
of cadmium as model analyte. The monolith material was fabricated by an in-situ sol gel reaction in a
plastic molds. Those with different shapes including cylindrically and platelet shape was studied. The
synthesised materials were characterised by scanning electron microscopy (SEM), and energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Cylindrically shaped of the material had uniformly skeleton of a few
micrometers, high through pore and stronger than platelet shape. The optimal condition for the monolithic
sorbents were tested with fortified water containing metal ions and the cadmium adsorption results
showed that the adsorption capacities are strongly influenced by the pH, contact time, initial ion
concentration and ion interferences. The preliminary water testing indicates that no content of cadmium
in the water samples.

Key words: silica based monolith, adsorbent, heavy metals, morphology
* Corresponding author; e-mail address: cvtwri@ku.ac.th
1
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Investigation into the Effect of Colicin N on Cancer Cell Lines
Jesada Pitchayakorn1, Chayada Intasuk1, Runglada Jiraratmetagon1, Kanokpol Apicho1, Panuwat
Lerdvorasap1, Naray Pewnim2 and Wanatchaporn Arunmanee1,3*

ABSTRACT
Cancer is considered as one of the life-threatening diseases and the number of the patients
tend to increase every year. Nowadays, cancer treatments are still not effective for several types of
cancers and the side effects of those treatments also lower patients’ quality of life. Therefore,
alternative cancer treatments must be urgently discovered and developed. Previous studies have
found that colicins, the pore-forming proteins produced by E. coli, exhibit clear antimicrobial activity.
Furthermore, pore-forming colicins has also been found to kill many types of cancer cells. The
objective of this study is to investigate cytotoxicity and selectivity of colicin N in cancer cells. Here
we expressed the protein using E. coli BL21-AI as a host cell then purified the protein using an
affinity chromatography. The cytotoxicity tests of rat pancreatic cancer cell line (AR42J) and human
stomach cancer cell line (NCI-N87) were done by MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5Diphenyltetrazolium Bromide) assay with protein concentrations at 0.5, 5, and 50 μM for 24 hours.
To confirm the results of MTT assay of AR42J and NCI-N87, cell staining assay by Hoechst 33342
and propidium iodide with 50 μM of protein for 30 minutes and 24 hours was also conducted. The
MTT assay results showed the increase of cell viability as 304.75% in AR42J and 224.08% in NCIN87 at 50 μM of protein.

Key words: bacteriocins, cancers, pore-forming proteins
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้ อมูลพืชยึดดิน
Information System Development for Managing Soil Stabilization Plants
จารุ ณี พิทยานิวิฏฐ์ 1 อุษา สัมมาพันธ์1 อภินิติ โชติสงั กาศ2 และ วรากร ไม้ เรียง2
Jarunee Phittayanivit1, Usa Sammapun 1, Apiniti Jotisankasa2 and Warakorn Mairaing2

บทคัดย่ อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อจัดการข้ อมูลพืชยึดดิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นระบบต้ นแบบสําหรั บ
รวบรวมและจัดการจําแนกข้ อมูลต่าง ๆ ในการสํารวจพันธุ์พืชที่ใช้ ในการป้องกันดินถล่ม การพัฒนาระบบนี ้ ได้
แบ่งเป็ น ระบบข้ อมูลพันธุ์พืช ระบบสํารวจราก ระบบพืชสมาชิ ก ระบบจัดการของผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ ชันการ
ทํางาน คือ การเพิ่ม ลบ แก้ ไข ค้ นหา ออกรายงานในรู ปแบบ PDF และ Excel คํานวณค่า และแสดงผลบนแผนที่
โดยระบบนี ้ได้ พฒ
ั นา เป็ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ด้ วยภาษา PHP ร่ วมกับระบบฐานข้ อมูล MySQL และใช้
CodeIgniter เป็ น framework มีส่วนการแสดงผลบนแผนที่ ใ นการแสดงระดับความปลอดภัยของพื น้ ที่ โดยมี
นํ ้าฝนเป็ นปั จจัยสําคัญ งานระบบการแสดงระดับความปลอดภัยบนแผนที่นี ้ เป็ นการประมาณค่าเบื ้องต้ นเพื่อ
แสดงประสิทธิ ภาพของพื ชในการป้องกันดินถล่มให้ เห็นภาพและเข้ าใจง่าย หากผู้ใช้ ต้องการทราบค่าความ
ปลอดภัยแน่นอนของพื ้นที่นนสามารถใช้
ั้
ระบบคํานวณค่า Factor of Safety (FS) เพื่อหาค่าความปลอดภัยตาม
ระดับความลึกของพื ้นที่ได้

ABSTRACT

The objective of this study is to develop an information system for managing soil stabilization
plants by collecting and managing various data types in the survey of plant species used to protect
landslides. This system is divided into a plant data system, a root survey system, a member plant
system and system administrator's management. The main functions of the system are to add, delete,
edit, report in PDF and Excel format and calculate and display on the map. This system is developed
as a web application with PHP language in combination with MySQL database system and using
CodeIgniter as a framework. This system also displays preliminarily safety levels on a map to visualize
the effectiveness of plants in protecting landslides by rainy so it is easy to understand. If the user wants to
know the exact safety value of that area, the Factor of Safety (FS) calculation system can be used to find
safety values based on the depth of the area.
Key words: CodeIgniter, plant, landslides, Factor of Safety (FS)
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อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการ
สังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน
Effect of Cross-linker, Molecular Weight Chitosan, and Surfactant Use on Synthesis of
Chitosan Beads using Water-in-oil Emulsion Technique
ปิ ติภาคย์ บุญมี1 และ นันทิยา หาญศุภลักษณ์1,2*
Pitipak Boonmee1 and Nanthiya Hansupalak1,2*

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานคื อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของชนิ ด ของสารเชื่ อ มขวาง (Glutaraldehyde และ
Epichlorohydrin) มวลโมเลกุลของไคโตซาน (มวลโมเลกุล 10k และ 500k) และการเติมสารลดแรงตึงผิว ต่อการ
สังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดศึกษาลักษณะ
ทางสัณ ฐานวิ ท ยาของอนุ ภ าคไคโตซานที่ เ ตรี ย มขึ น้ ผลการทดลองพบว่ า สารเชื่ อ มขวางที่ เ หมาะสมคื อ
Glutaraldehyde เพราะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกั ษณะเป็ นผง ไคโตซานมวลโมเลกุลสูงสามารถใช้เตรียมอนุภาคได้ แต่
การลดปริมาณลงด้วยการเพิ่มปริมาณไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อนุภาคไคโตซาน
โดยมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสมบูรณ์มากขึน้ แต่ส่งผลให้มีการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคมากขึน้ ผลการทดลองได้
แสดงให้เห็นว่าการหลอมรวมตัวกันนีส้ ามารถลดลงได้ดว้ ยการเติมสารลดแรงตึงผิวลงไป

ABSTRACT

This work focused on examining effects of cross-linker type (glutaraldehyde and
epichlorohydrin), molecular weight of chitosan (10k and 500k), and surfactant addition on the
production of chitosan beads using water-in-oil emulsion technique. Scanning electron microscopy was
used for morphology study. The results showed that the suitable cross-linker was glutaraldehyde
because chitosan was in fine powder form. High MW chitosan could form beads, yet the partial
replacement of the high MW chitosan with the low MW chitosan could strengthen the beads, leading to
more intact beads. The addition of low MW chitosan, however, induced bead aggregation. The results
proved that the aggregation was lessened by the surfactant addition.

Key words: chitosan beads, water-in-oil emulsion, cross-linker, surfactant
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การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วย
กระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)
Production of Mefenamic Acid-Nicotinamide-Paracetamol Cocrystals using Gas Anti-Solvent
(GAS) Process
ตวงรัตน์ รวบรวม1 และ มานพ เจริญไชยตระกูล1*
Tungrat Roubroum1 and Manop Charoenchaitrakool1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาการผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างยาเมเฟนามิค แอซิด (MEF) ร่วมกับนิโคตินาไมด์
(NIC) และพาราเซตามอล (PAR) ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการละลายของ
ยา MEF โดยใช้อะซิโตนเป็ นตัวทําละลายและใช้คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสภาวะใกล้จดุ วิกฤตเป็ นตัวต้านการละลาย
โดยศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการละลายของยาเมเฟนามิค แอซิด ที่ 63.2% (t63.2) ได้แก่ อุณหภูมิ (2545 oC) อัตราส่วนโดยโมล MEF:NIC:PAR (1:3:3-1:5:5) และความเข้มข้นของยา (70-90% Sat MEF) และหา
สภาวะที่ เ หมาะสมในการผลิ ต อนุภ าคโคคริ ส ตัล โดยใช้ก ารออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken จาก
การศึกษาพบว่า ที่อณ
ุ หภูมิ 25 oC อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง MEF:NIC:PAR เท่ากับ 1:4.8:4.8 และ 89.7% Sat
MEF จะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอตั ราการละลายเร็วที่สดุ โดยมีค่า t63.2 เท่ากับ 4.19 นาที ซึ่งเร็วกว่าตัวยา MEF บริสทุ ธิ์
(68.75 นาที) และอนุภาคโคคริสตัลจากเทคนิคการระเหยตัวทําละลายออกช้า ๆ (4.98 นาที)

ABSTRACT
In this study, Gas Anti-Solvent (GAS) technique was used to produce cocrystals of mefenamic
acid (MEF), nicotinamide (NIC) and paracetamol (PAR) in order to improve dissolution rate of MEF. The
GAS process was carried out using acetone as a solvent and carbon dioxide as an anti-solvent. The
effect of temperature (25-40 oC), MEF-NIC-PAR molar ratio (1:3:3-1:5:5) and %Saturation of MEF (7090%) on the required time to dissolve 63.2% of the drug (t63.2) were investigated and the conditions of
the GAS process were optimized to achieve the fastest dissolution time using the Box-Behnken design
of experiments. At 25 oC, MEF-NIC-PAR ratio of 1:4.8:4.8, and 89.7% of MEF were found to be the
optimal conditions for achieving the fastest dissolution time. The t63.2 of the optimized GAS product was
found to be 4.19 min which is faster than those of pure MEF (68.75min) and cocrystals by slow
evaporation (4.98 min).
Key words: cocrystals, mefenamic acid, nicotinamide, paracetamol, Gas Anti-Solvent, Box-Behnken
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การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
Optimization of Lignin Production from Agricultural Waste
วิภาวรรณ กิ่งแก้ว1* เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ1 อนุสษิ ฐ์ ธนะพิมพ์เมธา1 และ เมธี สายศรีหยุด1
Wipawan kingkaew1*, Penjit Srinophakun1 Anusith Thanapimmetha1 and Maythee Saisriyoot1

บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตลิกนินจากทะลายปาล์มเปล่า โดยทําการปรับสภาพด้วยกรดที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8
และ10 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที ได้ปริมาณของลิกนิน
เป็ น 34.98, 35.56, 39.50, 41.89 และ 42.66 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักแห้ง ตามลําดับ การทดลองนีเ้ ลือกใช้กรด
เจื อ จางที่ 8 เปอร์เ ซ็ น ต์ เนื่ อ งจากการปรับ สภาพด้ว ยกรดความเข้ม ข้น 10 เปอร์เ ซ็ น ต์แ ละความเข้ม ข้น 8
เปอร์เซ็นต์ ได้ปริมาณลิกนินไม่ตา่ งกันมาก หลังจากนัน้ จึงสกัดลิกนินโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2.5
เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว
เป็ น 10 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้ นําส่วนของเหลวหลังการสกัดมาตกตะกอนด้วยกรดซัลฟิ วริกที่ความเข้มข้น 20, 50
และ 72 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร พบว่าได้ลิกนินที่ละลายในกรด (ASL) 0.65, 0.78 และ 0.87 เปอร์เซ็นต์ และ
ลิกนิ นที่ ไม่ละลายในกรด (AIL) 68.34, 90.15 และ 89.64 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยที่ ความเข้มข้นของกรด
ซัลฟิ วริก 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ตะกอนลิกนินที่มีความบริสทุ ธิ์สงู สุด

ABSTRACT
In this study, waste of oil palm empty fruit bunch (OPEFB) was pretraeted by concentration of
H2SO4 as 2, 4, 6, 8 and 10%(w/w) respectively at 121 °C for 60 min. We found that, lignin contents
were 34.98%, 35.56%, 39.50%, 41.89% and 42.66% respectively. The treated OPEFB by 8% acid was
selected in this study due to the lignin content after pretreated at 10% and 8% acid are not much
different. After that, the lignin was extracted by 2.5%(w/v) NaOH at 121 °C for 60 min with solid-liquid
ratio as 10%. The liquid after extracted (black liquor) was precipitated with concentration of H2SO4 at
20, 50 and 72%(v/v). The result show that the values of acid soluble lignin (ASL) were 0.65, 0.78 and
0.87% and the values of acid insoluble lignin (AIL) were 68.34, 90.15 and 89.94% respectively. At the
50 % of H2SO4 concentration show the best pure precipitate of lignin.

Key words: Oil palm empty fruit bunch, Lignin extraction, Dilute acid pretreatment
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Development of Thermal Insulating Cement Composite from Agricultural Waste of
Coconut Dust
Ratiporn Munprom2*, Peerapat Pahusawan1, Passakorn Sonprasarn1, Weerachai Chaiworapuek2,
Damrongvudhi Onwimol3, Damrongvudhi Onwimol3 and Sudathip Sae-tan4

ABSTRACT
Creating a value-added product from agricultural waste is one strategy that helps promote the
circular economy and environmental sustainability. In this study, coconut dust which is agricultural
waste from the coconut-fiber production industry was used for developing environmentally friendly
alternatives for construction materials. The morphology of coconut dust was studied by scanning
electron microscopy. In addition, the effects of the amount of coconut dust added to a traditional
construction material on mechanical and thermal insulating properties were investigated. The results
showed that, due to its weight and structure, adding coconut dust can reduce the compressive
strength, but it can significantly enhance the lightweight properties and the thermal-insulating
properties.

Key words: agricultural waste, coconut dust, construction material, thermal insulation
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ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ ทีม่ ีต่อความสามารถในการไหลและ
สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง
Effects of Ultrafine Powdered Rubber and Peroxide Crosslinking Agent on Flow-ability and
Mechanical Properties of Recycled High Density Polyethylene
นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์1* รัฐโรจน์ อัครธนกุลกิตติ2์ ธีระศักดิ์ หมากผิน1 ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ1 และ เอกชัย วิมลมาลา1
Natnaree Sopacharoenwong1* Rattaroj Akkarathanakulkit2 Teerasak Markpin1 Narongrit Sombatsompop1
and Ekachai Wimolmala1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีศ้ กึ ษาผลของการเติมอนุภาคผงยาง (Ultrafine powdered rubber: UPR) และสารเชื่อมขวาง
ไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl peroxide; DCP) ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติกของ
พอลิ เ อทิ ลี นรี ไซเคิ ลชนิ ดความหนาแน่น สูง (Recycled high density polyethylene: rHDPE) โดยผสมผงยาง
อะคริ เ ลต (Acrylate powdered rubber: ACM-UPR) และผงยางสไตรี น บิ ว ทาไดอี น (Styrene butadiene
powdered rubber: SBR-UPR) ปริมาณ 0-12 pph ส่งผลทําให้ความสามารถในการไหลมีแนวโน้มลดลง ความ
หนาแน่นโดยรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.956-0.998 g/cm3 การผสมผงยางทําให้อุณหภูมิการโก่งตัวของพลาสติก
ลดลง ในขณะที่ การเติม DCP พบว่ามีค่าเพิ่ มขึน้ ค่ามอดุลัสแรงดึงและความต้านทานแรงดึงลดลง การเติม
ACM-UPR ปริมาณ 2-6 pph และ SBR-UPR ปริมาณ 2 pph มีคา่ การยืดตัวและความเหนียวเพิ่มขึน้ สําหรับการ
เติม DCP พบว่า rHDPE มีการไหลตัวได้ยากขึน้ การเติม DCP ปริมาณ 0.1-0.3 pph ทําให้คา่ มอดุลสั แรงดึงและ
ความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึน้ ในขณะที่การยืดและความเหนียวลดลง โดยสรุ ป ส่วนผลการเติม ACM-UPR และ
SBR-UPR ปริ ม าณ 2 pph ร่วมกับ DCP ปริ ม าณ 0.1 pph ทําให้วัส ดุ rHDPE มี ค่ามอดุลัส แรงดึง และความ
ต้านทานแรงดึงเพิ่มขึน้ ในขณะที่การยืดตัวและความเหนียวมีคา่ ลดลง

ABSTRACT

This work aimed to investigate the effects of ultrafine powdered rubber (UPR) and dicumyl
peroxide (DCP) on physical and mechanical properties of recycled high-density polyethylene (rHDPE).
The results showed that the addition of acrylate powdered rubber (ACM-UPR) and styrene butadiene
powdered rubber (SBR-UPR) content at 0-12 pph decreased the flow-ability of the polymer, the overall
density was 0.956-0.998 g/cm3 and the addition of powdered rubber decreased the heat distortion
temperature, but the opposite effect was found with DCP addition. The tensile modulus and tensile
strength of rHDPE also decreased with increases in elongation at break and toughness at 2-6 pph of
ACM-UPR and 2 pph of SBR-UPR. The addition of peroxide crosslinking agent decreased the flowability. The addition of 0.1-0.3 pph DCP resulted in increased modulus and tensile strength with
reduced elongation at break and tensile toughness. In summary, the additions of ACM-UPR and SBRUPR content at 2 pph with DCP at 0.1 pph led to the increases in tensile modulus and tensile strength
with reduced elongation at break and toughness.
Key words: powdered rubber, plastic recycled, mechanical properties, peroxide agent
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การเคลื่อนทีข่ องควันซึ่งเป็ นผลกระทบจากระดับและตําแหน่งทีเ่ กิดไฟไหม้และเวลาการอพยพ
คนในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ประเทศไทย
Effects of Fire Elevate and Location on Smoke Movement and Time of People Evacuation in
Road Tunnel of Thailand
ปั ญญวัฒน์ แก้วกุด่นั 1 และ ณัฐศักดิ์ บุญมี2*
Panyawat Kaewkudan1 and Nathasak Boonmee2*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ้ ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของควันซึ่งเป็ นผลกระทบจากระดับและตําแหน่งที่เกิดไฟไหม้
และเวลาการอพยพคนในอุโมงค์ทางลอด ประเทศไทย ด้วยแบบจําลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
Fire Dynamics Simulator(FDS) โดเมนการคํานวณ กว้าง 8.5 เมตร สูง 5.4 เมตร ยาว 447 เมตร เกิดอุบัติเหตุ
ไฟไหม้ท่ี ก ลางอุ โ มงค์กั บ passenger car, multi passenger car, bus และ collision โดยค่ า Heat Release
Rate(HRR) 5, 15, 30 และ 45 MW ตามลําดับ พบว่าในสภาวะที่ ไม่มี ก ารระบายอากาศ ลําควัน เคลื่ อนที่ ใน
ลักษณะควันไหลใต้เพดานแบบจํากัด ความเร็ววิกฤต อุณหภูมิความร้อนสูงและขึน้ กับค่า HRR ในสภาวะที่มีการ
ระบายอากาศ อุณหภูมิความร้อนด้าน downstream ลดลง และเกิดควันไหลย้อนเป็ นผลจากความเร็วการระบาย
อากาศน้อยกว่าความเร็ววิกฤตลําควันและตําแหน่งกองเพลิงที่ เยื อ้ ง การมองเห็นและเวลาการอพยพที่ ดา้ น
downstream ได้รบั ผลกระทบลดลง คนจะต้องห่างจากกองเพลิงและพ้นจากช่วงควันไหลย้อน

ABSTRACT

The aim of this research was to determine the effects of fire elevate and location on smoke
movement and time of people evacuation in road tunnel of Thailand by using Fire Dynamics Simulator
(FDS). The calculation domain of tunnel was 8.5 meters wide, 5.4 meters high and 447 meters long.
Fire accident with heat release rates of 5, 15, 30 and 45 MW were located in road tunnel center that
occurred to passenger car, multi passenger car, bus and collision of vehicles. The results showed the
smoke movement was confined ceiling jet which the critical velocity and high temperature that
depended on the heat release rates in natural ventilation conditions. The temperature of downstream
area was decreased by Mechanical ventilation systems and the occurrence of the black-layering length
was happened when the ventilation velocity was less than the critical velocity of the smoke and fire
location was eccentric. The effects of visibility and time of evacuation in the downstream has reduced
when people were away from the fire and smoke reflux.

Key words :ventilation, critical velocity, black-layering length
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การศึกษาการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุในพืชโดยการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
Plant Water and Nutrients Uptake Activity via Temperature Measurement
ปิ ยะรส มาลีเจริญ1 ชนทัต บุญเฉลียว1 และ ทวีเดช ศิรธิ นาพิพฒ
ั น์1*
Piyarose Maleecharoen1 Chonnathat Boonchaliaw1 and Taweedej Sirithanapipat1*

บทคัดย่อ
พฤติกรรมที่ แสดงถึงการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของพื ชคื อการลําเลียงนํา้ และแร่ธ าตุ ซึ่งใน
ปั จจุบนั มีการศึกษากิจกรรมการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุในพืชใบเลีย้ งคู่หลากหลายวิธีการ โดยมีการศึกษาทัง้ ใน
ห้องแลปของสถาบันการศึกษา รวมถึงเครื่องมือที่มีผลิตขายตามท้องตลาด ดังเช่น Sap Flow sensor ที่ใช้ในการ
วัดอัตราการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุ แต่เนื่องจากเครื่องมือชนิดนีม้ ีราคาค่อนข้างสูงสําหรับเกษตรกรในประเทศไทย
ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ เป็ นการออกแบบระบบการอุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมและการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุของ
ต้นไม้ โดยระบบที่ทาํ การออกแบบจะอาศัยหลักการวัดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันระหว่างสองจุดเพื่อนํามาวิเคราะห์
การไหลของนํา้ และแร่ธาตุ ในการทดลองจะมีการใช้เซนเซอร์วดั อุณภูมิ คือ TMP36 และ Thermocouple โดย
ทําการทดลองกับต้นไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ต้นมะม่วง ต้นแคนา ต้นกันเกรา และต้นผกากรอง โดยทัง้ หมดจะอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน จากนัน้ จึงมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์กบั NodeMCU (ESP32 devkit v1) เพื่อส่งข้อมูล
ไปยัง Thingspeak ซึ่งเป็ น Cloud Platform ผลการทดลองสามารถนํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการลําเลียงนํา้ โดย
จะพบว่าพฤติกรรมการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุของต้นไม้สามารถตรวจจัดได้จากอุณหภูมิท่ีตา่ งกัน

ABSTRACT
The factor that affects plant growth directly is the water and nutrients. Nowadays, the activity
of transporting water and minerals in dicotyledon can be research in many ways including the
laboratories of institutions and commercial equipment such as sap flow sensor, but this instrument has
a relatively high price for agriculture in Thailand. Therefore, this research aims to study and design
equipment to measure the transport of nutrients and water in the sapwood of the dicotyledon. The
system design to measure the temperature difference between two points ot tree trunk in order to
analyze the flow of water and minerals. TMP36 and Thermocouple were used to measure temperature
in sap layer of the trees: mango, Kankrao, Lantana and D.rheedii in the different environment. Then
the sensors will be connected to microcontroller (ESP32 Devkit v1) to send data to Thingspeak. The
result found that sensors can detect the behavior of water Nutrients Uptake Activity from the tree.
Key words: sap flow, IoTs, temperature sensors
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้ าบีทเี อสชนิด EMU-A1 และ EMU-B1
บนเส้นทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14
A Comparative Study of Ride Quality between EMU-A1 and EMU-B1 Trains of BTS on
Sukhumvit Line from N8 to E14 Stations
คณวรรธก์ ใจสะอาด1,2 วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์1 และ วิชยั ศิวะโกศิษฐ1*
Kanawat Jaisaard1,2, Wiroonsak Santipach1, and Wichai Siwakosit1*

บทคัดย่อ
บทความนีแ้ สดงการศึกษาเปรียบเที ยบค่าคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิด EMU-A1
และ EMU-B1 ที่ ให้บริการบนเส้นทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 (หมอชิ ต) ไปถึงสถานี E14 (แบริ่ง) โดยการ
คํานวณค่าเวอร์ตงุ ซาลจากความเร่งของขบวนรถไฟในแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง จากการเคลื่อนที่ของรถไฟ
ผ่าน 21 ช่วงสถานี และนํามาเปรียบเทียบกับคุณภาพในการโดยสารตามมาตรฐาน ISO 2631 ผลการคํานวณ
จากค่าความเร่งในแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าทัง้ สองขบวนมีคณ
ุ ภาพในการโดยสาร
ในเกณฑ์ปกติ โดยรถไฟฟ้า EMU-A1 มีคณ
ุ ภาพในการโดยสารที่ดีกว่ารถไฟฟ้า EMU-B1 บนเส้นทางสายสุขุมวิท
ในแนวตามยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง โดยเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 6.60 5.25 และ 4.21 ตามลําดับ

ABSTRACT

This paper presents a comparative study of ride quality between BTS’s EMU-A1 and EMU-B1
on Sukhumvit line from N8 (Morchit) to E14 (Bearing) stations by using Wertungzahl values, which are
calculated from longitudinal, vertical, and lateral accelerations of the trains from 21 intervals of stations.
The results are then compared with ride quality values according to ISO 2631 standard and indicate
that both of them are having normal ride quality. EMU-A1 has better ride quality than EMU-B1 on
Sukhumvit line. The average improvement on longitudinal, vertical, and lateral directions are 6.60%,
5.25%, and 4.21% respectively.

Key words: ride quality, train, Wertungzahl, ISO 2631
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง
Design and Development of Cassava Root Washing Machine
ประสิทธิชัย มะลอย1* และ ธีรพงศ์ ผลโพธิ์1
Prasitthichai Maloy1*, and Teerapong Pholpo1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบ สร้างและพัฒนา เครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง โดยใช้ความรู ้
ทางวิ ศ วกรรม เพื่ อช่ วยในการล้างทําความสะอาดเหง้ามัน สําปะหลัง ก่ อนนําเข้าสู่กระบวนการแปรรู ปเป็ น
เชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยเครื่องประกอบด้วย 5 ส่วนที่สาํ คัญ คือ 1.ชุดโครงสร้างของเครื่อง 2.ชุดตระแกรง
ทรงกระบอก 3.ชุดส่งกําลัง 4.ชุดปั๊ ม หัวฉี ด ถาดรองนํา้ และถาดรวมนํา้ 5.ช่องป้อนและช่องออกของเหง้ามัน
สําปะหลัง ซึ่งมีหลักการทํางานโดยอาศัยมอเตอร์ตน้ กําลัง ขนาด ½ แรงม้า 3 เฟส ซึ่งส่งกําลังขับกับเกียร์ทดที่มี
อัตราทดเท่ากับ 60:1 และส่งกําลังผ่านเพลา ซึ่งมีลอ้ สําหรับขับชุดตระแกรงทรงกระบอกติดอยู่ ภายในตระแกรง
ทรงกระบอก (Drum) จะมีท่อนํา้ ประกอบด้วยชุดหัวฉี ดแรงดันสูง เพื่ อฉี ดชะล้างทําความสะอาด ทดสอบที่
ความเร็วรอบ 15, 20 และ 25 รอบต่อนาที (rpm) และมุมเอียงของตระแกรงทรงบอกที่ระดับ 3, 4 และ 5 องศา
โดยมีการฉี ดนํา้ ชะล้างร่วมด้วยที่แรงดันคงที่ 5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ผลการทดสอบพบว่า
ความเร็วรอบที่ดีท่ีสดุ ที่ 25 รอบต่อนาที (rpm) และมุมเอียงที่ดีท่ีสุดที่ 5 องศา มีประสิทธิ ภาพในการทําความ
สะอาดอยู่ท่ี 87.33 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถล้างเหง้ามันสําปะหลังได้ 350 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (kg/hr.) มีอตั รา
การใช้นาํ้ 20 ลิตรเฉลี่ยต่อครัง้ และมีอตั ราการใช้ไฟรวม 1.12 กิโลวัตต์ตอ่ ชั่วโมง (kW/hr.) คิดเป็ น 4.40 บาทต่อ
ชั่วโมง

ABSTRACT

This research aims to design construct and develop of cassava root washing machine. Using
engineering knowledge to wash a cassava root before entering biomass pelletizing process. The
machine has the following key components are: 1) the structure of machine, 2) the grating cylinder
(drum), 3) Transmission system, 4) Pump nozzle and water tray, and 5) Feed tray and out tray cassava
root. The machine was using a power motor ½ hp 3-phase which connected with gearbox (60:1), to
drives through the shaft. There is wheel located at the shaft. Inside the grating cylinder (drum), there is
a pipe consisting of a set of high-pressure nozzles. Machine operation test used the speed of the drum
at 15, 20 and 25 rpm at the angle of the drum 3, 4 and 5 degrees respectively. There are water spraying
with constant pressure at 5 kg/cm2. The result showed that the best is 25 rpm at 5-degree, cleaning
efficiency is 87.33 percent, the capacity is 350 kg/hr., water consumption rate is 20 lite per time and
power consumption rate total is 1.12 kW hr. (4.40 baht per hour).
Key words: Cassava root, Washing machine
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Comparative Analysis for Thai-Lao Friendship Bridge No.1 Under SRT U20 Train and Full
Road Traffic Load
Bounvilay Mixaykham1,2*, Prapot Kuntong1, and Wichai Siwakosit1

ABSTRACT
This paper presents a comparative study for Thai-Lao friendship bridge No.1 Under SRT U20
train and full road traffic load. The purpose of this study is to find out whether the bridge could withstand
the loads within allowable flexural stress value using finite element model. The results indicate that all
compressive flexural stress values are well within the allowable stress used in the design for this bridge.
SRT U20 load has produced larger stress values than those of the full traffic road load.

Key words: Thai-Lao friendship bridge, finite element
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็น กรณีศึกษาโรงงานผลิต
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
Analysis and Design of Ventilation System in Refrigerating Machinery Room
Case Study Frozen Food Factory
ยุพาวรรณ อารีช่วย1* และ อภิชาต แจ้งบํารุง2
Yupawan Areechuay1* and Apichart Chaengbamrung2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็นห้อง 1 ที่ได้มีการ
ออกแบบและปรับปรุ งระบบระบายอากาศเรียบร้อยแล้วว่ามีความสอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานการ
ระบายอากาศในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบระบายอากาศในห้อง
เครื่องทําความเย็นห้อง 2 เมื่อวิเคราะห์การออกแบบระบบระบายอากาศ พบว่าห้องครื่องทําความเย็นห้อง 1
มีการออกแบบระบบระบายอากาศที่มีอตั ราการระบายอากาศเกินกว่ากฎหมาย และมาตรฐานการระบายอากาศ
ที่กาํ หนดในสภาวะปกติ แต่การออกแบบการระบายอากาศในสภาวะฉุกเฉินยังตํ่ากว่ามาตรฐาน และได้ทาํ การ
ออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็น 2 ที่อตั ราการระบายอากาศ 6,400 ลบ.ฟุตต่อนาที เพื่อให้
สามารถรองรับสภาวะฉุกเฉินและระบายก๊าซแอมโมเนียออกสู่นอกห้องได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดก๊าซแอมโมเนีย
รั่วไหลภายในห้อง

ABSTRACT
This research aims to analyze the ventilation system in the Refrigerating Machinery Room 1. It
has designed and improved to comply with law and ventilation standards in both normal and
emergency conditions. This is used as a guideline for designing ventilation systems in the refrigerating
machinery room 2. After analyzing the design of the ventilation system, it found that the refrigerating
machinery room one has been designed the system rate over the law and standard in normal condition.
However, the design of the ventilation system is still below for the standard in an emergency condition.
The ventilation system in refrigerating machinery room two was designed with the ventilation rate at
6,400 cubic feet per minute. This is for handling the emergency condition, and quickly release ammonia
gas outside the room when ammonia gas leaks inside the room.
Key words: ventilation, Refrigerating Machinery Room
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การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการยืนยันตัวตนแบบครั้งเดียว
สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
The Improvement of Authentication System for University Applications Using Single Sign-On
มหาราช ทศศะ1*
Maharat Tossa1*

บทคัดย่อ

การใช้งานแอปพลิเคชันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกระบบต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้ เพื่อระบุและ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้งาน รู ปแบบการยืนยันตัวตนที่นิยมใช้ผ่านโปรโตคอลแอลดีเอพี
(LDAP) อย่างไรก็ตามการยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี แอปพลิเคชันต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้ มี
ความเสี่ยงในการใช้งาน ในกรณี แอปพลิเคชันมีช่องโหว่ใหม่ ที่ ยังไม่เคยพบมาก่อนในส่วนของโปรแกรมหรือ
ระบบปฏิบตั ิการ การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนแบบครัง้
เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบการยืนยันตัวตนด้วย
โปรโตคอลแอลดีเอพี โดยจําลองสร้างการเรียกใช้บริการยืนยันตัวตนไปยังเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี ทําการ
วัดโหลดการทํางานของหน่วยประมวลผล และหน่วยความจํา ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการยืนยันตัวตนแบบครัง้
เดียว ช่วยให้ผใู้ ช้ได้รบั ความสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึน้ สามารถลดความเสี่ยงจากการดักจับรหัสผ่าน
ของผูใ้ ช้บนแอปพลิเคชันได้ และลดการใช้งานทรัพยากรระบบได้รอ้ ยละ 85

ABSTRACT

All application on the internet need to use the login system to identify and authenticate users.
LDAP is used popularly for authentication but if the system vulnerability which not found before that
cause the system risk. The objective of this research is studying and analysis the efficiency of Single
Sign-On using OAuth 2.0 protocol authentication to compare different systems with LDAP protocol
authentication on the university’s Information systems. Simulation based on Directory Server; processor
and memory work load. The result of research shows that Single Sign-On using OAuth 2.0 protocol
authentication provide more convenient and safety system for users, reduce the risk of password
hacking and can reduce the system resource usage by 85%.

Key words: authentication, single sign-on, identity provider, access token
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การศึกษาผู้โดยสารเพือ่ การเปลี่ยนสายในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ณ สถานีเตาปูน
A Study on Transferring Passengers in Morning Peak Time at Tao Poon Station
สุพล วิสุทธิสมบูรณ์1* และ วิชยั ศิวะโกศิษฐ1
Suphon Wisuthisomboon1* and Wichai Siwakosit1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาถึงปั ญหาการเปลี่ยนถ่ายระหว่างสายของ ระบบโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมที่สถานีเตาปูนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าซึ่งมี
ความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารที่รอคอยบริเวณชานชาลาสูง โดยครอบคลุมถึงพฤติกรรมเดินทางของโดยสาร ความ
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ ระยะเวลาในการรอคอย และการเปลี่ยนถ่ายผูโ้ ดยสาร
เพื่อลดความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารที่รอคอยอยู่ในบริเวณชานชาลาของสถานี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
ปรับปรุ งความถี่ของการให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล จะช่วยลดความหนาแน่นของสถานีเตาปูนได้ดี ซึ่ง
ต้องมีการเพิ่มจํานวนขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าอย่างเหมาะสม

ABSTRACT
This paper studies a problem of passenger transfer between Blue line and Purple line projects
at Tao Poon interchange station during morning peak hours which causes overcrowded boarding
platform area for the Blue Line. Passenger behaviour, punctuality, operational frequency, waiting time
and passenger tranfer are accounted for in this study. The results show that an improvement of
operational frequency of the Blue line may alleviate the overcrowed boarding platform problem
effectively, which will require additional number of train of the Blue line for the morning peak hours
operation.

Key words: railway, transferring, passenger, peak time, headway
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การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง
An Experimental Study of Spontaneous Ignition of Soybean Meal
มนตรี เมธาวินวิวัฒน์1 และ ณัฐศักดิ์ บุญมี2*
Montri Matawinwiwat1 and Nathasak Boonmee2*

บทคัดย่อ
การลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลืองสามารถเกิดขึน้ ได้ภายในไซโลที่มีขนาดใหญ่และสามารถพัฒนาขึน้
เป็ นเปลวไฟจนเป็ นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ จึงได้มีการศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง
บทความนีน้ าํ เสนอวิธีการกําหนดขนาดที่ปลอดภัยจากการเกิดการลุกไหม้ได้เองสําหรับไซโลเก็บกากถั่วเหลืองที่
มีขนาดใหญ่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือพลังงานกระตุน้ (E) และ Pre-exponential factor (A∆hc /k) โดยหาได้จาก
การทดลอง จากสองวิธีท่ีช่ือว่า วิธี Frank-Kamenetskii และวิธีจุดตัดอุณหภูมิ ค่าพลังงานกระตุน้ ที่ได้จากการ
ทดลองคื อ 86.3 kJ/mol (Frank-Kamenetskii) และ 91.8 kJ/mol (จุด ตัด อุณ หภูมิ ) สามารถประมาณขนาดที่
ปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บไซโลรู ปทรงกระบอกขนาดใหญ่ โดยความสูงในการจัดเก็บสูงสุดที่จะไม่เกิดการลุก
ไหม้ได้เองคือ 3.8 เมตร, 3.0 เมตร และ 2.4 เมตร สําหรับอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม 40oC, 45oC และ 50oC ตามลําดับ

ABSTRACT
Spontaneous ignition of soybean meal can promote self-ignition inside a large silo storage and
eventually the spontaneous ignition process may develop to a flaming fire. Therefore a series of
experiments of spontaneous ignition of soybean have been carried out. This paper presents a method
to determine a safe size for a large silo storage of soybean meal from spontaneous ignition. The relevant
kinetic parameters which are the activation energy (E) and the apparent pre-exponential factor
(A∆hc /k) were determined from experiment. Two methods namely the Frank-Kamenetskii and the
crossing point. The activation energies experimentally determined were 86.3 kJ/mol (FrankKamenetskii) and 91.8 kJ/mol (Crossing point). The large cylinder shape silo storage safe sizes have
been estimated, the maximum storage height that spontaneous ignition does not occur shall be 3.8 m,
3.0 m and 2.4 m for the surrounding temperatures of 40oC, 45oC and 50oC respectively.

Key words: soybean meal, spontaneous ignition, safe storage size
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การศึกษาเชิงทดลองการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ
Spontaneous Ignition of Husk Experiment
พัชรา วะนํ้าค้าง1 และ ณัฐศักดิ์ บุญมี2*
Patchara Wanamkang1 and Nathasak Boonmee2*

บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี น้ ําเสนอผลการศึก ษาเชิ ง ทดลองการลุก ติ ด ไฟแบบสพอนเทเนี ย สของแกลบ โดย
ทําการศึกษาค่าจลนศาสตร์การลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบตามทฤษฎีของ Frank-Kamenetskii มีการ
ทําการทดลองในภาชนะรู ป ทรงเรขาคณิ ต ที่ ต่างกัน จํานวน 2 รู ป ทรง คื อ ภาชนะทรงลูก บาศก์ และภาชนะ
ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับความสูง กําหนดการทดสอบในตัวอย่างขนาด (ความกว้างหรือเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง) เท่ากับ 12, 15, และ 18 เซนติเมตร จากการทดลองได้ค่าจลนศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้อง (ค่าพลังงาน
กระตุน้ และ pre-exponential factor) อีกทั้งยังในบทความนี ม้ ีการกล่าวถึงผลของความแตกต่างที่ เกิ ดขึน้ ใน
ตัวอย่างต่างรู ปทรง พร้อมทัง้ อธิบายถึงการประมาณการกองเก็บให้ปลอดภัยจากการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส
อีกด้วย

ABSTRACT
This paper presents an experimental study of the spontaneous ignition of husk. The kinetic
parameters of husk spontaneous ignition were determined experimentally based on the classical
spontaneous ignition theory of Frank-Kamenetskii. The experiments were carried out for two geometric
shapes: a cubical basket and a cylindrical basket with a diameter equal to its height. The sample sizes
(length or diameter) of 12, 15, and 18 cm were employed in the tests. Based on the experimental results,
the relevant kinetic parameters (the activation energy and the apparent pre-exponential factor) were
determined. The effects of the sample geometrical shape and the safe storage size from spontaneous
ignition have been discussed in this work.

Key words: husk, spontaneous Ignition, Ignition of Husk
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แบบจําลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด
CFD-DEM Simulation of Corn Particles in a Fluidized Bed
จักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส1* ศุภกร เกตุเปลีย่ น1 แล ะปรีดา ปรากฏมาก1
Jakkrit Wannaphongsai1*, Supakorn Ketpien1 and Preeda Prakotmak1

บทคัดย่อ
การคํานวณเชิ งพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) ร่วมกับวิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (DEM)
แบบสามมิติ ถูกนํามาใช้เพื่อตรวจสอบการไหลของอนุภาครู ปทรงข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบดชนิดท่อทรงกระบอก
เฟสก๊าซถูกสร้างด้วยแบบจําลองปั่ นป่ วน 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 และการเคลื่อนที่ของอนุภาคจําลองด้วย DEM โดยคํานวณ
ด้วยวิธีปริมาตรเฉลี่ยแบบคาบเกี่ยวกันของสมการอนุรกั ษ์พลังงาน มวล และโมเมนตัมบนโดเมนที่ถกู แบ่งเป็ นช่วง
ระยะสัน้ ๆ อนุภาครู ปทรงข้าวโพดถูกสร้างขึน้ โดยทรงกลมหลายอัน (ได้แก่ 4, 6 และ 8 ทรงกลม) ส่วนอันตรกิริยา
ระหว่างอนุภาคกับอนุภาค และอนุภาคกับผนังถูกจําลองโดยประยุกต์การสัมผัสกันของ Hertz-Mindlin งานวิจยั
นีท้ าํ การศึกษาความเร็วตํ่าสุดของฟลูอิไดเซชัน (Umf) และความดันตกคร่อม (∆P) ด้วยอนุภาคข้าวโพดที่แตกต่าง
กัน 3 รู ปทรง ได้ศึกษาอิทธิ พลของความเร็วของของไหลและรู ปร่างอนุภาคที่มีต่อการถ่ายเทความร้อน ผลการ
จําลองพบว่า Umf เพิ่ มขึน้ ตามการเพิ่ มจํานวนและการจัดเรียงขององค์ประกอบทรงกลม เมื่อจํานวนอนุภาค
เพิ่มขึน้ Umf และΔPmax จะเพิ่มขึน้ เช่นกัน

ABSTRACT
Three dimensionally coupled computational fluid dynamics (CFD) and discrete element
method (DEM) were used to investigate the flow of corn-shaped particles in a cylindrical fluidized bed.
The gas phase was modeled with 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 turbulent model and the particle motion was modeled with
DEM. The particle motion is coupled with the volume averaged conservation of mass, momentum and
energy equations over discretized domain. The corn-shaped particles were constructed by a multisphere (i.e. 4, 6 and 8-spherical element). The particle-particle and particle-wall interaction is modeled
using Hertz-Mindlin no-slip contact. The minimum fluidization velocity (Umf) and pressure drops (∆P)
were studied with 3 different corn particles. The influence of fluid velocity and particle shaped on heat
transfer were discussed. The simulation results showed that the Umf increased with increasing the
number and the arrangement of the spherical elements. As the number of particles increased, the Umf
and ΔPmax increased.
Key words: CFD, corn, DEM, fluidized bed, multi-phase flow
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การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพือ่ ควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสําหรับเตาเผาเซรามิกส์
ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง
Design of Scotch Yoke Mechanism for Damper Blade Control for Downdraft Ceramic Kiln
Prototype
สิทธิโชค สืบแต่ตระกูล1 และ ทวีเดช ศิรธิ นาพิพฒ
ั น์1 *
Sittichoke Subteatakul1 and Taweedej Sirithanapipat1*

บทคัดย่อ
ปั ญหาที่เกิดจากเตาเผาเซรามิกส์ คือการควบคุมบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์ให้เป็ นการ
เผาแบบบรรยากาศออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่ดีแต่ในความเป็ นจริงอาจทําได้
ยากเนื่องจากมีหลายสาเหตุท่ีทาํ ให้บรรยากาศการเผาเป็ นรีดกั ชันแต่สาเหตุหลักที่ส่งผลอย่างมากต่อการควบคุม
บรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ให้เป็ นออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาคือ การปรับแผ่นบังคับความร้อน (damper
blade) เพื่อให้ได้บรรยากาศการเผาตามที่ตอ้ งการ การเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนนีจ้ ะมีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาโดยจะให้เป็ นออกซิเดชันหรือรีดกั ชันถือเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการควบคุมบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความ
ร้อนโดยใช้หลักการของ Scotch Yoke Mechanism เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ตามที่ตอ้ งการ
รวมถึงประหยัดแรงงานที่เกิดจากคน ลดต้นทุนในการผลิต ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึน้ และสนับสนุนการ
ออกแบบระบบอัติโนมัติควบคุมการเผาเซรามิกส์ในอนาคตต่อไป

ABSTRACT
In firing ceramic kiln an oxidation firing is need to oxidation for a better of the products.
Reduction firing is the main reason unstable products to is not easy to reduction firing condition for an
downdraft ceramic kiln . Traditional to control oxidation firing the damper blade to be move for get
reduce of exhaust gas to maintain complete combustion firing condition ceramic kiln. This paper is
discuss about the design mechanism to promote apply the scotch yoke mechanism to damper blade.
The purpose automatic damper blade moving is to reduce the laborer cost and make good quality of
products the automatic control firing condition in ceramic kiln development concept.

Key words: firing condition, oxidation, reduction, damper blade, quick-return mechanism
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การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
A Performance Study of a Stirling Engine
เผชิญ จันทร์สา1* อดุลย์ พัฒนภักดี1 และ วิทยา พันธุเ์ จริญศิลป์ 1
Pachern Jansa1*, Adual Pattanapakdee1 and Vitthaya Phunjareonsilp1

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็ นการทดลองหาสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิง โดยได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบ
แอลฟาขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบและระยะชักของลูกสูบทัง้ 2 ชุดเท่ากันที่ 20 มิลลิเมตร
และ 30 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความยาวก้านสูบของลูกสูบฝั่ งรับความร้อนเท่ากับ 79 มิลลิเมตร ความยาวก้าน
สูบของลูกสูบฝั่ งระบายความร้อนเท่ากับ 58 มิลลิเมตร ใช้ความร้อนจากเปลวไฟของหัวเผาเครื่องเชื่อมแก๊สเป็ น
แหล่งให้ความร้อน การทดลองพบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเริ่มหมุนได้เมื่ออุณหภูมิกระบอกสูบฝั่ งรับความร้อน
เท่ากับ 248 องศาเซลเซียส ความแตกต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสูบทัง้ 2 ฝั่ ง มีค่า 109 องศาเซลเซียส ความเร็ว
รอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงเท่ากับ 352 รอบต่อนาที และที่สภาวะคงตัวอุณหภูมิผิวกระบอกสูบฝั่ งรับความ
ร้อนเท่ากับ 305 องศาเซลเซียส ความแตกต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสูบเท่ากับ 137.5 องศาเซลเซียส และความเร็ว
รอบการหมุนของเพลาข้อ เหวี่ย งเท่ากับ 789 รอบต่อนาที วิเคราะห์กาํ ลังบ่ง ชี ส้ ูงสุดได้เท่ ากับ 85 วัตต์ และ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนคาร์โนท์เฉลี่ยเท่ากับ 44.5 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT

This paper presents an experimental study to evaluate the performance of the artificial stirling
engine. The alpha type of a small stirling engine has been fabricated with bore and stroke of both of
hot cylinder and cold cylinder are 20 mm and 30 mm respectively. For the connecting rod length, there
are 79 mm for the hot cylinder and 58 mm for the cold cylinder. A frame of the burner of a gas welding
machine is used as the heat source for the artificial stirling engine. The results show that the artificial
stirling engine can start continually cranking with the speed of 352 rpm at the outside temperature
surface of hot cylinder is 248 °C and the surface temperature difference between hot and cold cylinder
is about 109 °C. The artificial stirling engine can operate to the maximum speed about 789 rpm with
the outside temperature surface of hot cylinder is 305 °C and the surface temperature difference
between hot and cold cylinder is 137.5 °C. The calculation can be found that the indicated power of
the artificial stirling engine is 85 W and the average thermal efficiency is 44.5 %
Key words: stirling engine, power of engine, thermal efficiency
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การวิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญของโครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
Ranking Analysis of Small Scale Water Resources Project: A Case Study of Uthaithani
Province
ุ เมธากุลชาติ1 และ วีระเกษตร สวนผกา1
ภาณุวัฒน์ ศรีชัย1* ดีบญ
Panuwat Srichai1*, Deeboon Methakullachat1 and Weerakaset Suanpaga1

บทคัดย่อ

จังหวัดอุทยั ธานีเป็ นต้นกําเนิดของนํา้ หลายสายก็ตามแต่ในช่วงฤดูฝนจะเกิดนํา้ นํา้ ท่วมซํา้ ซากเกือบทุก
ปี และในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักนํา้ ไว้ใช้ประโยชน์ได้ โครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กจึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะ
แก้ปัญหาในพืน้ ที่ โดยได้ทาํ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการแต่ละโครงการตามที่ราษฎรในพืน้ ที่รอ้ งขอเพื่อ
ประเมินราคาค่าก่อสร้างและพืน้ ที่รบั ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับโครงการ แต่เนื่องด้วยโครงการที่ราษฎรร้องขอใน
แต่ละปี นนั้ มีจาํ นวนมากกว่างบประมาณที่รฐั บาลสนับสนุน ดังนัน้ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการจึงเป็ น
เครื่องมือที่นาํ มาวิเคราะห์หาลําดับความสําคัญของแต่ละโครงการ ในการศึกษานีไ้ ด้นาํ ผลการศึกษาโครงการ
เบือ้ งต้นในพืน้ ที่จังหวัดอุทยั ธานีจาํ นวน 25 โครงการ นํามาวิเคราะห์อตั ราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C
Ratio) เพื่อจัดลําดับความสําคัญ ผลวิเคราะห์พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ เงินลงทุนมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.22 ถึง
2.18 โดยมีโครงการที่ มีค่าอัต ราส่วนผลประโยชน์ต่อเงิ นลงทุนมากกว่า 1 จํานวน 8 โครงการ ซึ่งถื อว่าเป็ น
โครงการที่ มี ค วามเหมาะสมและสมควรให้ด าํ เนิ น การก่ อ สร้า งในลํา ดับ ต้น ตามผลการวิ เ คราะห์ท างด้าน
เศรษฐศาสตร์โครงการ

ABSTRACT

Uthaithani is always repetitiously flooded in the rainy season almost every year and unable to
store the water for utilization in the dry season. Thus, a small scale water resource project plan is one
of the ways to solve these problems. The researchers had studied the appropriateness of project that
requested by local people to estimate the construction cost and gainful area which proper with the
project. Since the budget supported by the government was insufficient with requested projects each
year, so the project priority arrangement was a tool of analysis to propose a better alternative. The data
was collected from the study result of 25 basic projects in Uthaithani to analyze the benefit-cost ratio
(B/C Ratio) for arranging the priority. The result of benefit-cost ratio valued between 0.22-2.18. The
projects which valued over 1 consist of 8 projects that mean there are appropriate to conduct the basic
construction as an analysis result of project economic field.
Key words: engineering economy, ranking, B/C ratio
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การใช้ถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) และแบคทีเรียทีป่ รับสภาพในกรดโพรไพออนิก เพือ่ ปรับสมดุล
กระบวนการทางชีวเคมีเพิ่มการผลิตก๊าซมีเทนในระบบการบําบัดนํา้ ชะขยะแบบไร้อากาศ
Use of Biochar and Bacteria Consortia in Propionic to Rebalance Biochemical Process for
Enhancing Methane Production of Anaerobic Landfill Leachate Treatment
กาญจนา เกตุบุบผา1 ปภัสภรณ์ กลิน่ หวล1 พรพรรณ พาณิชย์นาํ สิน2,3 นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ2
สุจยา ฤทธิศร4 และ จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์1*
Kanjana Ketbubpha1, Papasporn Klinhuan1, Pornpan Panichnumsin2,3, Nimaradee Boonapatcharoen2,
Sujaya Ritthisorn4 and Jarungwit Boonnorat1*

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาผลกระทบของถ่านชีวภาพ และ Bacteria consortia ที่ถูกเลีย้ งกับ
กรดโพรไพออนิกให้เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซมีเทนในระบบการบําบัดนํา้ ชะขยะแบบไม่ใช้อากาศ และศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้ถ่านชีวภาพ และ Bacteria consortia เป็ นตัวช่วยสารตัง้ ต้น ใน
การผลิตก๊าซมีเทน โดยใช้หลักวิธีการทํา Biochemical methane potential (BMP) test เพื่อทดสอบศักยภาพ
ของการผลิตก๊าซมีเทน ผลการศึกษาพบว่า การทํา BMP test ของการเติมถ่านชีวภาพ ถ่านชีวภาพมีสารอาหารที่
แบคทีเรียกลุม่ ผลิตกรดชอบ และมีรูพรุ นซึง่ เป็ นที่เกาะของจุลินทรียใ์ นระบบ และถ่านชีวภาพ ยังสามารถปรับ pH
ในระบบให้อยู่ในสภาวะที่เป็ นกลางได้ ส่วนการเติม Bacteria consortia ส่งผลกับระบบคือ Bacteria consortia
ที่ ใ ส่ ใ นระบบคื อ กลุ่ม Methanogen ที่ ถู ก เลี ย้ งด้ว ยกรดโพรไพออนิ ก เมื่ อ ใส่ ล งไปในระบบก็ จ ะเพิ่ ม จํา นวน
Methanogen และยังสามารถใช้กรดโพพิโอนิกในระบบมาสร้างแก๊สมีเทนและเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซมีเทน สะสม
สูง สุด ในระบบทั้ง ยัง ทําให้ร ะยะการเกิ ด ก๊ าซล่าช้าลดลง และยัง สามารถเพิ่ ม pH ให้ร ะบบได้ และการเติ ม
Bacterial consortia ร้อยละ10 โดยใช้เชือ้ Acclimatized Sludge ที่อตั ราส่วน ระหว่างนํา้ ชะขยะต่อเชือ้ จุลินทรีย ์
ที่ กาํ หนด (F/M) 1/1 มีความเหมะสมที่ สุดจากทั้งหมดทุกการทดลอง และมีความเหมาะสมมากที่ สุดในการ
นําไปใช้กบั ระบบใหญ่ในอนาคต

ABSTRACT

This study was investigated the using of biochar and bacteria consortia that cultivated with
propionic acid for enhancing methane production from anaerobic leachate treatment via the
biochemical methane potential (BMP) test. In term of biochar addition, the biochar contained the favor
nutrient for acidic bacteria and also have the pore size on its surface which help bacteria growth by
attached growth. In addition, the properties of biochar were pH adjustment in system which it can adjust
the neutral condition for bacterial growth as well. For bacterial consortia, the methanogen which
cultivated with propionic acid. This bacterial group can use the acid in anaerobic process, pH
adjustment by convert acid to initial substrate for methane production and also enhance methane
accumulation in system. The optimal condition by using bacterial consortia was 10% addition with F/M
ratio 1:1 and acclimatized sludge seeding which can be the condition for larger scale start-up in future
work.
Key words: Biogas, Landfill leachate, BMP test
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ สําหรับผูใ้ ช้
นํา้ ประเภทที่อยู่อาศัย โดยได้ทาํ การตรวจวัดข้อมูล ณ ตําแหน่งก่อนเข้าถัง ภายในถัง และหลังถังของบ้านพัก
อาศัยหลังหนึ่งในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานครในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 ผลการตรวจวัด พบว่า แรงดัน
จากมาตรผูใ้ ช้นาํ้ ก่อน/หลังถังพักนํา้ มีค่าเฉลี่ย 6.26 และ 19.41 เมตร ตามลําดับ ความเข้มข้นคลอรีนก่อน/หลัง
ถังมีค่าเฉลี่ย 0.35 และ 0.15 มก.ต่อลิตร ตามลําดับ อุณหภูมิผิวนํา้ ในถังบนดินมีหลังคาคลุมอยู่ระหว่าง 29.932.8OC การใช้ไ ฟฟ้ าของเครื่อ งสูบนํา้ ทั้ง เดื อนมี ค่า 30.24 กิ โลวัต ต์- ชม. คิ ด เป็ น ค่าไฟฟ้าเท่ากับ 82.09 บาท
(15.5% ของค่านํา้ ประปา) สุดท้ายผลการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรียพบว่า ไม่พบเชือ้ ก่อนเข้าถังและบริเวณผิวนํา้ ใน
ถัง แต่พบเชือ้ แบคทีเรียในนํา้ ก้นถังและหลังถัง อย่างไรก็ตาม เชือ้ ที่พบมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์และเป็ นเชือ้ ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์

ABSTRACT
The study aims to analyze the impact of pump tank systems for residential users by measuring
data at various locations upstream, inside and downstream of a tank of a residential property in
Bangkhen district, Bangkok, Thailand in October, 2019. The results show as follows. The average
pressures upstream and downstream of the tank were 6.26 and 19.41 m, respectively. The average
chlorine concentrations upstream and downstream of the tank were 0.35 and 0.15 mg/l, respectively.
The temperature ranged between 29.9-32.8oc. The monthly electricity consumption by the pump was
30.24 Kw-hr costing 82.09 baht (15.5% of water cost). Finally, bacteria detection results show that
bacteria was not detected at the upstream and surface of the tank, but it was detected at the bottom
and downstream of the tank. However, the amount of detected bacteria was below the standard and
not harmful species to humans.
Key words: Tank, Chlorine, Bacteria, MWA, Residential Customer
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM
Comparing the Performance of FLEXL, FLEX-Topo and Modified NAM Models
กัมพล อินสว่างวงศ์1* และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์1
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การประเมิ น นํ้า ท่ า ด้ว ยแบบจํา ลองนํ้า ฝน-นํ้า ท่ า 3 แบบจํา ลอง
ซึ่งประกอบด้วย แบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM ซึ่งสามารถสอบเที ยบแบบจําลองเพื่ อ
หาพารามิ เตอร์ท่ี ค วบคุม แบบจําลองได้โดยอัต โนมัติ ด ้วยโปรแกรม MOSCEM ซึ่ง เป็ น กระบวนการหาค่ า ที่
เหมาะสมที่ สุดด้วยฟั ง ก์ช่ ัน วัตถุประสงค์ 3 ฟั งก์ช่ ัน คือ การสร้างความเข้ากันได้ร ะหว่างปริ มาณการไหลใน
ภาพรวม (IKGE) ปริมาณการไหลตํ่า ๆ (IKGL) และกราฟช่วงเวลาของปริมาณการไหล (IKGF) ที่ได้จากแบบจําลอง
และที่ ได้จากการตรวจวัด ในการศึกษานี ไ้ ด้นาํ แบบจําลองทั้ง 3 แบบจําลอง มาประยุกต์ใช้ท่ี สถานี วัดนํา้ ท่า
จํานวน 10 สถานี ในลุ่มนํา้ ยม โดยข้อมูลถูกแบ่งเป็ น 2 ชุด คือประมาณ 70% เพื่อการสอบเทียบ (ค.ศ. 19852004) และ 30% เพื่ อการตรวจพิ สูจน์แบบจําลอง (ค.ศ. 2005-2013) ผลการศึกษาพบว่า FLEX-Topo ให้ค่า
NSE ทั้งในช่วงการสอบเที ยบและตรวจพิสูจน์แบบจําลองสูงกว่าทั้งแบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM
เพียงเล็กน้อยคือมากกว่าประมาณ 1% และ 4% ในช่วงการสอบเทียบและสูงกว่าประมาณ 1% และ 5% ในช่วง
การตรวจพิสจู น์ อย่างไรก็ตาม แบบจําลอง FLEX-Topo มีความสามารถในการประเมินปริมาณการไหลตํ่า ๆ ได้
ดีกว่าแบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM อย่างมีนยั สําคัญ โดยแบบจําลอง FLEX-Topo ให้ค่า IKGL ในช่วง
การตรวจพิสจู น์สงู กว่าแบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM ประมาณ 11% และ 14% ตามลําดับ

ABSTRACT
This study aims to estimate runoff using three rainfall-runoff models comprising FLEXL, FLEXTopo and Modified NAM. Control parameters of these models can be automatically calibrated using
MOSCEM which is an optimization procedure based on three objective functions to set the relation
between the calculated overall flows (IKGE), low flows (IKGL) and flow-duration curve (IKGF) and the
observed data. These models were utilized at 10 stations located in Yom River Basin. The input data
were divided into 2 sets which are around 70% (1985-2004) for calibration and 30% (2005-2513) for
validation. The results show that FLEX-Topo provided a little higher NSE values during the calibration
and validation processes which are 1% and 4% higher than those of calculated using FLEXL and NAM
during the calibration and 1% and 5% higher during validation process. However, FLEX-Topo shows
significantly higher performance in
Key words: FLEXL, FLEX-Topo model, modified NAM model, MOSCEM, Yom River Basin
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Hydrogen Production by Photocatalytic Water Splitting over Ag-TiO2 powder
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการใช้ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าไทเทเนี ย มไดออกไซด์เ จื อ เงิ น (Ag-TiO 2) ในการแยกนํา้ โดยใช้
กระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก สําหรับ การผลิ ต แก๊ ส ไฮโดรเจน จากการศึก ษา พบว่า ชุด ระบบปฏิ ก รณ์ท่ี ใ ช้
แหล่งกําเนิดแสง UV และมีการใช้ผง TiO2, 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2, 1 mol% Ag-TiO2, 3 mol%
Ag-TiO2 และ 5 mol% Ag-TiO2 เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้เท่ากับ ND (Not Detected),
0.027, 0.017, 0.053, 0.027 และ 0.013 µmol ตามลํา ดับ และชุ ด ระบบปฏิ ก รณ์ท่ี ใ ช้แ หล่ ง กํา เนิ ด แสง Vis
สามารถผลิ ต แก๊ ส ไฮโดรเจนได้เ ท่ ากับ ND, 0.014, 0.029, 0.043, 0.060 และ 0.067 µmol ตามลําดับ ดัง นั้น
ภายในระยะเวลา 2 ชั่ว โมงปริ ม าณแก๊ ส ไฮโดรเจนที่ ผ ลิ ต ได้ม ากที่ สุด คื อ 0.053 และ 0.067 µmol เมื่ อ ใช้
แหล่งกําเนิดแสง UV ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา 1 mol% Ag-TiO2 และแสง Vis ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา 5 mol% AgTiO2 ตามลําดับ นอกจากนี ้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนของระบบที่ใช้
แหล่งกําเนิดแสง UV และ Vis มีความแตกต่างกัน โดยหลักแล้ว ขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา
นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องว่างแถบระหว่างพลังงาน (energy gap)

ABSTRACT
The study on the use of silver-doped titanium dioxide (Ag-TiO2) for hydrogen production by
photocatalytic water splitting The results showed that, the reactor equipped with UV light bulb and
containing different TiO2, 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2, 1 mol% Ag-TiO2, 3 mol% Ag-TiO2 and
5 mol% Ag-TiO2 powder photocatalysts produced ND (Not Detected), 0.027, 0.017, 0.053, 0.027 and
0.013 µmol of hydrogen gas, respectively. For the reactor equipped with Vis light bulb, ND, 0.014,
0.029, 0.043, 0.060 and 0.067 µmol of hydrogen gas were generated respectively. Hence, for 2-hour
reaction time, highest amount of hydrogen gas produced is 0.053 and 0.067 µmol for the use of UV
light with 1 mol% Ag-TiO2 photocatalyst and Vis light with 5 mol% Ag-TiO2 photocatalyst, respectively.
Additionally, the results demonstrate that hydrogen production efficiency of UV and Vis light systems
are different, mostly depending on the optical properties of such photocatalysts, especially energy gap.
Key words: photocatalytic, water splitting, hydrogen, Ag-TiO2
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Effect of Landfill Leachate Effluent by Acclimatized Sludge in Activated Sludge and Membrane
Bioreactor on Seed Germination
Alongkorn Kanyatrakul 1, Apichai Prakhongsak1, Supaporn Phanwilai2, Nimaradee Boonapatcharoen3,
Pradthana Prachanurak4 and Jarungwit Boonnorat1*

ABSTRACT
In the absence of research on phytotoxicity of landfill-leachate effluent, this study comparatively
investigates the phytotoxic effect of landfill leachate effluent of two-stage activated sludge (AS) and
two-stage membrane bioreactor (MBR) with acclimatized sludge on germination of Lactuca sativa and
Vigna radiata. The AS and MBR are operated under two concentrations of landfill leachate influent:
moderate (condition 1) and elevated (condition 2). The results show that, under condition 1, the AS and
MBR efficiently remove 80 – 96 % of organic compounds and nutrients and 81–100 % of harmful
micropollutants. Under condition 2 with elevated influent concentration, MBR is more effective in
biodegrading micropollutants than the AS system. The germination rate (GR) and germination seed
index (GSI) of L. sativa and V. radiata germinated with AS and MBR effluent from condition 1 are 100%
and 1.29–1.54. Under condition 2, the GR and GSI of plant seeds with AS effluent are reduced to 80%
and 0.65–0.77, while those with MBR effluent are 100% and 1.27–1.38. Quantitative real-time
polymerase chain reaction (qPCR) analysis indicates that the bacterial community in bioaugmented
MBR is more abundant than in the AS, especially ammonia oxidizing bacteria, Nitrobacter, and
Nitrospira, which play an essential role in micropollutant biodegradation. The bacterial abundance and
community composition make the bioaugmented MBR more suited to elevated landfill-leachate influent
concentration, and the system is more effective in removal of micropollutants than the AS, as evidenced
by lower phytotoxicity. As a result, MBR is operationally and environmentally more favorable. Besides,
the technology could potentially be applied to water reclamation.

Key words: seed germination, landfill leachate, activated sludge (AS), membrane bioreactor (MBR)
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ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยนํา้ ในทะเล
Efficiency of Floating Garbage Collecting Boat in Sea
ธุวานนท์ มิ่งเจริญผล1* สุชีลา พลเรือง2 และ วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์3
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บทคัดย่อ
การออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะสําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเรือเก็บขยะที่ควบคุม
จากระยะไกลด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายสําหรับการปฏิบัติงานเก็บขยะที่ผิวนํา้ ทะเล และศึกษาการ
ทํางานรวมไปถึงประสิทธิ ภาพของเรือเก็บขยะ ผลการทดสอบประสิทธิ ภาพเรือเก็บขยะพบว่า ช่วงกําลังของ
มอเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบตั ิงานอยู่ท่ี 60% สามารถเคลื่อนที่ในภาวะไร้การบรรทุกด้วยความเร็วสูงสุด
0.51 m/s ในภาวะบรรทุกเต็มพิกดั สามารถเคลื่อนที่ได้ 0.48 m/s ซึ่งการบรรทุกสูงสุดอยู่ท่ีไม่เกิน 10 kg/time มี
รัศมีการเลีย้ วซ้ายแคบสุดที่ประมาณ 1.9 m และขวา 3.0 m ระยะทางไกลสุดที่สามารถบังคับได้ประมาณ 170 m
ในที่ โ ล่ ง แจ้ง เรื อ สามารถใช้ง านได้ต่ อ เนื่ อ ง 1 - 1.5 hrs. ขยะลอยนํ้า ที่ ส ามารถเก็ บ ได้ เช่ น ขวดพลาสติ ก
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว แก้วพลาสติก จํานวน 12 – 15 pcs ใช้เวลา 1 - 2 min ขึน้ อยู่กับระยะทางของขยะและ
ปั จจัยทางด้านคลื่น

ABSTRACT
The design and construction of a garbage collecting boat for this research aims to build a
remote-controlled garbage collection boat with a wireless remote-control system for garbage collection
operations at sea surface. And study the work including the efficiency of the garbage collecting boat.
The result of the performance test of the garbage collecting boat found that the optimum motor power
range for operations is 60%. Able to move without load at a maximum speed of 0.51 m/s and full load
conditions can move 0.48 m/s. Which the maximum loading is not more than 10 kg/time. With the
narrowest turning left radius of approximately 1.9m and right 3.0 m. The maximum distance that can
be controlled is about 170 m in the open air. The boat can be used continuously for 1 - 1.5 hrs. Floating
garbage that can be collected such as plastic bottles, plastic bags, glass bottles, plastic glass in the
amount of 12 - 15 pcs takes 1 - 2 min, depending on the distance of the garbage and the wave factors.

Key words: garbage collecting boat, remote-control, efficiency, garbage
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การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
สําหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย
Environmental and Economic Assessment along with Appropriate Practice for Green Meeting
in Thailand
กรรณิการ์ สรกล1* และ จีมา ศรลัมพ์1
Kannika Sorakon1* and Cheema Soralump1

บทคัดย่อ

แนวทางการปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดประชุมสีเขียวเป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการนําไปปฏิบัติ
จริงในทุกองค์กร จากการสํารวจความสามารถในการดําเนินการ 5 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1) การเชิญประชุม 2) การ
จัดเตรียมเอกสาร 3) การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่ องดื่ม และ 5) การ
จัดเตรียมอื่นๆ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิ งลึก พบว่า การจัดเตรียมเอกสาร ในส่วนของการ
จัดพิมพ์เอกสารเป็ นสีขาว-ดํา สามารถทําได้มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60.24 ส่วนการประเมินผลประโยชน์ทาง
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการจัดประชุมสีเขียว 3 กรณี ศึกษา พบว่า กรณี ศกึ ษาที่ 1 2 และ 3 ช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับการประชุมทั่วไป คิดเป็ นร้อยละ 38.76, 24.54 และ 0.17 ตามลําดับ และ
ลดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการ จํานวน 472, 303 และ 147 บาท ตามลําดับ ซึ่งผลกระทบที่ลดลงดังกล่าวจะ
มากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการดําเนินการของแต่ละหน่วยงาน

ABSTRACT
An appropriate practice for green meeting is essential to motivate the implementation in
organization. Based on the operating capability survey, It is divided in to five main steps, 1) meeting
invitation 2) meeting document arrangement 3) venue and equipment preparation 4) Food and
beverage arrangement and 5) other arrangements. The methods use questionnaires and in-depth
interviewing. The result found that meeting document arrangement, printing document in black and
white is the main step in operating capability, accounting for 60.24%. Moreover, the research conduct
three case studies on assessing environmental and economic benefits. The result found that green
meeting reduces greenhouse gas emission, compared to common meetings of case study 1, 2, and 3,
representing 38.76%, 24.54%, and 0.17%, respectively. Also, reduce operating cost for 472, 303 and
147 baht respectively. These impacts depend on operating capability of each organization.
Key words: green meeting, best practice, environmental assessment, economic assessment
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การลดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัตงิ านในอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์
Noise Reduction from Stamping Machine for Safety to the Operator in Automotive Parts
Manufacturing Industry
ภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์1* เลิศชัย ระตะนะอาพร2 และ กฤษ วงษ์เกษม2
Panuwich Supapichayanan1*, Lertchai Ratana-Arporn2 and Kris Wonggasem2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเสียงดังที่เกิดจากการทํางานของเครื่องปั๊ มโลหะ และหาวิธีการ
ลดระดับเสียงให้อยู่ระดับที่ปลอดภัย โดยจากการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุดที่เกิดขึน้ จากเครื่องปั๊ มโลหะบริเวณ
ถาดการไหลของแผ่นเศษชิน้ งานทัง้ หมด 3 จุด โดยจุดแรกคือจุดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จุดที่สองคือจุดผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประจําเครื่องปั๊ มโลหะ และจุดที่สามคือจุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียง โดยพบว่าก่อนการปรับปรุ งระดับเสียงที่จดุ
แรกเท่ากับ 107.75 เดซิเบลเอ จุดที่สองเท่ากับ 101.92 เดซิเบลเอ และจุดที่สามเท่ากับ 83.30 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็ น
ระดับเสียงที่เป็ นอันตรายต่อการได้ยินของผูป้ ฏิบัติงาน ภายหลังจากการปรับปรุ งทัง้ หมด 2 วิธีได้พบว่าวิธีท่ี 2
การใช้ลกู กลิง้ เหล็กพันด้วยวัสดุกนั กระแทกสามารถลดเสียงได้ดีท่ีสดุ โดยสามารถลดระดับเสียงที่จดุ แรกลงเหลือ
86.6 เดซิเบลเอ จุดที่สองลดลงเหลือ 80.83 เดซิเบลเอ และจุดที่สามลดลงเหลือ 70.39 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็ นวิธีท่ี
สามารถลดเสียงดังทําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The objective of this research is to study noise levels measurement from the stamping machine
and find the method to reduce noise to safety levels. The researcher measures the noise levels at
discharge of products from three different positions: 1) at stamping machine, 2) at the operator, 3) at
the operator who works around stamping machine. Noise levels measured before improvement from
three positions is 107.75 dB(A), 101.92 dB(A) and 83.30 dB(A), respectively. Those effect to the
operators for unsafe condition. After improvement by 2 methods at was found that the second method
(using dampening rollers) is the best method to reduce noise to safety level. That noise levels same
three position can be measured as 86.60 dB(A), 80.83 dB(A) and 70.39 dB(A), respectively.

Key words: noise reduction, stamping machine, automotive parts manufacturing
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พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์
Compaction Characteristics and Uniaxial Compressive Strength of Low-quality Crushed Rocks
Mixed with Sugar Cane Ash and Cement
ทวีศักดิ์ ปิ ติคุณพงศ์สุข1* สุนิต ประเวระทัง1 สิรวิชญ์ สีหา1 ธนนนท์ ฉายาพงศ์1 พรเทพ แข็งขัน1 และ กฤต อินทรกุล1
Thaweesak Pitikhunpongsuk1*, Sunit Prawerathang1, Sirawit Seeha1, Tananon Chayapong1,
Pornthep Khaengkhun1 and Krit Intarakul1

บทคัดย่อ
งานวิจัยครัง้ นี ้ ศึกษาการนําหินปลายตะแกรงซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมโม่หิน ผสมกับเถ้า
ชานอ้อยซึ่งเป็ นวัสดุท่ีเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมผลิตนํา้ ตาล ที่ส่วนผสมระหว่างหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชาน
อ้อย (R/A) เท่ากับ 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 โดยผสมกับซีเมนต์คงที่ เท่ากับ 4% โดยนํา้ หนักแห้ง เพื่อใช้
เป็ นสารเชื่อมประสานในการบดอัดเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Modified Compaction โดยใช้ความชืน้ ที่เหมาะสม
เท่ากับ 12% เพื่อการเตรียมตัวอย่างสําหรับการศึกษาค่ากําลังรับแรงอัดแกนเดียวของหินปลายตะแกรงผสมเถ้า
ชานอ้อยและซีเมนต์ ผลการทดสอบ พบว่า ทุกส่วนผสมมีการพัฒนากําลังอัดเพิ่ มขึน้ ตามอายุการบ่ม โดยที่
ส่วนผสม 90/10 มีคา่ กําลังอัดดีท่ีสดุ คือ 34 ksc และ 58 ksc ที่อายุการบ่ม 7 วันและ 14 วัน ตามลําดับ กําลังอัด
ที่ส่วนผสมอื่น คือ 80/20, 70/30 และ 60/40 มีกาํ ลังตํ่ากว่า กําลังอัดที่ส่วนผสม 90/10 อย่างไรก็ตาม กําลังอัด
ของหิ นปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย (R/A) ที่ ส่วนผสม 80/20, 70/30 และ 60/40 ที่ อายุการบ่ม 7 วัน มีค่า
กําลังอัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวง สําหรับใช้ในงานวัสดุชนั้ รองพืน้ ทางและวัสดุชนั้ พืน้ ทาง

ABSTRACT

This research study investigated the potential use of low-quality crushed rock (which is byproducts from rock crushing plant) mixed with sugar cane ash ( which is by- products from sugar
industry) at the ratios of R/A for 90/10, 80/20, 70/30 and 60/40 with the addition of cement content at
4% by dry weight. Optimum moisture content (OMC) at 12% was used to prepare specimens by
modified compaction. Based on unconfined compressive strength (qu), test results showed that the
specimen ratio at 90/10 was the best mixing ratio with the qu values of 34 ksc and 58 ksc at the curing
time of 7 days and 14 days respectively. Other R/A mixing ratios of 80/20, 70/30 and 60/40 showed
lower strength values compared to that of 90/10. However, the strength values at these R/A mixing
ratios (80/20, 70/30 and 60/40) showed the potential use as materials for subbase course and base
course for roads according to the standard of Department of Highway.
Key words: Sugar cane ash, pozzolanic materials, soil Improvement, modified compaction, soil cement
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การศึกษาคุณสมบัตขิ องหินคลุกทีผ่ สมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพือ่ ใช้เป็ นวัสดุงานทาง
The Study of Property Mix of Crushed Rock by Cockle Shell Aggregates for Highway Material
ธนโชติ รอดเสวก1* ก่อโชค จันทวรางกูร1 และ ทวีศกั ดิ์ ปิ ติคณ
ุ พงศ์สขุ 1
Tanachote Rodsweak1*, Korchoke Chantawarangul1 and Thaweesak Piti-khunpongsuk1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาการนํามวลรวมเปลือกหอยแครง ซึ่งเป็ นวัสดุขยะเหลือทิ ง้ จากอุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทางโดยผสมแทนที่หินคลุก ในอัตราส่วนผสม 0%, 10%, 20%, 30%,
40% และ 50% โดยนํา้ หนักของหินคลุก ที่การแช่นาํ้ 0 วัน, 4 วัน และ 30 วัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุใน
ระยะยาว ผลการศึก ษาครั้ง นี พ้ บว่าปริ ม าณมวลรวมเปลื อกหอยแครงที่ น าํ มาผสมแทนที่ หิ น คลุก มี ผ ลต่อ
คุณสมบัติต่างๆของหินคลุก ปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครงที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ค่า Soaked CBR ลดลง ความ
หนาแน่นแห้งลดลง ปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมที่ใช้ในการบดอัดเพิ่มขึน้ ซึ่งอัตราส่วนผสม 10% มีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบท สามารถนําไปใช้ในงานก่อสร้างได้ และต้นทุน
ในงานก่อสร้างยังถูกกว่าหินคลุก สรุ ปได้ว่ามวลรวมเปลือกหอยแครง ซึ่งเป็ นวัสดุขยะเหลือทิง้ นัน้ หากนํามาใช้
เป็ นวัสดุในการก่อสร้าง ต้องใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบวัสดุงานทาง ทัง้ นีย้ งั เป็ นการ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัดและยังลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้

ABSTRACT
This research studies the usage of cockle shell aggregates which are waste materials from
food industry in Surat Thani as base course to replace crushed rock in mixture with the mixing ratios of
0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50% of crushed rock weight soaked in the water for 0, 4 and 30 day(s)
to study the material property in the long term. The study was found that the cockle shell aggregates
used to mix as a replacement of crushed rock affected the crushed rock properties. The increased
cockle shell aggregates resulted in the reduction of soaked CBR value and dry density while suitable
moisture content used to crush increased. The 10% mixing ratio was qualified and passed the standard
criterion of crushed rock base course which can be used by the Department of rural roads in
construction and cost of construction using cockle shell is lower than that using crushed rock. It is
therefore concluded that cockle shell aggregates as waste material to be used as construction material
must be used with appropriate ratio to pass the test criteria of base course. This will reduce the use of
limited natural resource and cost of construction.
Key words: cockle shell aggregates, crushed rock, proportion, property
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การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดเพือ่ ควบคุมฝุ่ นในพืน้ ทีก่ ่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Application of Measurement System for Dust Control in Construction Site using IOT (Internet
of things) Technology
อดิศักดิ์ ประพันธ์กุล1 และ อภินิติ โชติสงั กาศ1*
Adisak Prapankun1 and Apiniti Jotisankasa1*

บทคัดย่อ
เนื่ อ งด้ว ยงานก่ อ สร้า งมัก จะมี ห ลายกิ จ กรรมเป็ น งานที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ฝุ่ นละออง ซึ่ ง เป็ น มลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนงานก่อสร้างรวมถึงบริเวณพื น้ ที่ใกล้เคียง งานวิจัยนี จ้ ึงเสนอต้นแบบและการ
ประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดฝุ่ นเพื่อควบคุมฝุ่ นในพืน้ ที่ก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เพื่อช่วย
ในการเข้าถึงและรับรู ป้ ริมาณฝุ่ นก่อสร้างจากการวัดค่าโดยใช้เซ็น เซอร์ในการตรวจวัดแล้วส่งผ่ านข้อมูล บน
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลแบบตามเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการควบคุมปริมาณฝุ่ น
จากงานก่อสร้างได้ งานวิจัยนีพ้ บว่าการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นจากเซ็นเซอร์ สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่ นและส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ดี อีกทัง้ สั่งการระบบพ่นนํา้ แบบหมอกสามารถควบคุมปริมาณฝุ่ น PM10 ได้ จากผลการ
ทดสอบในพืน้ ที่ก่อสร้างขนาด 400 ตารางเมตร พบว่าต้องเปิ ดระบบพ่นหมอกเป็ นเวลา 20-40 นาทีเพื่อช่วยลดค่า
PM10 ให้ก ลับ มาอยู่ภ ายในมาตรฐาน ระบบต้น แบบนี ส้ ามารถนําไปใช้เพื่ อศึก ษาปั จจัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่อ การ
ก่อให้เกิดฝุ่ นในการก่อสร้างต่อไป

ABSTRACT
In construction sites, there are often many activities that cause dust, posing environmental
problems and adverse effect on health of construction workers and neighborhoods, This research
presents a prototype and the application of measurement systems for dust control in construction sites
by using Internet of Things (IOT) technology. To be aware of the amount of construction dust on site,
the system make use of commercial sensors to measure and transmit data to the internet which displays
information in real-time. Based on a pilot study in a construction space of 400 m2, the measurement of
dust from sensors was sent online through the network and used to turn on the mist maker automatically
to reduce the PM10 level. The mist turning on time was around 20-40 minutes to bring back the PM10
level to the safe value.
Key words: dust sensor, PM2.5, PM10, dust control in construction site, IOT (Internet of Things)
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การปรับปรุ งคุณสมบัตดิ นิ ซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์มนํา้ มันสําหรับทางหลวง
Improving Properties of Soil Cement with Palm Oil Fuel Ash for Highway
ชินภพ ชัยมงคล1* ก่อโชค จันทวรางกูร2 และ ทวีศกั ดิ์ ปิ ติคณ
ุ พงศ์สขุ 2
Chinaphob Chaimongkol1*, Korchoke Chantawarangul2 and Thaweesak Pitikhunpongsuk2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ท่ีจะนําวัสดุเหลือทิง้ อย่างเถ้าปาล์มนํา้ มันผสมกับดินซีเมนต์เพื่อทําการศึกษา
ค่ากําลังอัดแกนเดียว และเปรียบเทียบกับมาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ และมาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของ
กรมทางหลวง โดยขัน้ ตอนการทดสอบประกอบไปด้วย การทดสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของดินเพื่อจําแนกลักษณะ
ของดิน การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานเพื่อหาปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมที่ความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด และทดสอบเพื่อหาค่ากําลังอัดแกนเดียว ซึ่งกําหนดอัตราส่วนจํานวน 7 ชุด รวม 63 ตัวอย่าง และทําการ
บ่มที่ระยะเวลา 1, 7 และ 28 วัน พบว่าการนําเถ้าปาล์มนํา้ มันผสมในดินซีเมนต์ทาํ ให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวลดลง
แต่การแทนที่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ และมาตรฐานพืน้ ทางดิน
ซีเมนต์ของกรมทางหลวง จึงสรุ ปได้ว่าการผสมเถ้าปาล์มนํา้ มันในปริมาณที่เหมาะสมสามารถทดแทนปูนซีเมนต์
ในการก่อสร้างถนนชัน้ รองพืน้ ทาง และชัน้ พืน้ ทางได้

ABSTRACT
The objectives of this research are to use waste material like palm oil fuel ash to mix with soilcement in order to study unconfined compressive strength and to compare with the standard of soilcement subbase and the standard of soil-cement base of Department of Highways. Test procedures
comprise primary property test on engineering of soil to classify soil, modified compaction test to find
optimum moisture content at maximum dry density and unconfined compression test. 7 sets of ratio
with 63 samples in total are determined and cured at the period of 1, 7 and 28 day (s). It was found
that mixing palm oil fuel ash in soil-cement reduced unconfined compressive strength but replacing
with appropriate ratio still passed the standard of soil-cement subbase and the standard of soil-cement
base of Department of Highways. It was therefore summarized that mixing proper quantity of palm oil
fuel ash was able to replace cement for constructing subbase and base.

Key words: palm oil fuel ash, soil-cement, unconfined compressive strength, subbase, base
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การปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรังคุณภาพตํ่าโดยตะกรันเตาหลอมเหล็กและปูนซีเมนต์เพือ่ ใช้เป็ น
วัสดุงานทาง
Improvement of Low Quality Lateritic Soil using Steel Furnace Slag and Portland Cement for
use as Highway Materials
อภิชาติ วงษา1* ศุภกิจ นนทนานันท์1 สุสทิ ธิ์ ฉายประกายแก้ว1และ อัครชัย เรืองแสงทอง1
Apichart Wongsa1*, Supakij Nontananandh1, Susit Chaiprakaikeow1 and Akkarachai Ruangsangthong1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ่งุ เน้นที่จะศึกษาการปรับปรุ งคุณภาพของดินลูกรังที่ปรับปรุ งโดยใช้ตะกรันเตาหลอมเหล็ก
และปูนซีเมนต์ ดินลูกรังที่ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดสําหรับใช้เป็ น วัสดุงานทางสามารถปรับ ปรุ ง
คุณ ภาพให้ดี ขึน้ โดยผสมดิ น ลูก รัง กับ ตะกรัน เตาหลอมเหล็ก ที่ บ ดละเอี ย ดในอัต ราส่วน 75:25 และผสมกับ
ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 4, 6 และ 8 โดยนํา้ หนักแห้ง หลังจากปรับปรุ งคุณภาพพบว่าดินซีเมนต์มีกาํ ลังรับ
แรงอัดสูงขึน้ ตามปริมาณสารเชื่อมประสานและอายุการบ่ม จากการวิเคราะห์ X-ray diffraction (XRD) พบว่า
ปริ ม าณสารผลิ ต ภัณ ฑ์ Calcium Silicate Hydrate (CSH) เพิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่ Tricalcium silicate (C3S) มี ค่ า
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ ตัวอย่างดินที่ใช้ตะกรันเตาหลอม
เหล็กบดละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 4% มีการพัฒนากําลังเป็ นไปตามข้อกําหนด สามารถนําไปใช้
เป็ นวัสดุชนั้ รองพืน้ ทาง และที่อตั ราส่วน 6% และ 8% สามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทางได้

ABSTRACT
This research aims to study a quality improvement of lateritic soil using furnace slag and
cement. The lateritic soil that does not meet the standard requirements of highway materials can be
improved by mixing with ground furnace slag at the ratio of 75:25, which were then mixed with cement
at 4, 6 and 8 percent by dry weight. After the improvement, the results showed that the compressive
strength of soil cement increased with increasing of the amount of the cement binder and curing time.
The results of X-ray diffraction (XRD) indicated that the amount of Calcium Silicate Hydrate (CSH)
increased while Tricalcium Silicate (C3S) decreased conforming with the results of the unconfined
compressive strength test. The soil mixed with ground furnace slag and 4% cement had sufficient
strength development to meet the standard requirement and was able to be used as soil cement
subbase material while the ones mixed with 6% and 8% of cement were able to be used as soil cement
base material.
Key words: soil improvement, soil cement, steel furnace slag, X-ray diffraction analysis (XRD), Calcium Silicate Hydrate
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การศึกษาปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer Intention to Use Carsharing Service in Bangkok
กรกฎ จันทร์ยวง1* สโรช บุญศิริพนั ธ์2 และ วิโรจน์ รุโจปการ3
Korakot Chanyuang1*, Saroch Boonsiripant 2 and Wiroj Rujopakarn3

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ห าปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อความตั้ง ใจในการใช้บ ริ ก ารคาร์แ ชริ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร และพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสร้างปั จจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้บริการคาร์แชริ่ง โดย
เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามบริเวณใกล้เคียงของสถานีให้บริการคาร์แชริ่งในกรุ งเทพมหานคร จากบุคคลทั่วไปที่
มีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป จํานวน 600 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่
จะใช้บริการคาร์แชริ่ง คือ ปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคม ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึง
บริการ และปั จจัยด้านความสะดวกสบาย โดยปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้
บริการมากที่สดุ

ABSTRACT

The objective of this research is to determine factors affecting the intention to use carsharing
service in Bangkok using the structural equation modeling technique. The data were collected through
questionnaires nearby four carsharing stations in Bangkok. The total of 600 respondents ages ranged
from 18 to 60 years old participated in the questionnaire survey. This research applied exploratory
factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation model (SEM)
technique as the analysis tools. The results showed that factors affecting the intention to use carsharing
include cost saving, social value, awareness, and convenience. The study revealed that cost saving
was the most influential factor for consumer’s intention to use carsharing in Bangkok.

Key words: car sharing, intention to use, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), structural
equation model (SEM)
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การประมาณราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการด้วยแบบจําลองมอนติคาร์โล
Cost Estimation of Government Construction Project by Monte Carlo Model
ศุภวิชญ์ โสภณสุขสถิตย์1* และ ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ1
Suphawit Sophonsuksathit1* and Deeboon Methakullachat1

บทคัดย่อ
นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้แบบจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โลซึง่ ถูกใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
โครงการในการลงทุนต่างๆ ถ้านําแบบจําลองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างของ
อาคารที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงานจะช่วยให้หน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมืองประหยัดเวลาและสามารถ
ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการเบื อ้ งต้นได้ง่าย จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง,
หมวดงานสถาปั ตยกรรม, หมวดงานสุขาภิบาลและหมวดงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนราคาก่อสร้างอาคาร
ต่อพื น้ ที่ ใช้สอยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ การประมาณต้นทุนราคาก่อสร้างทั้ง 4 หมวดงานจาก 45 โครงการ
สามารถสร้างสมการประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างด้วยวิธีมอนติคาร์โล โดยราคาที่ประมาณได้จะมีราคาที่สงู
กว่าราคาก่อสร้างจริงเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยของความแตกต่างในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของบ้านพัก
อาศัยอยู่ท่ี 4.82 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ความแตกต่างของการประมาณราคาของอาคารสํานักงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
6.54 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ใกล้เคียงกับการประมาณต้นทุนราคาก่อสร้างของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โดย พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมค่าดําเนินการและกําไร 10 เปอร์เซ็นต์ และภาษี 7 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT
Economists prefer the Monte Carlo model to be used to analysis various investment of
managing projects. If the model is used to estimate the cost of construction of residential and office
buildings, the Department of Public Works and Town & Country Planning will save time and can easily
estimate the initial project cost. According to research, it is found that the independent variables such
as the structure, architecture, sanitation and electricity have the value of correlation matrix are more
than 80%. The cost estimation using the Monte Carlo method of 4 categories were created from the
statics of cost of construction of 45 government's projects. Comparison between cost estimation by
Monte Carlo and construction cost, the different estimation cost and cost of residential and office
building were only 4.82 and 6.58, respectively. It was quite the same cost estimation of construction
excluding operating and 10% profit and 7% tax of Appraisal & Estate Agents Foundation of Thailand.

Key words: cost estimation, Monte Carlo, construction project, Thai government construction
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ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ ที่สูบบุหรี่ และระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน
(PM2.5) จากควันบุหรี่มือสอง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)
Opinions of Students for the Development Smoking Area and PM2.5 Levels from Secondhand
Smoke in Faculty of Engineering, Kasetsart University (Bangkhen)
กําพล ไพรัชเวชภัณฑ์1* วันชัย ยอดสุดใจ1 ปิ ยนุช เวทย์วิวรณ์1 และ วีรชัย ชัยวรพฤกษ์2
Kumphon Pairushwetchaphan1*, Wanchai Yodsudjai1, Piyanut Wethyavivorn1 and Weerachai Chaiworapuek2

บทคัดย่อ

การวิ จัย ครั้ง นี ้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อศึก ษาความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ต่อ การพัฒ นาพื น้ ที่ สูบ บุห รี่ การรับ รู ้
กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จําแนกตาม
กลุ่มผูส้ ูบบุหรี่และไม่สบู บุหรี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสิต จํานวน 250 คน โดยการเลือกแบบบังเอิญ
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล เป็ น แบบสอบถามซึ่ง ผู้วิจัย สร้างขึน้ มี ค่าความเชื่ อ มั่น เท่ ากับ 0.90
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเพื่อประเมินระดับฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ควันบุหรี่มือสอง โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณที่มีการพบเห็นการ
สูบบุหรี่เป็ นประจํา เปรียบเที ยบกับบริเวณที่ ไม่พบเห็นการสูบบุหรี่ เก็บตัวอย่างต่อเนื่ อง 150 นาที ต่อ 1 จุด
ผลการวิ จัย พบว่าส่วนใหญ่ ส นับ สนุนให้มีก ารพัฒ นาพื น้ ที่ สูบ บุหรี่ แ บบถูก กฎหมาย และไม่ท ราบกฎหมาย
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา โดยหวังว่าจะทําให้สภาพแวดล้อมของคนไม่สบู บุหรี่ในสถานศึกษาดีขนึ ้
และผลการเก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง พบว่าระดับ PM2.5 ทัง้ 2 บริเวณไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the opinions of students for the Development
Smoking Area in Faculty of Engineering, Kasetsart University, classifying by smokers and non-smokers.
The sample group comprises students, amounting totally 250 people. The survey is done using the
method of accidental sampling. The information is collected by the questionnaires created by the
researcher. The reliability equals 0.90. The information is analyzed by Descriptive Statistics in order to
identify the average and standard deviation. The other was to assess the levels of fine particulate matter
with diameters of less than microns (PM2.5), an indicator of secondhand smoke took place in frequent
smoking is observed area compare with non-smoking is observed area monitoring equipment for 150
minutes/sample. The research shows that opinions of students are supported the development of legal
smoking areas and unknown smoking laws and they hope that it will improve the environment for nonsmokers. And statistical analysis of PM2.5 levels showed non-significantly higher than those area.
Key words: outdoor smoking area, smoke-free public, Tobacco use and control
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณีศึกษาสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
The Factors Affecting Delays of Construction Projects: A Case Study of Department of Public
Works and Town Planning of Samut Sakhon Province
คณาธิป บุญจันทร์1* และ ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ1
Kanatip Boonchan 1* and Deeboon Methakullachat1

บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี จ้ ัดทําขึน้ เพื่ อระบุปัจจัยที่ ทาํ ให้การดําเนิ นงานโครงการก่อสร้างภาครัฐของสํานักงาน
ภายใต้โครงการสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เกิดความล่าช้า โดยวิเคราะห์สาเหตุและ
ระดับความเสี่ยง ผ่านการใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจํานวน 40 คน โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
ทางสถิ ติดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ปมีค่าเชื่ อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 จากการศึกษา พบว่า
ความสําคัญของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าในระดับมาก ค่าปริมาณผลกระทบรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านกระบวนการก่อสร้าง 3.ด้านบุคลากร โดยในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ ย รายกลุ่ ม ของผู้ป ฏิ บั ติ ง านพบว่ า ระดับ ความเสี่ ย งของปั จ จัย ต่ า งๆ ได้แ ก่ บุ ค ลากร การเงิ น
กระบวนการก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์และปั จจัยอื่นๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในการ
บริหารความเสี่ยงควรดูแลด้านการเงินเป็ นพิเศษเนื่องจากมีระดับความเสี่ยงปานกลางที่สมุ่ เสี่ยง ปั จจัยทางด้าน
เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่งไม่สง่ ผลต่อความแตกต่างต่างของคะแนน

ABSTRACT
The proposes of this research were to quantify effects of construction delays on Thai
government projects under Department of Public Works and Town Planning of Samut Sakhon Province
by risk management analysis. According to 40 questionnaires of survey, the statistics applying SPSS
to analyze found that the first 3 factors affected on construction delays were financial, construction
process and personnel, respectively. The average value is low, while the value of risk level was medium
for personnel, finance, construction process, machines and tools, materials and other factors. In the
risk management, financial should be paid attention because it affected the high impact on the project.
However, gender, age, education and position did not affect the difference of construction delays and
risk level.
Key words: Factors of construction delays, department of public works and town planning, risk management, thai government
construction, SPSS
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่ ักอาศัยของ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจํากัดทางกายภาพของทีพ
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย
The Study of Building Use Behavior, Obstacle and Physical Limitation of Residential Building
of Elderly with Dementia in Thailand
นวลวรรณ ทวยเจริญ1* วนารัตน์ กรอิสรานุกลู 2 ชติพทั ธ์ ณะมณี1 และ รัชด ชมภูนิช1
Nuanwan Tuaycharoen1*, Wanarat Kornisranukul2, Chatipath Namanee1 and Ratchot Chompoonich1

บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ง นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อที่ จ ะศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้อ าคาร อุป สรรคและข้อจํากั ด ทาง
กายภาพเดิมของที่พกั อาศัยปั จจุบนั ที่สง่ ผลต่อการฟื ้ นฟูผสู้ งู อายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย การศึกษาได้ทาํ
การสํา รวจในสภาพแวดล้อ มของที่ พั ก อาศั ย บ้า นเดี่ ย วจํา นวน 30 กรณี ศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ว่ า
สภาพแวดล้อ มบ้า นพั ก อาศั ย แบบเดี่ ย วโดยภาพรวมผู้สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะสมองเสื่ อ มและผู้ดู แ ลต้อ งการ
สภาพแวดล้อมของบ้านในส่วนต่าง ๆ ที่ มี บรรยากาศที่ ส่ง เสริ มความทรงจําและอุป กรณ์ช่วยให้เกิ ด ความ
ปลอดภัยกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การหกล้มและอาการเจ็บป่ วย เป็ นต้น

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate building use behavior, obstacles and physical
limitation of existing residential building affecting dementia recovery in elderly in Thailand. A survey
was carried out in 30 private house environment. Results of the study suggested that for overall private
houses in Thailand, most elderly with dementia and care givers would like their house to have memory
supporting environment and facilities for safety and preventing accidents in the house such as their fall
and illness.

Key words: elderly, dementia, detached house
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ต้นทุนทีเ่ หมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กตามการออกแบบเบือ้ งต้น
Cost Optimization of the Reinforced Concrete Columns according to Preliminary Design
ไพจิตร ผาวัน1 วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์1* และ ศิรนิ ภาพร เกตุพนั ธ์1
Paijit Pawan1, Warisara Lertpaitoonpan1* and Sirinapaporn Ketphan1

บทคัดย่อ
การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็ นส่วนสําคัญอย่างมากในงานออกแบบโครงสร้าง เพราะเสาต้อง
รับนํา้ หนักจากคาน พืน้ และผนัง หากการออกแบบคํานึงถึงทางเลือกทุกทางที่เป็ นไปได้ ก็จะได้ระบบโครงสร้างที่
ประหยัด บทความนีจ้ ึงเสนอแนวคิดการออกแบบร่างทางเลือกหน้าตัดเสา และคาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และประหยัดเป็ นหลักในการพิจารณา ด้วยการวางตําแหน่งเสาที่เป็ นไปได้ 3 รู ปแบบ คือ 1. วางตําแหน่งเสาตรง
ตามแบบสถาปั ตย์ 2. วางคานแนวตัง้ และเพิ่มเสาตามการวางแนวคาน แต่ยังคงรู ปแบบความต้องการของส
ถาปั ตย์ 3. วางตําแหน่งเสาตามแบบสถาปั ตย์ และเพิ่ มคานฝากแนวนอนตามหลักวิศวกรรม พบว่า การวาง
ตําแหน่งเสาตามรู ปแบบที่ 2 มีราคาตํ่าที่สดุ คือ ราคา 803 บาทต่อเมตร โดยมีขนาดหน้าตัดตํ่าสุด 25x25 ตาราง
ซนติเมตร และหน้าตัดคานที่ 25x60 ตารางซนติเมตร ที่ราคา 930 บาทต่อเมตร จึงเป็ นวิธีท่ีควรแนะนําให้วิศวกร
รุ น่ ใหม่นาํ ไปใช้ในการออกแบบ

ABSTRACT
The design of reinforced concrete columns is a very important part of structural design
because the columns must support the weight of beams, floors and walls. If the design considers all
options, it will result in economical structural systems. This article therefore introduces alternative draft
design methods, By considering the positioning of the columns, 3 possible layout patterns were
created, which are; 1. positioning the columns to exactly as the architecture 2. Vertical beams. And
add columns according to the beam orientation but still the architecture needs of the architecture 3.
Position the pole according to the architecture add horizontal beams according to engineering. Found
that the positioning of the pillars in the form 2 is the lowest price is 803 baht per meter, with a minimum
cross section of 25 x 25 square meters. And the cross-section at 25 x 60 square meters at 930 baht
per meter. It showed is a method that new engineers should be guided to use in preliminary design.

Key words: cost optimization, preliminary concrete column design, working stress design
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พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กทีเ่ สริมกําลังด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอ
Flexural Behavior of Jute FRP-Strengthened Reinforced Concrete Beams
พหลฐวัศ ถนิมพาสน์1* และ จักรพันธ์ เทือกต๊ะ1
Pahonthawat Thanimpas1* and Chakrapan Tuakta1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่เสริมกําลังด้วยพอลิเมอร์เสริม
เส้นใยปอ (Jute Fiber-reinforced Polymer; JFRP) โดยการทดสอบตัวอย่างคานจํานวน 6 ตัวอย่าง ที่มีปริมาณ
เหล็กเสริมแตกต่างกัน และเสริมกําลังรับแรงดัดภายนอกด้วยแผ่น JFRP ที่ขึน้ รู ปด้วยกระบวนการสุญญากาศ
(VATRM) และมีจาํ นวนชัน้ แตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่าคานคสล.เสริมกําลังด้วย JFRP มีกาํ ลังรับแรง
ดัดเพิ่มขึน้ 11.76% 10.6% และ 21% เมื่อเปรียบเทียบกับคานที่ไม่เสริมกําลัง เมื่อเสริมกําลังด้วย JFRP 3 ชัน้ 6
ชัน้ และ 9 ชัน้ ตามลําดับ ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพในการเสริมกําลังจะขึน้ อยู่กบั ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดัดในคาน จาก
การเปรียบเทียบการคํานวณกําลังรับแรงดัดตามมาตรฐาน ACI 440.2R พบว่ามีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก
4.5%

ABSTRACT

This study investigated the flexural behavior of RC beams externally strengthened with jute
fiber-reinforced polymer (JFRP). Test was conducted on six laboratory-sized RC beams with two
different steel ratios. Four of the specimens were strengthened by JFRP plate fabricated using the
vacuum assisted resin transfer molding technique (VARTM) with three different numbers of jute layer.
The experimental results have shown that the flexural strength of JFRP-strengthened RC beams
increased by 11.76%, 10.6%, and 21% when the number of jute layers were 3, 6, and 9, respectively.
The efficiency of strengthening depended on the amount of existing tensile reinforcement. In addition,
the flexural strengths calculated according to ACI 440.2R were at most 4.5% deviating from the test
results.

Key words: flexural behavior, jute, FRP, strengthening, reinforced concrete beam
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกัดกร่อนของเหล็กเสริม กับปริมาณคลอไรด์ในโครงสร้างสะพานของ
กรุ งเทพมหานคร
Relationship between Reinforcement Corrosion and Chloride Content of Bridge Structures in
Bangkok Area
อรวีร ์ บุญประคอง1* และ วันชัย ยอดสุดใจ1
Orrawee Boonprakhong1* and Wanchai Yodsudjai1

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อทดสอบหาความสัม พันธ์ระหว่างปริม าณคลอไรด์ท่ี แทรกซึมเข้าไปใน
คอนกรี ต กั บ แนวโน้ ม การเป็ นสนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ในงานวิ จั ย นี ้ไ ด้ศึ ก ษาสะพานข้ า มคลองในพื ้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร โดยเก็บผงคอนกรีตมาวัดปริมาณคลอไรด์ท่ีแทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตที่ระยะความลึกต่างๆ
ด้วยการไตเตรท (Titration) และทําการวัดแนวโน้มการเกิ ดสนิมของเหล็กเสริมด้วยวิธีวัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
(Half Cell Potential) ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า การตรวจวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึง่ เซลล์ในบริเวณที่มีปริมาณของคลอไรด์
ในคอนกรีตเพิ่ มขึน้ จะมีค่าของศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ลดลงในบริเวณนั้น แนวโน้มการเกิ ดสนิ มของเหล็กเสริ ม
บริเวณที่อยู่ระหว่างระดับนํา้ ขึน้ สูงสุดและระดับนํา้ ลงตํ่าสุดมีค่าแนวโน้มการเกิดสนิมมากกว่าบริเวณที่อยู่เหนือ
ผิ วนํา้ ที่ อยู่ในบรรยากาศ แต่ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตที่ตรวจวัดได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยนํา้ หนักของ
ปูนซีเมนต์ สําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงสร้างอยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลมาก ทัง้ นีก้ ารเกิดสนิมของ
เหล็กเสริมมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่น การเกิดจากคาร์บอเนชั่น

ABSTRACT
The objective of this research is to establish the relationship between chloride content in
concrete and reinforcement corrosion of bridge structures in Bangkok area. The chloride content in
concrete was evaluated by titration and the corrosion of reinforcement was evaluated by half-cell
potential measurement. As a results the half-cell potential decreased with the increase of chloride
content. The corrosion reinforcement steel in Tidal Zone is more severe than the Atmospheric Zone.
However, the chloride content in concrete was lower than 0.3% by weight of cement. This was due to
the bridge structures is far from the seaside. It was anticipate the corrosion reinforcement was caused
from other factors, such as carbonation.

Key words: chloride, corrosion, half cell potential, reinforced concrete structure
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In-service Subsea Pipeline Anode Life Prediction in Selected Area of Gulf of Thailand (GoT)
by Numerical Method
Suratchata Suankem1* and Wanchai Yodsudjai1

ABSRACT
Marine structures in oil and gas industry such as jacket platform structure and subsea pipeline
need to be designed to protect from corrosion problem. External coating combined with sacrificial
anode (Al-Zn-In) are widely used to serve corrosion protection in subsea pipeline. In this research,
remaining life of sacrificial anode under selected subsea pipelines in Gulf of Thailand (GoT) area was
predicted using the existing mathematical models. The calculation result of anodes depletion was
compared with subsea pipelines inspection results by Remotely Operating Vehicle (ROV) with
interpreted by qualify inspectors. As a result, the average accuracy percentage of the calculation was
81.78% in case of the Fusion Bonded Epoxy (FBE) coating with 6% of Coating Break Down factor. For
the concrete and asphalt enamel coating with 4% coating break down factor, the average accuracy
was 73.53%.

Key words: pipeline, anode depletion, anode retrofit, coating break down
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การพัฒนาคุณสมบัตคิ อนกรีตด้วยวัสดุคริสตัลไลน์และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
Development of Concrete Properties by Mixed with Crystalline Materials and Applied with
Electricity
วงศธร รังสินธุ1์ วันชัย ยอดสุดใจ2 และ ศุภพัชรี รอดเดชา3
Wongsatorn Rungsin1 , Wanchai Yodsudjai2 and Supacharee Roddecha3

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอนกรีตด้วยการผสมวัสดุคริสตัลไลน์และกระตุน้ ด้วยไฟฟ้า ใน
งานวิจัยนี จ้ ึงได้ออกแบบการทดลองด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าขณะหล่อคอนกรีต โดยให้แบบเหล็กของก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตเป็ นขัว้ ลบ (Cathode) และ เหล็กเสริมตรงกลางเป็ นขัว้ บวก (Anode) ทัง้ นีต้ ิดตัง้ แผ่นสังกะสี เข้า
กับเหล็กเสริมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมด้วย ทดสอบกับคอนกรีต 4 ประเภทคือ 1. คอนกรีตปกติไม่
จ่ายกระแสไฟฟ้า 2. คอนกรีตปกติจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็ นเวลา 6 ชั่วโมง 3. คอนกรีตผสมวัสดุคริสตัลไลน์ (Xypex
C-1000) ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า และ 4. คอนกรีตผสมวัสดุคริสตัลไลน์ (Xypex C-1000) จ่ายกระแสไฟฟ้าเป็ นเวลา
6 ชั่วโมง ผลการวิจัยสรุ ปได้ว่าของคอนกรีตที่ ถูกจ่ายไฟฟ้ามีกาํ ลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตปกติ นอกจากนี ้
คอนกรีตที่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์และถูกจ่ายด้วยไฟฟ้ามีกาํ ลังรับแรงอัดสูงสุด

ABSTRACT

The objective of this research is to develop concrete properties by mixing with crystalline
materials and applying with electricity .The experiment was conducted by applying electricity while
casting concrete by using the steel mold as a cathode and the reinforcing steel at the middle as an
anode. The galvanized sheet was also installed to protect the corrosion of the reinforcement . Four
types of concrete was tested: 1. Ordinary Portland Cement (Normal) 2. Ordinary Portland Cement
(Charge 6 hr.) 3. Ordinary Portland Cement + Crystalline materials (Normal) and 4. Ordinary Portland
Cement + Crystalline materials (Charge 6 hr.). As a result, the concrete applied with the electricity had
higher compressive strength than the normal concrete. In addition, concrete mixed with crystalline
materials and applied with the electricity had the highest compressive strength.

Key words: Concrete, Crystalline Materials, Electrochemistry
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ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าการกัดกร่อน เทียบกับ
สภาพนําไฟฟ้ าในคอนกรีต ด้วยวิธีการเร่งสนิมแบบต่างๆ
Relationships between Half-cell Potential and Corrosion Current Density with Electrical
Conductivity of Concrete Prepared by Various Corrosion Accelerating Methods
พงษ์พัฒน์ อิ่มน้อย1* และ วันชัย ยอดสุดใจ1
Phongpat Imnoi1* and Wanchai Yodsudjai1

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างค่า Half-cell Potential (HCP), Corrosion
Current, เที ยบกับสภาพนําไฟฟ้า (Conductivity) ที่ ได้จากการวัดด้วยวิธี 4-Pin Wenner arrays โดยเลือกใช้
ตัวอย่างคอนกรีตที่ตา่ งกัน 6 ประเภท ตัวอย่างทัง้ หมดมีคณ
ุ สมบัติท่ีเหมือนกันคือ มีกาํ ลังอัดประลัย 260 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร และมีอตั ราส่วนผสมนํา้ ต่อซีเมนต์ (water cement ratio) 0.58 ในขัน้ ตอนการบ่ม ตัวอย่าง
ทัง้ 6 ประเภท จะถูกแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามประเภทวิธีการเร่งสนิม ซึ่งตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ใช้วิธีเปี ยกสลับแห้ง
เฉพาะด้านเดียวของผิวคอนกรีต (wet/dry) ตามมาตรฐาน ASTM G109-99a ส่วนตัวอย่างกลุม่ ที่ 2 ใช้วิธีการส่ง
ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (impressed voltage corrosion) หลังจากนัน้ ตัวอย่างทัง้ หมดจะถูกทําการตรวจวัด
เพื่อประเมินการเกิดสนิมด้วยวิธีตา่ งๆ ดังนี ้ (1) การตรวจวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (HCP), (2) การวัด
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (icorr) และ (3) การตรวจวัด conductivity ในคอนกรีตด้วยวิธี 4-Pin
Wenner arrays) ผลการศึกษาพบว่า (1) Conductivity กับ HCP มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบผกผัน โดยมีค่า
R-squared สําหรับ ตัวอย่ างที่ ถูก เร่ง สนิ มด้วยวิ ธี wet/dry และ วิ ธี impressed voltage อยู่ท่ี 0.81 และ 0.43
ตามลําดับ (2) Conductivity กับ icorr มีความสัมพันธ์เชิ ง เส้นตรงแบบแปรผัน โดยมีค่า R-squared สําหรับ
ตัวอย่างที่ถูกเร่งสนิมด้วยวิธี wet/dry และ วิธี impressed voltage อยู่ท่ี 0.67 และ 0.34 ตามลําดับ (3) การเร่ง
สนิมด้วยวิธี wet/dry มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ ของ Conductivity ในเนือ้ คอนกรีตมากการเร่งสนิมด้วยวิธี
impressed voltage

ABSTRACT

This article depicts relationships between half-cell potential (HCP), and corrosion current
density (icorr) with electrical conductivity measured with 4-pin Wenner arrays obtained from six various
types of concrete with the same water cement ratios of 0.58. To simulate corrosion of the steel rebar,
the specimens were separated to two groups: (1) for the former group, corrosion was accelerated with
the wet/dry method in accordance with ASTM G109-99a and (2) for the latter, corrosion was
accelerated with the impressed voltage corrosion method which apply direct electrical current into the
steel rebars. Corrosion assessment methods, including HCP, corrosion current density, and 4-pin
resistivity methods, were conducted on the specimens. The result can be summarized that (1)
conductivity has inverse linear relationship with HCP with R-square of 0.81 and 0.43 for the wet/dry
group and for the impressed voltage group, respectively, (2) conductivity has direct linear relationship
with icorr with R-square of 0.67 and 0.34 for the wet/dry group and for the impressed voltage group,
respectively, and (3) The specimens from the wet/dry method tend to have higher conductivity than the
specimens from the corrosion current method.
Key words: corrosion, reinforced concrete, electrical resistivity, half-cell potential
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การประมาณรังสีดวงอาทิตย์ในระนาบเอียงและมุมเอียงทีเ่ หมาะสมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
ในประเทศไทย
Estimation of Solar Radiation and Optimum Tilt Angles of Solar Collector in Thailand
ศิษฏ์พริษฐ์ พลตือ้ 1* และ ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ2
Sidparid Poltue1* and Charnnarong Asavatesanupap2

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกําหนดมุมเอียงแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีให้พลังงานสะสมตลอด
ทั้งปี สูงสุด และนําเสนอการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพจากการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ 2
รู ปแบบ ได้แก่การปรับมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ประจําฤดูกาล และการปรับมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์รายเดือน
เปรียบเทียบกับการติดตัง้ แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ในแนวระนาบ และหาปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึน้ งานวิจัยนีใ้ ช้
การจําลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลการวัดปริมาณรังสีดวงอาทิตย์รวมในแนวระนาบและรังสีกระจายระนาบ 6
ปี ในจังหวัดนครปฐม ละติจดู ที่ตงั้ ที่ 13.62 องศา เพื่อหาปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียง จากผลการศึกษา
พบว่ามุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ี 14 องศา ส่งผลให้พลังงานสะสมทัง้ ปี สูงสุด และคิดเป็ นพลังงานสะสมที่
เพิ่มขึน้ 2.28% เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ในแนวระนาบ จากการเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนมุมของแผ่นรับ
รังสีดวงอาทิตย์ทงั้ 2 รู ปแบบ พบว่าการปรับมุมประจําฤดูกาลสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ คิดเป็ น 6.60% และการ
ปรับมุมประจําเดือนสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 8.20% เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ในแนวระนาบ

ABSTRACT
The purpose of this research seeks to determine optimum tilt angles for solar collectors in
Thailand to produce maximum energy. The author used two models to calculate output energy to
ascertain the optimal tilt angle for solar collectors: seasonally and monthly compared with the horizontal
surface case. Data were gathered between 2012 through 2017 related to the average global and diffuse
solar radiation of Nakhon Pathom (latitude 13.62° N) for this study throughout. The results show that the
annual optimum tilt angle of Thailand was 14° and the output energy increased by 2.28%. Moreover,
the two models of the optimal tilt angle for solar collectors changing seasonally and monthly increased
the output energy 6.60% and 8.20%, respectively.

Key words: solar radiation, optimum tilt angle, solar energy, Thailand
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การใช้ประโยชน์จากผงอิฐทนไฟทดแทนปูนซีเมนต์
Replacement of Cement in Concrete with Fire Brick Powder
อภิรัฐ ฉัตรานุสรณ์1* และ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา1
Apirath Chattranusorn1* and Patcharaporn Suwanvitaya1

บทคัดย่อ
ผงอิฐทนไฟเป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ มีคณ
ุ สมบัติ และ องค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียง
ปูนซิเมนต์ การศึกษานีจ้ ึงนําผงอิฐทนไฟมาใช้ประโยชน์เป็ นวัสดุทดแทนปูนซิเมนต์ ทําการทดลองใช้ผงอิฐทนไฟ
กับปูนซิเมนต์ โดยแปรผันสัดส่วนผสม สภาวะการบ่ม (ในนํา้ และ ในอากาศ) และ ระยะเวลาบ่ม เพื่อหาผลที่มี
ต่อกําลังรับแรงอัดของชิน้ ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของผงอิฐทนไฟมีผลทําให้กาํ ลัง
รับแรงอัดของซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ การเพิ่ มระยะเวลาบ่มทําให้กาํ ลังรับแรงอัดของ
ซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟเพิ่มขึน้ และการบ่มซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟในนํา้ ช่วยเพิ่มกําลังอัดได้ดีกว่าการบ่มใน
อากาศ โดยกําลังรับแรงอัดจะมีค่ามากที่สดุ ที่อตั ราส่วนของผงอิฐทนไฟเท่ากับ 90PC/10FP ที่อายุ 28 วัน ที่ผ่าน
การบ่มในนํา้ และในอากาศ มีคา่ เท่ากับ 366.06 ksc และ 339.76 ksc ตามลําดับ

ABSTRACT
Fire brick powder was a waste from fire brick production. Its properties and chemical
composition were similar to those of Portland cement. This study aimed to utilize fire brick waste
powder as cement replacement. Fire brick powder was mixed with cement at varying ratio. The effect
of curing conditions (in water and in air) and curing times on compressive strength of the specimen
were compared. It was found that increase in fire brick proportion resulted in decrease in compressive
strength. Compressive strength development was normal in all mixes, increased with curing time.
Curing in water gave a slightly better result than curing in air. Compressive strength was highest in the
90PC/10FP ratio, 366.06 and 339.76 ksc were achieved at 28 days curing in water and in air,
respectively.

Key words: fire brick powder, compressive strength, ratio by weight of cement
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การประยุกต์ใช้แบบจําลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) ในการพยากรณ์
นํา้ ท่าและนํา้ ท่วม กรณีศึกษาพืน้ ทีว่ ังตะไคร้
An Application of Two-Dimensional Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) Model for Flood
Forecasting: A Case Study of Wang Ta Krai, Nakhon Nayok Province
ภัทรพล มณีแดง1 อดิชยั พรพรหมินทร์1และ ดนย์ปภพ มะณี1*
Pattaraphon Maneedang1, Adichai Pronprommin1 , and Donpapob Manee1*

บทคัดย่อ
สภาพพืน้ ที่ตอนบนของลุ่มนํา้ นครนายกมีลกั ษณะกายภาพที่มีความชันมากในช่วงต้นนํา้ และลดระดับ
ความลาดชันลงอย่างรวดเร็ว หากปริมาณฝนที่ตกลงมาติดต่อกันเป็ นเวลานานทําให้ปริมาณนํา้ สะสมจะส่งผลให้
ระดับนํา้ สูงขึน้ อย่างฉับพลันและไหลเข้าในพืน้ ที่วังตะไคร้อย่างรวดเร็ว การวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึก ษา
สภาพการไหลของนํ้า หลากที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื ้น ที่ วัง ตะไคร้โ ดยใช้ แบบจํา ลองการไหล 2 มิ ติ Rainfall-RunoffInundation (RRI) โดยใช้ขอ้ มูลฝนจากสถานีตรวจวัดในพืน้ ที่ล่มุ นํา้ แม่นาํ้ นครนายก พบว่าพืน้ ที่ศกึ ษามีปริมาณ
ฝนรายปี เฉลี่ย 805.44 มม. ปริมาณฝนสูงสุดรายเดือนเกิดขึน้ ที่เดือน สิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 13.16 มม./วัน ซึ่ง
ผลการวิจยั โดยการจําลองแบบจําลอง RRI เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์นาํ้ ท่วมปี ค.ศ. 2018 แสดงผลนํา้ หลาก ณ ที่
สถานีตรวจวัดนํา้ ท่า NY1B ในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.2018 พบว่ามีค่าอัตราการไหลของนํา้ สูงสุด อยู่ท่ี 251.83
ลบ.ม./วินาที (ค่าที่ตรวจวัดได้ 248.00 ลบ.ม./วินาที) และมีความลึกนํา้ สูงสุดอยู่ท่ี 2.32 เมตร (ค่าที่ตรวจวัดได้
2.15 เมตร) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองมีศกั ยภาพที่จะสามารถนําไปใช้เตือนภัยเฝ้าระวังนํา้ ท่วมได้

ABSTRACT
The upper area of Nakhon Nayok Basin has very steep physical appearance in the upstream
area. And quickly reduced the slope level If the amount of rain that falls for a long time causes the water
to accumulate, it will cause the water level to rise suddenly and flow into the area of Wang Ta Khrai
district. This research aims to study the flow condition of the flooding that will occur in the Wang Ta
Khrai area by using a 2-dimensional flow model Rainfall-Runoff-Inundation (RRI). The input rainfall data
from the rain gauge station was used in the Nakhon Nayok River Basin. The annual average rainfall of
study area is 805.44 mm. The maximum average monthly rainfall is 13.16 mm./day. The results of
simulating the RRI model for analyzing the flooding in 2018 at the outlet point of runoff station on 28th
August 2018 found that the maximum discharge is 251.83 cubic meters / second (observed value is
248.00 cubic meters/second) and the maximum hydraulics head is 2.32 meters (observed value is 2.15
meters). The results of this study show that the model has a potential to be used in flood early warning.
Key words: rainfall-runoff Inundation (RRI model), flood early warning, nakhon nayok river basin
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การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ต่อปริมาณนํา้ ท่าทีไ่ หลลงอ่างเก็บ
นํา้ ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
A study of Land use Change Impacts on Runoff Discharge in Huay Luang Reservoir,
Udon Thani
พิสินี ปฏิพทั ธ์ปถวี1* และ วรรณดี ไทยสยาม2
Pisinee Patipatpatawee1* and Wandee Thaisiam 2

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ ที่อ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมานัน้ เกิดจาก
จํานวนประชากรมีจาํ นวนเพิ่มขึน้ จึงทํามีการขยายที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกันพืน้ ที่ป่าไม้ลดลงจาก
การทําเกษตรกรรม ทําให้มีผลกระทบต่อปริมาณนํา้ ที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่มีตอ่ ปริมาณนํา้ ท่าของอ่างเก็บนํา้ โดยใช้แบบจําลองSWAT
ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในสภาพปั จจุบัน (พ.ศ.2558) และในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2578) โดยการปรับลดพืน้ ที่ป่าไม้เดิมให้เป็ นที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่เกษตรกรรม ผลการศึกษาพบว่า
ในปี นาํ้ มากปริมาณนํา้ ท่ารายเดือนที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 20 ปี ขา้ งหน้ามีคา่ สูงสุด 133.47
ล้าน ลบ.ม.ในเดือนกันยายน ซึ่งมีคา่ มากกว่าสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปั จจุบนั ซึ่งมีค่า 112.47 ล้าน ลบ.ม.
ในกรณีปีนาํ้ แล้งพบว่าปริมาณนํา้ ท่าในช่วงฤดูแล้งของสภาพการใช้ท่ีดินในปั จจุบนั มีค่ามากกว่าในอนาคต 20 ปี
ส่วนในฤดูฝนนํา้ ท่าที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 20 ปี ขา้ งหน้ามีค่าสูงสุด 17.19 ล้าน ลบ.ม จาก
ผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ รับนํา้ เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลเข้าอ่าง
เก็บนํา้ และผลการศึกษานีจ้ งึ สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการนํา้ ของอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงได้

ABSTRACT

The land use in area of Huay Luang reservoir was change in past ten years due to increased
population growth rate. It caused land use change from forest area to agriculture areas and residential
areas. By the effect of lade use change, it affected to runoff of the reservoir. This study aims to simulate
runoff of Huay Luang reservoir in present land use map (2558) and predicted land use map (2578)
using hydrological model (SWAT). From study result, it shows that the maximum runoff of the predicted
land use change map was 133.47 MCM in September of flood year. The maximum runoff of the present
land use map was 112.47 MCM (drought year), the monthly runoff of dry season (November-April) of
the present land use map was greater than the predicted land use change map. Whereas the maximum
monthly runoff discharge of the predicted of land use change map was 17.19 MCM which was greater
than the present of land use map. Accordingly, the land use change in area reservoir affected to
monthly runoff.
Key words: land use changes, runoff discharge, SWAT model, Huay Luang reservoir
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การประเมินความเสี่ยงในงานยกติดตั้งโครงเหล็กเสริม งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดขุดหล่อในชั้น
ดิน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ
Risk Assessment Lifting and Installation steel structure in Diaphragm Walls Construction
Case Study of Metro Subway Construction Project
ณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า1* และ พิพฒ
ั น์ สอนวงษ์1*
Natdanai Jaikumkao1* and Piphat Sornwong1*

บทคัดย่อ
การศึกษานีไ้ ด้ประเมินความเสี่ยงในงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริม งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดขุดหล่อ
ในชั้นดิน กรณี ศึกษาโครงการก่อสร้างสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่ อหาโอกาสที่
อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุดว้ ยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิตน้ ไม้ ซึง่ สาเหตุท่ีสาํ คัญมาจากการปฏิบตั ิงานที่
ผิดพลาด ความเครียด อ่านค่าผิด เร่งรีบทํางานเกินไป และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานยกชํารุ ดบกพร่องขณะปฏิบตั ิงาน
งานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริม ผลการศึกษาหาความเสี่ยงพบว่า โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจากงานยกติดตัง้ โครง
เหล็กเสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง จากการศึกษาได้แสดงให้ทราบถึงค่าความเชื่ อมั่น และค่าโอกาสการเกิด
อุบตั ิเหตุจากการเก็บสถิติอบุ ตั ิเหตุก่อนเริ่มจัดทําแผนบริหารลดความเสี่ยงมีจาํ นวน 12 ครัง้ หลังจากการวางแผน
บริหารลดความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุตอ่ ผูป้ ฏิบตั ิงานร่วมกับเครนและอุปกรณ์ตา่ งๆ งานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริมงาน
ก่อร้างกําแพงกันดินแบบขุดหล่อในชัน้ ดินในการยกจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาเท่ากันอุบตั ิเหตุลดลงจํานวน 6 ครัง้
คิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT
This study assessed the risk of lifting and installation of reinforced steel frame in diaphragm
walls construction in subsoils: a case study of the subway station construction project Fault Tree
Analysis (FTA) chance of accident by the main cause was incorrect operation, stress, misreading, hurry
to work and the defect of lifting equipment while lifting and installing the reinforced steel frame.
Therefore, the finding indicated that the chance of accident from lifting and installation of reinforced
steel frame was high. This study also showed the confidence and the chance of accidents. From
accident statistics collection, there were 12 accidents before starting to create a risk management plan
while after the risk management planning towards operators and crane and equipments, the number
of accidents from lifting and installation of reinforced steel frame in diaphragm walls construction in
subsoils decreased 6 accidents or 50 percent Key Words: Risk Assessment, Fault Tree Analysis,
Construction Workers
Key words: risk assessment, fault tree analysis, construction workers
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การศึกษาศักยภาพของพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ทีโ่ ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
A Study of Potential Area for Housing Development in Surrounding Area of Suvarnabhumi
Airport
ดนัย ศรีสังวร1* และ สญชัย ลบแย้ม1
Danai Srisungvorn1* and Sonchai Lobyaem1

บทคัดย่อ

การวางแผนพัฒนาพืน้ ที่รอบท่าอากาศยาน ที่ให้ความสําคัญด้านการวางระบบเมืองและระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์สาํ คัญ คือ 1) การวางแผนด้านคมนาคม 2) การวางแผนและออกแบบพัฒนาพืน้ ที่
เศรษฐกิ จ และ 3) การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งใช้แนวคิดการพัฒนาพื น้ ที่รอบท่า
อากาศยานขนาดใหญ่ (Airport-Oriented Development: AOD) และทฤษฎี เ มื อ งศู น ย์ ก ลางก ารบิ น
(Aerotropolis) ให้ส อดคล้องกับ แผนพัฒ นาในระดับ ภูมิ ภ าคมากขึน้ โดยใช้วิธี วิจัย เชิ ง คุณ ภาพด้วยเทคนิ ค
Potential Surface Analysis (PSA) และ Sieve Mapping ด้ ว ยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในพื ้ น ที่ ศึ ก ษาจาก
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาดําเนินการวิจัย ตัง้ แต่ มีนาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่ อยู่อาศัยพื น้ ที่ โดยรอบท่าอากาศยาน จากการศึกษาพบว่า พื น้ ที่ ท่ี มีความ
เหมาะสมมากในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อยู่ในพืน้ ที่อาํ เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ ที่เขตประเวศ เขต
มีนบุรี ของกรุ งเทพมหานคร เมื่อนํามาคํานวนสัดส่วนในแต่ละพืน้ ที่แล้ว พบว่า พืน้ ที่ท่ีมีสดั ส่วนมากที่สดุ แยก
ตามเขตการปกครองได้ดังนี ้ คือ เขตสะพานสูง มีสัดส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 75.01 ของพื น้ ที่ รองลงมาเป็ น เขต
ประเวศ มีสดั ส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 57.28 ของพืน้ ที่ และ เขตมีนบุรี มีสดั ส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 35.91 ของพืน้ ที่

ABSTRACT

The development plan for the areas surrounding airport which focuses on urbanization and
other relevant systems in order criteria; 1) Transportation planning 2) Economic space development
planning and designing 3) Residential area developing for suitability and safety through AirportOriented Development (AOD) which will expand the concept of Aerotropolis to be more clear and
compliant with national development plan. The researcher employed the qualitative research
methodology in this study the Potential Surface Analysis (PSA) technique and Sieve Mapping technique
by collecting data in the study area from relevant departments and sources During the research period
from March 2018 to January 2019 to study the area potential for residence development of the
surrounding area Suvarnabhumi Airport. The objective of this study is to propose the recommendation
for housing development in the area of Bang Phli District Samut Prakan Province and Prawet District,
Min Buri District of Bangkok. When calculating the proportion in each area, it is found that the area with
the highest proportion can be divided according to administrative areas as follows: Saphan Sung
District has a proportion of 75.01 percent of the area, followed by Prawet District with a percentage of
100 57.28 percent of the area and Min Buri area accounts for 35.91 percent of the area.
Key words: land suitability analysis, airport-oriented development, air safety zones, Geographic Information System (GIS)
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การทํานายอายุการใช้งานทีเ่ หลือของฉนวนหม้อแปลงกําลัง
Predicting the Remaining Lifetime of Power Transformer Insulation
นาตยา คล้ายเรือง1* อรอุไร หนูหอม และ ณัฎฎพงศ์ ศรแจ่ม1
Nattaya Klairuang1*, Onurai Noohawm and Nattapong Sornjam1

บทคัดย่อ
หม้อแปลงกําลังเป็ นอุปกรณ์หลักในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าที่ มีความสําคัญต่อความเชื่ อถื อได้และ
ประสิทธิ ภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทราบอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงจึงมี
ความสําคัญต่อกระบวนการวางแผนการบํารุ งรักษาที่ตอ้ งการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับ
บทความนีน้ าํ เสนอวิธีการทํานายอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของหม้อแปลงกําลัง โดยประเมินสภาพฉนวนกระดาษ
จากปริมาณสารประกอบฟูรานในฉนวนนํา้ มัน มีงานวิจยั จํานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารประกอบฟูราน
มีความสัมพันธ์กับระดับการเกิดพอลิเมอร์ (Degree of Polymerization, DP) ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพของ
ฉนวนกระดาษได้อย่างแม่นยําแต่ทดสอบได้ยากและเป็ นการทดสอบแบบทําลาย จึงนําผลจากความสัมพันธ์
ดัง กล่ า วไปใช้ท าํ นายอายุ ท่ี เ หลื อ ของหม้อแปลงกํา ลัง โดยวิ ธี ก ารที่ น าํ เสนอนี ใ้ ช้กับ หม้อ แปลงกํา ลัง ที่ เ ป็ น
กรณีศกึ ษาจํานวนทัง้ สิน้ 8 เครื่อง

ABSTRACT
Power transformers are vital assets in electricity power systems that are important for the
reliability and efficiency of the electricity supply system. Analyzing the data to know the remaining
lifetime of the transformer is important to the maintenance planning process that requires cost reduction
and risk of outage. This article presents a method to predict the remaining service life of power
transformers. By assessing the condition of paper insulation from the amount of furfural content in the
oil insulation. There has been a lot of research showing that the amount of furan compounds is closely
related to the degree of polymerization (DP), which is an accurate indication of the condition of paper
insulation, but DP testing is destructive test and difficult. Therefore, use the results from relationship
between Furan and DP to predict the remaining lifetime of the power transformers. The proposed
method applies to a total of 8 power transformers were the case study.

Key words: power transformer, furan, degree of polymerization, remaining lifetime
* Corresponding author: e-mail address: nattaya@eng.src.ku.ac.th
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 20230
1
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi 20230

72

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Application of Linear Programming Techniques in Porridge Development for the Elderly
Sujaree Khatcha1, Suteera Vatthanakul1* and Saowanee Lertworasirikul2

ABSTRACT
Elderly people often have insufficient nutrients to the body's needs and risk causing various
diseases, such as type 2 diabetes, osteoporosis, hypertension and the occurrence of low muscle
mass ( known as sarcopenia) . Therefore, it is important to focus on the food intake with sufficient
nutrients (protein, complex carbohydrates, dietary fiber and calcium) to the body's needs. The goal of
this study was to develop a formulation of porridge using linear programming (LP) model to get a
nutritious porridge (protein, fiber, calcium and sodium), suitable for the needs of the elderly bodies.
When evaluating physical characteristics of porridge, the average brightness (L*), greenness (a*) and
yellowness (b*) were 42.04 ± 0.02, 0.91 ±. 0.04 and 6.01 ± 0.05, respectively, with an average
viscosity of 1672.50 ± 144.96 cP and a mean of firmness, consistency, adhesiveness and index of
viscosity equal to 203.22 ± 21.73 g, 4513.59 ± 145.65 g.sec, -196.38 ± 7.72 g and -395.06 ± 11.76
g.sec respectively. For the sensory evaluation, the 5-point hedonic scale and just about right scale
were used. It was found that most of consumers (aged 45 years and older) rated the overall liking at
the "like" level (3.96) and the intensity of viscosity and salt level were at the "JAR" level. It can be said
that linear programming techniques can be applied in the product development to meet the
nutritional requirements.

Key words: elderly people, porridge, linear programming (LP)
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Analysis of Food Safety Management System in the Frozen Seafood Manufacturing Process
in PT. XYZ Indonesia
Ukhi Werdi Pratami1* and Thanit Puthpongsiriporn1

ABSTRACT
Food safety compliance is one of the key aspects of the seafood industries throughout the
world. The stringent food safety requirements by the consumers, especially as an import product in
the developed countries, have become a major challenge among the seafood product producers and
exporters. Fisheries industries must ensure that their fish handling, processing, and transportation
facilities meet the standards required. The US FDA mandates the implementation of a Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP)-based inspection system that provides food producers and
processors with a standard system for carrying out and managing their activities such that the end
product is safe for human consumption. PT. XYZ is one of the leading companies in the Indonesian
seafood industry that produces a variety of shrimp products. This company has started its production
since 1994 and acquires a HACCP certification in 1999. Analysis of Food Safety Management
Systems is important to understand how the food safety standard is implemented in the frozen
seafood production, as well as to identify challenges encountered by the processor. This paper
presents results from in-depth interview and survey on challenges, implementation strategies, and
their effectiveness conducted at PT. XYZ. Based on information detained from eight respondents from
the Quality Assurance department and Factory supervisor from each processing department, it is
found that the main barrier in implementing the HACCP system is in its establishment of
documentation and record keeping steps. The result of this study can support other frozen seafood
businesses as a guideline for the business owners or managers in applying HACCP standard.

Key words: challenges, food safety, HACCP, frozen shrimp, strategies
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การคํานวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์ ้วยกําหนดการเชิงเส้น
Organic Chicken Feed Formulation by Linear Programming
วราลี พุทธรัสสุ1* และ ปรารถนา ปรารถนาดี1
Waralee Puttharassu1* and Parthana Parthanadee1

บทคัดย่อ
มาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสําหรับปศุสตั ว์อินทรียก์ าํ หนดให้อาหารสัตว์อินทรียต์ อ้ งมีวตั ถุดิบที่ผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรียไ์ ม่ต่าํ กว่า 80% ของวัตถุดิบแห้ง การศึกษานีน้ าํ เสนอการคํานวณสูตรอาหารสัตว์สาํ หรับการ
ผลิ ต ปศุสัต ว์อิ น ทรีย ์ด ว้ ยวิ ธีก ารกําหนดการเชิ งเส้น (Linear Programming Model, LP) โดยพิ จ ารณาการใช้
วัตถุดิบทดแทนจากระบบเกษตรอินทรียท์ ่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ของเกษตรกร โดยใช้การพัฒนาสูตร
อาหารไก่ อิน ทรีย ์เป็ น กรณี ศึก ษา พบว่า สูต รอาหารไก่ เนื ้อ ที่ เสนอมี ต ้น ทุ น 14.94 บาทต่ อ กิ โลกรัม (ลดลง
17.23%) และสูตรอาหารไก่ไข่มีตน้ ทุน 15.80 บาทต่อกิโลกรัม (ลดลง 12.79%) โดยในสูตรอาหาร ได้ลดการใช้
ปลาป่ นอินทรีย ์ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่มีตน้ ทุนสูง และเพิ่มการใช้กากมะพร้าว หนอนแมลงวันลายแห้ง และใบกระถิน
ป่ น ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่ สามารถจัดหาได้จากในพื น้ ที่ หรือสามารถผลิตได้เองในฟาร์ม ทัง้ นี ้ เกษตรกรสามารถนํา
แบบจําลองคณิตศาสตร์สาํ หรับคํานวณสูตรอาหารสัตว์อินทรียท์ ่ีได้นาํ เสนอนีไ้ ปใช้ในการคํานวณปรับสูตรอาหาร
สัตว์อินทรียเ์ พื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ตอ่ ไป

ABSTRACT
Thai agricultural standard for organic livestock specifies that organic feeds must contain, on
a dry matter basis, at least 80% of the raw materials produced in the organic agricultural system. This
study presented a feed formulation for organic livestock production by linear programming (LP), by
considering the uses of appropriate alternative organic raw materials, in order to reduce farmers' feed
costs. The organic chicken feed formulation was used as a case study. The result showed that the
proposed broiler feed formula costs 14.94 baht/kilogram (17.23% cheaper) and the proposed layer
feed formula costs 15.80 baht/kilogram (12.79% cheaper). The proposed feed formulas suggested
decreasing the amount of organic fish meal, which was a costly raw material, and increasing the
amount of organic coconut meal, dried black soldier flies and Leucaena leaf meal, which could be
procured locally or produced in own farms. The farmers can use the proposed mathematical model
for organic feed formulation to adjust their feed formulas for further feed cost reduction.
Key words: organic livestock, organic feed chicken, linear programming
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Antibacterial Activity and Foaming Ability of Selected Surfactants
Suchawadee Loyawattananan1 and Chitsiri Rachtanapun1,2*

ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate the antimicrobial activity and foaming ability of
selected commercial surfactants. Seven commercial surfactants including cocamidopropyl betaine,
coco glucoside, lauryl glucoside, sodium lauroamphoacetate, sodium cocoyl isethionate, sodium
lauroyl glutamate and disodium laureth sulfosuccinate were selected. Antimicrobial activity was
determined by agar well diffusion assay. Gram-positive and Gram-negative bacteria namely Listeria
monocytogenes, Listeria innocua, Staphylococcus aureus and Escherichia coli were used as target
microorganisms in the food contact surface and environment of a food manufacturing facility to
prevent cross contamination of the finished products. Foaming ability was tested by the Bartsch test.
The results showed that the cocamidopropyl betaine was the strongest antibacterial surfactant, it
inhibited all bacterial strains with a diameter of inhibition zone ranged from 16.5 to 19.6 mm. For
foaming ability and pH, coco glucoside showed the highest foam-forming efficiency at 2.5% w/w with
pH 8.74 as 48 mL. On the basis of obtained results, antibacterial activity and foaming ability show the
potential of selected surfactants to be used as an antibacterial surfactant against foodborne
pathogenic bacteria in household and food manufacturers.

Key words: surfactant, antimicrobial activity, foaming ability, agar well diffusion assay
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Effect of Different Rice Flours and Milk Types on Physical and Sensory Properties of Rice Pudding
Le Ngoc Phuong Uyen1 and Wannasawat Ratphitagsanti1*

ABSTRACT
Rice pudding is commercialized nowadays to an increasing extent not only it can be made
easily but also it has long been associated with good nutrition and easy digestion. Since Thailand has
a strong tradition of rice production – a main ingredient for rice pudding, it is potential to develop rice
pudding as a healthy dessert for consumers. Rice pudding was prepared by thermal processing
using different rice flours (Prachinburi 2, Jasmine and Riceberry) and milk types (cow milk and
soybean milk) then the physical and sensory properties of rice pudding were studied. The results
showed that the color of rice puddings was highly affected by variety of rice flour and milk type.
Furthermore, the incorporation between Prachinburi 2 rice flour and cow milk could create rice
pudding with the lowest syneresis index (4.78±0.17) after 28 days when storage at 4°C compared to
other recipes. Sensory evaluation results revealed that the pudding from Prachinburi 2 rice flour and
cow milk were preferred by 50 untrained panelists with the highest liking mean scores on all
attributes. However, other rice pudding recipes were also accepted at “like moderately” level. It is
necessary to investigate the shelf-life stability of rice pudding with acceptable sensory quality. Also,
as the rising trend of plant-based milk alternatives, further adjustments in the formula should be
conducted in order to improve the quality of rice pudding made from soybean milk – product for
consumers suffering from lactose intolerance or for places where cow milk supply is insufficient.

Key words: pudding, Jasmine rice, riceberry, milk, dessert
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คุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตีย๋ วสดจากสตาร์ชและแป้ งข้าวจากข้าวแอมิโลสสูง
Textural Properties of Fresh Rice Noodles Made from Starch and Flour of High Amylose Rice Cultivars
เกียรติศักดิ์ ปุหนิ้ 1 Mika Fukuoka3 และ สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์1,2*
Kiattisak Puhin1, Mika Fukuoka3 and Savitree Ratanasumawong1,2*

บทคัดย่อ

เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ดีควรทําจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสสูง อย่างไรก็ตามเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวต่างพันธุใ์ ห้
คุณภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างในองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของสตาร์ชในข้าวแต่ละ
พัน ธุ์ ดังนั้น งานวิจัยนี จ้ ึงมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาผลของพัน ธุ์ข ้าวไทยซึ่งมี แ อมิ โลสสูง 5 พัน ธุ์ (พิ ษณุ โลก2,
อยุธยา1, ชัยนาท1, เจ๊กเชย1 และปราจีนบุรี2) ต่อคุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด โดยทําการศึกษา
ทัง้ ในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทาํ จากแป้งข้าวและสตาร์ชข้าว พบว่าสตาร์ชข้าวแต่ละพันธุม์ ีสมบัติทางความร้อนและความ
หนืดที่ตา่ งกัน โดยพิษณุโลก2 มีอณ
ุ หภูมิการเกิดเจลาทิไนเซชันและสมบัติทางความหนืดต่างๆ ตํ่าที่สดุ ค่าความ
แน่นเนือ้ แรงที่ใช้ในการดึงยืด และร้อยละการดึงยืดของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชข้าวพันธุป์ ราจีนบุรี2 มีคา่ สูง
ที่สดุ ส่วนพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีคา่ ตํ่าที่สดุ เส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวส่วนใหญ่จะมีความแน่นเนือ้ แรงที่ใช้ในการ
ดึงยืดและร้อยละการดึงยืดตํ่ากว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวจากสตาร์ช ยกเว้นเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2
ที่มีคา่ แรงที่ใช้ในการดึงยืดและร้อยละการดึงยืดสูงกว่าเส้นจากสตาร์ช คุณสมบัติของสตาร์ชซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
หลักในเส้นก๋วยเตี๋ยวส่งผลถึงคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวมากที่สดุ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทางเคมีอ่ืนนอกจาก
สตาร์ชก็ส่งผลต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยส่วนใหญ่ส่งผลทําให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมีความแข็งแรง และดึงยืดได้
ลดลง

ABSTRACT

The good rice noodles are made from high amylose rice. However, even though there is no
difference in amylose content, the rice noodles made from different high amylose rice cultivars gives
different quality. This may be attributed to the difference in chemical compositions and starch
structure among rice cultivars. Therefore, the objective of this work was to study the influence of rice
cultivars from 5 high amylose cultivars (Pitsanulok2, Ayutthaya1, Chai Nat1, Jek Chuey1 and Prachin
Buri2) on textural properties of fresh rice noodles. The comparison between qualities of noodles
made from rice flour and noodles made from rice starch was studied. Gelatinization temperature and
pasting properties of Phisanulok2 was the lowest among samples. Fresh rice noodles made from
Prachin Buri2 starch gave the highest firmness, tensile strength and %elongation, while Pitsanulok2
gave the lowest values. Fresh rice flour noodles provided lower firmness, tensile strength and
% elongation than fresh rice starch noodles, except rice flour noodles from Phitsanulok2 which had
higher tensile strength and % elongation than rice starch noodles. It could be concluded that fresh
rice noodles qualities depended mainly on the properties of rice starch which was the main
composition in rice noodles. However, the presence of other compositions decreased firmness and
elongation of rice noodles.
Key words: rice noodles, rice cultivars, texture, starch, flour
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อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดทีม่ ีต่อความสนใจทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
สําหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย
Effect of Inner Circle on the Intention to Buy Facial Care Products for Men
of Generation Y Metrosexual Consumers
ศิรประภา ผ่องบุรุษ1* วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์1 และ อัจฉรา เกษสุวรรณ1
Siraprapha Phongburoose1* Watcharaphong Leartsurawat1 and Ajchara Kessuvan1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายในกลุ่มผูช้ ายยุค
ใหม่เจเนอเรชันวาย โดยพิ จารณาอิทธิ พลของบุคคลในวงสังคมใกล้ชิด (Inner circle) บุคคลในวงสังคมทั่วไป
(Outer circle) ปั จจัยด้านทัศนคติของกลุ่มผูช้ ายยุคใหม่ (Metrosexual) และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ข้อคิดเห็นของบุคคลในวงสังคมใกล้ชิดระหว่างการตัดสินใจเลือกซือ้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความสนใจที่จะซือ้ ในขณะที่ปัจจัยจากบุคคลในวงสังคมทั่วไปไม่มีอิทธิพล ปั จจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวก ได้แก่ การให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของตน การทําให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ประโยชน์
ตามที่ระบุ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ส่วนปั จจัยระดับราคาที่สามารถ
ซือ้ ได้ มีความสัมพันธ์ผกผันกับความสนใจที่จะซือ้ ผลการวิจยั นีส้ ามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย ซึง่ เป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมายที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวและมีศกั ยภาพในการซือ้ สูง

ABSTRACT
This research investigates factors that influence intention to buy facial care products for men
of generation Y metrosexual consumers by considering inner circle, outer circle, personal attitudes
and marketing mix. In-depth interviews were conducted and tasted by multiple regression analysis
using data collected from questionnaires. The finding results revealed that there was a relationship
between comments from inner circle and the intention to buy while outer circle had no relationship.
Other factors that affect intention to buy are self-image conscious, keeping good look, effectiveness
of product, reasonable price and brand image. However, affordable price factor has an inverse
relationship. This study can be used as a guideline to develop appropriate marketing strategies for
the distinct characteristics generation Y metrosexual consumers who are high potential target group.
Key words: social circle, inner circle, intention to buy, metrosexual, facial care products for men
* Corresponding author; e-mail address: siraprapha.pho@ku.th
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Impact of Sodium Chloride and Citric Acid Dipping on Changes in Quality of Young Aromatic Coconut
Dyah Sekar Alamanda1 and Wannee Jirapakkul1,2*

ABSTRACT

Young aromatic coconut is one of Thailand’s biggest export commodities characterized by
sweet and pleasant aroma of coconut water. Industrial practices of trimming coconut husk lead to
faster deterioration. In this study, the use of 15% sodium chloride and 20% citric acid (SA) as a
dipping solution followed by 8-week storage was examined and compared with commercially use of
potassium metabisulfite (KMS). SA treatment could maintain the quality of aromatic coconut water
during 8-week storage, comparable with KMS. The result showed that physicochemical qualities (pH,
titratable acidity, and total soluble solid) were not affected by different dipping treatments whereas
KMS could inhibit browning of coconut husk better than SA. SA treatment was observed to reduce
microbial contamination higher initially. In terms of volatile compound profile, dipping treatments did
not affect the volatile profile upon dipping. Major compounds for fresh coconut water are 1-butanol
and 2-ethyl-1-hexanol. An increasing amount of aldehydes, ethyl esters and lactones was observed in
stored samples. Stored coconut water was characterized by acetoin, ethyl octanoate, benzaldehyde,
δ-decalactone, δ-octalactone and lauric acid. Principle Component Analysis (PCA) resulted in that
samples before and after 4-week storage showed similar volatile profile and distinguished with
samples after 8-week storage.

Key words: aromatic coconut, coconut water, dipping solution, sodium chloride, volatile compounds
* Corresponding author; e-mail address: wannee.ch@ku.ac.th
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การลดกากและตะกอนในนํ้าสมุนไพรขิงด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวมตะกอนไคโตซาน
Reducing Sediment in Ginger Juice with Hydrocyclone Technology and Chitosan Flocculant
พิชัย สร้อยสน1* และ วิยงค์ กังวานศุภมงคล1
Pichai Soison1* and Wiyong Kangwansupamonkon1

บทคัดย่อ

ปั ญหาหนึ่งที่มกั พบในผลิตภัณฑ์นาํ้ สมุนไพรขิงบรรจุขวด คือการมีกากและตะกอนนอนก้นขวด ซึง่ ทําให้
ผลิตภัณฑ์ดูไม่น่าบริโภค ถึงแม้การเจือจางด้วยนํา้ จะเป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเจือจางปริมาณตะกอนได้ แต่นาํ้
สมุนไพรที่ได้จะขาดกลิ่นรสขิงอันลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีผบู้ ริโภคต้องการ ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงได้พฒ
ั นากระบวนการแยก
กากและตะกอนของนํา้ สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวมตะกอนไคโตซาน ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีท่ี
มีประสิทธิ ภาพในการแยกตะกอนขิ งออกจากนํา้ ขิง และสามารถคงกลิ่นรสของนํา้ ขิ งไว้ได้ โดยในการวิจัยนี ไ้ ด้
พัฒนากระบวนการต้นแบบสําหรับแยกตะกอนในนํา้ ขิง โดยระบบประกอบด้วย 1) ชุดเติมไคโตซาน ซึง่ ใช้เป็ นสาร
รวมตะกอนก่ อนเข้าไฮโดรไซโคลน เพื่ อให้ตะกอนมี ขนาดใหญ่ ขึน้ ซึ่งจะช่ วยให้ก ารแยกด้วยไฮโดรไซโคลนมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ 2) ชุดไฮโดรไซโคลน และ 3) ชุดดักตะกอน ซึง่ ผลการทดลองพบว่าไฮโดรไซโคลนที่มีขนาดเส้น
ผ่ านศูน ย์กลาง 10 มิ ลลิ เมตร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแยกตะกอนขิ งได้ดี ก ว่าไฮโดรไซโคลนที่ มี ขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 30 มิ ลลิเมตร โดยใช้ไคโตซานที่ ความเข้มข้น 100 มิ ลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไฮโดรไซโคลนขนาด 10
มิ ลลิ เมตร สามารถลดกากและตะกอนในนํา้ ขิ งได้มากถึง 96% โดยนํา้ ขิ งมี ปริมาณของแข็ ง (Total solid, TS)
ลดลงจาก 380±50 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร เหลื อ 15±1 มิ ล ลิ ก รัมต่ อลิ ต ร และมี ค่ าความขุ่ น (Turbidity) ลดลงจาก
834.5±30 เหลือ 83.6±1.2 NTU นอกจากนีน้ าํ้ ขิงที่ได้ยงั คงชูกลิ่นรสขิงเข้มข้น จากผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าการ
ใช้ไฮโดรไซโคลนร่วมกับการใช้สารช่วยรวมตะกอนเป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแยกตะกอนในนํา้ สมุนไพรและ
คงรักษากลิ่นรสของวัตถุดิบเอาไว้ได้

ABSTRACT

One of the problems that is often found in bottled ginger herbal drinks is that there is residue
and sediment existing in the bottle which makes the products look unappetizing. Even though water
dilution is a method which helps dilute the sediment, the herbal juice will lack the ginger flavor which
is the product characteristics expected by the consumers. Therefore, the research team had
developed the process of separation and sedimentation of herbal water with hydrocyclone
technology together with chitosan flocculant which is an effective technology for separating ginger
sludge from ginger juice with an ability to preserve the flavor of the ginger juice. In this research, a
prototype process was developed for the separation of ginger sludge separation, of which its system
consisted of1) chitosan filling set as a sediment collector before entering into the Hydrocyclone in
order to increase sediment size which helps the separation with higher efficiency 2) hydrocyclone set
and 3) sediment trap set. The results showed that the hydrocyclone with a diameter of 10 mm. was
more effective in separating ginger sediment than the diameter of 30 mm. The use of Chitosan at a
concentration of 100 mg. per liter combined with the 10-millimeter hydrocyclone, the ginger sludge
and sediment could reduce by up to 96%, with total solid (TS) reduced from 380±50 to 15±1.mg. per
liter while the Turbidity reduced from 834.5±30 to 83.6±1.2 NTU.Furthermore, it was found that the
ginger juice still remained a strong ginger flavor. The results of this research show that the
implementation of hydrocyclone combined with the sediment collector is an effective method for
separating sediment in herbal drinks and preserving the flavor of the raw materials.
Key words: hydrocyclone, rhizome, sediment, chitosan, ginger drink
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Immunomodulatory Activities of Extracted Okra Mucilage (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)
in THP-1 Macrophage Cell Model
Soranan Tieobut1,2, Ladda Sangduean Wattannasiritham3 and Wasaporn Chanput1,2*

ABSTRACT
The aim of this study was to examine immune modulating activities of okra mucilage digested
fluid (OMD) on THP-1 macrophages. Moisture and chemical compositions (protein, pectin and total
phenolic compounds) of okra mucilage ( OM) isolated from steamed okra pods ( Abelmoschus
esculentus (L.) Moench), was determined. Pectin, as the main component of okra mucilage, was
found at a concentration of 172.73 g/kg (dry basis) in OM. After passing the OM through a simulated
in vitro digestive system, the molecular weight of polysaccharide remained similar to that of before
digestion, indicating the character of indigestible polysaccharide. After stimulating THP-1
macrophages with OMD, pro-inflammatory cytokine genes; IL-1β, IL-8 and TNF-α, were up-regulated.
Phagocytosis of fluorescently-labelled polysaccharide in OMD was observed after 0.5 h of incubation.
Our finding suggested that okra mucilage had an ability to stimulate the immune system through
macrophage activation.

Key words: okra mucilage, polysaccharide, In vitro digestion, immunomodulatory activity, THP-1 Macrophage
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ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ต่ อเนือ้ สัมผัสและลักษณะทางประสาท
สัมผัสในผลิตภัณฑ์ เยลลี่กระเจี๊ยบพร้ อมดื่ม
Effect of Carrageenan Konjac Glucomannan and Locust Bean Gum on Texture and Sensory
Characteristics of Roselle Jelly Drink
วรลักษณ์ แสงธาราทิพย์ 1 อนุวตั ร แจ้ งชัด1* และ กมลวรรณ แจ้ งชัด1
Woraluk Saengtaratip1, Anuvat Jangchud1* and Kamolwan Jangchud1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี เ้ ป็ นการพัฒนาเนือ้ สัมผัสของเยลลี่กระเจี๊ยบพร้ อมดื่มที่ มีส่วนผสมจากเมือกกระเจี๊ยบเขียว
และวุ้นเมล็ดแมงลัก (เมือกผสม) โดยใช้ คาราจีแนน กลูโคแมนแนนจากผงบุก และโลคัสบีนกัม พบว่า เมือกผสม
มีผลต่อความแข็ง โดยมีค่าความแข็งสูงกว่าสิ่งทดลองที่ไม่เติมเมือกผสมที่ระดับคาราจีแนนเดียวกัน (p<0.05)
สิ่งทดลองที่ใช้ เมือกผสมร่ วมกับคาราจีแนน ร้ อยละ 0.25 ของนํา้ หนักสูตร ได้ รับคะแนนความชอบโดยรวมและ
ความชอบด้ านเนื ้อสัมผัสมากที่สดุ เมื่อเทียบกับการใช้ ร่วมกับคาราจีแนน ร้ อยละ 0.0 และ 0.5 จากการทดสอบ
ความพอดี (JAR) ค่า Net score แสดงให้ เห็นว่าควรพัฒนาเนื ้อสัมผัสให้ มีความแน่นเนื ้อเพิ่มขึ ้น การวิจยั ต่อมา
พบว่า การใช้ คาราจีแนนร่ วมกับกลูโคแมนแนน (1:1) ร้ อยละ 0.25 ของนํา้ หนักสูตรเหมาะสมที่สดุ ผลิตภัณฑ์
สุดท้ ายมีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงั ้ หมด ค่าความเป็ นกรดด่าง และค่าความแข็ง เท่ากับ 13.10 องศาบริ กซ์
2.93 และ 82.14 กรัม ตามลําดับ และมีคะแนนความชอบโดยรวมที่ระดับ 7 (ชอบปานกลาง)

ABSTRACT

This research aims to develop the texture of roselle jelly drink with okra mucilage and basil
seed mucilage (mixed mucilage) by carrageenan, konjac glucomannan, and locus bean gum. Result
showed that the mixed mucilage made the hardness higher than that of without mixed mucilage at the
same carrageenan level (p<0.05). Mixed mucilage with Carrageenan 0.25% (w/w) had the highest
overall liking score and texture liking score than with Carrageenan 0% and 0.5% (w/w). Net score by
Just about right test (JAR) showed that the firmness of texture should be increased to increase liking
score. Next study showed that the suitable formulation was the combination of carrageenan with
glucomannan (1:1) 0.25% (w/w). Total soluble solid, pH, and hardness of finished product were 13.10
°Brix, 2.93 and 82.14 g, respectively. The overall liking score was rated at 7 (moderately like).

Key words: roselle jelly drink, texture, sensory characteristics
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การพัฒนาเค้ กสปั นจ์ ลดแคลอรี่ เพื่อสุขภาพ ด้ วยแป้ งมันม่ วงและอินูลิน
Development of Healthy Reduced-calorie Sponge Cake with Purple Sweet Potato Flour and Inulin
ชัญญา สิทธิอาํ นวย1 และ เสาวณีย์ เลิศวรสิริกลุ 1*
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บทคัดย่ อ

ในประเทศไทย ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เค้ กชนิดต่างๆ ในท้ องตลาดมักให้ พลังงานสูง ไขมันสูง และคุณค่าทาง
โภชนาการตํ่า งานวิจัยนี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ เค้ กสปั นจ์ ลดพลังงานและลดไขมัน เพื่ อเป็ น
ทางเลื อกหนึ่งสํ าหรั บ ผู้บ ริ โภคที่ ใส่ใจสุข ภาพ โดยการใช้ แป้ งมัน ม่วงทดแทนแป้ งเค้ ก บางส่วน และใช้ อินูลิ น
ทดแทนนํา้ มันและนํา้ ตาลในเค้ กสปั นจ์ โดยผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เค้ กสปั นจ์ ลดพลังงานเพื่อสุขภาพนีพ้ บว่า
เมื่อทดแทนอินูลินในปริ มาณที่มากขึ ้นส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีไขมันและนํ ้าตาลลดลง เส้ นใยอาหารมากขึ ้น ผลจาก
การทดแทนแป้งเค้ กด้ วยแป้งมันม่วงซึง่ ให้ พลังงานตํ่ากว่าแป้งเค้ ก ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์เค้ กสปั นจ์มีพลังงานลดลง
อย่างเห็นได้ ชดั ซึง่ สูตรที่พฒ
ั นาได้ นีส้ ามารถทดแทนแป้งเค้ กด้ วยแป้งมันม่วงได้ มากถึงร้ อยละ 50 และสามารถ
ใช้ อินูลินทดแทนไขมันและนํ ้าตาลได้ ร้อยละ 40 และร้ อยละ 20 ตามลําดับ ซึง่ สามารถลดพลังงานไปได้ ร้อยละ
29.18 จากสู ต รปกติ และจากการทดสอบความชอบของผู้ บริ โภคด้ ว ยวิ ธี 9-pointed hedonic scale test
ผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาได้ คะแนนความชอบโดยรวมจากผู้ทดสอบเท่ากับ 6.8 ซึง่ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติจากคะแนนของเค้ กสปั นจ์สตู รพื ้นฐานนัยสําคัญ (p>0.05).

ABSTRACT

In Thailand, presently cake products in the market have high calories, high fat and low
nutritional values. The objective of this research was to develop a sponge cake with reduced calorie
and reduced oil to be an alternative product for health conscious consumers by using purple sweet
potato flour to partially substitute cake flour and using inulin to substitute oil and sugar in the sponge
cake. The results showed that when using higher inulin, the product had lower oil and sugar contents
and had higher fiber content. The results from partially substituting cake flour with purple sweet
potato flour which had lower calories than cake flour showed that the product had obviously lower
calories. The developed formula could substitute 50% of cake flour with purple sweet potato flour and
could substitute 40% of fat and 20% of sugar with inulin. The developed formula could reduce the
amount of calories for 29.18% from basic formula. From the 9-pointed hedonic scale test, the overall
liking score of the developed product was 6.8 that was not significantly different from the overall liking
score of the basic formula (p>0.05).
Key words: sponge cake, inulin, purple sweet potato, reduced calorie
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ศักยภาพของเปลือกกล้ วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้ วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง
A Potentiality of Banana Peel on Cholesterol-Lowering Agent and Pigments Production
Under Solid State Fermentation
ลลิตา คชารัตน์ 1,2 ประภัสสร รักถาวร2* วราภา มหากาญจนกุล1 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ2 และ เกสรี กลิน่ สุคนธ์2
Lalita Khacharat1,2, Prapassorn Rugthaworn2*, Warapa Mahakarnchnakul1, Udomlak Sukatta2 and Ketsaree Klinsukhon2

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมดในเปลื
้
อกกล้ วย และใช้ เป็ นซับสเตรตใน
การเพาะเลีย้ งเชื อ้ ราโมแนสคัส เพื่ อผลิตสารสีและสารโลวาสแตตินที่ ป ลอดภัยจากสารพิ ษซิตริ นิน จากการ
วิเคราะห์ปริ มาณสาร ฟี นอลิกทังหมดและสารฟลาโวนอยด์
้
ในเปลือกกล้ วย 2 ชนิด ได้ แก่ กล้ วยนํ ้าว้ า และกล้ วย
หอมทอง และระยะการสุก 2 ระดับ ได้ แก่ ดิบ และสุก พบว่า เปลือกกล้ วยหอมทองดิบมีปริ มาณสารฟี นอลิก
ทัง้ หมดและสารฟลาโวนอยด์ สูงสุด จากการศึกษาปั จจัยในกระบวนการหมักแบบแข็งด้ วยเชือ้ รา Monascus
purpureus ที่ส่งผลต่อการผลิตสารโลวาสแตติน สารสี และสารพิษซิตริ นินซึง่ ประกอบด้ วยระยะเวลาในการบ่ม
และระยะสุกของเปลือกกล้ วยหอมทอง พบว่า การใช้ เปลือกกล้ วยหอมทองสุกเป็ นซับสเตรต และทําการบ่มเป็ น
ระยะเวลา 32 วัน สามารถผลิตสารโลวาสแตตินได้ สูงสุด เท่ากับ 861.91 ไมโครกรั มต่อกรั มนํ า้ หนักแห้ ง และ
ตรวจไม่พบสารซิตริ นิน ในขณะที่การผลิตสารสีสูงสุดที่ค่าความเข้ มสีที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร เท่ากับ
414.67 Unit/ g DW และที่ ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร เท่ากับ 319.81 Unit/ g DW ได้ จากการหมักเปลือก
กล้ วยหอมทองดิบด้ วยกระบวนการหมักแบบแข็ง เป็ นระยะเวลา 28 วัน จากการทดลอง พบว่า เปลือกกล้ วยหอม
ทองสามารถใช้ เป็ นซับสเตรตในการหมักเชือ้ รา M. purpureus เพื่อผลิตสี และสารโลวาสแตตินเพื่อนําไปใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

ABSTRACT

The aim of this study was to determine total phenolics and flavonoids content from banana
peels and to use it as substrate for lovastatin and pigments production with minimum citrinin content.
As a result of determination of total phenolics and flavonoids content in 2 varieties: Kluai Nam Wa
(NW) and Kluai Hom Thong (HT) banana peel and 2 stages of harvest: mature green and overripe
showed that mature green HT banana peel contained the highest content of total phenolics and
flavonoids. In this study, solid state fermentation (SSF) factors including incubation time and ripeness
stages of HT banana peel on lovastatin, pigments and citrinin production by Monascus purpureus
were investigated. The result showed that using overripe HT banana peel as a fermentation substrate
under incubation for 32 days presented the highest lovastatin content of 861.91 µg/g and citrinin was
not found. The maximum yields of pigments at OD500 and OD440 produced from 28 days SSF of mature
green HT banana peel by M. purpureus were 414.67 and 319.81 Unit/ g DW, respectively. HT
banana peel can be used as substrate for the production of lovastatin and pigments by M. purpureus
under SSF. Lovastatin and pigments can be used as active ingredient in food products.
Key words: banana peel, Monascus, pigments, lovastatin
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เพื่อใช้ ในผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอาง
Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Properties of Extract from Rambutan Peels
(Nephelium lappaceum L.) for Cosmetic Products
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาการสกัดสารกลุ่มเอลลาจิ แ ทนนิ นจากเปลือกเงาะ โดยวิเคราะห์
คุณสมบัติการต้ านอนุมลู อิสระ ต้ านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการยับยังการสร้
้
างเมลานิน จากการศึกษาการสกัดทัง้
3 ขันตอนต่
้
อเนื่องกัน ได้ แก่ การสกัดด้ วยซอกเลต (RP1) จากนันสกั
้ ดแยกส่วนด้ วยเอทิลอะซิเตท (RP2) และต่อ
ด้ วยการแยกด้ วยคอลัมน์ โครมาโทกราฟี (RP3) ผลการทดลองพบว่า RP2 และ RP3 พบสารกลุ่มเอลลาจิแทน
นินปริ มาณสูง โดย RP3 พบปริ มาณสูงที่สดุ ประกอบด้ วย สารคอริ ลาจิน ในปริ มาณ 108.92 mg/g สารเจอรานีน
ในปริ มาณ 248.65 mg/g และกรดเอลลาจิก 14.66 mg/g เมื่อทดสอบคุณ สมบัติการต้ านอนุมูลอิสระ ผลการ
ทดลองพบว่า RP2 และ RP3 มีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระได้ สงู ส่วนสารสกัด RP2 มีคณ
ุ สมบัติในการ
ยับยังเอนไซม์
้
ไทโรซิเนสที่ทดสอบในหลอดทดลอง และยับยัง้ การสร้ างเมลานิ นได้ ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
2.45 mg/ml และร้ อยละการยับ ยัง้ การสร้ างเมลานิ น เท่ ากับ 5.26% ที่ ความเข้ ม ข้ น 0.01 mg/ml ผลจากการ
ทดลองทัง้ หมดพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะมีศักยภาพในการนํ ามาพัฒ นาเป็ นสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพใน
เครื่ องสําอาง

ABSTRACT

This research aimed to study the extraction of ellagictanin as bioactive compounds from
rambutan peel. The extracts were evaluated for their antioxidant activities, anti-tyrosinase and
inhibiting melanin activities. Extraction method consists of 3 steps, soxhlet extraction (RP1), partition
with ethyl acetate (RP2) and isolation by column chromatography (RP3). The chemical components of
RP2 and RP3 extracts showed high ellagitannins, especially RP3 extract had the highest content of
ellagitannins, which consists of corilagin 108.92 mg/g, geraniin 248.65 mg/g and ellagic acid 14.66
mg/ml. The results showed that RP2 and RP3 extracts had extremely high antioxidant activities. In
addition, RP2 had high tyrosinase inhibitory activities with IC50 2.45 mg/ml and had high level
inhibitory activity against melanin synthesis in B16F10 melanoma cells, 5.26% at concentration 0.01
mg/ml. The results from the experiment confirmed that rambutan peel extracts could be applied as
bioactive ingredient in cosmetic products.
Key words: ellagitannins, rambutan peel, antioxidant activity, tyrosinase inhibition activity, bioactive ingredient
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Analysis of Activity-Based Costing for Silk Products: A Case Study of Khumma-U
Community Enterprise
ณุกานดา เชิดชูธีรกุล1 อภิชญา ลีลาวณิชกุล1* และ กรทิพย์ วัชรปั ญญาวงศ์ เตชะเมธีกลุ 2
Nukanda Choedchuthirakun1, Apichaya Lilavanichakul1* and Korntip Watcharapanyawong Techamatheekul2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาต้ นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากไหมของวิสาหกิจชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
ใบหม่อ น และผ้ าไหม โดยวิ ธีระบบต้ น ทุน ฐานกิ จกรรม เพื่ อให้ ท ราบถึงต้ น ทุน ต่อหน่ วยของผลิ ต ภัณ ฑ์ และ
สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการผลิตว่ามีกิจกรรมใดบ้ างที่ก่อให้ เกิดมูลค่าโดยเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมคึมมะอุ จังหวัดนครราชสีมา เป็ นกรณี ศกึ ษา โดยผลที่ได้ จากการศึกษา
ต้ นทุนของใบหม่อนพบว่า ใบหม่อนมีต้นทุนต่อหน่วย 4.30 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้ นทุนของกิจกรรมการขนส่งมี
สัดส่วนมากที่สดุ 63.21% รองลงมาคือ กิจกรรมเก็บเกี่ยว 28.23% กิจกรรมเตรี ยมดิน 4.67% และกิจกรรมรดนํ ้า
3.90% ตามลําดับ ส่วนต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมีต้นทุนต่อหน่วย 694 บาทต่อเมตร โดยกิจกรรมฟอกและ
ย้ อมสีเส้ นไหมมีต้นทุนกิจกรรมสูงที่สดุ คิดเป็ น 22.83% กิจกรรมรองลงมาคือ กิจกรรมเลี ้ยงหนอนไหม คิดเป็ น
22.42% กิจกรรมทอผ้ าไหม คิดเป็ น 21.36% และกิจกรรมปลูกหม่อน คิดเป็ น 20.66% ตามลําดับ ผลการวิจัย
พบว่า การผลิตของผลิตภัณฑ์ จากไหมของวิสาหกิจชุมชนมีต้นทุนด้ านแรงงานมากกว่าด้ านอื่น ๆ ดังนัน้ การมี
เครื่ อ งจัก รหรื อนวัต กรรมมาใช้ เพื่ อ พัฒ นากระบวนการผลิ ต อาจจะทํ าให้ ล ดต้ น ทุน และช่ วยเพิ่ ม มูล ค่าให้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์จากไหมได้ มากขึ ้น

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the production cost of mulberry leaves and silk for
a community enterprise by using the activity-based costing method in order to define the cost per unit
and to determine value added activities. Khumma U community enterprise in Nakhon Ratchasima
province is selected for this study. Findings shown that the cost per unit of mulberry leaves is about
4.30 baht/kg. It is found that the highest activity cost is transporting at 63.21%, followed by harvesting
at 28.23%, preparing the soil at 4.67% and watering at 3.90% respectively. The results of silk product
are that the total cost per unit of silk is about 694 baht/meter. The highest activity cost is bleaching
and dyeing 22.83%, followed by rearing of silk worm at 22.42%, silk weaving at 21.36%, and mulberry
cultivating at 20.66%. Overall outcome suggests that mulberry leaves and silk production of
community enterprise mainly relies on the labor cost more than other activity costs. Thus, the
implementation of machines or innovation to develop the silk production will help the community to
reduce the production cost and to add value to the silk products.
Key words: silk, costs, mulberry leaves, activity-based costing, community enterprise
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และฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์ แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่ วงหาวมะนาวโห่ และพลับ
Effects of in vitro Simulated Gastrointestinal Digestion on the Antioxidant and α-Glucosidase Inhibitory
Activities from a Mixed Extract of Carissa carandas Linn. and Diospyros kaki L.
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Ketsaree Klinsukhon1, Udomlak Sukatta1*, Prapasson Rukthaworn1, Lalita Khacharat1, Surisa Sakayaroj1,
Thipaporn Thongkum1 and Natthaporn Presunthiah1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี ้ศึกษาผลของสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารของสารสกัดผสมระหว่างมะม่วงหาว
มะนาวโห่ Carissa carandas Linn. และพลับ Diospyros kaki L. ต่อปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมด
้
ต่อความสามารถใน
์
การต้ านออกซิเดชันด้ วยวิธี (DPPH และ FRAP) และฤทธิยบั ยังเอนไซม์
้
แอลฟากลูโคซิเดส พบว่าสารสกัดผสมหลังผ่าน
สภาวะจําลองการย่อยในกระเพาะอาหารมีปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมดสู
้
งกว่าสารสกัดผสมก่อนผ่านการย่อย และหลัง
ผ่านการย่อยในในลําไส้ (20.82±0.90, 16.65±0.32 และ 15.56±0.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด)
ตามลําดับ สารสกัดผสมก่อนผ่านการย่อย มีความสามารถในการต้ านออกซิเดชันด้ วยวิธี DPPH ดีกว่าสารสกัดผสมที่
ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร และในลําไส้ โดยมี ค่า IC50 = 0.14±0.00, 0.17±0.00 และ 0.22±0.01 มิ ล ลิก รั ม ต่อ
มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งให้ ผลเช่นเดียวกับความสามารถในการต้ านออกซิเดชันที่ทดสอบโดยวิธี FRAP โดยมีค่า FRAP
เท่ า กับ 374.83±10.23, 337.58±7.06 และ 141.32±0.53 ไมโครโมลของเฟอรั ส (II) ต่ อ กรั ม สารสกั ด ตามลํ า ดับ
นอกจากนี ้ยังพบว่าสารสกัดก่อนผ่านการย่อยมีฤทธิ์ยบั ยังเอนไซม์
้
แอลฟากลูโคซิเดสดีที่สดุ โดยให้ คา่ IC50 = 27.51±0.52
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการทดลองพบว่าสภาวะจําลองระบบการย่อยอาหารมีผลต่อการลดลงของปริ มาณสารสําคัญ
และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผสม

ABSTRACT

The aim of this research was to evaluate the effect of in vitro simulated gastrointestinal digestion of
mixed extract of Karanda (Carissa carandas Linn.) and Persimmon fruits (Diospyros kaki L..) on total
phenolic content, antioxidant activities (DPPH and FRAP assay) and α-glucosidase inhibitory activity. It was
found that in vitro gastric digestion of a mixed extract contained higher total phenolic content than predigestion and intestinal digestion of a mixed extract (20.82±0.90, 16.65±0.32 and 15.56±0.43 mg GAE/g
extract) , respectively. Mixed extract showed the highest DPPH radical scavenging activity followed by
gastric digestion and intestinal digestion of a mixed extract, by giving the IC50 values of 0.14±0.00, 0.17±0.00
and 0.22±0.01 mg/ml, respectively. These 3 samples showed the same trend of antioxidant activity in FRAP
assay by giving FRAP values of 374.83±10.23, 337.58±7.06 and 141.32±0.53 µmol of Fe (II)/g extract,
respectively. In addition, it was found that pre-digestion of a mixed extract had the highest α-glucosidase
inhibitiory activity by giving IC5 0 value of 2 7 .5 1 ±0 .5 2 mg/ml. The results indicated that in vitro simulated
gastrointestinal digestion significantly affected the quantity and activity of bioactive compounds of mixed
extract.
Key words: Carissa carandas Linn. extract, Diospyros kaki L. extract, gastrointestinal digestion, antioxidant, DPPH assay, FRAP assay, α-Glucosidase
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การปนเปื ้ อนโอคราทอกซินเอในธัญพืช
Occurrence of Ochratoxin A in Cereal
ฐิตาภรณ์ รัดริน1* อดิศร เจตนะจิตร1 รัชนี รักษ์ สตั ยานันท์1 กนกวรรณ พลฉิม1 และ ทวีศกั ดิ์ ทองงามดี1
Thitaporn Rutrin1*, Adisorn Jettanajit1, Ratchanee Ragsattayanan1,
Kanokwan Ponchim1 and Taweesak Tongngamdee1

บทคัดย่ อ
โอคราทอกซินเอเป็ นสารพิษจากเชื ้อราและถูกจัดเป็ นสารก่อให้ เกิดมะเร็ งในมนุษย์ดงั นัน้ การปนเปื อ้ น
ของโอคราทอกซิน เอในธัญ พื ชจึงทํ าให้ เกิ ดปั ญ หาสุขภาพแก่ ผ้ ูบ ริ โภคและผลเสีย ทางเศรษฐกิ จ งานวิจัย นี ม้ ี
จุดประสงค์เพื่ อสํารวจข้ อมูลการปนเปื อ้ นของโอคราทอกซินเอในธัญพื ชของประเทศไทย โดยใช้ วิธีตรวจสอบ
ปริ ม าณโอคราทอกซิน เอดัด แปลงจากวิธี มาตรฐาน AOAC (2016) 2000.03 ใช้ เทคนิ ค High Performance
Liquid Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HPLC-HRMS) จากการตรวจสอบปริ มาณ
โอคราทอกซินเอในธัญพืชจากสินค้ าในประเทศและสินค้ านําเข้ า จํานวน 231 ตัวอย่างในระหว่างปี 2559-2561
พบการปนเปื อ้ นโอคราทอกซินเอทังหมด
้
13 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 5.6) และมีจํานวน 4 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 1.7) ที่มี
ปริ มาณโอคราทอกซินเอเกิ นมาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรั มต่อกิ โลกรั ม) ได้ แก่ จมูกข้ าว 2 ตัวอย่ าง
(13.39 และ 44.96 ไมโครกรั มต่อกิโลกรั ม)ข้ าวกล้ อง 1 ตัวอย่าง (7.10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรั ม) และข้ าวสาลี 1
ตัวอย่าง (5.78 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

ABSTRACT

Ochratoxin A is mycotoxin and classified as carcinogen. Therefore, contamination of
ochratoxin A in cereals causes consumer health issues and loss of economy. The objective of this
study was to investigate the occurrence and levels of ochratoxin A in cereals of Thailand. The
ochratoxin A analysis using high performance liquid chromatography - high resolution mass
spectrometry (HPLC-HRMS) was modified from AOAC (2016) 2000.03. Two hundred and thirty one
samples domestic products and import products between year 2016 - 2018 were analyzed for
ochratoxin A. It was found that 13 samples (5.6%) contaminated with ochratoxin A and 4 samples
(1.7%) exceeded maximum limit of the European Union (>5 g/kg), which were 2 samples of rice germ
(13.39 and 44.96 µg/kg), 1 sample of brown rice (7.10 µg/kg) and 1 sample of wheat (5.78 µg/kg).

Key words: ochratoxin A, cereal, HPLC-HRMS
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ศักยภาพของสารสกัดเปลือกผลไม้ ไทยเพื่อการสังเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว
A Potential of Thai Fruit Peel Extracts for Green Synthesis of ZnO Nanoparticles
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บทคัดย่ อ

จากการศึก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสารสกัด เปลื อกผลไม้ ไ ทย จํานวน 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ มัง คุด ลําไย
มะม่ว งเขี ย วเสวยสุก และพัน ธุ์ ท ะวาย กล้ ว ย และลิ น้ จี่ เ พื ่ อ สัง เคราะห์ อ นุภ าคนาโนซิ ง ค์ อ อกไซด์ ด้ ว ย
กระบวนการชี ว สัง เคราะห์ โดยตรวจวัด จากค่า การดูด กลื น แสงที ่ ค วามยาวคลื ่ น 365 นาโนเมตร
(Abs 365) พบว่า สารสกัด เปลื อ กลิ น้ จี่ มี ศัก ยภาพในการสัง เคราะห์ อนุภ าคนาโนซิ ง ค์ อ อกไซด์ สูง ที่ สุด โดย
มี ค ่า การดูด กลื น แสงสูง ถึง 4.17 นาโนเมตร และเมื ่ อ ศึก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การสัง เคราะห์
อนุภ าคนาโนซิ ง ค์ อ อกไซด์ เช่ น ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายซิ ง ค์ อ ะซิ เ ตต Zn(CH 3 COO)2.2H 2O (5, 10,
20, 30, 40, 50 มิ ล ลิ โ มล) ความเข้ ม ข้ น ของสารสกัด เปลื อ กผลไม้ ค วามเข้ ม ข้ น ร้ อยละ1, 5, 10, 15, 20
โดยนํ ้าหนัก ต่อ ปริ ม าตร และความเป็ น กรด-ด่า งของสารละลาย (pH 3.0, 7.0 ,9.0, 12, 14) พบว่า สาร
สกัด จากเปลื อ กลิ น้ จี่ จ ะสัง เคราะห์ อ นุภ าคซิ ง ค์ อ อกไซด์ ไ ด้ ส ูง ที่ ส ุด เมื่ อ สัง เคราะห์ โ ดยใช้ ส ารสกัด ความ
เข้ ม ข้ น ร้ อยละ 10 เติ ม ลงสารละลายซิ ง ค์ อ ะซิ เ ตตความเข้ ม ข้ น 30 มิ ล ลิ โ มลที่ มี ค่า ความเป็ น กรดด่า ง 9
และบ่ มเป็ น เวลา 2 ชั่วโมง ที่ อุณ หภูมิ 90 องศาเซลเซี ย ส

ABSTRACT

This research was to study the utilization of 6 Thai fruit peel extracts for the synthesis of zinc
oxide nanoparticles (ZnO NPs) including mangosteen, longan, mango (khiew sawoey), mango
(thaway), banana and lychee. The ability of Thai fruit peel extracts on ZnO NPs biosynthesis was
detected from the absorbance value at wavelength 365 nm (Abs3 6 5 ) . These study indicated that
lychee peel extract gave the high tendency to synthesize ZnO NPs which exhibited the sharpest
absorbance peak at 365 nm [(Abs365) 4.17 nm]. Different parameters were optimized for synthesizing
ZnO NPs including zinc acetate concentration (5, 10, 20, 30, 40, 50 mM), plant extract concentrations
(1, 5, 10, 15, 20 % w/v) and pH of the zinc solution (pH 3.0, 7.0, 9.0, 12, 14). The results revealed that
the highest ZnO NPs synthesis was achieved by using 10% lychee peel extract added to 30 mM zinc
acetate solution at pH 9.0 by 2 hours of incubation at 90oC.
Key words: zinc oxide nanoparticles, biosynthesis, fruit peel extracts
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Characteristics of Baked Spinach with Cheese after Treated by High Pressure Processing
Chutima Mattar1, Wannasawat Ratphitagsanti1* and Phunsiri Suthiluk2

ABSTRACT
High pressure processing (HPP) can be used as a post-lethality treatment to prevent cross
contamination of ready-to-eat (RTE) food, while maintaining product quality. Although HPP can
preserve heat sensitive compounds, certain changes can occur, especially on high molecular weight
molecules (lipid, protein and carbohydrate). The objective of this study was to determine physical,
chemical and microbiological qualities of baked spinach with cheese after treated by HPP at various
conditions. Commercial baked spinach with cheese was compared with HPP treated samples (400,
500 and 600 MPa for 10 min). The net color difference value (∆E*) was not significantly different
between HPP treated and untreated samples in cheese and cream layers (p>0.05). Spinach layer
showed differences of ∆E* resulting from a decrease in L* (lightness) value. pH of HPP-treated
samples remained unchanged, while water activity (aw) slightly changed (p≤0.05). Texture was
analyzed by penetration mode. Changes on textural properties of HPP-treated samples were minorly
observed in firmness but not in adhesiveness. Microbial analyses of commercial baked spinach with
cheese were approximately 2.1±0.2, 1.3±0.0, 1.2±0.3 and <1.0 log CFU/g for total aerobic bacteria,
yeast and mold, lactic acid bacteria and bacterial spore, respectively. HPP treatment (400-600 MPa
for 10 min) decreased numbers of microorganisms to under detection limit of standard plate count
(less than 1 log CFU/g). In conclusion, HPP could remain physical and chemical characteristics of
baked spinach with cheese including color of cream, pH, aw and texture (adhesiveness). Natural
microflora was reduced by using HPP from 400–600 MPa for 10 min pressure holding time to under
detection limit. HPP could potentially improve food safety of baked spinach with cheese when stored
at refrigerated condition.

Key words: baked spinach, cheese, high pressure processing, ready-to-eat
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ปวริศา อัตรัง1* ปาริ ชาติ ศรี ระพันธุ์1 มังกร โรจน์ประภากร1 และ วิรัตน์ วาณิชย์ศรี รัตนา1
Pawarisa Attrang1*, Parichad Sriraphan1, Mangkorn Rodprapakorn1 and Wirat Vanichsriratana1

บทคัดย่ อ

ประเทศไทยมีชานอ้ อยซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมนํ ้าตาลปริ มาณหลายล้ านตันต่อปี ดังนันการ
้
ผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้ อยซึง่ ผ่านกระบวนการปรั บสภาพโดยใช้ ด่างและความร้ อนแล้ ว (ATPSB)
ด้ วยเอนไซม์ ไซลาเนสหยาบจาก Thermobifida fusca PA 1-1 จึ งถู ก ศึก ษาเพื่ อเพิ่ ม มูล ค่ าของชานอ้ อ ย ผล
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการย่อยเพื่อผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบอัตราส่วน
50 500 1000 และ 2000 ยูนิ ต ต่อ กรั ม ATPSB พบว่าอัตราส่วนที่ ให้ ปริ มาณไซโลโอลิ โกแซคคาไรด์ สูงสุด คื อ
2000 ยูนิตต่อกรัม ATPSB ที่ pH 6 และอุณหภูมิ 60ºC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง การวิเคราะห์องค์ประกอบของไซโล
โอลิโกแซคคาไรด์ในสารสกัดด้ วยเทคนิคโครมา-โตกราฟี แผ่นบาง (Thin-layer Chromatography, TLC) พบว่า
ประกอบด้ วยโอลิโกเมอร์ ของนํ า้ ตาลไซโลส คือ ไซโล-ไบโอส (xylo-biose, X2) ไซโลไตรโอส (xylo-triose, X3)
และไซโลเตตระโอส (xylo-tetraose, X4) ประกอบอยู่ในสารสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้ และผลการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณของไซโลโอลิโกเมอร์ ตงแต่
ั ้ 2 ถึง 4 โมเลกุลด้ วยเทคนิคโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (High
Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่า สัด ส่ ว นของไซโลเตตระโอส (X4) มี ป ริ ม าณสูง ที่ สุ ด
เท่ากับร้ อยละ 89.50 ขององค์ประกอบทังหมด
้

ABSTRACT

In Thailand, sugarcane bagasse, by-product of sugar industry, is obtained several million
tons annually. Therefore, xylo-oligosaccharide (XOS) production from alkali-thermal pretreated
sugarcane bagasse (ATPSB) by crude xylanase of Thermobifida fusca PA 1-1 was studied to
increase value of sugarcane bagasse. The results from optimal digestion conditions for XOS
production by using crude xylanase at ratio of 50 500 1000 and 2000 U/g ATPSB showed that the
ratio of 2000 U/g ATPSB release the highest amount of XOS at pH 6 and temperature 60ºC for 24 hrs.
The component analysis by Thin-layer Chromatography (TLC) showed 3 oligomers of xylose - xylobiose (X2), xylo-triose (X3), and xylo-tetraose (X4), contained in XOS extract. The quantitative analysis
of xylo-oligomer for the degree of polymerization of 2 to 4 (DP2-DP4) by High-Performance Liquid
Chromatography (HPLC) showed that the highest proportion was xylo-tetraose, which was at 89.50%
of the total components.
Key words: sugarcane bagasse, xylo-oligosaccharide, xylanase, Thermobifida fusca PA 1-1
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Effect of Calcium Concentration on Properties of Tapioca Starch Gel Containing Alginate
Duanggamol Jullapanya1, Pattharasuda Hanucharoenkul1 and Rungnaphar Pongsawatmanit1*

ABSTRACT
The gelation of alginate with different concentrations of calcium ion plays an important role in
controlling the properties of starch gel soaked in the syrup. The influence of calcium concentration on
the quality of tapioca starch (TS) gel containing alginate was investigated. The TS gel containing 2%
alginate (36.5% total polysaccharide concentration) was prepared by mixing the starch and
hydrocolloids with water, extruding the dough through stainless steel round decorating tip (4 mm
diameter) in boiled water to gelatinize the starch. The gels were then soaked in 2, 4 and 6% w/w
calcium solutions for 5 min and further cooling in water (5±3ºC) prior to cutting into 4 cm length. Then
TS gel samples were soaked in syrups (20% and 30% sucrose) with mixing ratio of 1:4 and kept at
5ºC for 3 days. The diameter and total soluble solid of the gels increased with increasing storage
time. The TS gels with soaking in calcium solution revealed lower diameters than those without
soaking expected from the gel formation of alginate and calcium ion forming egg box in the starch
gel and preventing the expansion of the starch gel due to the limited diffusion of water molecules into
the starch matrix. The moisture contents of all TS gels decreased with increasing storage time and
calcium concentration. Therefore, soaking TS gels containing 2% alginate in calcium solution could
decrease the gel diameter, TSS values and moisture content.

Key words: tapioca starch gel, calcium, sucrose syrup and hydrocolloid
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Profiling Traditional Rice Vinegar Bacterial Diversity through PCR-DGGE Technique
Kullanart Tongkhao1*, Khemmapas Treesuwan2, Kanokwan Yod-in2, Jutamas Klinsoda2
and Sirinun Chompusang2

ABSTRACT
Natural microorganisms are widely used in current vinegar fermentation process in Thailand,
particularly, by a Small and Medium Enterprises (SMEs). This type of starter culture resulted in
challenging of a quality control of the fermentation process. This study aimed to use Polymerase Chain
Reaction-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE) technique to identify types of
microorganisms related to the vinegar fermentation process of a volunteer SMEs. Fermented vinegar
and swabbed microorganisms from the fermentation tank were sampling through 91 days of
fermentation period. The PCR-DGGE results revealed major microorganisms involved in the process
including: yeasts such as Saccharomycopsis fibuligera, Brettanomyces bruxellensis, Dekkera
bruxellensis, Candida glabrata and Pichia manshurica; mold such as Penicillium sp.; bacteria such as
Lactococcus lactis, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus satsumensis, Clostridium tyrobutyricum,
Clostridium thermopalmarium and Acetobacteraceae bacterium. Nonetheless, the total acetic acid of
the 91th date-fermented vinegar was 1.5%. Therefore, these microorganism profile could help the SMEs
to develop a proper starter culture in order to gain an acetic acid to be higher than 4% with the
fermentation period less than 91 days.

Key words: acetic acid, fermentation, microorganisms, PCR-DGGE, vinegar
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การศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืด ขนาดและปริมาณเนือ้ ลําไยที่เหมาะสม
ในเครื่ องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มสําหรั บผู้สูงอายุ
A Study of the Concentrations of Thickening Agent, the Size and Quantity of Longan Pulp
in Longan Tea Mixed with Herb for Elderly Consumers
อนุวัตร แจ้ งชัด1* พรรณนิภา ศิริพนั ธ์1 กมลวรรณ แจ้ งชัด1 สายนํ ้าผึ ้ง ทองใส2 และ วรรณารัตน์ ลีสขุ สวัสดิ2์
Anuvat Jangchud1*, Phannipha Siriphunt1, Kamolwan Jangchud1 Saynamphung Tongsai2 and Wannarat Leesuksawat2

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาปริ มาณสารเพิ่มความหนืดเพื่อทําการปรับปรุ งเนื ้อสัมผัสของเครื่ องดืม่ ชาลําไย
ผสมสมุนไพรแบบชงดื่ม พร้ อมทัง้ ศึกษาขนาดและปริ มาณของเนื ้อลําไยที่มีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณ ฑ์ ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณสารเพิ่ มความหนื ดที่ ร้อยละ 1.2 มีผลทํ าให้ ชาลําไยผสมสมุนไพรมีค่า
ความหนืด เท่ากับ 50.75 เซนติพอยซ์ ซึง่ เป็ นระดับที่เหมาะสําหรับผู้มีภาวะการกลืนลําบากขันต้
้ น โดยผู้บริ โภค
จะให้ คะแนนความชอบสูง เมื่อชาลําไยผสมสมุนไพรมีเนื ้อลําไยที่มีขนาด 1/2 ลูก (1.70 กรัม หรื อ ปริ มาณ 2 ชิ ้น)
อยู่ในนํา้ ชาปริ มาตร 40 มิลลิลิตร ทัง้ นี ้ผลิตภัณฑ์ชาลําไยผสมสมุนไพรที่พฒ
ั นาได้ มีสารต้ านอนุมลู อิสระ และมี
ผลการประเมินทางจุลินทรี ย์เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กําหนด โดยได้ รับคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก (7.2) และได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภคร้ อยละ 93

ABSTRACT
This research was aimed to study the concentrations of thickening agent to improve the
texture properties of Longan tea mixed with herbs and Longan pulp for people with Dysphagia. The
size of Longan pulps was also investigated together with the quantity of the pulps for sensory
evaluation. The results showed that the addition of 1.2% thickening agent resulting in the viscosity of
Longan tea solution mixed with herbs at the level of 50.75 cP, which was suitable for the people who
have primary Dysphagia. The addition of 1/2 Longan pulp (1.70 g or 2 pieces) in 40 ml tea solution
mixed with herbs provided high sensory liking scores. The developed Longan tea mixed with herbs
and Longan pulp contained antioxidant activity and microbiologically safe under standards required
for instant tea mix products.The product received liking scores at like moderately scores (7.2) and
93% consumer acceptance.
Key words: dysphagia, herb, longan, tea
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ผลของสารฆ่ าเชือ้ ที่ใช้ ในการล้ างต่ อการยืดอายุการเก็บรั กษามะพร้ าวตัดแต่ ง
Effects of Sanitizers on Shelf-life of Fresh-cut Coconut
มธุรญา สมจิตร์ 1 วรรณี จิรภาคย์กลุ 1,2* และ ศศิธร ตรงจิตภักดี1,2
Mathuraya Somchit1, Wannee Jirapakkul1,2* and Sasithorn Tongjitpakdee1,2

บทคัดย่ อ

งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาผลของสารล้ างต่อการยื ด อายุก ารเก็ บ รั ก ษามะพร้ าวตัด แต่ งพร้ อมบริ โภค(Cocos
nucifera L.) โดยล้ างมะพร้ าวด้ วยสาร 4 ชนิด ได้ แก่ กรดซิตริ ก (C6H8O) (ร้ อยละ 0.75, 1.5) เป็ นเวลา 5 นาที,
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) (ร้ อยละ 0.5,1.5 ) เป็ นเวลา 1 นาที, โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) (100, 150
ส่วนในล้ านส่วน) เป็ นเวลา 1 นาที, สารละลายโอโซน (O3) (0.5, 1 ส่วนในล้ านส่วน) เป็ นเวลา 5 นาที โดยใช้ ชิ ้น
มะพร้ าวที่ล้างด้ วยนํ ้าประปาเป็ นตัวอย่างควบคุม จากนันบรรจุ
้
ตวั อย่าง 15 ชิ ้นใส่ถาดพลาสติกโพลีโพรพิลีนและ
หุ้มด้ วยฟิ ล์มยืดพีวีซี เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ±1 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน และนํามาวิเคราะห์ ทุก 2 วัน โดยมี
การวิเคราะห์ดงั นี ้ สี ค่าพีเอช ปริ มาณกรดทัง้ หมด และคุณภาพทางจุลชีววิทยา จากการทดลองพบว่าสีของชิน้
มะพร้ าวในแต่ ล ะสารล้ า งมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ (p≤0.05) โดยวิ เคราะห์ จ ากค่ า ความขาว
(whiteness) เปรี ยบเทียบชิ ้นตัวอย่างในวันเดียวกัน กรดซิตริ กมีผลต่อค่าพีเอชโดยที่ตวั อย่างที่ล้างด้ วยกรดซิตริ ก
(ร้ อยละ 1.5 ) จะมีค่าพีเอชตํ่า (6.17) สอดคล้ องกับปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้ ซงึ่ สูงกว่าในตัวอย่างอื่น (2.97กรัม/
ลิตร) นอกจากนี ย้ ังพบว่าตัวอย่างที่ ล้างด้ วยกรดซิตริ กร้ อยละ 0.75, 1.5 ) และH2O2 ( ร้ อยละ 0.5) มีป ริ ม าณ
จุลิ น ทรี ย์ ทัง้ หมดตํ่ ากว่า 106 CFU/g ตลอดการเก็ บ รั ก ษา อย่ างไรก็ ต ามสามารถสังเกตเห็ น การเน่ าเสี ย จาก
เชื ้อจุลินทรี ย์บนผิวของตัวอย่างในวันที่ 12 ซึง่ เกิดขึน้ ช้ ากว่าตัวอย่างอื่น จากผลการทดลองสรุ ปได้ ว่า กรดซิตริ ก
(ร้ อยละ 1.5 ) สามารถยืดอายุการเก็บรั กษามะพร้ าวตัดแต่งได้ นานที่สดุ คือ 12 วัน โดยใช้ การเกิดลักษณะการ
เน่าเสียที่ปรากฏและปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมดเป็
ั้
นเกณฑ์

ABSTRACT

The effects of selected sanitizers on shelf life of fresh-cut coconut (Cocos nucifera L.) were
investigated. Fresh-cut coconuts were dipped in citric acid (C6H8O) (0.75%, 1.5%) for 5 minutes,
hydrogen peroxide (H2O2) (0.5%,1.5%) for 1 minute, sodium hypochlorite (NaOCl) (100 ppm,
150ppm) for 5 minutes, ozone (O3) (0.5 ppm, 1ppm) for 5 minutes. The sample were packed in a
plastic tray, wrapped with PVC film and stored at 4±1°C for 14 days. The sample treated with tap
water was used as control. Color measurement, pH, titratable acidity and microbiological quality were
evaluated every 2 days. For surface discoloration, there was a significant difference in whiteness
between treatments in the same day (p≤ 0.05). pH value and titratable acidity were influenced by
citric acid. The sample treated with 1.5% citric acid was low in pH value (6.17) while the titratable
acidity was high (2.97 g/L). Moreover, number of aerobic plate count in citric acid (0.75%, 1.5%) and
H2O2 (0.5%) treatments were below 106 CFU/g. Dipping with citric acid (1.5%) had shown the best
result to prolong post-cutting life of coconut to 12 days, based on visual decay and loads of aerobic
plate count.
Key words: fresh-cut, coconut meat, shelf life extension, sanitizers
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Inclusivity and Exclusivity of Multiplex PCR for Specific Detection of
Shiga Toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes
Chanokchon Jaroenporn1, Damkerng Bundidamorn1,2, Pathima Udompijitkul1,2, Anunchai Assawamakin3
and Sudsai Trevanich1,2*

ABSTRACT
Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), Salmonella spp. and Listeria monocytogenes
are major foodborne pathogenic bacteria that have become a widely significant public health concern
in many countries around the world. The objective of this study is to verify the specific primer under
optimized multiplex PCR for detection of those three target bacteria in food. The inclusivity of mPCR
was performed on 159 strains of target bacteria including 19 strains of STEC, 93 strains of Salmonella
spp., 47 strains of L. monocytogenes while the exclusivity was done with 30 strains of non-target
bacteria. Five pairs of primers for a specific target gene of each target bacterium were selected and
tested under the optimized mPCR assay. DNA products of 210, 110, 482, 284, 348 and 65 bp were
amplified from stx1, stx2, eae, invA, hlyA and IAC primers which were specific to STEC, Salmonella
spp., L. monocytogenes and pUC19, respectively. Both inclusivity and exclusivity of all tested
primers under the developed mPCR assay were 100%.

Key words: multiplex PCR, foodborne pathogen, shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes
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Possible Mechanism of Thai Medicial Plants for Hyperglycemia Management
Natcha Wangkiri1, Thanaree Sarnsri1, Tunsinee Thongkanjana1 and Sudathip Sae-tan1*

ABSTRACT
Non-communicable diseases are a worldwide growing health problem, especially diabetes
mellitus. Although many synthetic drugs have been used to manage diabetic conditions, adverse
side effects such as nausea or an upset stomach have been reported. Therefore, the use of medicinal
plants for prevention and alleviation of diabetes has become attractive. This research aimed to study
anti-oxidative and anti-diabetic properties of Thai medicinal plants, including Aloe vera, Carthamus
tinctorius, Cosmos sulphureus, Gymnanthemum extensum and Terminalia bellirica. The ethanolic
extracts of these plants were analyzed for total phenolic content and anti-oxidative properties. The
results showed that Terminalia bellirica extract had the highest total phenolic content (1360.79 mg
gallic acid equivalent/mL extract) followed by Cosmos sulphureus, Carthamus tinctorius,
Gymnanthemum extensum and Aloe vera extracts, respectively. Terminalia bellirica extract also
showed the highest anti-oxidative properties, followed by Cosmos sulphureus, Carthamus tinctorius,
Aloe vera and Gymnanthemum extensum extracts, respectively. The inhibitory effects of ethanolic
plant extracts against α-amylase and α-glucosidase were analyzed. Terminalia bellirica extract
showed the highest efficacy to inhibit α-amylase and α-glucosidase activities compared to other
extracts. Additionally, Terminalia bellirica extract at 0.001%, 0.01% and 0.1% enhanced glucose
uptake in insulin-resistant HepG2 cells for 35.5%, 37.9% and 21.0%, respectively, compared to the
insulin-resistant HepG2 cells. Collectively, these results suggest that Terminalia bellirica could be
used as functional food for diabetes.

Key words: antioxidant, diabetes, hyperglycemia, glucose uptake, Thai medicinal plant
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่ างการเก็บรั กษาของเครื่ องดื่มนํา้ นมข้ าว
เมื่อผ่ านกระบวนการความดันสูง
Study of Quality Changes of Rice Beverage after Treated by High Pressure Processing
during Extended Storage
ณัฐสินี ด้ วงแก้ ว1 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทกั ษ์ สนั ติ1* ปิ ติพร ฤทธิเรื องเดช1 และ พันธ์สริ ิ สุทธิลกั ษณ์2
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาผลของการพาสเจอร์ ไรส์ด้วยความดันสูง (HPP) ที่ระดับความดัน 600 MPa เป็ นเวลา 10
นาที และตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย์ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
แช่เย็นของเครื่ องดื่มนํ ้านมข้ าว 4 สูตร ได้ แก่ นํ ้านมข้ าวที่ผลิตจากข้ าวหุงสุก (เติมและไม่เติมกะทิ) และนํ ้านมข้ าว
ที่ผลิตจากข้ าวที่ผ่านการแช่นํ ้า (เติมและไม่เติมกะทิ) เปรี ยบเทียบกับนํ ้านมข้ าวที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ ไรส์ และ
การพาสเจอร์ ไรส์ด้วยความร้ อน ที่อณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10 นาที ผลการทดลองพบว่า ความเป็ นกรด-เบสของ
เครื่ องดื่มนํ า้ นมข้ าวที่ ผ่ านการพาสเจอร์ ไรส์ ด้ วย HPP มีค่าอยู่ในช่วงอาหารที่ มีค วามเป็ น กรดตํ่า (7.26±0.38)
คุณภาพด้ านกายภาพของเครื่ องดื่มนํ ้านมข้ าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา 8 สัปดาห์ สําหรับคุณภาพด้ านจุลินทรี ย์พบว่า HPP ที่อณ
ุ หภูมิห้องลดจํานวนจุลินทรี ย์ได้ น้อยกว่า
1 log CFU/ml และความดันยังกระตุ้นให้ เกิดการงอกของสปอร์ ของแบคทีเรี ยที่อาจปนเปื อ้ นมาในวัตถุดิบอีกด้ วย

ABSTRACT
This research monitored the effects of high pressure processing (HPP) at 600 MPa for 10 min on
changes of physical, chemical and microbial properties during refrigerated storage of 4 formulation of rice
milk beverage made of either cooked rice or soaked rice (with and without coconut milk). Results were
compared with the untreated control and heat pasteurized sample at 95°C for 10 min. pH of pressurized rice
beverage was classified as low-acid food (7.26±0.38). Physical properties of rice beverage were not
significantly different throughout 8 weeks storage at chilled temperatures (p>0.05). For the microbial quality,
it was found that HPP at room temperature reduced the microbial population less than 1 log CFU/ ml. In
addition, pressure seemed to activate the germination of bacterial spores that were potentially contaminated
in raw material.
Key words: rice beverage, plant-based, high pressure processing, coconut milk, storage time
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Scale Down Method and Determination of the Best Condition of Vacuum Tumbling
for Cooked Frozen Chicken Breast Strips
Picchapa Harnkasem1 and Sirichai Songsermpong1*

ABSTRACT
Nowadays marination is a process that is widely used in the poultry industry to add value and
improve texture of chicken products. Marination can be applied to the meat through soaking or
vacuum tumbling. Vacuum tumbling is one of the unit operations that is important to increase
tenderness and increase yield on meat products. The aim of this research was to study the scale
down method and determine the best condition of vacuum tumbling to increase efficiency and yield.
Comparison of quality between industrial scale and lab scale was studied. Quality such as absorption
percentage, salt concentration and texture (shear force) of samples between industrial scale and lab
scale was not significantly different (p > 0.05). Therefore, the method to scale up or scale down by
using the same g number can be done. Industrial condition (3 rpm, 50 minutes) could give similar
result to lab condition (8 rpm, 50 minutes). The best conditions of lab sacle vacuum tumbling was
studied. There were 6 conditions at 5 rpm 50 minutes, 8 rpm at 35 and 50 minutes, 10 rpm at 20, 35
and 50 minutes that had absorption more than control condition. Texture of sample after marination
and salt concentration was not significantly different from control but shear force after cooking at
rotation speed of 5 rpm and marination time of 20, 35 and 50 minutes, was significantly different from
control (p < 0.05). Color value (L*, a* and b*) was significantly different between each condition. The
best condition was 8 rpm 35 minutes that can reduce 15 minutes of marination time and increase the
absorption of marinate solutions. This knowledge is valuable for the meat industry to scale up or scale
down the tumbling process and to study the optimization of the lab scale vacuum tumbling.

Key words: marination, tumbling, vacuum tumbler, chicken, optimization
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อิทธิพลของลําดับการย้ อมที่มีต่อการย้ อมสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและครามบนผ้ าไหม
Effect of Dyeing Sequence in Dyeing of Natural Dyes from Garcinia Dulcis Bark and Indigo on Silk Fabric
นภาวรรณ มาตรเจริญ1 และ ขนิษฐา วัชราภรณ์ 1*
Napawan Martjarern1 and Kanitta Watcharaporn1*

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาการย้ อมผ้ าไหมของสีผสมจากเปลือกมะพูดและคราม โดยศึกษา
ความแตกต่างของลําดับการย้ อมต่อความเข้ มสีและความคงทนของสีต่อการซัก และการพัฒนาเฉดสีจากการ
ย้ อมสีธรรมชาติด้วยเปลือกมะพูดและคราม ทําการวัดค่าสีในระบบ CIELAB ในการเปรี ยบเทียบผ้ าไหมที่ใช้ ย้อม
โดยใช้ ค่า L* a* b* และ K/S ด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer ผลการศึกษา พบว่าอิทธิ พลของลําดับการย้ อมที่
แตกต่างกันให้ ผลการย้ อมที่ได้ แตกต่างกัน การย้ อมครามก่อนแล้ วย้ อมเปลือกมะพูดทับให้ ค่าความเข้ มสี (K/S)
สูงกว่าการย้ อมเปลือกมะพูดก่อนแล้ วย้ อมครามทับ แต่เมื่อพิจารณาจากค่าความคงทนของสีตอ่ การซัก พบว่าผ้ า
ไหมที่ย้อมด้ วยเปลือกมะพูด - คราม มีความคงทนของสีต่อการซักอยู่ในระดับดี (4) ซึง่ มีความคงทนของสีสงู กว่า
ผ้ าไหมย้ อมด้ วยคราม - เปลือกมะพูดที่มีความคงทนของสีต่อการซักอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดังนัน้ การย้ อม
เปลือกมะพูดก่อนแล้ วย้ อมครามทับ จึงเป็ นลําดับการย้ อมที่เหมาะสม นอกจากนีก้ ารพัฒนาเฉดสีจากการย้ อม
เปลือกมะพูดและคราม โดยการเพิ่มจํานวนครัง้ ในการย้ อมครามทับ มีผลให้ ได้ เฉดสีที่หลากหลายเพิ่มขึ ้น

ABSTRACT
The objectives of this research were to study dyeing of compound shades of natural dyes
from Garcinia Dulcis bark and Indigo on silk fabric. To study the differences of color strength and
color fastness to washing that were affected from dyeing sequence, as well as the development of
color shades of dyeing from natural dyes. The color strength values (K/S) and CIELAB color
parameters (L*, a*, b*) were evaluated using Spectrophotometer. This study founded that the effect of
dyeing sequences resulted in different dyeing. The dyeing sequence of Indigo - Garcinia Dulcis bark
gave the color strength values (K/S) higher than the dyeing sequence of Garcinia Dulcis bark Indigo. But when consider from the color fastness to washing, silk dyed with Garcinia Dulcis bark Indigo showed good levels (4). It showed higher fastness than the Indigo - Garcinia Dulcis bark dyed
silk which it showed fair levels (3). So, the dyeing sequence of Garcinia Dulcis bark – Indigo is
suitable dyeing methods. In addition, the color shades of dyeing from Garcinia Dulcis bark and
Indigo were developed by increasing the number of top dyeing with indigo. This results showed
increasing variety of dyeing shades.

Key words: natural dye, silk, dyeing sequence, Garcinia Dulcis Bark, Indigo
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การศึกษาและพัฒนากระบวนการย้ อมสีกกทอเสื่อด้ วยสีธรรมชาติจากครั่ ง
Study and Development Process for Reed Dyeing with Natural Dyes Using Laccifer lacca Keer
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บทคัดย่ อ

การศึกษาผลของการย้ อมเส้ นกกด้ วยสีย้อมธรรมชาติสกัดจากครั่ ง โดยศึกษาปั จจัยในการย้ อมได้ แก่
วิธีการย้ อม ชนิดและความเข้ มข้ นของสารช่วยติดหรื อมอร์ แดนท์ ที่สง่ ผลต่อเฉดสี (CIE L*a*b*) ความเข้ มสี (K/S)
และความคงทนของสีในเส้ นกก จากผลการศึกษาพบว่าชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อเฉดสี เมื่อใช้ โพแทสเซียม
อะลูมิเนียมซัลเฟต (KAl(SO4)2)เป็ นสารช่วยติด เส้ นกกย้ อมด้ วยสีจากครั่งจะมีเฉดสีแดง เส้ นกกมีค่าความเข้ มสี
มากที่สุดเมื่อใช้ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตพร้ อมการย้ อม และความเข้ มข้ นที่เหมาะสมที่สุดคือ 2 กรัมต่อ
ลิตร เมื่อใช้ เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เป็ นสารช่วยติด เส้ นกกย้ อมด้ วยสีจากครั่งจะมีเฉดสีดํา เมื่อความเข้ มข้ นของ
เฟอรั สซัลเฟตเพิ่มขึน้ สีของเส้ นกกจะมีความเข้ มเพิ่มขึน้ และมีค่าความเข้ มสีมากที่สุดเมื่อใช้ เฟอรัสซัลเฟตเป็ น
สารช่วยติดก่อนการย้ อมที่ความเข้ มข้ น 4 กรั มต่อลิตร นอกจากนีย้ ังพบว่าการใช้ สารช่วยติดในการย้ อมเส้ นกก
ด้ วยครั่งจะช่วยเพิ่มความคงทนของสีตอ่ แสงแต่ไม่มีผลต่อคงทนของสีตอ่ การขัดถู

ABSTRACT

The study on effect of dyed reed with natural dyes extracted from Laccifer lacca Keer was
conducted on dyeing factors, including dyeing method, type and concentration of mordant. Those
factors affected the shades (CIE L*a*b*), color strength (K/S) and color fastness of reed dyed. The
results showed that the mordant had an effect on the shades of dyed reed with Laccifer lacca Keer.
When the aluminum potassium sulfate (AlK(SO4 ) 2 ) was used as mordant, those reed turned into red
color. The reed dyed had the highest color strength when using meta-mordant method with
potassium aluminum sulphate as a mordant, with optimum mordant concentration at 2 g/l. When the
ferrous sulfate ( FeSO4 ) was used as mordant, reed turned toward black color. When the
concentration of ferrous sulphate increased, the dyed reed showed higher color strength. The highest
color strength was obtained when reed was dyed with the pre-mordant method, using 4 g/l of ferrous
sulfate as mordant. Moreover, it was found that mordanting lac dyed reed resulted in increasing of
colorfastness to light but it was no effect to colorfastness to rubbing.
Key words: reed, natural dyes, lac dye, mordant dyeing, test
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Improvement of Paperboard Moisture Resistance by Coating with Lignin through the Rapid
Expansion of Subcritical Solutions Process
Suwit Kongsakorn1 and Amporn Sane1,2,3*

ABSTRACT

Rapid expansion of subcritical solutions process was successfully carried out to coat
paperboard with lignin to improve its moisture barrier property. The effect of rapid expansion of
subcritical solutions conditions, i.e. lignin concentration, pre-expansion temperature and pressure
(Tpre, Ppre), on the surface morphology and moisture barrier property was studied. Attenuated total
reflectance–Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopic analysis was performed to ensure
the presence of lignin coating layer on the paperboard surface. The moisture barrier property of
paperboard increased after coating with lignin, as its water vapor transmission rate decreased from
~500 to ~420 g.mm/m2.day.kPa. The barrier property was found to increase with increasing lignin
concentration while decreased with increasing Tpre and Ppre. Finally, RESS is a promising process for
coating lignin onto paperboard surface to improve the moisture barrier property.

Key words: barrier, coating, lignin, paperboard, rapid expansion, RESS
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Quality Modification of the Reformed Chicken Meat Using Xanthan Gum for Nugget Preparation
Panusorn Choosuk1, Patchara Damkrut1 and Rungnaphar Pongsawatmanit1*

ABSTRACT

Reformed chicken meat plays an important role in the production of reformed chicken
nuggets. Since the binding properties of the comminuted meats are required, hydrocolloids are used
because of their ability to bind water and form gels in reformed meat. Xanthan gum (Xan) was
selected to study as a binding agent in this study. The effect of xanthan gum (Xan) on the quality of
raw batters containing Xan (0, 0.15, 0.30 and 0.45%) was investigated. The reformed chicken meat
with and without Xan was prepared by mixing chicken breast (67.8%), 10% palm olein oil, 10.3% ice
flakes and 11.9% other dried ingredients. The qualities of raw batter samples and cooked reformed
chicken meat were performed. The water holding capacity of raw batter and cooked reformed
chicken meat increased with increasing Xan content in the formulations. Cooking yield was improved
with Xan addition. The quality of cooked reformed chicken meat with different Xan concentrations was
also determined. The lower cooking loss was observed in the samples containing Xan. The hardness,
gumminess and chewiness including shear force values of the cooked reformed chicken meat
decreased with increasing Xan contents. The results suggested that Xan could be used to modify
and enhance the quality of reformed chicken meat for further application in the chicken nugget
preparation.

Key words: reformed chicken meat, xanthan gum, water holding capacity, shear force, texture
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บทคัดย่ อ
กาแฟเป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งดื่ ม ปราศจากแอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุด ในโลก งานวิ จัย นี ม้ ี
วัตถุประสงค์ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางด้ านรสชาติ กลิ่น และสีของกาแฟกาแฟดิบสายพันธุ์โรบัสต้ าที่
ผ่านการพรี ทรี ตเม้ นด้ วยสาร 7 ชนิดคือ สารละลายกรดอะซิติก, กรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส, ฟรุ กโตส, ฟรุ กโตส
ไซรัป, กลูโคสไซรัป, ซูโครสและนํา้ คันจากแกนสั
้
บปะรด การอินฟิ วชัน่ สารละลายเข้ าสู่เมล็ดกาแฟดิบทําภายใต้
ความดัน -680 mm Hg เป็ นเวลา 10 นาที และอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนัน้
นําเมล็ดกาแฟดิบไปคัว่ ที่ 250 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 นาที ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่ม
กาแฟด้ วยผู้ชิมจํานวน 19 คน ด้ วย Hedonic test และให้ ผ้ ชู ิมอธิบายคุณลักษณะที่สมั ผัสได้ จากตัวอย่าง พบว่า
ตัวอย่างที่ผ่านการปรับปรุ งคุณภาพมีรสชาติและสี ที่ต่างออกไปจากกาแฟควบคุม แต่มีคุณสมบัติด้านกลิ่นไม่
แตกต่าง (p> 0.05) โดยสารละลายกลูโคสไซรัป ฟรุ กโตสไซรัปและกรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส มีรสเปรี ย้ วและขม
ลดลงและได้ รับคะแนนความชอบด้ านรสชาติสูงกว่าตัวอย่างควบคุม (p< 0.05) แสดงว่าการปรั บปรุ งคุณภาพ
ด้ วยสารละลาย มีความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาคุณภาพกาแฟโรบัสต้ าให้ ผ้ บู ริ โภคมีความยอมรับสูงขึ ้น

ABSTRACT
Coffee is one of the most popular non-alcoholic beverages in the world. This project aimed to
study the pretreatment conditions and changes in taste, aroma and color of Robusta coffee treated
with 7 different solution of acetic acid, acetic acid and fructose, fructose, fructose syrup, glucose,
sucrose and pineapple pulp’s juice. Infusion of solutions into the raw coffee beans were performed
under vacuum at -680 mm Hg for 10 minutes then dried at 45 degree Celsius for 3 hours. The beans
were roasted at 250 degree Celsius for 12 minutes. Sensory evaluation was conducted using hedonic
test with 19 panelists. Panelists describe the characteristic that can be detected from sample. The
results indicated that the treated coffees have different taste, and color compared to control coffee
but aroma isn’t different ( p>0.05) . Coffee prepared from green bean treated with glucose syrup,
fructose syrup and acetic acid mixed with fructose have lower sourness and bitterness and received
higher sensory scores than control coffee ( p<0.05) . This work suggests high potential for using
pretreatment solutions to improve Robusta coffee quality and increase consumer acceptability.
Key words: coffee bean, Robusta coffee, pretreatment, vacuum infusion, sugar
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ผลของแป้ งข้ าวโพด แป้ งข้ าวเจ้ า และสารปรับปรุงเนือ้ สัมผัสต่ อคุณภาพอาหารว่ างชนิดแท่ งอบกรอบ
จากฟั กทอง
Effects of Corn Flour, Rice Flour and Texture Improver on the Quality of the Stick Crispy Snack
from Pumpkin
ชฎาพร จันบํารุ ง1 กมลวรรณ แจ้ งชัด1* และ อนุวตั ร แจ้ งชัด1
Chadaporn Chanbamrung1, Kamolwan Jangchud1* and Anuvat Jangchud1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอัตราสวนแปงขาวโพดตอแปงขาวเจา ปริมาณอิมัลซิไฟเออร
และปริมาณเนยตอคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารวางอบกรอบจากฟกทอง จากการศึกษาผลของอัตราสวนของ
แปงขาวโพดตอแปงขาวเจาที่ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 โดยน้ําหนัก ตอคุณภาพผลิตภัณฑ พบวา
เมื่อปริมาณแปงขาวเจาเพิ่มขึ้น สงผลใหความหนาแนน และความแข็งของผลิตภัณ ฑมีคาเพิ่มขึ้น แตคะแนน
ความชอบโดยรวมลดลง จากการศึกษาผลของปริ มาณอิมลั ซิไฟเออร์ และเนยของสองอัตราส่วนของแป้งผสมต่อ
อิมลั ซิไฟเออร์ (60:3 และ 60:60 โดยนํา้ หนัก) และอัตราส่วนแป้งผสมต่อปริ มาณเนย (60:7.5 และ 60:15 โดย
นํ า้ หนัก ) เพื่ อปรั บ ปรุ งเนื อ้ สัม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ พบวา เมื่ อเพิ่ ม ปริมาณอิ มั ล ซิ ไฟเออร และเนย ทํ าให ค วาม
หนาแนน และความแข็งมีคาลดลง สงผลใหคะแนนความชอบดานความแข็ง และความชอบโดยรวมเพิ่ มขึ้น
อัตราสวนที่เหมาะสมของปริมาณแป้งผสมอิมลั ซิไฟเออร์ และเนยเท่ากับ 60:6:7.5 โดยนํ ้าหนัก คาความแข็งของ
ผลิตภัณฑเทากับ 17.48 นิวตัน และไดรับคะแนนความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.6)

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the effects of ratios of corn flour to rice flour,
emulsifier and butter content on the qualities of stick crispy snacks from pumpkin. The effect of the
ratios of corn flour to rice flour at 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 by weight on the qualities of
product showed that increasing of rice flour content caused the true density and hardness of product
increased but the overall liking score decreased. Two ratios of mixed flour to emulsifier content (60:3
and 60:6 by weight) and the ratios of mixed flour to butter content (60:7.5 and 60:15 by weight) were
investigated to improve the texture of products. Increasing of emulsifier and butter content caused
the true density and hardness decreased resulting in the increase in the liking score of hardness and
overall liking. The optimal ratio of mixed flour to emulsifier and butter content was 60: 6: 7. 5 by
weight.The hardness of the product was 17.84 N and overall liking score was moderately like to like
very much (7.6).
Key words: corn flour, rice flour, emulsifier, snack and pumpkin flour
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บทคัดย่ อ

ห่วงโซ่อปุ ทานผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากวัตถุดิบเกษตรของไทยแบบเดิม ประกอบด้ วย 3 ห่วงโซ่ย่อย คือ การ
ปลูก/การผลิต/การตลาด และมีรูป แบบ linear cooperation รายได้ ไม่สามารถกระจายถึงเกษตรกร ดังนัน้ ใน
โครงการวิจยั นี ้จึงมุ่งเน้ นการศึกษาการคลี่ภาพร้ อยละสัดส่วนรายได้ ของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศกึ ษา ผลไม้ แปร
รู ป คื อ ลําไย ทุเรี ยน มังคุด เงาะ และสับ ปะรด โดยการวิเคราะห์ ร้อยละสัดส่วนรายได้ ด้ วยวิธี Multi-Criteria
Performance Measurement/Analysis Technique (MCPMT) จากผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ผู้ ขายมี ร้ อยละ
สัดส่วนรายได้ มากที่สดุ ของห่วงโซ่อปุ ทาน คือ ร้ อยละ 46.85 รองลงมาคือ ผู้แปรรู ป ร้ อยละ 34.37 เกษตรกร ร้ อย
ละ 11.78 และผู้รวบรวม ร้ อยละ 7 จากผลการวิเคราะห์ชี ้ให้ เห็นว่า เกษตรกรมีร้อยละสัดส่วนรายได้ ค่อนข้ างตํ่า
ในห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ แนวทางการช่วยส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มสูงขึ ้น คือ การเพิ่มบทบาทในห่วงโซ่อปุ ทาน
ให้ เกษตรกรเป็ นผู้รวบรวม และ/หรื อเป็ นผู้แปรรู ปขันต้
้ นได้ สามารถเพิ่มสัดส่วนแบ่งรายได้ ให้ สงู ขึ ้นถึงร้ อยละ 26

ABSTRACT
The traditional product / product supply chain from Thai agricultural raw materials is highly unique,
consisting of 3 sub-chains, planting / processing/ marketing and having linear cooperation forms. Income
cannot be distributed to farmers. Therefore, in this research project focus on the study the percentage of
value chain about OTOP products income; in the case of processed fruits such as longan, durian,
mangosteen, rambutan and pineapple. Analyzing the percentage of income proportion is processed by
Multi-Criteria Performance Measurement / Analysis Technique (MCPMT). From the analyzation, the salesmen
have the highest proportion of revenue from the supply chain, which is 46.85%, followed by the 34.37% of
the processors, 11.78% of the farmers and 7% of the collectors. The results of the analysis show that farmers
have a relatively low percentage of the supply chain income. In which to help farmers increase their incomes,
the operational approach is increasing the role in the supply chain by allowing farmers to be collectors
and/or improving to primary processor which can increase the proportion of revenue to be higher up to 26
percent
Key words: value chain, OTOP, processed fruit product, MCPMT
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Water Footprint of Rice Production for Individual and Large-Scale Farmers in Phichit
Province of Thailand
Tharinee Senakum1, Noppol Arunrat1*, Nathsuda Pumijumnong1, Worachart Wisawapipat2
Winai Chaowiwat3 and Uthai Chareonwong4

ABSTRACT

The objectives of this study were to assess and compare the water footprint of rice production
for individual and large-scale farmers in Phichit Province, Thailand by using CROPWAT Model 8.0. For
data integration, the weather data were obtained from the Meteorological Department during 19922017. Furthermore, the farmer management practices were collected from individual and large-scale
farmers in Rang Nok Sub-district, Sam Ngam District and Thap Man Sub-district, Ta Phan Hin District.
The most of the farmers grow RD41, RD57, RD49, and KDML105 rice cultivars. The results showed the
highest of green water footprint in the major rice, whereas the blue water footprint was the richest in the
second rice on both individual and large-scale farmers.
RD41 cultivar used the lowest of total water footprint, while KDML105 consumed the highest of
total water footprint. In the part of large-scale farmers generated less grey water footprint than individual
farmers in both sites. In Rang Nok Sub-district, individual farmers produced of grey water footprint at
900 m3/ton while large-scale farmers performed 479 m3/ton. For Thap Man Sub-district, individual
farmers generated a grey water footprint 718 m3/ton whereas large-scale farmers were 476 m3/ton.
Because the large-scale farmers applied less chemical fertilizers, insecticide and herbicide than the
individual farmers. Therefore, the large agricultural extension project should be supported.

Key words: CROPWAT model 8.0, Individual Farmers, Large Scale Farmers, Rice, Water Footprint
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Development of a New Microbial Toxicity based on inhibition of Alpha-amylase Production and
Its Sensitivity Against Metal Contaminants
Rattananuch Chunpen1, Duangrat Inthon2 and Patana Thavipoke1*

For a new aquatic toxicity assay based on inhibition of alpha-amylase production by Bacillus
subtilis TISTR 1528, varying test parameters and procedures were tested and standardized. In order
to improve its applicability for testing toxicity of metal pollutants, suitable initial cell density, incubation
period, as well as culture medium were determined.
The sensitivity and repeatability of the test
results were later determined with three referent heavy metals, including Zn2+, Cu2+, and Cd2+. The
optimum conditions for the test could be observed when a cell suspension with density of 6×106
CFU/mL was allowed to expose to a reference toxicant over a duration of 30 min, with an additional 1
hr incubation period for the amylase assay. Comparing to results from other microbial test systems, the
newly developed alpha-amylase assay responded quite sensitively against the reference toxicants,
with IC50 of 0.456±0.037 mg Zn2+/L, 0.106±0.010 mg Cu2+/L, and 0.068±0.006, mg Cd2+/L, respectively.
These indicated high possibility to apply this new microbial test for assessing hazardous levels of
natural water samples contaminated with heavy metals. In addition to their sensitive against various
heavy metal toxicity, the alpha-amylase test with B. subtilis was also relatively simple to conduct with
minimum requirements for specialized instrument. Thus, the application of this newly developed
microbial test system could be an alternative screening tool for routine quality monitoring of natural
water resources.

Key words: Alpha-amylase production inhibition, heavy metal toxicity, test procedure optimization
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การกําจัดสารอินทรี ย์ธรรมชาติในกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ ม
Removal of Natural Organic Matter by Alum Coagulation
ศิริพร สิงขโรทัย1* และ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา1
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพนํ ้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้ า และหา
สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ มในการกําจัดสารอินทรี ย์ธรรมชาติ (DOC และ NOM)
และ ติดตามผลการใช้ ผงถ่านกัมมันต์ (PAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัด ทําการทดลองด้ วยวิธีการทดสอบ
การตกตะกอน (Jar test) โดยแปรผัน pH ปริ มาณสารส้ ม และ PAC และ ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงปริ ม าณ
สารอินทรี ย์ในรู ป DOC และ NOM (การดูดกลืนแสง UV254) พบว่า นํ ้าดิบมีการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์ 21.78
mg DOC/L ค่าการดูดกลืนแสง UV254 แสดงถึงการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์กลุม่ aromatic ขณะที่การวิเคราะห์
โดยเทคนิค FEEM ตรวจพบสารในกลุ่ม Humic-like Fulvic-like และ Tryptophan-like ยืนยันการปนเปื อ้ นของ
NOM สภาวะที่เหมาะสมสําหรั บกําจัดสารอินทรี ย์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ มคือ pH 5.5 ปริ มาณ
สารส้ ม 60 มิลลิกรัม/ลิตร DOC และ NOM ลดลง 38.48 และ 70.21 % ตามลําดับ การใช้ PAC ที่ความเข้ มข้ น
60 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับสารส้ ม ไม่ได้ สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการกําจัด DOC และ NOM

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the quality of raw water used for Bang Khla water treatment plant
and determine the optimal condition for organic removal (DOC and NOM) by alum coagulation process.
Enhancing effect of Powder Activated Carbon (PAC) on alum coagulation was also investigated. The
experiments was conducted by Jar Test at varying pH conditions, alum dosage and PAC dosage.
Organic matter was determined as Dissolved Organic Carbon (DOC) and NOM (by UV254 absorbance).
It was found that raw water was contaminated with 21.78 mg DOC/L. UV254 absorbance showed the
contamination of aromatic compound while FEEM showed Humic-like Fulvic-like and Tryptophan-like
peaks. These confirmed the presence of NOM. The optimal condition for organic removal by
coagulation was at pH 5.5 and 60 mg/L alum dosage where 38.48% DOC and 70.21% NOM were
removed. PAC showed no significant effect on enhancing the removal of DOC and NOM.
Key words: Natural organic matter, alum coagulation, powder activated carbon
* Corresponding author; e-mail address: rung.singkharothai@gmail.com
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การประยุกต์ ใช้ การประมาณค่ าเชิงพืน้ ที่เพื่อติดตามความเค็มในดิน พืน้ ที่ศึกษาลุ่มนํา้ บางปะกง
และแม่ กลองตอนล่ าง
Application of Spatial Interpolation for Soil Salinity Monitoring: A Case Study of Lower Bang
Pakong and Mae Klong River Basins
เปรมศิริ คงเส้ ง1* อรยา สมรูป1 กนกศักดิ์ ชาญกล1 และ ปริ เวท วรรณโกวิท1
Premsiri Kongseng1*, Oraya Somroop1, Kanoksuk Chankon1 and Pariwate Varnakovida1

บทคัดย่ อ
ปั ญหาการรุ กลํ ้าของนํ ้าทะเลโดยเฉพาะพื ้นที่ริมชายฝั่ งอ่าวไทย ส่งผลให้ ปริ มาณความเค็มในแหล่งนํา้
และในดินเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืน้ ที่เกษตรกรรมและการนํานํ ้ามาใช้ อปุ โภค-บริ โภค การศึกษาครั ง้ นีม้ ี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ติ ด ตามระดับความเค็ม ของดิ น ในพื น้ ที่ ลุ่ม นํ า้ บางปะกงและแม่ก ลองตอนล่าง การสํ ารวจ
ภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างและตรวจวัดความเค็มในดินดําเนินการ 2 ครัง้ ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 2 ส.ค. และ 28
ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ที่ระดับความลึก 30 และ 100 ซม. โดยเลือกพื ้นที่ตวั อย่าง 60 พื ้นที่ต่อระดับความลึก ด้ วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชันและการสุ
้
ม่ อย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลด้ วย Semivariogram เพื่อ
เลือกแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรั บการประมาณค่าเชิงพื ้นที่ จาก 4 แบบจําลองที่ใช้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบ ได้ แก่
Circular, Spherical, Exponential และ Gaussian จากนั น้ ทํ า การประมาณค่ า เชิ ง พื น้ ที่ ด้ ว ยวิ ธี Kriging ผล
การศึกษาแบบจําลองที่เหมาะสมในการประมาณค่าความเค็มของดิน กรณี ที่ให้ ผลลัพธ์ ดีที่สดุ คือ แบบจําลอง
Gaussian และ Spherical ซึ่ง มี ค่ารากที่ สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ ยกํ าลัง สองน้ อยกว่า 1 ลักษณะการ
กระจายตัวของความเค็มในดินแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน และมีคา่ สูงในบริ เวณที่อยู่ใกล้ แนวชายฝั่ ง

ABSTRACT
Problems of saltwater intrusion in the coastal zone of the Gulf of Thailand resulting in increased
salinity in water and soil which affects agricultural areas and water to use. This study evaluated several
semivariogram models for the study of spatial distribution of soil salinity in lower Bang Pakong and Mae
Klong river basins. Soil salinity tests were performed with two periods during 29 Sep - 2 Aug and 28
Oct - 1 Nov in 2019 at two levels of depth are 30 and 100 cm. Stratified and systematic sampling method
were used to determine the location of measuring points. Totally 60 sampling points across both basins
were selected. Suitable semivariogram model was selected from a comparison result of geostatistical
analysis. Four models of semivariogram were compared: circular, spherical, exponential and Gaussian.
Kriging interpolation method was used to estimating soil salinity values of unknown area. There is a
clear gradient of soil salinity at both depths; higher along the shore and gradually decreases towards
inland. Evaluation of semivariogram model performance reveals that the Gaussian model and spherical
model were the best for estimating the salinity value in soil at 30 cm and 100 cm depth with smallest
root mean square error (RMSE) that less than 1.
Key words: soil salinity, Bang Pakong and Mae Klong, kriging, semivariogram
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Corresponding author; e-mail address: premsiri.mattana@gmail.com
1
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
1
KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140

114

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

ความคิดเห็นขององค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงาน
ของเครื่องจักรกลในการทําไม้
Forest Industry Organization Opinions on Development of Logging Machinery Power Sources
ชัยฉัตร ฉัตรศุภกุล1* วันชัย อรุณประภารัตน์2 และ ลัดดาวรรณ เหรี ยญตระกูล2
Chaichat Chatsupakul1*, Wanchai Arunpraparut2 and Laddawan Rianthakool2

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ที่มีต่อการ
พัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และศึกษาปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ กับระดับความคิดเห็นนี ้ รวบรวมข้ อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ 9 ชุดจากผู้บริ หาร และแบบสอบถาม
81 ชุด จากการสุ่มตัวอย่างของหัวหน้ างานสวนป่ า ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เชิ งพรรณนาและการวิ เ คราะห์ ทางสถิ ติ
ไคสแควร์ (Chi-square) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไว้ ที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้ วยในระดับมากกับการทดแทนการใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในด้ วยพลังงานจาก
ไฟฟ้าในเครื่ องจักรกลไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความคิดเห็นที่
มีต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระดับ
ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้ และ/หรื อเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ผลการศึกษาสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจในกรณี
ผลิตเครื่ องจักรกลไฟฟ้าในการทําไม้ ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

ABSTRACT

The objectives of this study were to know the opinions level of the Forest Industry Organization
on the development of logging machinery power sources for reducing the environmental impacts and
to find the related factors on these opinions. There were 9 interviews from administrators and 81
respondents from samples of forest plantation chief. Descriptive analysis and Chi-Square testing were
used to analyses with the statistical significance level at 0.05. As a result, it was found that the
respondents agreed with a high level in the replacement of energy from fossil fuel to the electrical
energy to reduce the environmental impacts. The factors related to opinion levels on the development
of logging machinery power sources to reduce the environmental impacts were logging machinery
development knowledge levels and factors influencing the logging machinery purchased and/or used
opinion levels. The results could be used to determine in case of the new electrical logging machinery
production to reduce the environmental impacts.
Key words: Opinion, Logging Machinery, Machine Development, Forest Industry Organization.
* Corresponding author; e-mail address: nui1newtec@gmail.com
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สถานภาพสัตว์ ป่าในสภาพกรงเลีย้ งของสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ ป่าในประเทศไทย
Wildlife Status under Captive Condition at Wildlife Breeding Stations in Thailand
สุภาภรณ์ วิสารวุฒ1*ิ รองลาภ สุขมาสรวง2 และ ประทีป ด้ วงแค2
Supaporn Wisarawut1*, Ronglarp Sukmasuang2 and Prateep Duangkae2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของสัตว์ป่าในสภาพกรงเลี ้ยงของสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าใน
ประเทศไทย ทัง้ หมด 26 สถานี (เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2561) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของจํ านวนชนิ ด
พันธุ์และจํานวนตัวในแต่ละชนิด ตามประเภทของสัตว์ป่า ได้ แก่ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม นก สัตว์เลื ้อยคลาน และสัตว์
สะเทินนํ า้ สะเทินบก และสถานภาพการอนุรักษ์ ค้ ุมครอง พบว่า มีสตั ว์ป่าในสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่า รวม 463 ชนิ ด
จํานวน 329,928 380,136 และ 342,046 ตัว ตามลําดับ เฉลี่ยแล้ วมีสตั ว์ป่าในการดูแล 356,832 ตัว/ปี มีสตั ว์ป่าที่
ได้ รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รวม 301 ชนิด แบ่งเป็ น สัตว์ป่าสงวน
จํ านวน 6 ชนิ ดและสัตว์ ป่ าคุ้มครองจํ านวน 295 ชนิ ด สถานภาพการอนุรักษ์ ตาม IUCN (2019) จํ านวน 416 ชนิ ด
สถานภาพการอนุรักษ์ ตามสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จํานวน 322 ชนิด และสัตว์ป่า
ตามการคุ้มครองตามอนุสญ
ั ญา CITES จํานวน 206 ชนิด นําข้ อมูลชนิดและจํานวนสัตว์ป่ามาวิเคราะห์ โดยการแจก
แจงในรู ปแบบสถิติอย่างง่าย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (average) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) แยกรายสถานี จําแนกเป็ นรายเดือน และรายปี พบว่า จํานวนชนิด และจํานวนตัวของสัตว์
ป่ าในแต่ละสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ABSTRACT

This study aimed to study the wildlife status in captive condition of the 26 wildlife breeding stations in
Thailand ( January 2016 to December 2018) . Compare the differences between number of species and
number of individual species. The wildlife is according to the type of wildlife there are mammal, bird, reptile
and amphibian. The conservation status and protection of the animal are also classified. The results indicated
that there are a total of 463 wildlife species under the care of wildlife breeding stations, of which 329,928
380,136 and 342,046 individuals respectively, an average of 356,832 individuals/ year. When classified by
conservation and protection status, there are protected wildlife under the Reserve Act and Wildlife protection
1992, a total of 301 species, divided into 6 species of reserved wildlife and 295 species of protected wildlife,
416 protected wildlife species designated by the IUCN (2019) and 322 species of wildlife protected by the
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning and 206 species of wildlife protected by
CITES. Data are analyzed by station, monthly, yearly, it is found that the number of species and the number of
wildlife in each wildlife breeding station were significantly different at 95% confidence.
Key words: wildlife breeding station, wildlife conservation status, ex-situ conservation
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ความหนาแน่ น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิง้ ก่ าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)
ในป่ าดิบเขาบริเวณพืน้ ที่สงวนชีวมณฑลแม่ สา-คอกม้ า จังหวัดเชียงใหม่
Seasonal Density and Movement of Cuvier’s Spiny Lizard (Acanthosaura lepidogaster) in Hill
Evergreen Forest, Mae Sa–Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province
บงกชรัตน์ ภัทรมนัส1 ปานวริ ศร์ ปานศรี 1 ศุภลักษณ์ ศิริ1 ยุวดี พลพิทกั ษ์ 1 อภิษฎา เรื องเกตุ1 ยอดชาย ช่วยเงิน2
และ ประทีป ด้ วงแค1*
Bongkochrat Pattaramanas1, Paanwaris Paansri1, Supalak Siri1, Yuwadee Ponpituk1, Apisada Rueangket1,
Yodchaiy Chuaynkern2 and Prateep Duengkae1*

บทคัดย่ อ

การศึกษาความหนาแน่น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิ ง้ ก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)
ในป่ าดิ บ เขาบริ เวณพื น้ ที่ สงวนชี วมณฑลแม่ส า-คอกม้ า จังหวัดเชี ย งใหม่ ใช้ วิธี ก ารสํ ารวจภาคสนาม 2 วิ ธี
ประกอบด้ วยการวางหลุมดักสัตว์ (pitfall) และการเดินสํารวจโดยตรง (direct observation) ซึง่ แบ่งออกเป็ นการ
เดินสํารวจตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ผลการศึกษาการปรากฎของกิ ้งก่าเขาเล็กพบว่าเพศผู้พบได้ มากกว่า
เพศเมียในฤดูแล้ ง และการปรากฎของเพศเมียมากกว่าเพศผู้ในฤดูฝน ในส่วนของประชากรกิง้ ก่าเขาเล็กตาม
ฤดูกาล พบความหนาแน่นของเพศเมียมากกว่าเพศผู้ ทัง้ 5 session นอกจากนีก้ ารเคลื่อนที่เฉลี่ยของกิง้ ก่าเขา
เล็ก ในแต่ละ session มีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน โดยใน session ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีระยะทางการเคลื่อนที่
เฉลี่ยเท่ากับ 50.71±5.73, 22.24±5.10, 41.93±4.72, 51.17±8.50 และ 30.05±3.42 เมตร ตามลําดับ การ
กระจายของประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กในพื ้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้ า ทัง้ 5 session มีการกระจายแบบกลุ่ม
(clumped) ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยความต้ องการจําเพาะในระบบนิเวศของกิ ้งก่าเขาเล็ก

Abstract

Seasonal Density and Movement of Cuvier’s Spiny Lizard (Acanthosaura lepidogaster) in hill
evergreen forest, Mae Sa–Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province. Two field surveys were
conducted, including pitfall and direct observation, which were divided into daytime and daylight
surveys. The results of the study showed that males Cuvier’s Spiny Lizard were more common than
females during the dry season. And found more females than males in the rainy season. Seasonal
changes in the Cuvier’s Spiny Lizard have more female densities than males in all 5 sessions. The
average movement of Cuvier’s Spiny Lizard were different among session. In session 1, 2, 3, 4 and 5,
the average movement distance is 50.71±5.73, 22.24±5.10, 41.93±4.72, 51.17±8.50 and 30.05±3.42
meters respectively. The distribution of Cuvier’s Spiny Lizard in all 5 sessions is clumped. According to
the specific needs in the ecosystem of Cuvier’s Spiny Lizard.
Key words: Cuvier’s Spiny Lizard, Density, Movement, Seasonal
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ผลกระทบของไฟต่ อการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่ าเต็งรั งผสมสน
โครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
Effect of Fire on Growth and Natural Regeneration in Pine-Dipterocarp Forest
at Ban Watchan Royal Project, Chiangmai Province
เพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ1* กอบศักดิ์ วันธงไชย1 และ วาทินี สวนผกา1
Phensurat Kiatphokha1*, Kobsak Wanthongchai1 and Wathinee Suanpaga1

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติในป่ าเต็งรังผสมสน
ที่มีไฟป่ าทุกปี และไม่มีไฟป่ าเกิดขึ ้นไม่น้อยกว่า 6 ปี โครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ดําเนินการ
ตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2562 โดยวางแปลงขนาด 40x40 เมตร พื ้นที่ละ 3 แปลง รวม 6
แปลง ผลการศึกษาพบว่า ชนิดพันธุ์ไม้ ที่สามารถพบได้ ทวั่ ไปป่ าเต็งรังผสมสนมี 3 ชนิดคือ สนสองใบ เหียง และรัก
ใหญ่ ส่วนสนสามใบพบในเฉพาะพื ้นที่มีไฟเท่านัน้ สําหรับการเติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติ พบว่าป่ า
เต็งรั งผสมสนที่ มีไฟป่ า มี พันธุ์ ไม้ ทัง้ หมด 9 ชนิ ด ค่าความหนาแน่นเฉลี่ ยเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 1.20 ต่อปี ค่าความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เท่ากับ 1.22 ส่วนในป่ าเต็งรังผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า มีพนั ธุ์ไม้ ทงหมด
ั้
13 ชนิด ค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ยเฉลี่ยเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.73 ต่อปี ค่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เท่ากับ 1.38 จากผลการ
ทดลองจะเห็นว่าในป่ าเต็งรั งผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า มีจํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ความหนาแน่นเฉลี่ย ค่าความหลากหลาย
มากกว่าป่ าเต็งรั งผสมสนที่ มีไฟป่ า จึงกล่าวได้ ว่าไฟป่ ามี ผลกระทบต่อการเติ บโตและการเจริ ญทดแทนตาม
ธรรมชาติ ทัง้ ในด้ านของการลดลงของจํ านวนชนิ ดพันธุ์ ความหนาแน่ น การเติ บโตทัง้ ในด้ านขนาดเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง และความสูงของไม้ รุ่น และกล้ าไม้ ขณะที่ไม้ ใหญ่ได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อย ดังนัน้ การควบคุมไฟ
ป่ าในป่ าเต็งรั งผสมสนเป็ นแนวทางหนึ่งในการจัดการฟื ้นฟูระบบนิเวศได้ ซึ่งในระยะยาวหากยังไม่มีมาตรการใน
การจัดการไฟป่ าที่ มีประสิทธิ ภาพ กระบวนการเจริ ญทดแทนของสังคมพื ชอาจได้ รับผลกระทบจนทําให้ เปลี่ยน
สภาพเป็ นทุ่งหญ้ าได้ ในที่สดุ

ABSTRACT

The objectives of this study were to study the growth and natural regeneration in the pinedipterocarp forest (PDF) with annual fire and without fire occurred for at least 6 years at Ban Watchan
Royal Project, Chiangmai province. The results showed that there were 3 kinds of plants that could be
generally found in PDF, Pinus merkusii Jungh. & de Vriese, Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.,
and Gluta usitata (Wall.) Ding Hou. The P. kesiya Royle ex Gordon was found only in the fire area. The
study result of PDF found 9 kinds of plants that have the average density increased by 1.20 percent
per year. The species diversity was 1.22. The study result of PDF without fire found 13 kinds of plants
that have the average density increased by 2.73 percent per year. The species diversity was 1.38. From
those results, the growth and natural regeneration of PDF without fire had the values of the density, the
number of species and species diversity more than the values of those in PDF with annual fire. Those
results indicated that forest fire affected the growth and natural regeneration, both in terms of
decreasing number of species, density, and the growth of diameter and height of sapling and seedling,
while trees were only slightly affected
Key words: pine-dipterocarp forest, forest fire, growth, regeneration
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่ งพลับพลึงธาร กรณีศึกษา คลองนาคา
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
Public Participation in the Conservation of Water Onion:
Case Study from Khlong Naka, Suk Samran District, Ranong Province
นิติญา สังขนันท์ 1* ธิดารัตน์ คําล้ อม1 และ ขนิษฐา อีดเกิด1
Nitiya Sangkhanan1*, Tidarat Kumlom1 and Khanittha Eadkerd1

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
คือ ประชาชนในพื ้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ที่ 1 จํานวน 164 ครัวเรื อน และหมู่ที่ 5 จํานวน 86 ครัวเรื อน รวมทังหมด
้
250 ครัวเรื อน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์
แหล่งพลับพลึงธาร หมูท่ ี่ 1 และหมูท่ ี่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 และ 3.82 ตามลําดับ ปั ญหาและ
อุปสรรคของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร หมู่ที่ 1 คือ ไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครั ฐ
หรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่นมากที่สดุ (ร้ อยละ 27.1) และหมูท่ ี่ 5 คือ ประชาชนขาดความรู้ และความเข้ าใจในการอนุ
รักษ์ แหล่งพลับพลึงธารมากที่สดุ (ร้ อยละ 30.0) ข้ อเสนอแนะของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารของทัง้
2 หมูบ่ ้ าน พบว่า ต้ องการสนับสนุนงบประมาณในการฟื น้ ฟูอย่างต่อเนื่อง จัดทําสื่อเผยแพร่ และให้ ผ้ นู ําชุมชนมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ABSTRACT

This research has the objective to study the levels of public participation, the problems, the
obstacles and the public suggestions in the conservation of Water Onion. In this research, we applied
the Purposive Sampling. The sample of the research were the local inhabitants in two villages. They are
composed of 164 families of Moo 1 village and 86 families of Moo 5 village, in a total of 250 families.
This research was carried out by using questionnaires. The statistics were analyzed by using
frequency, percentage, average, and standard deviation. The result found that the levels of public
participation in the conservation of Water Onion in Moo 1 and Moo 5 villages are in overall at a very low
level. The averages are 3.97 and 3.82 percent respectively. The principal problem and obstacle of the
Water Onion conservation in Moo 1 village is the lack of state or local government subvention (27.1
percent). The main problem and obstacle in Moo 5 village is the lack of knowledge and understanding
about the Water Onion conservation (30.0 percent). For the public suggestion of the Water Onion
conservation in both villages, it has been found that the inhabitants need budgetary subvention for
restoring continuously Water Onion and for making publications and they need the chefs of the villages
to follow consistently the results.
Key words: Public participation, conservation, Water Onion

* Corresponding author; e-mail address: nitiya.skn@gmail.com
1
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
1
Environmental Science Program, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Phuket 83000

119

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

บทบาทและความพร้ อมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่ อการทําหน้ าที่คณะกรรมการป่ าชุมชน
ระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
Roles and Readiness of Stakeholders to Perform the Provincial Community Forest Committee:
Case Study of Surat Thani Province
พงศ์ นรินทร์ ไชยกรด1* สุรินทร์ อ้ นพรม2 และ รัชนี โพธิแท่น2
Phongnarin Chaikrod1*, Surin Onprom2 and Rachanee Pothitan2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียในการบริ ห ารจัดการป่ าชุม ชนระดับจังหวัด
กรณี ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก 4 กลุ่ม จํานวน 11 ราย และสัมภาษณ์ ผ้ ูแทนป่ าชุมชน
จํานวน 97 ราย พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมปี ่ าชุมชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมป่ าไม้ รวมทังสิ
้ ้น 128 แห่ง เนื ้อที่รวม 34,640 ไร่
ส่วนใหญ่เป็ นป่ าชุมชนขนาดเล็กกว่า 100 ไร่ การจัดตังป่
้ าชุมชนเน้ นการอนุรักษ์ และป้องกันพืน้ ที่ มีการใช้ ประโยชน์
ทางอ้ อมเป็ นหลัก การบริ หารจัดการป่ าชุมชนระดับจังหวัด พบว่า มีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้ แก่ หน่วยของงานรัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคเอกชน มีบทบาทและความสําคัญต่อการบริ หารจัดการป่ าชุมชน
แตกต่ างกัน ประกอบด้ วย การวางแผนเชิ งนโยบาย การติ ดตามประเมิ นผล การสร้ างความตระหนัก และการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่ าชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 66.3

ABSTRACT

This study aimed to study analyze stakeholders in community forest governance of Surat Thani
province. Data was collected by in-depth interview four groups of 11 stakeholders together with questionnaire
interview 97 representatives of community forests in Surat Thani province. The study found that, in the study area,
128 community forests were registered with Royal Forest Department. Total forest area was 34,640 rai. Majority
area size was relatively small at less than 100 rai. The management objective was focusing on conservation and
protection of forest resources. The utilization was mainly indirect use. Regarding community forest governance at
provincial level, four group of stakeholders were identified including government, institutions, local government
and private sector. Each group of stakeholder would have different important level and function in community
forest governance. These functions were policy planning, monitoring and assessment, promoting awareness and
public relations. In addition, the study found that stakeholders have 66.3 percentage of knowledge relevant to the
current community forestry act.
Key words: community forest, provincial community forest committee, stakeholder, role, management
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การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสําหรั บศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ
The Development of Implementation Guidelines for Forest Nursery Station of Bangkok
ธัญญาทิพย์ หมาดหมีน1* นิตยา เมี ้ยนมิตร1 และ พสุธา สุนทรห้ าว1
Thanyatip Madmeen1*, Nittaya Mianmit1 and Pasuta Sunthornhao1

บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ การดําเนิ นกิจกรรมของศูนย์ เพาะชํ ากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ และ
เพื่อพัฒนาแนวทางการแจกจ่ายกล้ าไม้ อย่างมีสว่ นร่ วม เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย และสํารวจข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากผู้มาขอรับบริ การกล้ าไม้ จํานวน 287 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สภาพการณ์ ภายนอกและภายในองค์กรด้ วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ใช้ เทคนิค Tows Matrix เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้
อย่างมีส่วนร่ วม ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้ บริ การของหน่วยงานในการขอรั บกล้ าไม้
ในภาพรวมของประชาชนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ สําหรั บแนวทางการดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้
มี 4 แนวทางประกอบด้ วย คือ การส่งเสริ มให้ ประชาชนนํากล้ าไม้ จากศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ ไปปลูกในพื ้นที่ต่างๆ
การใช้ ความชํานาญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน การเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปลูกต้ นไม้ และสร้ างความเข้ าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสร้ างเครื อข่ายกับประชาชน

Abstract
The objectives of this study were to analyze the operations of the Forest Nursery Station of
Bangkok and to develop the guidelines for participation seedling distribution. The study was conducted
by semi-structured interview with stakeholders and interviewing 287 samples. Data analysis of
descriptive statistic and SWOT analysis. TOWS matrix was used for developing the guidelines for
participatory implementation of Forest Nursery Station. The result revealed that the people’ satisfaction
level was at the highest level. There are 4 approaches for participatory implementation of Forest Nursery
Station in Bangkok as follows 1) encourage people to plant seedlings from the nursery center in
anywhere, 2) using the expertise to perform their duties in accordance with the current situation, 3)
empowering public relations about planting trees, and 4) raising awareness on the conservation of
forest resources and networking with people.

Key words: Seedling Distribution, satisfaction, Forest Nursery Station of Bangkok
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ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความต้องการไม้จากสวนป่ า
ตามพระราชบัญญัตสิ วนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
ในจังหวัดสระแก้ว
The Relationship between Business of Environment and Wood Requirement from Forest
Plantation along with Commercial Forest Plantation Act, B.E. 2558 (Issue 2) of Wood Industry
Entrepreneurs in Sa Kaeo Province
ธนพล โนนเภา1* จงรัก วัชรินทร์รตั น์1 และ นิคม แหลมสัก1
Thanapon Nonpao1*, Chongrak Wachrinrat1 and Nikhom Laemsak1

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 45 ราย และการตัดสินใจเลือกใช้ไม้วตั ถุดิบที่ได้
จากการทํา สวนป่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส วนป่ า (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม โดยผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองของผู้
ซือ้ ไม้ ในประเด็นด้านคุณลักษณะ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.32 และสภาพแวดล้อม ทาง
ธุรกิ จด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของผูซ้ ือ้ ไม้ในประเด็นด้านเวลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.37 หมายความว่า ปั จจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ดังนัน้ หากต้องการส่งเสริมการใช้ไม้จากสวนป่ า ควรส่งเสริมด้านภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตเป็ นอันดับแรก

Abstract
The purposes of this research were to study the relationship on opinions for Business
Environment and Wood Requirement of Wood Industry Entrepreneurs from 45 populations in Sa Kaeo
Province response to selected plantation woods along with Commercial Forest Plantation Act, B.E. 2558
(Issue 2). Data were collected by using questionnaire. The results revealed that Business Environment
(Social) related Response (Wood characteristics), The Correlation Coefficient was moderate ( ρ =
0.32) and Business Environment (Technology) related Response (Time), The Correlation Coefficient
was moderate ( ρ = 0.37) Therefore, if wanting to promote wood requirement from forest plantation,
the first priority should be to promote the positive image of products from wood and improvement
production technology.
Key words: Commercial Forest Plantation Act, Business Environment, Wood Industry

* Corresponding author; e-mail address: Thanaponnp@hotmail.com
1

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900

1

123

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การบําบัดโครเมียมในนํา้ เสียโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับด้วยไบโอชาร์แม่เหล็ก
Treatment of Chromium in Electroplating Wastewater using Magnetic Biochar Adsorption
พิเศษ กึกสูงเนิน1 และ ชลอ จารุสุทธิรักษ์1*
Piset Kuksungnoen1 and Chalor Jarusutthirak1*

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับโครเมียมในนํา้ เสียโรงงานชุบโลหะด้วยไบโอชาร์แม่เหล็ก ที่
เตรียมจากเปลือกทุเรียน โดยทําการเผาแบบไพโรไลซิส ที่อุณหภูมิ 7000 ºC เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้ ทําให้
เป็ นไบโอชาร์แม่เหล็ก (magnetic biochar) โดยการเติม FeCl3 และ FeSO4 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบําบัด ได้แ ก่ ค่าพี เอช ปริ มาณไบโอชาร์ และระยะเวลาการดูด ซับ ทําการศึก ษาไอโซเทอร์มการดูดซับ
โครเมี ย มด้ว ยไบโอชาร์แ ม่ เ หล็ก ผลการทดลองพบว่ า ที่ ส ภาวะเหมาะสมได้แ ก่ ค่ า พี เ อช 3 เวลา 30 นาที
ปริมาณไบโอชาร์แม่เหล็ก 40 g/L มีประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม 64.28% ไอโซเทอร์มการดูดซับสอดคล้อง
กับไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ โดยมีค่าการดูดซับสูงสุด (Qmax) 4.49 mg/g การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูด
ซับโครเมียมด้วยไบโอชาร์และไบโอชาร์แม่เหล็กในนํา้ เสียโรงงานชุบโลหะ พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม
ด้วยไบโอชาร์แม่เหล็กมีคา่ ตํ่ากว่า เนื่องจากสารละลายเหล็กที่เคลือบบนผิวไบโอชาร์แม่เหล็กทําให้พืน้ ที่ผิวในการ
ดูดซับโครเมียมลดลง อย่างไรก็ตามไบโอชาร์แม่เหล็กมีความสามารถในการตกตะกอนได้ดีจงึ แยกตัวจากนํา้ เสีย
ได้ดีกว่า

ABSTRACT
This research aimed to investigate the performance of magnetic biochar on adsorption of
chromium in electroplating wastewater. Biochar was prepared from durian bark via pyrolysis at 700°c
for 2 hours. Then the biochar was modified to be a magnetic biochar using FeCl3 and FeSO4. Factors
affecting the efficacy of biochar adsorption including pH, biochar dosage, and contact time, were
investigated. Adsorption isotherms of chromium with magnetic biochar were analyzed. The results
showed that at an optimum pH of 3, contact time of 60 min, and magnetic biochar dosage of 40 g/L,
the removal efficiency of Cr was 64.28%. Adsorption isotherm of Cr on magnetic biochar followed
Langmuir isotherm with a maximum removal capacity (Qmax) of 4.49 mg/g. The comparison of chromium
removal efficiency between biochar and magnetic biochar in electroplating wastewater revealed that
the removal efficiency using magnetic biochar was lower than that of biochar because iron species
occupied the porous of magnetic biochar, leading to a reduction of adsorption capacity. However,
magnetic biochar exhibited better settling performance compared to biochar.
Key words: adsorption, biochar, isotherms, magnetic biochar
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ความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสัตว์กินผลไม้ ในป่ าผสมผลัดใบ
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
Relationships between Plant Phenology and Frugivores in Mixed Deciduous Forest,
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province
นรากร โตจิต1* วิจกั ขณ์ ฉิมโฉม1 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย2 และ พิไล พูลสวัสดิ3์
Narakorn Tojit1*, Vijak Chimchome1 , Chatchai Ngernsaengsaruay2 and Pilai Poonswad3

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของ
สัตว์กินผลไม้ในช่วงออกผล ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในพืน้ ที่แปลงถาวร
ขนาด 1 เฮกตาร์ จํานวน 3 แปลง ทําการสํารวจเดือนละ 1 ครัง้ พบพรรณไม้ทงั้ หมด 1,927 ต้น 20 วงศ์ 29 สกุล
และ 34 ชนิด พรรณไม้ท่ีออกดอกและออกผลในช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษามีจาํ นวน 17 ชนิดและเป็ นอาหารของ
สัตว์กินผลไม้ทงั้ หมด 12 ชนิด สามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะผล คือ ขนาดผล ชนิดผล และสีผล จากการสังเกต
สัตว์กินผลไม้พบสัตว์ทั้งหมด 32 ชนิ ด แบ่งเป็ นสัตว์กลุ่มนก 22 ชนิ ด และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 10 ชนิ ด เมื่อ
พิจารณาตามลักษณะผลพบว่า สัตว์เลือกกินผลขนาดเล็กมากที่สดุ (ร้อยละ 41.7) เลือกกินชนิดผลแบบมะเดื่อ
มากที่สุด (ร้อยละ 33.3) และเลือกกินผลที่มีสีม่วง-ดํามากที่สุด (ร้อยละ 25) ซึ่งเป็ นผลของต้นไม้กลุ่มไทร (fig
trees) เป็ นแหล่งอาหารที่สาํ คัญของสัตว์ป่า จัดได้วา่ เป็ นชนิดพันธุแ์ กนหลักของระบบนิเวศ (keystone species)

ABSTRACT

This study aimed to identify species and plant phenology. Including the utilization by frugivores
inside three 1 ha permanent plot in mixed deciduous forest are being conducted from January 2017 –
February 2018. All recorded trees, total 1,927 individuals, from 20 families, 29 genera and 34 species.
There were 17 species provided flowers and fruits, and 12 of the fruit species seemed to be eaten by
frugivores ( 35.3%) . According to the fruit characteristic (size, type and color). Observation were
conducted thirty-two species of frugivores were recorded. Of these, 22 birds and 10 mammals.
Considering on fruiting plant - frugivores traits, preferred the small fruits (41.7 %) than other size, fruit
types as syconium and fruit colors is purple – black were most favorite used, 33.3 % and 25 %,
respectively. The results suggested that fig trees are important diet species and could be the keystone
species.
Key words: fruit characteristics, frugivory, camera trapping, direct observation
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14. ประธานสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15. ประธานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา วัชราภรณ์)
16. ประธานสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แก้วจําปา)
17. ประธานสาขาศึกษาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกลุ เอกวรางกูร)
18. ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์)
19. ประธานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี )
20. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายมาตรฐานการวิจยั
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลืม้ ภาณุภทั ร)
21. นางสาวพิชชาอรฐ์ สิรชิ ีวเกษร
22. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
23. นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยแสน
24. นางสาวอรญา ศรีอนันต์
25. นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิทยาศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ดร.ครศร ศรีกลุ นาถ
2. รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุรยิ ารัตน์
3. รศ.ดร.พิทกั ษ์ เชือ้ วงศ์
4. รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
5. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา
6. ผศ.ดร.กันย์ สุน่ ยี่ขนั
7. ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชสู ขุ
8. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ
9. ผศ.ดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
10. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
11. ผศ.ดร.นันทนา สีสขุ
12. ผศ.ดร.ปกรณ์ วรรธณอมร
13. ผศ.ดร.ประดิษฐ์ แสงทอง
14. ผศ.ดร.ปราโมทย์ ชํานาญปื น
15. ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์
16. ผศ.ดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์
17. ผศ.ดร.วันชัย ปลืม้ ภาณุภทั ร
18. ผศ.ดร.วีรพัฒน์ พลอัน
19. ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
20. ผศ.ดร.สมพิศ สามิภกั ดิ์
21. ผศ.ดร.สายใจ ชาญเศรษฐิ กลุ
22. ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา
23. ผศ.ดร.อรรณพ หอมจันทร์
24. ผศ.ดร.อัญชณี คูเบอร่า
25. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
26. ผศ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
27. ผศ.ดร.ธรณินทร์ ทันศรี
28. ผศ.ดร.ปพิชญา ชัยสกุล
29. ผศ.ดร.ฤทธี มีสตั ย์
30. ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉํ่า
31. ดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้ พิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้ พิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

32. ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร
33. ดร.จตุพร กุลอึง้
34. ดร.ชนิตา บุญมาก
35. ดร.ชมดาว สินธุวณิชย์
36. ดร.พิชามญชุ์ เกียรติวฒ
ุ ินนท์
37. ดร.ภวิกา ลิม้ อุดมพร
38. ดร.มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล
39. ดร.มินตา ชัยประสงค์สขุ
40. ดร.เมษยะมาศ คงเสมา
41. ดร.ธารินี สาลีโภชน์

Subject: Science (Internal)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ชนิกานต์ ยิม้ ประยูร
2. ผศ.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
3. ผศ.ชลอ จารุสทุ ธิรกั ษ์
4. รศ.คณิตา ตังคณานุรกั ษ์
5. รศ. ปองวิทย์ ศิรโิ พธิ์
6. รศ.เวชพงศ์ ชุตชิ เู ดช
7. ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรตั น์
8. นายศิรศิ กั ดิ์ เชิดเกียรติพล
9. รศ.มานพ เจริญไชยตระกูล
10. น.ส.วลีพร ดอนไพร
11. น.ส.ศุภพัชรี รอดเดชา
12. ผศ.อนุสรณ์ สืบสาย
13. ผศ.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
14. ผศ.เฉลิมพล เปล่งสะอาด
15. รศ.ชวลิต กิตติชยั การ
16. รศ.ชัยยากร จันทร์สวุ รรณ์
17. รศ.ณัฐศักดิ์ บุญมี
18. ผศ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
19. รศ.ธํารงค์ พุทธาพิทกั ษ์ผล
20. ผศ.ประพจน์ ขุนทอง
21. ผศ.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
22. ผศ.อรรถพร วิเศษสินธุ์
23. รศ.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
24. รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
25. ศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
26. ผศ. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ ยม
27. ผศ.สมฤทัย ทะสดวก
28. ศ.สุวฒ
ั นา จิตตลดากร
29. ผศ.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
30. รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ์
31. ผศ.วีรวุฒิ กนกบรรณกร

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํา้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

32. รศ.สมหญิง ไทยนิมิต
33. ผศ.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
34. ผศ.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
35. รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
36. นายธนพันธ์ คงทอง
37. ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี
38. ผศ.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล
39. ผศ.บารเมศ วรรธนะภูติ
40. รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
41. ผศ.ปิ ยนุช เวทย์วิวรณ์
42. รศ.ร.อ.พิพฒ
ั น์ สอนวงษ์
43. ผศ.วราเมศวร์ วิเชียรแสน
44. รศ.วีระเกษตร สวนผกา
45. ผศ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
46. รศ.สันติ ชินานุวตั ิวงศ์
47. รศ.สุวิมล สัจจวาณิชย์
48. นายสุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว
49. นายอนุวฒ
ั น์ อรรถไชยวุฒิ
50. รศ.อภินิติ โชติสงั กาศ
51. ศ.อมร พิมานมาศ
52. รศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
53. ผศ.นุชนภา ตัง้ บริบรู ณ์
54. น.ส.ศศิวิมล พุทธิรานนท์
55. รศ.สมเจตน์ พัชรพันธ์
56. รศ.อภิรตั น์ เลาห์บตุ รี
57. ผศ.อมรรัตน์ เลิศวรสิรกิ ลุ
58. ผศ.จีมา ศรลัมพ์
59. รศ.พงศ์ศกั ดิ์ หนูพนั ธ์
60. รศ.ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา
61. ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
62. ผศ.วิลาสินี อยูช่ ชั วาล
63. รศ. วิไล เจียมไชยศรี
64. รศ.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

65. ผศ.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พนั ธ์
66. ผศ.ชนะ รักษ์ศิริ
67. ผศ.นราภรณ์ เภาประเสริฐ
68. นายรมิดายุ อยูส่ ขุ
69. ผศ.สุวิชภรณ์ วิชกูล
70. น.ส.นุษรา สินบัวทอง

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. นายธยานันท์ บุณยรักษ์
2. น.ส.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
3. รศ.ภารดี ช่วยบํารุง
4. ผศ.สิรนิ ทรา วัณโณ
5. รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
6. ผศ.ศศิมา เจริญกิจ
7. ผศ.สุวรรณา รองวิรยิ ะพานิช
8. นาย ดารณี จารีมิตร
9. ผศ.โกวิท สุวรรณหงส์
10. นายอภิวรรธน์ โชติสงั กาศ
11.ผศ.สนิท วงษา

12. ผศ.ปริญญา คงพรม
13. ผศ.ทรรศนีย ์ พฤกษาสิทธิ์
14. รศ.พัชรินทร์ วรธนกุล

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิศวกรรม บริษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
School of Energy Science & Engineering (ESE)
สถาบันวิทยสิรเิ มธี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุข สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูอ้ าํ นวยการกลุม่ สํารวจข้อมูลการจราจรศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สํานักการจราจรและขนส่ง
ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15. รศ.ชาคริต สุวรรณจํารัส
16. ผศ.รุง่ กิตติพิชยั
17. นายเจษฎาภรณ์ ปริยดํากล
18. รศ.สุทธิชยั เปรมฤดีปรีชาชาญ
20. ผศ.วรวรรธน์ นาคะวิโร
21. รศ.ทรงยศ นาคอริยกุล
22. ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้
23. ผศ.ธีวรา สุวรรณ
24. ผศ.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
25. น.ส.เพชร์รตั น์ ลิม้ สุปรียารัตน์
26. ผศ.ฐิ รวัตร บุญญะฐี
27. รศ.พิชชา จองวิวฒ
ั สกุล
28. นายพุทธิพล ดํารงชัย
29. ผศ.วัชระ เพียรสุภาพ
30. นายวีรยุทธ โกมลวิลาศ
31. ผศ. เสวกชัย ตัง้ อร่ามวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32. ผศ.อัครวัชร เล่นวารี
33. รศ.อัครวัชร เล่นวารี
34. ผศ.ทรงยศ กิจธรรมเกษร
35. ผศ.ปิ ตวิ ฒ
ั น์ วัฒนชัย
36. ผศ.มานพ แก้วโมราเจริญ
37. ศ.ชวลิต ชาลีรกั ษ์ตระกูล
38. รศ.สุนิติ สุภาพ
39. ผศ.วิรุฬห์ คําชุม
40. ผศ.อารียา ฤทธิมา
41. ผศ.ฉัตรชัย วีระนิตสิ กุล
42. ผศ.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

43. รศ.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
44. รศ.วิบลู ย์ลกั ษณ์ พึ่งรัศมี
45. รศ.สุธา ขาวเธียร
46. รศ.เฉลิมราช วันทวิน
47. ผศ.เอราวิล ถาวร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

48. ผศ.ฤกษ์ชยั ศรีวรมาศ
49. ผศ.อรพดี จูฉิม
50. ผศ.คณิน เนื่องโนราช
51. รศ.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
52. รศ.มณีรตั น์ องค์วรรณดี
53. รศ.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

54. นายสรวิศ เผ่าทองสุข

ภาควิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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12. นายนันทิศกั ดิ์ ประทีปสุข
13. นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยแสน
14. นางสาวพิชชาอรฐ์ สิรชิ ีวเกษร
15. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
16. นางสาวพัชราภา รัตนวิญ�ูภิรมย์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

จัดทําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

