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คาํนาํ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ดจ้ดัการประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยร่วมกับ

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ จดัใหมี้การประชุม

ทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ระหวา่งวนัท่ี 5-7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ภายใตห้วัขอ้ “นวตักรรมสรา้งสรรคไ์ทย เพ่ือ

เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals 

(SDGs)) เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหน้ักวิชาการและคณาจารยจ์ากสาขาต่างๆ นาํเสนอผลงานวิจัย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ประสบการณ ์และความชาํนาญ ระหว่างนกัวิชาการ คณาจารยข์องภาครฐัและภาคเอกชน 

ซึ่งจะนาํไปสูค่วามรว่มมือทางการวิจยัและยงัเปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศกึษา ไดแ้สดงผลงานทางวิชาการ โดย

ความรูแ้ละวิทยาการใหม่ๆ ดงักล่าว ยงัไดถ่้ายทอด เผยแพรสู่่สาธารณชน อนัจะนาํมาซึ่งความกินดี อยู่ดี 

และการพฒันาประเทศอยา่งยั่งยืน  

การนาํเสนอผลงานวิชาการประกอบดว้ยภาคบรรยายจาํนวน 177 เร่ือง และภาคโปสเตอรจ์าํนวน 

105 เร่ือง รวม 282 เร่ือง แบง่ออกเป็น 12 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพืช สาขาสตัว ์สาขาสตัวแพทยศาสตร ์สาขา

ประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขา

ศกึษาศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ และสาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นบทคดัย่อฯ เลม่ท่ี 2 ซึ่งรวบรวมเร่ืองเตม็ผลงานวิจยัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอรข์อง สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไดผ้่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิประจาํสาขา  และนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58   

ในนามของคณะกรรมการดาํเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ขอขอบคุณ นักวิจัย 

นักวิชาการ คณาจารยท่ี์ไดน้าํผลงานมานาํเสนอ และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้นี ้

ขอขอบคณุคณะกรรมการทกุฝ่ายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รว่มมือกนัจดัเตรียมการประชมุ 

จนทาํใหก้ารประชมุทางวิชาการครัง้นีส้าํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ศรปราชญ ์ธไนศวรรยางกรู) 

รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานจดัประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 

 



 

 
 

ความสมบูรณ์ของการเสนอผลงาน 

ในการประชุมทางวชิาการ ครัง้ที่ 58 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกอบด้วย หนังสือรับรองการมาเสนอผลงาน 

และการได้ตพีมิพ์ลงในเอกสารบทคัดย่อ 
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I 

สารบัญ 

สาขาวิทยาศาสตร ์(Subject: Science) 

 หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

1. วท. 6O33 การประยกุตเ์ทคนิคการตรวจจบัขอบภาพสาํหรบัการวดัเสน้สเกล 

The Implementation of Edge Detection Technique for Line-Scale 

Measurement 

โดย พนญัญา สมวงษ,์  นพฤทธ์ิ จินนัทยุา  และ วิโรจน ์สดุาธรรม 

2 

2. วท. 13/O108 

 

การออกแบบแหลง่กาํเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช ้LED รว่มกบัเกรตติง

เลีย้วเบนแบบสะทอ้น 

Design of Multispectral Light Source using LED and Reflected 

Diffraction Grating 

โดย จนัทรฑ์รตัน ์มากชมุ และ นพฤทธ์ิ จินนัทยุา 

3 

3. 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 

4 

    

ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  

1. วท.1/P1 ผลของความยาวคลื่นแสงตอ่การเจริญเติบโตและการสะสมนํา้ตาลในตน้ออ่น

ขา้วสาลีพนัธุฝ์าง 60 

Effects of Wavelength of Light on the Growth and Sugar Accumulation 

of Wheatgrass Fahng 60 

โดย ศิริชยั สาตรพ์นัธุ,์ พิเชษฐ ลิม้สวุรรณ,  สรุชาติ กมลดิลก  

และ วิฑรูย ์ยินดีสขุ  

6 

2. วท.2/P2 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 

7 

3. วท.3/P4 ผลของ 2, 4-D ตอ่การชกันาํใหเ้กิดแคลลสัในขา้วพนัธุ ์กข43 

Effect of 2, 4-D on Callus Induction of Rice (Oryza sativa L.)  

cv. RD43 

โดย ปณุดานยั ชิตเพชร, ณรงค ์วงศก์นัทรากร และ ณฎัฐา เสนีวาส 

8 

 

 

 



II 

   หน้า 

ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  

4. วท.4/P8 ผลของ BA, TDZ และ mT ตอ่การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกลว้ยไมก้ะเรกะรอ่น

ปากนกแกว้ 

Effects of BA, TDZ and mT on in vitro Culture of Cymbidium lowianum 

Rchb. f. 

โดย อาทิตยา ทมุมา, ณรงค ์วงศก์นัทรากร และ ประศาสตร ์เกือ้มณี 

9 

5. วท.5/P11 การระบชุนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในนํา้เลือดปทูะเล (Scylla serrata 

Forsskal, 1775) โดยใชเ้ทคนิค LC-MS/MS 

Identification of Vitellogenin Protein in Hemolymph of Mud Crab  

(Scylla serrata Forsskal, 1775) using LC-MS/MS technique 

โดย ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลีย้ง 

10 

6. วท. 8/P12 ทรานสครปิโตมและการวิเคราะหยี์นมิกโซไวรสัรีซิสแทนซใ์นปลากดัไทย  

Betta splendens 

Transcriptome Analysis and Characterization of the Antiviral Myxovirus-

Resistance (Mx) Gene of Siamese Fighting Fish Betta splendens 

โดย วลยัพร เจริญทรพัยศ์ร,ี พชัรี โยควิบลู,  ปาริชาติ ชมุทอง,  

จนัทรประภา อ่ิมจงใจรกั  และ ปิติ อ ํ่าพายพั 

11 

7. วท.9/P13 Isolation and Characterization of Cartilage Stem/Progenitor Cells from 

Cartilage Tissue of Osteoarthritis Patients 

By Sarat Lertjintanakit, Tulyapruek Tawonsawatruk  

and Patompon Wongtrakoongate  

12 

8. วท.10/P14 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 

13 

9. วท.11/P47 Physicochemical Properties and Antioxidant Activities on Sato from 

Colored Rice  

By Kusumawadee Thancharoen, Pailin Butree, Suphalak Aupchai 

and Sutida Deeduangphan 

14 

10. วท.12/P57 Preparation and Characterization of n-CdS/p-SnS Heterojunction Thin 

Film Diode 

By Parichat Cummon, Ngamnit Wongcharoen  

and Thitinai Gaewdang 

15 

 

 

 

 



III 

   หน้า 

ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation)  

11. วท.15/P69 การพฒันาและตรวจสอบความใชไ้ดข้องวิธีวิเคราะหส์ารพิษตกคา้งกลุม่สาร

กลุม่ออกาโนฟอสฟอรสั และสารกลุม่ออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในพืชนํา้มนั 

Method Validation of Organophosphorus, Organochlorine and 

Pyrethroid in Vegetable Oil 

โดย ปิยะศกัดิ ์อรรคบตุร, ลมยั ชเูกียรติวฒันา และ ชนิตา ทองแซม 

16 

12. วท.16/P100 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 

17 

13 วท.18/P102 Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions 

By Wimonrut Insuan, Bundit Thakummee, KantapongSiriphongsittha, 

Kritsanachart Sangjhan and Pakphum Simachaya 

18 

14. วท.21/P105 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 

19 

15. วท.22/P106 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือจดัการขอ้มลูพืชยดึดิน 

Information System Development for Managing Soil Stabilization Plants  

โดย จารุณี พิทยานิวิฏฐ,์ อษุา สมัมาพนัธ,์ อภินิติ โชติสงักาศ  

และ วรากร ไมเ้รียง 

20 

 

สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

(Subject: Engineering and Architecture) 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

1. สถ.วศ.10/O25 อิทธิพลของสารเช่ือมขวาง มวลโมเลกลุของไคโตซาน และการใชส้ารลด 

แรงตงึผิวตอ่การสงัเคราะหอ์นภุาคไคโตซานดว้ยวิธีการอิมลัชั่นชนิดนํา้ใน

นํา้มนั  

Effect of Cross-linker, Molecular Weight Chitosan, and Surfactant 

Use on Synthesis of Chitosan Beads using Water-in-oil Emulsion 

Technique 

โดย ปิติภาคย ์บญุมี และ นนัทิยา หาญศภุลกัษณ ์

22 

 

 

 

 

 



IV 

 หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

2. สถ.วศ.13/O28 การผลิตอนภุาคโคคริสตลัของยาเมเฟนามิค แอซิดกบัพาราเซตามอลและ 

นิโคตินาไมด ์ดว้ยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)  

Production of Mefenamic Acid-Nicotinamide-Paracetamol 

Cocrystals using Gas Anti-Solvent (GAS) Process 

โดย ตวงรตัน ์รวบรวม และ มานพ เจริญไชยตระกลู 

23 

3. สถ.วศ.27/O86 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตร 

Optimization of Lignin Production from Agricultural Waste 

โดย วิภาวรรณ ก่ิงแกว้, เพ็ญจิตร ศรีนพคณุ  

และ อนสุิษฐ์ ธนะพิมพเ์มธา 

24 

4. 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  

25 

5. สถ.วศ.21/O79 ผลของอนภุาคผงยางและสารเช่ือมขวางเปอรอ์อกไซดท่ี์มีตอ่ความสามารถ

ในการไหลและสมบติัเชิงกลของพอลิเอทิลีนรไีซเคิลชนิดความหนาแน่นสงู  

Effects of Ultrafine Powdered Rubber and Peroxide Crosslinking 

Agent on Flow-Ability and Mechanical Properties of Recycled High 

Density Polyethylene 

โดย นฐันรี โสภาเจริญวงศ,์ รฐัโรจน ์อคัรธนกลุกิตติ,์ 

ธีระศกัดิ ์หมากผิน, ณรงคฤ์ทธ์ิ สมบติัสมภพ และ เอกชยั วิมลมาลา 

26 

6. สถ.วศ.8/O23 การเคลื่อนท่ีของควนัซึง่เป็นผลกระทบจากระดบัและตาํแหน่งท่ีเกิดไฟไหม้

และเวลาการอพยพคนในอโุมงคท์างลอดรถยนต ์ประเทศไทย  

Effects of Fire Elevate and Location on Smoke Movement and Time 

of People Evacuation in Road Tunnel of Thailand 

โดย ปัญญวฒัน ์แกว้กดุั่น และ ณฐัศกัดิ ์บญุมี 

27 

7. สถ.วศ.54/O166 การศกึษาการลาํเลียงนํา้และแรธ่าตใุนพืชโดยการใชเ้ซนเซอรว์ดัอณุหภมิู  

Plant Water and Nutrients Uptake Activity via Temperature 

Measurement 

โดย ปิยะรส มาลีเจริญ, ชนทตั บญุเฉลียว และ ทวีเดช ศิริธนาพิพฒัน ์

28 

 

 

 

 

 



V 

 หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

8. สถ.วศ.18/O62 การศึกษาเปรยีบเทียบคณุภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิด 

EMU-A1 และ EMU-B1 บนเสน้ทางสายสขุมุวิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14  
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การประยุกต์เทคนิคการตรวจจับขอบภาพสาํหรับการวัดเส้นสเกล 

The Implementation of Edge Detection Technique for Line-Scale Measurement 

 

พนัญญา สมวงษ์1 นพฤทธ์ิ จินนัทยุา1* และ วิโรจน์ สดุาธรรม2 

Pananya Somwong1, Noparit Jinuntuya1* and Wiroj Sudatham2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้สนอการประยุกต์เทคนิคการตรวจจบัขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny สําหรับการ 

วดัเส้นสเกล เคร่ืองต้นแบบประกอบด้วยกล้อง CCD เลนส์ และแหลง่กําเนิดแสง โปรแกรมตรวจจบัขอบของเส้น

สเกลถูกพฒันาขึน้บน python ความถูกต้องของโปรแกรมถูกยืนยันด้วยโปรแกรม MATLAB ภาพถ่ายเส้นสเกล 

ถูกประมวลผลเพ่ือหาขอบ จากการวิจัยพบว่ามีความละเอียดในการตรวจจับขอบภาพประมาณ 0.0029 mm 

ซึง่ถูกสอบเทียบด้วยตารางมาตรฐาน การทดลองเพ่ือประยุกต์เทคนิคดงักล่าวในการวดัระยะความยาวตาราง

มาตรฐานขนาด 0.4 mm และบรรทัดเหล็ก 1.0 mm มีความคลาดเคลื่อนของความยาวท่ีวัดมากท่ีสุด  

0.0005 mm และ 0.002 mm ตามลําดบั มีความไม่แน่นอนในการวดัประมาณ 0.003 mm ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% เม่ือเปรียบเทียบกบัความยาวอ้างอิงแล้วพบวา่คา่สดัส่วน En< 1 แสดงถงึความสอดคล้องและใช้ได้ของการ

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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การออกแบบแหล่งกาํเนิดแสงหลายความยาวคล่ืนโดยใช้ LED ร่วมกับเกรตติงเลีย้วเบนแบบสะท้อน 

Design of Multispectral Light Source using LED and Reflected Diffraction Grating 

 

จันทร์ฑรัตน์ มากชุม1 และ นพฤทธ์ิ จินนัทยุา1*  

Jantarat Markchum1 and Noparit Jinuntuya1* 

 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนีไ้ด้นําเสนอการออกแบบสร้างแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่น โดยใช้แสงจาก LED  

หลายๆ ตวั ส่องลงไปบนเกรตติงแบบสะท้อน แล้วเลือกแสงเลีย้วเบนท่ีมมุจําเพาะ โดยใช้ช่องเปิดแคบสองอนัใน

การกําหนดแนวแสง ในเคร่ืองต้นแบบท่ีพัฒนาขึน้นีใ้ช้ LED จํานวน 5 ดวง วางทํามมุตกกระทบต่างกนั เพ่ือให้ได้

แสงเลีย้วเบนท่ีความยาวคลื่นในช่วง 480 ถึง 680 nm ค่าความยาวคลื่นท่ีความเข้มสูงสุด และความกว้างแถบ

ความยาวคลื่นของแสงเลีย้วเบนจาก LED  แต่ละตวั สามารถคํานวณได้จากฟังก์ชันสเปกตรัมสมัพัทธ์ของ  LED  

ซึง่สามารถวดัได้โดยspectrophotometer ร่วมกบัข้อมลูการแจกแจงความเข้มเชิงมมุสมัพทัธ์ ท่ีกําหนดจากเอกสาร

ข้อมูลเชิงเทคนิคของ LED จากผลการคํานวณพบว่าค่าความยาวคลื่นท่ีความเข้มสูงสุดสอดคล้องกับผลการวดั

ค่อนข้างดี แต่ความกว้างแถบความยาวคลื่นท่ีได้จากการคํานวณ แตกต่างกบัค่าท่ีวดัได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม 

แสงท่ีได้จาก LED ทุกตัวมีความกว้างแถบความยาวคลื่นท่ีค่อนข้างแคบ (< 50 nm) ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะ

นําไปใช้ในการสร้างข้อมลูภาพแบบหลายความยาวคลื่น หรือใช้เป็นแหลง่กําเนิดแสงในงาน spectroscopy แทนท่ี

เคร่ืองแยกความยาวคลื่นท่ีใช้กนัทัว่ไปได้ 

 

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. Real-

time 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 darken-

period 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 

* Corresponding author; e-mail address: waraporn2521@gmail.com 
1 Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 
2 Department of Entomology, Faculty of Genetics, Kasetsart University, Bangkok 10900 
3 Department of Medical Entomology, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok 10400 





การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาวิทยาศาสตร์ 

6 

ผลของความยาวคล่ืนแสงต่อการเจริญเตบิโตและการสะสมนํา้ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีพันธ์ุฝาง 60 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาผลของความยาวคลื่นแสงจากไดโอดเปล่งแสงต่อการเจริญเติบโตและการสะสม

นํา้ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60  ไดโอดเปล่งแสงท่ีใช้มีสีแดง สีนํา้เงิน สีเขียว และสีขาว โดยใช้อตัรา

สว่นผสมของสีต่างๆ  ดงันี ้แสงสีแดงต่อแสงสีนํา้เงินในอตัราส่วน 1:1 แสงสีแดงต่อแสงสีนํา้เงินต่อแสงสีเขียวใน

อตัราส่วน 1:1:1 แสงสีแดงต่อแสงสีนํา้เงินต่อแสงสีขาวในอตัราส่วน 1:1:1 และแสงสีขาว  ท่ีความเข้มแสง 50 

µmolm-2s-1  โดยการให้แสงในโรงเรือนปิดตามอัตราส่วนดงักล่าวเป็นเวลา 7 วนั  วันละ  16 ชั่วโมง  แล้ววัด

นํา้หนกัสด นํา้หนกัแห้ง ความยาวต้น ความยาวราก ปริมาณนํา้ตาล  ผลการทดลองพบวา่ต้นออ่นข้าวสาลีท่ีปลกู

ภายใต้อตัราส่วนของแสงสีแดงต่อสีนํา้เงิน ในอตัราส่วน 1:1 ให้นํา้หนกัของต้นสดสงูสดุเท่ากบั 0.1464 กรัมต่อ

ต้น นํา้หนกัของต้นแห้งสงูสดุเท่ากบั 0.1004 กรัมตอ่ต้น และความยาวของต้นสดสงูสดุเท่ากบั 19.42 เซนติเมตร 

จากการตรวจวัดชนิดของนํา้ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีพบเฉพาะนํา้ตาลฟรุกโตสโดยพบปริมาณฟรุกโตสสูงสุด 

ในต้นออ่นข้าวสาลีท่ีปลกูภายใต้แสงสี : สีนํา้เงิน : สีเขียว ในอตัราสว่น 1:1:1 เท่ากบั 8.2912 มิลิกรัมตอ่ลิตร 

 

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 
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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 
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ผลของ 2, 4-D ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธ์ุ กข43 

Effect of 2, 4-D on Callus Induction of Rice (Oryza sativa L.) cv. RD43 
 

ปุณดานัย ชิตเพชร1, ณรงค์ วงศ์กนัทรากร1* และ ณฎัฐา เสนีวาส1 

Pundanai Chitphet1, Narong Wongkantrakorn* and Nuttha Sanevas1 

 

บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของการทดลองนีเ้พ่ือศกึษาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้เมลด็ข้าวและผลของ 2, 4- dichlorophenoxyacetic 

acid (2, 4-D) ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ตอ่การชกันําให้เกิดแคลลสัของข้าวพนัธุ์ กข43 จากการฟอกฆ่าเชือ้เมล็ดข้าวพนัธุ์ 

กข43 ด้วยสารละลาย Clorox® 15% (sodium hypochlorite 6%) พบว่าให้ผลการปลอดเชือ้ 98% และมีการงอกของ

เมลด็ท่ี 98% จากการเพาะเลีย้งเมล็ดข้าวบนอาหาร Murashige and Skoog medium (MS) ทีเติม 2, 4-D ความเข้มข้น 

0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ท่ีอณุหภมิู 25±2°C เป็นเวลา 4 สปัดาห์ พบว่าอาหารทกุสตูรท่ีเติม 2, 4-

D สามารถชกันําให้เกิดแคลลสัได้ แตใ่นอาหารชดุควบคมุไมมี่แคลลสัเกิดขึน้ นํา้หนกัสดและคา่เฉลี่ยเส้นผ่านศนูย์กลาง

ของแคลลสัมีการเพ่ิมขึน้เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ 2, 4-D ทัง้นีส้ตูรอาหาร MS ท่ีเติม 2, 4-D ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัม

ตอ่ลิตร เหมาะสมต่อการชกันําให้เกิดแคลลสัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยนํา้หนกัสด 39.58 มิลลิกรัม และค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของแคลลัส 0.73 เซนติเมตร ในขณะท่ีสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 2, 4-D ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  

มีค่าเฉลี่ยนํา้หนกัสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศนูย์กลางของแคลลสัมีการลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติม 2, 4-D ความ

เข้มข้นสงูมีผลในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของแคลลสั  

 

ABSTRACT 

This work aimed to study explant sterilization methods and effects of different concentrations of 2, 4-

dichlorophenoxyacetic 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 
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ผลของ BA, TDZ และ mT ต่อการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว 

Effects of BA, TDZ and mT on in vitro Culture of Cymbidium lowianum Rchb. f. 

 

อาทิตยา ทมุมา1 ณรงค์ วงศ์กันทรากร1* และ ประศาสตร์ เกือ้มณี1 

Atittaya Tumma1, Narong Wongkantrakorn1* and Prasart Kermanee1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (Cymbidium lowianum 

Rchb. f.) เม่ือเพาะเลีย้งยอดของกล้วยไม้บนอาหารสูตร  Murashige and Skoog (MS) สูตร MS ท่ีลดความ

เข้มข้นของธาตุอาหารลง 50 เปอร์เซ็นต์ (½MS) และสูตร Vacin and Went (VW) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า 

กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดบนอาหารสูตร VW เม่ือทดสอบผลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตในอาหารสตูร VW ท่ีเติม benzyladenine (BA), thidiazuron (TDZ) และ meta-topolin (mT) ท่ีความ

เข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ ต่อการเพ่ิมจํานวนและการเจริญเติบโตโดยใช้ตาข้างเป็นเวลา 8 

สปัดาห์ พบวา่ กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วเกิดยอดได้ดีท่ีสดุเม่ือเพาะเลีย้งตาข้างบนอาหารท่ีเติม BA ความ

เข้มข้น 15 และ 20 ไมโครโมลาร์ โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 1.33±0.33 ยอดต่อชิน้ส่วนพืช ส่วนตาข้างท่ีเพาะเลีย้ง

บนอาหารท่ีเติม TDZ ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ ทําให้เกิดยอดท่ีมีความสูงและจํานวนใบมากท่ีสุด โดยมี

ความสงูเฉลี่ย 2.30±0.62 เซนติเมตร มีจํานวนใบเฉลี่ย 2.17±0.47 ใบต่อชิน้สว่น จากผลการทดลอง สตูรอาหาร

ท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเลีย้งกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว เพ่ือชักนําให้เกิดยอดและยอดมีการเติบโต 

ท่ีดี คือ สตูรอาหาร VW ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 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  
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การระบุชนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในนํา้เลือดปูทะเล (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  
 

ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลีย้ง1*  

Thanaset Thongsaiklaing1* 

 

บทคัดย่อ 

ไวเทลโลเจนิน (Vg)เป็นโปรตีนตัง้ต้นของโปรตีนไวเทลลิน (Vn) ซึง่มีความสําคญัตอ่การพฒันาการของตวั

อ่อน ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบองค์ประกอบของโปรตีนในนํา้เลือดปูทะเล (Scylla serrata 

Forsskol, 1775) เพศผู้และเพศเมียระยะไข่ด้วยเทคนิคการแยกโปรตีน 1 มิติ (1-dimension SDS-PAGE) พบว่ามี

โปรตีนขนาดมวลโมเลกลุประมาณ 90 กิโลดาลตนั (kDa) ท่ีพบเฉพาะในนํา้เลือดของปเูพศเมียเท่านัน้ และเม่ือย่อย

โปรตีนดงักลา่วด้วยเอนไซม์ trypsin และนําโปรตีนไลเซท (protein lysate) ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LC-MS/MS พบ

ชิน้ส่วนโปรตีนทัง้หมด 7 ชิน้ประกอบด้วยลําดับกรดอะมิโน ดังนี  ้VLASPTLHR, LYGPQYGQFQADFFAR, 

DLVLNDVYR, GLLGLYDNERANDR, VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR, EADVEVNLK และ LLSSVTHGK ซึ่ง

การวิเคราะห์ความเหมือนของลําดบักรดอะมิโนท่ีได้กับฐานข้อมูลโปรตีนพบว่าชิน้ส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชนิดมีความ

เหมือนกบัโปรตีนไวเทลโลเจนินในป ูred crab (Charybdis feriatus) มากท่ีสดุ 

 

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     
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ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ยีนมิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ในปลากัดไทย Betta splendens 

Transcriptome Analysis and Characterization of the Antiviral Myxovirus-Resistance (Mx)  

Gene of Siamese Fighting Fish Betta splendens 

 

วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี1,2  พชัรี โยควิบลู1,2  ปาริชาติ ชมุทอง1,2  จนัทร์ประภา อ่ิมจงใจรัก3  และ ปิติ อ่ําพายพั1,2* 

Walaiporn Charoensapsri1,2,  Patchari Yocawibun1,2,  Parichat Chumtong1,2,  Chanprapa Imjongjirak3   

and  Piti Amparyup1,2* 

 

บทคัดย่อ 

ปลากดัไทย เป็นปลาสวยงามท่ีได้รับความนิยมจากตลาดทัว่โลก  งานวิจยันีมุ้ง่เน้นศกึษาทรานสคริปโต

มของปลากดัไทย Betta splendens  จากการหาลําดบันิวคลีโอไทด์ด้วยเคร่ือง Illumina พบวา่ได้ทรานสคริปโตม

ขนาด 4.46 Gb ประกอบด้วย 71,775 unigenes  จากการวิเคราะห์ทรานสคริปโตมโดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูยีน

ในระบบภมิูคุ้มกนัของปลาชนิดอ่ืนพบยีนต้านไวรัส BsMxA ซึง่มีความคล้ายกบัโปรตีน Mx ท่ีมีรายงานในปลา 

Anabas testudineus มากท่ีสดุ งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาทรานสคริปโตมของปลากดัทัง้ตวัและยีน BsMxA เป็น

ครัง้แรกในปลากดัไทย ข้อมลูท่ีได้จงึเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่การศกึษาวิจยัปลากดัไทยในอนาคต 

 

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. 
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* Corresponding author; e-mail address: piti.amp@biotec.or.th 
1ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ ปทมุธานี 12120 
1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Pathumthani 12120 
2ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพฯ 10330 
2Center of Excellence for Marine Biotechnology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 
3ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 
3Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาวิทยาศาสตร์ 

12 

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.  
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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 
1Department of Genetics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาวิทยาศาสตร์ 

14 

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 (12.16-

14.61%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. 
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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 built-

in 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.  
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การพัฒนาและตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหสารพิษตกคางกลุม สารกลุมออกาโนฟอสฟอรัส 
และสารกลุมออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในพืชน้ํามัน 

Method Validation of Organophosphorus, Organochlorine and Pyrethroid 
in Vegetable Oil 

 
ปยะศักด์ิ อรรคบุตร1* ลมัย ชูเกียรติวัฒนา1 และชนิตา ทองแซม1   

Piyasak Akcaboot1*, Lamai Chukiatwatana1 and Chanita Tongcham1 
 

บทคัดยอ 
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง สารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส, ออกาโนคลอรีน

และไพรีทรอยในถัว่เหลือง โดยใช้เทคนิคแก๊สโคมาโตกราฟี ทําการสกดัด้วยวิธี Stienwandter การพิสจูน์ความ

ใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์พบว่า Linearity และ Range ของการทดสอบอยู่ช่วง 0.005-2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่า 

correlation coefficient > 0.995 การพิสจูน์ accuracy จากการหาคา่ % recovery อยู่ในช่วง 69-105% สําหรับ 

precision พบว่า %RSD อยู่ในช่วงร้อยละ 0.41-1.87 และค่า HORRAT อยู่ในช่วง 2.59-15.45 การตรวจ

วิเคราะห์สารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส มีค่า LOD เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ LOQ เท่ากับ 0.02 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สําหรับสารกลุ่มออกาโนคลอรีนและไพรีทรอย มีค่า LOD เท่ากับ 0.005  มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม และ LOQ เท่ากบั 0.01มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม 

 

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. 
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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 
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900  

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 58  สาขาวิทยาศาสตร์ 

18 

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. 
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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)-2,5-

Diphenyltetrazolium 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 NCI-

N87 at 50 μM of protein.  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลพืชยดึดนิ 

Information System Development for Managing Soil Stabilization Plants 
 

จารุณี พิทยานิวิฏฐ์1 อษุา สมัมาพนัธ์1 อภินิติ โชติสงักาศ2 และ วรากร ไม้เรียง2 

Jarunee Phittayanivit1, Usa Sammapun 1, Apiniti Jotisankasa2 and Warakorn Mairaing2 

 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลพืชยึดดิน มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นระบบต้นแบบสําหรับ

รวบรวมและจดัการจําแนกข้อมลูต่าง ๆ ในการสํารวจพนัธุ์พืชท่ีใช้ในการป้องกันดินถล่ม การพัฒนาระบบนี ้ได้

แบ่งเป็น  ระบบข้อมลูพันธุ์พืช ระบบสํารวจราก ระบบพืชสมาชิก ระบบจัดการของผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันการ

ทํางาน  คือ การเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา ออกรายงานในรูปแบบ PDF และ Excel คํานวณคา่ และแสดงผลบนแผนท่ี  

โดยระบบนีไ้ด้พฒันา เป็นรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ด้วยภาษา PHP ร่วมกบัระบบฐานข้อมลู MySQL และใช้ 

CodeIgniter เป็น framework มีส่วนการแสดงผลบนแผนท่ีในการแสดงระดับความปลอดภัยของพืน้ท่ีโดยมี

นํา้ฝนเป็นปัจจัยสําคญั งานระบบการแสดงระดบัความปลอดภัยบนแผนท่ีนี ้เป็นการประมาณค่าเบือ้งต้นเพ่ือ

แสดงประสิทธิภาพของพืชในการป้องกันดินถล่มให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย หากผู้ ใช้ต้องการทราบค่าความ

ปลอดภยัแน่นอนของพืน้ท่ีนัน้สามารถใช้ระบบคํานวณค่า Factor of Safety (FS) เพ่ือหาค่าความปลอดภยัตาม

ระดบัความลกึของพืน้ท่ีได้ 

 

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

สังเคราะหอ์นุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลช่ันชนิดนํา้ในนํา้มัน 

Effect of Cross-linker, Molecular Weight Chitosan, and Surfactant Use on Synthesis of 

Chitosan Beads using Water-in-oil Emulsion Technique 

 

ปิติภาคย ์บุญมี1 และ นนัทิยา หาญศภุลกัษณ์1,2* 

Pitipak Boonmee1 and Nanthiya Hansupalak1,2* 

 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานคือศึกษาอิท ธิพลของชนิดของสาร เ ช่ือมขวาง  (Glutaraldehyde และ 

Epichlorohydrin) มวลโมเลกลุของไคโตซาน (มวลโมเลกลุ 10k และ 500k) และการเติมสารลดแรงตงึผิว ตอ่การ

สงัเคราะหอ์นุภาคไคโตซานดว้ยวิธีการอิมลัชั่นชนิดนํา้ในนํา้มนั ใชก้ลอ้งจลุทรรศนแ์บบส่องกราดศกึษาลกัษณะ

ทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคไคโตซานท่ีเตรียมขึน้ ผลการทดลองพบว่าสารเช่ือมขวางท่ีเหมาะสมคือ 

Glutaraldehyde เพราะใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นผง ไคโตซานมวลโมเลกลุสงูสามารถใชเ้ตรียมอนภุาคได ้แต่

การลดปริมาณลงดว้ยการเพ่ิมปริมาณไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่า ช่วยเพ่ิมความแข็งแรงใหแ้ก่อนุภาคไคโตซาน 

โดยมีลกัษณะเป็นเม็ดสมบูรณม์ากขึน้ แต่ส่งผลใหมี้การหลอมรวมตวักันของอนุภาคมากขึน้ ผลการทดลองได้

แสดงใหเ้ห็นวา่การหลอมรวมตวักนันีส้ามารถลดลงไดด้ว้ยการเติมสารลดแรงตงึผิวลงไป  

 

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 แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตนิาไมด ์ด้วย

กระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) 

Production of Mefenamic Acid-Nicotinamide-Paracetamol Cocrystals using Gas Anti-Solvent 

(GAS) Process 
 

ตวงรัตน ์รวบรวม1 และ มานพ เจรญิไชยตระกลู1* 

Tungrat Roubroum1 and Manop Charoenchaitrakool1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีศ้ึกษาการผลิตอนุภาคโคคริสตลัระหว่างยาเมเฟนามิค แอซิด (MEF) ร่วมกับนิโคตินาไมด ์

(NIC) และพาราเซตามอล (PAR) ดว้ยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) เพ่ือช่วยเพ่ิมอตัราการละลายของ

ยา MEF โดยใชอ้ะซิโตนเป็นตวัทาํละลายและใชค้ารบ์อนไดออกไซดท่ี์สภาวะใกลจ้ดุวิกฤตเป็นตวัตา้นการละลาย 

โดยศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อเวลาท่ีใชใ้นการละลายของยาเมเฟนามิค แอซิด ท่ี 63.2% (t63.2) ไดแ้ก่ อณุหภูมิ (25-

45 oC) อัตราส่วนโดยโมล MEF:NIC:PAR (1:3:3-1:5:5) และความเขม้ขน้ของยา (70-90% Sat MEF) และหา

สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตอนุภาคโคคริสตัล โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken จาก

การศกึษาพบวา่ ท่ีอณุหภูมิ 25 oC อตัราส่วนโดยโมลระหว่าง MEF:NIC:PAR เท่ากบั 1:4.8:4.8 และ 89.7% Sat 

MEF จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการละลายเรว็ท่ีสดุ โดยมีค่า t63.2 เท่ากบั 4.19 นาที ซึ่งเรว็กว่าตวัยา MEF บริสทุธ์ิ

(68.75 นาที) และอนภุาคโคคริสตลัจากเทคนิคการระเหยตวัทาํละลายออกชา้ 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 (70-

90%) 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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การหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตร 

Optimization of Lignin Production from Agricultural Waste 
 

วิภาวรรณ กิ่งแกว้1* เพ็ญจิตร ศรนีพคณุ1 อนสุษิฐ์ ธนะพิมพเ์มธา1 และ เมธี สายศรหียดุ1 

Wipawan kingkaew1*, Penjit Srinophakun1 Anusith Thanapimmetha1 and Maythee Saisriyoot1 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาการผลิตลิกนินจากทะลายปาลม์เปลา่ โดยทาํการปรบัสภาพดว้ยกรดท่ีความเขม้ขน้ 2, 4, 6, 8 

และ10 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยมวล ตามลาํดบั ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ไดป้ริมาณของลิกนิน

เป็น 34.98, 35.56, 39.50, 41.89 และ 42.66 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยนํา้หนกัแหง้ ตามลาํดบั การทดลองนีเ้ลือกใชก้รด

เจือจางท่ี 8 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากการปรับสภาพด้วยกรดความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์และความเข้มข้น 8 

เปอรเ์ซน็ต ์ไดป้ริมาณลิกนินไมต่า่งกนัมาก หลงัจากนัน้จงึสกดัลิกนินโดยใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 2.5 

เปอรเ์ซ็นตโ์ดยมวลต่อปริมาตร อณุหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที อตัราส่วนของแข็งต่อของเหลว

เป็น 10 เปอรเ์ซ็นต ์จากนัน้นาํส่วนของเหลวหลงัการสกัดมาตกตะกอนดว้ยกรดซลัฟิวริกท่ีความเขม้ขน้ 20, 50 

และ 72 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยปริมาตร พบว่าไดล้ิกนินท่ีละลายในกรด (ASL) 0.65, 0.78 และ 0.87 เปอรเ์ซ็นต ์และ

ลิกนินท่ีไม่ละลายในกรด (AIL) 68.34, 90.15 และ 89.64 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดับ โดยท่ีความเขม้ขน้ของกรด

ซลัฟิวริก 50 เปอรเ์ซน็ต ์ใหต้ะกอนลิกนินท่ีมีความบริสทุธ์ิสงูสดุ 

 

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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ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอรอ์อกไซด ์ทีม่ีต่อความสามารถในการไหลและ

สมบัตเิชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง 

Effects of Ultrafine Powdered Rubber and Peroxide Crosslinking Agent on Flow-ability and 

Mechanical Properties of Recycled High Density Polyethylene 
 

นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์1* รฐัโรจน ์อคัรธนกลุกิตติ2์ ธีระศกัดิ ์หมากผิน1 ณรงคฤ์ทธ์ิ สมบตัิสมภพ1 และ เอกชยั วิมลมาลา1 

Natnaree Sopacharoenwong1* Rattaroj Akkarathanakulkit2 Teerasak Markpin1 Narongrit Sombatsompop1 

and Ekachai Wimolmala1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีศ้กึษาผลของการเติมอนภุาคผงยาง (Ultrafine powdered rubber: UPR) และสารเช่ือมขวาง
ไดคิวมิลเปอรอ์อกไซด ์(Dicumyl peroxide; DCP) ท่ีมีต่อสมบติัทางกายภาพและสมบติัเชิงกลของพลาสติกของ
พอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง (Recycled high density polyethylene: rHDPE) โดยผสมผงยาง
อะคริ เลต (Acrylate powdered rubber: ACM-UPR) และผงยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene butadiene 
powdered rubber: SBR-UPR) ปริมาณ 0-12 pph ส่งผลทาํใหค้วามสามารถในการไหลมีแนวโนม้ลดลง ความ
หนาแน่นโดยรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.956-0.998 g/cm3 การผสมผงยางทาํใหอุ้ณหภูมิการโก่งตัวของพลาสติก
ลดลง ในขณะท่ีการเติม DCP พบว่ามีค่าเพ่ิมขึน้ ค่ามอดุลัสแรงดึงและความตา้นทานแรงดึงลดลง การเติม 
ACM-UPR ปริมาณ 2-6 pph และ SBR-UPR ปริมาณ 2 pph มีคา่การยืดตวัและความเหนียวเพ่ิมขึน้ สาํหรบัการ
เติม DCP พบวา่ rHDPE มีการไหลตวัไดย้ากขึน้ การเติม DCP ปริมาณ 0.1-0.3 pph ทาํใหค้า่มอดลุสัแรงดงึและ
ความตา้นทานแรงดงึเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีการยืดและความเหนียวลดลง โดยสรุป ส่วนผลการเติม ACM-UPR และ 
SBR-UPR ปริมาณ 2 pph ร่วมกับ DCP ปริมาณ 0.1 pph ทาํให้วัสดุ rHDPE มีค่ามอดุลัสแรงดึงและความ
ตา้นทานแรงดงึเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีการยืดตวัและความเหนียวมีคา่ลดลง 

 

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 flow-
ability. 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 SBR-
UPR 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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การเคล่ือนทีข่องควันซึ่งเป็นผลกระทบจากระดับและตาํแหน่งทีเ่กิดไฟไหม้และเวลาการอพยพ

คนในอุโมงคท์างลอดรถยนต ์ประเทศไทย 

Effects of Fire Elevate and Location on Smoke Movement and Time of People Evacuation in 

Road Tunnel of Thailand 
 

ปัญญวัฒน ์แกว้กุดั่น1 และ ณฐัศกัดิ ์บญุมี2* 

Panyawat Kaewkudan1 and Nathasak Boonmee2*  

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี ้ศกึษาพฤติกรรมการเคลื่อนท่ีของควนัซึ่งเป็นผลกระทบจากระดบัและตาํแหน่งท่ีเกิดไฟไหม้

และเวลาการอพยพคนในอโุมงคท์างลอด ประเทศไทย ดว้ยแบบจาํลองเพลิงไหมพ้ลศาสตรข์องไหลเชิงคาํนวณ

Fire Dynamics Simulator(FDS) โดเมนการคาํนวณ กวา้ง 8.5 เมตร สงู 5.4 เมตร ยาว 447 เมตร เกิดอุบัติเหตุ

ไฟไหม้ท่ีกลางอุโมงค์กับ passenger car, multi passenger car, bus และ collision โดยค่า Heat Release 

Rate(HRR) 5, 15, 30 และ 45 MW ตามลาํดับ พบว่าในสภาวะท่ีไม่มีการระบายอากาศ ลาํควันเคลื่อนท่ีใน

ลกัษณะควนัไหลใตเ้พดานแบบจาํกดั ความเรว็วิกฤต อณุหภมิูความรอ้นสงูและขึน้กบัค่า HRR ในสภาวะท่ีมีการ

ระบายอากาศ อณุหภมิูความรอ้นดา้น downstream ลดลง และเกิดควนัไหลยอ้นเป็นผลจากความเรว็การระบาย

อากาศนอ้ยกว่าความเร็ววิกฤตลาํควันและตาํแหน่งกองเพลิงท่ีเยือ้ง การมองเห็นและเวลาการอพยพท่ีดา้น 

downstream ไดร้บัผลกระทบลดลง คนจะตอ้งหา่งจากกองเพลิงและพน้จากช่วงควนัไหลยอ้น  

 

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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การศึกษาการลาํเลียงนํา้และแร่ธาตุในพชืโดยการใช้เซนเซอรวั์ดอุณหภูมิ 

Plant Water and Nutrients Uptake Activity via Temperature Measurement  
 

ปิยะรส มาลีเจริญ1 ชนทตั บญุเฉลยีว1 และ ทวีเดช ศิรธินาพิพฒัน์1* 

Piyarose  Maleecharoen1  Chonnathat Boonchaliaw1 and Taweedej Sirithanapipat1* 

 

บทคัดย่อ 

 พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโตและความสมบูรณข์องพืชคือการลาํเลียงนํา้และแร่ธาตุ ซึ่งใน

ปัจจุบนัมีการศกึษากิจกรรมการลาํเลียงนํา้และแร่ธาตใุนพืชใบเลีย้งคู่หลากหลายวิธีการ โดยมีการศกึษาทัง้ใน

หอ้งแลปของสถาบนัการศกึษา รวมถงึเครื่องมือท่ีมีผลิตขายตามทอ้งตลาด ดงัเช่น Sap Flow sensor ท่ีใชใ้นการ

วดัอตัราการลาํเลียงนํา้และแรธ่าต ุแตเ่น่ืองจากเครื่องมือชนิดนีมี้ราคาคอ่นขา้งสงูสาํหรบัเกษตรกรในประเทศไทย 

ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึเป็นการออกแบบระบบการอปุกรณต์รวจวดัสภาวะแวดลอ้มและการลาํเลียงนํา้และแรธ่าตขุอง

ตน้ไม ้โดยระบบท่ีทาํการออกแบบจะอาศยัหลกัการวดัอณุหภูมิท่ีแตกต่างกนัระหว่างสองจุดเพ่ือนาํมาวิเคราะห์

การไหลของนํา้และแร่ธาตุ ในการทดลองจะมีการใชเ้ซนเซอรว์ดัอุณภูมิ คือ  TMP36 และ Thermocouple โดย 

ทาํการทดลองกับตน้ไม ้4 ชนิด ไดแ้ก่ ตน้มะม่วง ตน้แคนา ตน้กันเกรา และตน้ผกากรอง โดยทัง้หมดจะอยู่ใน

สภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จากนัน้จงึมีการเช่ือมตอ่เซนเซอรก์บั NodeMCU (ESP32 devkit v1) เพ่ือสง่ขอ้มลู

ไปยงั Thingspeak ซึ่งเป็น Cloud Platform ผลการทดลองสามารถนาํมาวิเคราะหพ์ฤติกรรมการลาํเลียงนํา้ โดย

จะพบวา่พฤติกรรมการลาํเลียงนํา้และแรธ่าตขุองตน้ไมส้ามารถตรวจจดัไดจ้ากอณุหภมิูท่ีตา่งกนั 

 

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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การศึกษาเปรียบเทยีบคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทเีอสชนิด EMU-A1 และ EMU-B1 

บนเส้นทางสายสุขุมวทิจากสถานี N8 ถงึ 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 
 

คณวรรธก ์ใจสะอาด1,2 วิรุณศกัดิ ์สนัติเพ็ชร์1 และ วิชยั ศวิะโกศิษฐ1* 

Kanawat Jaisaard1,2, Wiroonsak Santipach1, and Wichai Siwakosit1* 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนีแ้สดงการศึกษาเปรียบเทียบค่าคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิด EMU-A1 

และ EMU-B1 ท่ีใหบ้ริการบนเสน้ทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 (หมอชิต) ไปถึงสถานี E14 (แบริ่ง) โดยการ

คาํนวณคา่เวอรต์งุซาลจากความเรง่ของขบวนรถไฟในแนวยาว แนวด่ิง และแนวขวาง จากการเคลื่อนท่ีของรถไฟ

ผ่าน 21 ช่วงสถานี และนาํมาเปรียบเทียบกับคุณภาพในการโดยสารตามมาตรฐาน ISO 2631 ผลการคาํนวณ

จากคา่ความเรง่ในแนวยาว แนวด่ิง และแนวขวาง แสดงใหเ้ห็นวา่รถไฟฟ้าทัง้สองขบวนมีคณุภาพในการโดยสาร

ในเกณฑป์กติ โดยรถไฟฟ้า EMU-A1 มีคณุภาพในการโดยสารท่ีดีกว่ารถไฟฟ้า EMU-B1 บนเสน้ทางสายสขุุมวิท

ในแนวตามยาว แนวด่ิง และแนวขวาง โดยเฉลี่ยท่ีรอ้ยละ 6.60  5.25 และ 4.21 ตามลาํดบั 

 

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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การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองล้างเหง้ามันสาํปะหลัง 

Design and Development of Cassava Root Washing Machine 
 

ประสิทธิชัย  มะลอย1* และ ธีรพงศ ์ผลโพธ์ิ1 

Prasitthichai Maloy1*, and Teerapong Pholpo1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันี ้มีวตัถุประสงคใ์นการออกแบบ สรา้งและพฒันา เครื่องลา้งเหงา้มนัสาํปะหลงั โดยใชค้วามรู ้

ทางวิศวกรรม เพ่ือช่วยในการลา้งทาํความสะอาดเหง้ามันสาํปะหลัง ก่อนนาํเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็น

เชือ้เพลิงชีวมวลอดัเม็ด โดยเครื่องประกอบดว้ย 5 ส่วนท่ีสาํคญั คือ 1.ชุดโครงสรา้งของเครื่อง 2.ชุดตระแกรง

ทรงกระบอก 3.ชุดส่งกาํลงั 4.ชุดป๊ัม หัวฉีด ถาดรองนํา้และถาดรวมนํา้ 5.ช่องป้อนและช่องออกของเหงา้มนั

สาํปะหลงั ซึ่งมีหลกัการทาํงานโดยอาศยัมอเตอรต์น้กาํลงั ขนาด ½ แรงมา้ 3 เฟส ซึ่งส่งกาํลงัขบักบัเกียรท์ดท่ีมี

อตัราทดเท่ากบั 60:1 และส่งกาํลงัผ่านเพลา ซึ่งมีลอ้สาํหรบัขบัชุดตระแกรงทรงกระบอกติดอยู่ ภายในตระแกรง

ทรงกระบอก (Drum) จะมีท่อนํา้ ประกอบดว้ยชุดหัวฉีดแรงดันสูง เพ่ือฉีดชะลา้งทาํความสะอาด ทดสอบท่ี

ความเร็วรอบ 15, 20 และ 25 รอบต่อนาที (rpm) และมมุเอียงของตระแกรงทรงบอกท่ีระดบั 3, 4 และ 5 องศา 

โดยมีการฉีดนํา้ชะลา้งร่วมดว้ยท่ีแรงดนัคงท่ี 5 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ผลการทดสอบพบว่า

ความเร็วรอบท่ีดีท่ีสดุท่ี 25 รอบต่อนาที (rpm) และมุมเอียงท่ีดีท่ีสุดท่ี 5 องศา มีประสิทธิภาพในการทาํความ

สะอาดอยู่ท่ี 87.33 เปอรเ์ซ็นต ์มีความสามารถลา้งเหงา้มนัสาํปะหลงัได ้350 กิโลกรมัต่อชั่วโมง (kg/hr.) มีอตัรา

การใชน้ ํา้ 20 ลิตรเฉลี่ยต่อครัง้ และมีอตัราการใชไ้ฟรวม 1.12 กิโลวตัตต์อ่ชั่วโมง (kW/hr.) คิดเป็น 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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การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเคร่ืองทาํความเยน็ กรณีศึกษาโรงงานผลิต

อาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง 

Analysis and Design of Ventilation System in Refrigerating Machinery Room 

Case Study Frozen Food Factory 
 

ยุพาวรรณ อารีช่วย1* และ อภิชาต แจง้บาํรุง2 

Yupawan Areechuay1* and Apichart Chaengbamrung2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหร์ะบบระบายอากาศในหอ้งเครื่องทาํความเย็นหอ้ง 1 ท่ีไดมี้การ

ออกแบบและปรบัปรุงระบบระบายอากาศเรียบรอ้ยแลว้ว่ามีความสอดคลอ้งตามกฎหมาย และมาตรฐานการ

ระบายอากาศในสภาวะปกติและสภาวะฉกุเฉิน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบระบายอากาศในหอ้ง

เครื่องทาํความเย็นหอ้ง 2 เม่ือวิเคราะหก์ารออกแบบระบบระบายอากาศ พบว่าหอ้งครื่องทาํความเย็นหอ้ง 1       

มีการออกแบบระบบระบายอากาศท่ีมีอตัราการระบายอากาศเกินกว่ากฎหมาย และมาตรฐานการระบายอากาศ

ท่ีกาํหนดในสภาวะปกติ แต่การออกแบบการระบายอากาศในสภาวะฉุกเฉินยงัตํ่ากว่ามาตรฐาน และไดท้าํการ

ออกแบบระบบระบายอากาศในหอ้งเครื่องทาํความเย็น 2 ท่ีอตัราการระบายอากาศ 6,400 ลบ.ฟตุตอ่นาที เพ่ือให้

สามารถรองรบัสภาวะฉุกเฉินและระบายก๊าซแอมโมเนียออกสู่นอกหอ้งไดอ้ย่างรวดเรว็เม่ือเกิดก๊าซแอมโมเนีย

รั่วไหลภายในหอ้ง 

 

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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การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยนืยันตัวตนด้วยกระบวนการยนืยันตัวตนแบบคร้ังเดยีว  

สาํหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

The Improvement of Authentication System for University Applications Using Single Sign-On 
 

มหาราช ทศศะ1* 

Maharat Tossa1* 

 

บทคัดย่อ 

 การใชง้านแอปพลิเคชนับนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตทุกระบบตอ้งมีระบบการลงบนัทึกเขา้ใช ้เพ่ือระบุและ

ตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชแ้อปพลิเคชนัของผูใ้ชง้าน รูปแบบการยืนยนัตวัตนท่ีนิยมใชผ้่านโปรโตคอลแอลดีเอพี 

(LDAP) อย่างไรก็ตามการยืนยนัตวัตนดว้ยโปรโตคอลแอลดีเอพี แอปพลิเคชนัตอ้งมีระบบการลงบนัทกึเขา้ใช ้มี

ความเสี่ยงในการใชง้าน ในกรณีแอปพลิเคชันมีช่องโหว่ใหม่ ท่ียังไม่เคยพบมาก่อนในส่วนของโปรแกรมหรือ

ระบบปฏิบติัการ การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาและวิเคราะหป์ระสิทธิภาพระบบยืนยนัตวัตนแบบครัง้

เดียวดว้ยโปรโตคอลโอออท 2.0 สาํหรบัระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เปรียบเทียบการยืนยันตวัตนดว้ย

โปรโตคอลแอลดีเอพี โดยจาํลองสรา้งการเรียกใชบ้ริการยืนยนัตวัตนไปยงัเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี ทาํการ

วดัโหลดการทาํงานของหน่วยประมวลผล และหน่วยความจาํ ผลการวิจยัพบวา่กระบวนการยืนยนัตวัตนแบบครัง้

เดียว ช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความสะดวกและมีความปลอดภยัมากขึน้ สามารถลดความเสี่ยงจากการดกัจบัรหสัผ่าน

ของผูใ้ชบ้นแอปพลิเคชนัได ้และลดการใชง้านทรพัยากรระบบไดร้อ้ยละ 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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การศึกษาผู้โดยสารเพือ่การเปล่ียนสายในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนเช้า ณ สถานีเตาปูน 

A Study on Transferring Passengers in Morning Peak Time at Tao Poon Station 
 

สุพล วิสุทธิสมบูรณ์1* และ วิชยั ศิวะโกศษิฐ1 
 

Suphon Wisuthisomboon1* and Wichai Siwakosit1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาถึงปัญหาการเปลี่ยนถ่ายระหว่างสายของ ระบบโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สาย

เฉลิมรชัมงคล  และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรมท่ีสถานีเตาปูนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเชา้ซึ่งมี

ความหนาแนน่ของผูโ้ดยสารท่ีรอคอยบริเวณชานชาลาสงู โดยครอบคลมุถงึพฤติกรรมเดินทางของโดยสาร ความ

ตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ ความถ่ีของการใหบ้ริการ ระยะเวลาในการรอคอย และการเปลี่ยนถ่ายผูโ้ดยสาร 

เพ่ือลดความหนาแน่นของผูโ้ดยสารท่ีรอคอยอยู่ในบริเวณชานชาลาของสถานี ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่าการ

ปรบัปรุงความถ่ีของการใหบ้ริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล จะช่วยลดความหนาแน่นของสถานีเตาปูนไดดี้ ซึ่ง

ตอ้งมีการเพ่ิมจาํนวนขบวนรถไฟฟ้าท่ีใหบ้ริการในช่วงเวลาเรง่ดว่นเชา้อย่างเหมาะสม  

 

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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การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถ่ัวเหลือง 

An Experimental Study of Spontaneous Ignition of Soybean Meal 
 

มนตรี เมธาวินวิวัฒน์1 และ ณฐัศกัดิ ์บญุมี2* 

Montri Matawinwiwat1 and Nathasak Boonmee2* 

 

บทคัดย่อ 

 การลกุไหมไ้ดเ้องของกากถั่วเหลืองสามารถเกิดขึน้ไดภ้ายในไซโลท่ีมีขนาดใหญ่และสามารถพฒันาขึน้

เป็นเปลวไฟจนเป็นเหตขุองการเกิดเพลิงไหมไ้ด ้จึงไดมี้การศกึษาเชิงทดลองการลกุไหมไ้ดเ้องของกากถั่วเหลือง 

บทความนีน้าํเสนอวิธีการกาํหนดขนาดท่ีปลอดภยัจากการเกิดการลกุไหมไ้ดเ้องสาํหรบัไซโลเก็บกากถั่วเหลืองท่ี

มีขนาดใหญ่ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งคือพลงังานกระตุน้ (E) และ Pre-exponential factor (A∆hc/k) โดยหาไดจ้าก

การทดลอง จากสองวิธีท่ีช่ือว่า วิธี Frank-Kamenetskii และวิธีจุดตดัอุณหภูมิ ค่าพลงังานกระตุน้ท่ีไดจ้ากการ

ทดลองคือ 86.3 kJ/mol (Frank-Kamenetskii) และ 91.8 kJ/mol (จุดตัดอุณหภูมิ) สามารถประมาณขนาดท่ี

ปลอดภยัสาํหรบัการจดัเก็บไซโลรูปทรงกระบอกขนาดใหญ่ โดยความสงูในการจัดเก็บสูงสดุท่ีจะไม่เกิดการลุก

ไหมไ้ดเ้องคือ 3.8 เมตร, 3.0 เมตร และ 2.4 เมตร สาํหรบัอณุหภมิูสิ่งแวดลอ้ม 40oC, 45oC และ 50oC ตามลาํดบั 

 

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 (Frank-

Kamenetskii) 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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การศึกษาเชิงทดลองการลุกตดิไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ 

Spontaneous Ignition of Husk Experiment 
 

พัชรา วะนํ้าคา้ง1 และ ณฐัศกัดิ ์บญุมี2*  

Patchara Wanamkang1  and Nathasak Boonmee2* 

 

บทคัดย่อ 

 บทความฉบับนีน้ ําเสนอผลการศึกษาเชิงทดลองการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ โดย

ทาํการศกึษาคา่จลนศาสตรก์ารลกุติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบตามทฤษฎีของ Frank-Kamenetskii มีการ

ทาํการทดลองในภาชนะรูปทรงเรขาคณิตท่ีต่างกันจาํนวน 2 รูปทรง คือ ภาชนะทรงลูกบาศก์ และภาชนะ

ทรงกระบอกท่ีมีเสน้ผ่าศนูยก์ลางเท่ากบัความสงู กาํหนดการทดสอบในตวัอย่างขนาด (ความกวา้งหรือเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลาง) เท่ากบั 12, 15, และ 18 เซนติเมตร จากการทดลองไดค้่าจลนศาสตรท่ี์มีความเก่ียวขอ้ง (ค่าพลงังาน

กระตุน้ และ pre-exponential factor) อีกทั้งยังในบทความนีมี้การกล่าวถึงผลของความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ใน

ตวัอย่างตา่งรูปทรง พรอ้มทัง้อธิบายถงึการประมาณการกองเก็บใหป้ลอดภยัจากการลกุติดไฟแบบสพอนเทเนียส 

อีกดว้ย 

 

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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แบบจาํลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซเ์บด 

CFD-DEM Simulation of Corn Particles in a Fluidized Bed 
 

จักรกฤษณ ์วรรณผ่องใส1* ศภุกร เกตเุปลีย่น1 แล ะปรดีา ปรากฏมาก1 

Jakkrit Wannaphongsai1*, Supakorn Ketpien1 and Preeda Prakotmak1 

 

บทคัดย่อ 

 การคาํนวณเชิงพลศาสตรข์องไหลเชิงคาํนวณ (CFD) ร่วมกับวิธีวิเคราะหอ์นุภาคไม่ต่อเน่ือง (DEM) 

แบบสามมิติ ถูกนาํมาใชเ้พ่ือตรวจสอบการไหลของอนุภาครูปทรงขา้วโพดในฟลอิูไดซเ์บดชนิดท่อทรงกระบอก 

เฟสก๊าซถูกสรา้งดว้ยแบบจาํลองป่ันป่วน 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 และการเคลื่อนท่ีของอนุภาคจาํลองดว้ย DEM โดยคาํนวณ

ดว้ยวิธีปริมาตรเฉลี่ยแบบคาบเก่ียวกนัของสมการอนรุกัษพ์ลงังาน มวล และโมเมนตมับนโดเมนท่ีถกูแบ่งเป็นช่วง

ระยะสัน้ๆ  อนภุาครูปทรงขา้วโพดถกูสรา้งขึน้โดยทรงกลมหลายอนั (ไดแ้ก่ 4, 6 และ 8 ทรงกลม) สว่นอนัตรกิริยา

ระหว่างอนุภาคกบัอนภุาค และอนุภาคกบัผนงัถกูจาํลองโดยประยุกตก์ารสมัผสักนัของ Hertz-Mindlin งานวิจยั

นีท้าํการศกึษาความเรว็ตํ่าสดุของฟลอิูไดเซชนั (Umf) และความดนัตกครอ่ม (∆P) ดว้ยอนภุาคขา้วโพดท่ีแตกต่าง

กัน 3 รูปทรง ไดศ้ึกษาอิทธิพลของความเร็วของของไหลและรูปร่างอนุภาคท่ีมีต่อการถ่ายเทความรอ้น ผลการ

จาํลองพบว่า Umf เพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมจาํนวนและการจัดเรียงขององคป์ระกอบทรงกลม เม่ือจาํนวนอนุภาค

เพ่ิมขึน้ Umf และΔPmax จะเพ่ิมขึน้เช่นกนั 

 

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 multi-

sphere (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 เพือ่ควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสาํหรับเตาเผาเซรามิกส์

ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง 

Design of Scotch Yoke Mechanism for Damper Blade Control for Downdraft Ceramic Kiln 

Prototype 
 

สทิธิโชค สืบแต่ตระกูล1 และ ทวีเดช ศิรธินาพิพฒัน์1 * 

Sittichoke Subteatakul1  and Taweedej Sirithanapipat1* 

 

บทคัดย่อ 

 ปัญหาท่ีเกิดจากเตาเผาเซรามิกส ์คือการควบคมุบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกสใ์หเ้ป็นการ

เผาแบบบรรยากาศออกซิเดชนัอยู่ตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์คณุภาพท่ีดีแตใ่นความเป็นจริงอาจทาํได้

ยากเน่ืองจากมีหลายสาเหตท่ีุทาํใหบ้รรยากาศการเผาเป็นรีดกัชนัแตส่าเหตหุลกัท่ีส่งผลอย่างมากตอ่การควบคมุ

บรรยากาศการเผาเตาเซรามิกสใ์หเ้ป็นออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาคือ การปรับแผ่นบังคับความรอ้น (damper 

blade) เพ่ือใหไ้ดบ้รรยากาศการเผาตามท่ีตอ้งการ การเลื่อนแผ่นบงัคบัความรอ้นนีจ้ะมีผลตอ่บรรยากาศการเผา

ภายในเตาโดยจะใหเ้ป็นออกซิเดชันหรือรีดกัชันถือเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการควบคุมบรรยากาศการเผา

ภายในเตาเผาเซรามิกส ์บทความนีมี้วตัถปุระสงคใ์นการออกแบบกลไกควบคมุการเคลื่อนท่ีของแผ่นบงัคบัความ

รอ้นโดยใชห้ลกัการของ Scotch Yoke Mechanism เพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศการเผาเตาเซรามิกสต์ามท่ีตอ้งการ 

รวมถึงประหยัดแรงงานท่ีเกิดจากคน ลดตน้ทุนในการผลิต ทาํใหผ้ลิตภัณฑมี์คุณภาพท่ีดีขึน้และสนบัสนุนการ

ออกแบบระบบอติัโนมติัควบคมุการเผาเซรามิกสใ์นอนาคตตอ่ไป 

 

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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การศึกษาสมรรถนะเคร่ืองยนตส์เตอรล์ิง 

A Performance Study of a Stirling Engine 
 

เผชิญ จันทรส์า1*  อดลุย ์พฒันภกัดี1  และ วิทยา พนัธุเ์จรญิศิลป์1 

Pachern Jansa1*, Adual Pattanapakdee1 and Vitthaya Phunjareonsilp1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนีเ้ป็นการทดลองหาสมรรถนะเครื่องยนตส์เตอรล์ิง โดยไดป้ระดิษฐ์เครื่องยนตส์เตอรล์ิงแบบ

แอลฟาขนาดเล็กท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางกระบอกสบูและระยะชกัของลกูสบูทัง้ 2 ชุดเท่ากนัท่ี 20 มิลลิเมตร

และ 30 มิลลิเมตร ตามลาํดบั ความยาวกา้นสบูของลกูสบูฝ่ังรบัความรอ้นเท่ากบั 79 มิลลิเมตร ความยาวกา้น

สบูของลกูสบูฝ่ังระบายความรอ้นเท่ากบั 58 มิลลิเมตร  ใชค้วามรอ้นจากเปลวไฟของหวัเผาเครื่องเช่ือมแก๊สเป็น

แหล่งใหค้วามรอ้น การทดลองพบว่าเครื่องยนตส์เตอรล์ิงเริ่มหมุนไดเ้ม่ืออุณหภูมิกระบอกสูบฝ่ังรบัความรอ้น

เท่ากับ 248 องศาเซลเซียส ความแตกต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสบูทัง้ 2 ฝ่ัง มีค่า 109 องศาเซลเซียส ความเร็ว

รอบการหมนุของเพลาขอ้เหว่ียงเท่ากบั 352 รอบต่อนาที และท่ีสภาวะคงตวัอณุหภูมิผิวกระบอกสบูฝ่ังรบัความ

รอ้นเท่ากบั 305 องศาเซลเซียส ความแตกตา่งอณุหภมิูผิวกระบอกสบูเท่ากบั 137.5 องศาเซลเซียส และความเรว็

รอบการหมุนของเพลาขอ้เหว่ียงเท่ากับ 789 รอบต่อนาที วิเคราะหก์าํลังบ่งชีสู้งสุดไดเ้ท่ากับ 85 วัตต ์และ

ประสิทธิภาพเชิงความรอ้นคารโ์นทเ์ฉลี่ยเท่ากบั 44.5 เปอรเ์ซน็ต ์

 

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 3 0 5  °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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การวิเคราะหล์าํดับความสาํคัญของโครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็ก  กรณีศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

Ranking Analysis of Small Scale Water Resources Project: A Case Study of Uthaithani 

Province 
 

ภาณุวัฒน ์ศรีชัย1* ดีบญุ เมธากลุชาติ1 และ วีระเกษตร สวนผกา1 
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บทคัดย่อ 

 จงัหวดัอทุยัธานีเป็นตน้กาํเนิดของนํา้หลายสายก็ตามแต่ในช่วงฤดฝูนจะเกิดนํา้นํา้ท่วมซํา้ซากเกือบทกุ

ปี และในช่วงฤดแูลง้ไม่สามารถเก็บกกันํา้ไวใ้ชป้ระโยชนไ์ด ้โครงการแหล่งนํา้ขนาดเล็กจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะ

แกปั้ญหาในพืน้ท่ี โดยไดท้าํการศกึษาความเหมาะสมของโครงการแตล่ะโครงการตามท่ีราษฎรในพืน้ท่ีรอ้งขอเพ่ือ

ประเมินราคาค่าก่อสรา้งและพืน้ท่ีรบัประโยชนท่ี์เหมาะสมกบัโครงการ แต่เน่ืองดว้ยโครงการท่ีราษฎรรอ้งขอใน

แต่ละปีนัน้มีจาํนวนมากกว่างบประมาณท่ีรฐับาลสนบัสนนุ ดงันัน้การจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการจึงเป็น

เครื่องมือท่ีนาํมาวิเคราะหห์าลาํดบัความสาํคญัของแต่ละโครงการ ในการศึกษานีไ้ดน้าํผลการศึกษาโครงการ

เบือ้งตน้ในพืน้ท่ีจังหวดัอุทยัธานีจาํนวน 25 โครงการ นาํมาวิเคราะหอ์ตัราส่วนผลประโยชนต์่อเงินลงทุน (B/C 

Ratio) เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญั ผลวิเคราะหพ์บว่าอตัราสว่นผลประโยชนต์อ่เงินลงทนุมีคา่อยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 

2.18 โดยมีโครงการท่ีมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมากกว่า 1 จาํนวน 8 โครงการ ซึ่งถือว่าเป็น

โครงการท่ีมีความเหมาะสมและสมควรให้ดาํเนินการก่อสร้างในลาํดับต้นตามผลการวิเคราะห์ทางดา้น

เศรษฐศาสตรโ์ครงการ 

 

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 (ไบโอชาร)์ และแบคทเีรียทีป่รับสภาพในกรดโพรไพออนิก เพือ่ปรับสมดุล

กระบวนการทางชีวเคมีเพิ่มการผลิตก๊าซมีเทนในระบบการบาํบัดนํา้ชะขยะแบบไร้อากาศ 

Use of Biochar and Bacteria Consortia in Propionic to Rebalance Biochemical Process for 

Enhancing Methane Production of Anaerobic Landfill Leachate Treatment 

 

กาญจนา เกตุบุบผา1 ปภสัภรณ ์กลิน่หวล1 พรพรรณ พาณิชยน์าํสนิ2,3  นิมารดี บญุอาพทัธ์ิเจรญิ2  

สจุยา ฤทธิศร4 และ จรุงวิทย ์บญุโนรตัน์1* 

Kanjana Ketbubpha1, Papasporn Klinhuan1, Pornpan Panichnumsin2,3, Nimaradee Boonapatcharoen2,  

Sujaya Ritthisorn4 and Jarungwit Boonnorat1*   

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศกึษาผลกระทบของถ่านชีวภาพ และ Bacteria consortia ท่ีถูกเลีย้งกบั
กรดโพรไพออนิกใหเ้หมาะสมต่อการผลิตก๊าซมีเทนในระบบการบาํบัดนํา้ชะขยะแบบไม่ใชอ้ากาศ และศกึษา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตก๊าซมีเทนโดยใชถ้่านชีวภาพ และ Bacteria consortia เป็นตวัช่วยสารตัง้ตน้ ใน
การผลิตก๊าซมีเทน โดยใชห้ลกัวิธีการทาํ  Biochemical methane potential (BMP) test เพ่ือทดสอบศกัยภาพ
ของการผลิตก๊าซมีเทน ผลการศกึษาพบวา่ การทาํ BMP test ของการเติมถ่านชีวภาพ ถ่านชีวภาพมีสารอาหารท่ี
แบคทีเรียกลุม่ผลิตกรดชอบ และมีรูพรุนซึง่เป็นท่ีเกาะของจลุินทรียใ์นระบบ และถ่านชีวภาพ ยงัสามารถปรบั pH 
ในระบบใหอ้ยู่ในสภาวะท่ีเป็นกลางได ้ส่วนการเติม Bacteria consortia ส่งผลกบัระบบคือ Bacteria consortia 
ท่ีใส่ในระบบคือกลุ่ม Methanogen ท่ีถูกเลีย้งด้วยกรดโพรไพออนิกเม่ือใส่ลงไปในระบบก็จะเพ่ิมจํานวน 
Methanogen และยงัสามารถใชก้รดโพพิโอนิกในระบบมาสรา้งแก๊สมีเทนและเพ่ิมอตัราการผลิตก๊าซมีเทน สะสม
สูงสุดในระบบทั้งยังทาํให้ระยะการเกิดก๊าซล่าช้าลดลง และยังสามารถเพ่ิม pH ให้ระบบได ้และการเติม 
Bacterial consortia รอ้ยละ10 โดยใชเ้ชือ้ Acclimatized Sludge ท่ีอตัราสว่น ระหวา่งนํา้ชะขยะต่อเชือ้จลุินทรีย์
ท่ีกาํหนด (F/M) 1/1 มีความเหมะสมท่ีสุดจากทั้งหมดทุกการทดลอง และมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการ
นาํไปใชก้บัระบบใหญ่ในอนาคต 

 

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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การวิเคราะหแ์รงดันและคุณภาพนํา้ประปาที่พักอาศัยตัวอย่างที่ใช้ระบบถังพักและเคร่ืองสูบนํา้ 

Pressure and Water Quality Analysis in Residential Property Using Pump Tank System 
 

ชัยพร เจริญฉิม2* ธีรภทัร เรอืงสาํเรจ็1 ธรรศ สรุสราญวงศ์1 ภานพุงศ ์ชารตัน์1 อดิชยั พรพรหมินทร์1 และ  

วฒุินนัท ์รกัษาจิตร์2 

Chaiyaporn Charoenchim2*, Teerapat Ruangsumraj1, Tas Surasaranwong1, Panupong Charut1  

Adichai  Pornprommin 1 and Wuttinun Raksajit2 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชร้ะบบถงัพกันํา้และเครื่องสบูนํา้สาํหรบัผูใ้ช้

น ํา้ประเภทท่ีอยู่อาศยั โดยไดท้าํการตรวจวดัขอ้มูล ณ ตาํแหน่งก่อนเขา้ถัง ภายในถัง และหลงัถังของบา้นพัก

อาศยัหลงัหนึ่งในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2562 ผลการตรวจวดั พบว่า แรงดนั

จากมาตรผูใ้ชน้ ํา้ก่อน/หลงัถงัพกันํา้มีค่าเฉลี่ย 6.26 และ 19.41 เมตร ตามลาํดบั ความเขม้ขน้คลอรีนก่อน/หลงั

ถังมีค่าเฉลี่ย 0.35 และ 0.15 มก.ต่อลิตร ตามลาํดบั อุณหภูมิผิวนํา้ในถังบนดินมีหลงัคาคลมุอยู่ระหว่าง 29.9-

32.8OC การใช้ไฟฟ้าของเครื่องสูบนํา้ทั้งเดือนมีค่า 30.24 กิโลวัตต-์ชม. คิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 82.09 บาท 

(15.5% ของค่านํา้ประปา) สดุทา้ยผลการตรวจหาเชือ้แบคทีเรียพบว่า ไม่พบเชือ้ก่อนเขา้ถงัและบริเวณผิวนํา้ใน

ถงั แต่พบเชือ้แบคทีเรียในนํา้กน้ถงัและหลงัถงั อย่างไรก็ตาม เชือ้ท่ีพบมีปริมาณนอ้ยกว่าเกณฑแ์ละเป็นเชือ้ท่ีไม่

สง่ผลกระทบตอ่รา่งกายมนษุย ์

 

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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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของแบบจาํลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM  

Comparing the Performance of FLEXL, FLEX-Topo and Modified NAM Models 
 

กัมพล อนิสว่างวงศ์1* และ นชุนารถ ศรวีงศิตานนท์1 

Kamphon Insawangwong1* and Nutchanart Sriwongsitanon1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินนํ้าท่าด้วยแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า 3 แบบจําลอง  

ซึ่งประกอบดว้ย แบบจาํลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM ซึ่งสามารถสอบเทียบแบบจาํลองเพ่ือ 

หาพารามิเตอรท่ี์ควบคุมแบบจาํลองได้โดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรม MOSCEM ซึ่งเป็นกระบวนการหาค่าท่ี

เหมาะสมท่ีสุดดว้ยฟังกช์ั่นวัตถุประสงค ์3 ฟังกช์ั่น คือ การสรา้งความเข้ากันไดร้ะหว่างปริมาณการไหลใน

ภาพรวม (IKGE) ปริมาณการไหลตํ่า ๆ (IKGL) และกราฟช่วงเวลาของปริมาณการไหล (IKGF) ท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง

และท่ีไดจ้ากการตรวจวัด ในการศึกษานีไ้ดน้าํแบบจาํลองทั้ง 3 แบบจาํลอง มาประยุกตใ์ชท่ี้สถานีวัดนํา้ท่า

จาํนวน 10 สถานี ในลุ่มนํา้ยม โดยขอ้มูลถูกแบ่งเป็น 2 ชุด คือประมาณ 70% เพ่ือการสอบเทียบ (ค.ศ. 1985-

2004) และ 30% เพ่ือการตรวจพิสูจนแ์บบจาํลอง (ค.ศ. 2005-2013) ผลการศึกษาพบว่า FLEX-Topo ใหค้่า 

NSE ทั้งในช่วงการสอบเทียบและตรวจพิสูจนแ์บบจาํลองสูงกว่าทั้งแบบจาํลอง FLEXL และ Modified NAM 

เพียงเล็กนอ้ยคือมากกว่าประมาณ 1% และ 4% ในช่วงการสอบเทียบและสงูกว่าประมาณ 1% และ 5% ในช่วง

การตรวจพิสจูน ์อย่างไรก็ตาม แบบจาํลอง FLEX-Topo มีความสามารถในการประเมินปริมาณการไหลตํ่า ๆ ได้

ดีกว่าแบบจาํลอง FLEXL และ Modified NAM อย่างมีนยัสาํคญั โดยแบบจาํลอง FLEX-Topo ใหค้่า IKGL ในช่วง

การตรวจพิสจูนส์งูกวา่แบบจาํลอง FLEXL และ Modified NAM ประมาณ 11% และ 14% ตามลาํดบั 

 

ABSTRACT 

 This study aims to estimate runoff using three rainfall-runoff models comprising FLEXL, FLEX-

Topo 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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การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกนํา้โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซดเ์จือเงนิ 

Hydrogen Production by Photocatalytic Water Splitting over Ag-TiO2 powder 
 

ชนาธิป แก้วรุ่งฟ้า1* กฤษณะ กอบวิทยา1 และ สญัญา สริวิิทยาปกรณ์1 

Chanathip Kaewroongfha1*, Krisana Kobwittaya1 and Sanya Sirivithayapakorn1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน (Ag-TiO2) ในการแยกนํา้โดยใช้

กระบวนการโฟโตแคตาไลติกสาํหรับการผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากการศึกษา พบว่า ชุดระบบปฏิกรณ์ท่ีใช้

แหลง่กาํเนิดแสง UV และมีการใชผ้ง TiO2, 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2, 1 mol% Ag-TiO2, 3 mol% 

Ag-TiO2 และ 5 mol% Ag-TiO2 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนไดเ้ท่ากบั ND (Not Detected), 

0.027, 0.017, 0.053, 0.027 และ 0.013 µmol ตามลําดับ และชุดระบบปฏิกรณ์ท่ีใช้แหล่งกําเนิดแสง Vis 

สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนไดเ้ท่ากับ ND, 0.014, 0.029, 0.043, 0.060 และ 0.067 µmol ตามลาํดับ ดังนั้น 

ภายในระยะเวลา 2 ชั่ วโมงปริมาณแก๊สไฮโดรเจนท่ีผลิตได้มากท่ีสุด คือ 0.053 และ 0.067 µmol เม่ือใช้

แหล่งกาํเนิดแสง UV ร่วมกบัตวัเรง่ปฏิกิริยา 1 mol% Ag-TiO2 และแสง Vis ร่วมกบัตวัเรง่ปฏิกิริยา 5 mol% Ag-

TiO2  ตามลาํดบั นอกจากนี ้ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่า ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนของระบบท่ีใช้

แหลง่กาํเนิดแสง UV และ Vis มีความแตกต่างกนั โดยหลกัแลว้ ขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะเชิงแสงของตวัเรง่ปฏิกิริยา

นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ช่องวา่งแถบระหวา่งพลงังาน (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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ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยนํา้ในทะเล 

Efficiency of Floating Garbage Collecting Boat in Sea 
 

ธุวานนท ์ม่ิงเจริญผล1* สชีุลา พลเรอืง2 และ วรนิทรพ์ร อโศกบญุรตัน์3 

Tuwanon Mingjaroenpol1*, Sucheela Polruang2, and  Varinporn Asokbunyarat3 

 

บทคัดย่อ 

 การออกแบบและสรา้งเรือเก็บขยะสาํหรบังานวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งเรือเก็บขยะท่ีควบคมุ

จากระยะไกลดว้ยระบบรีโมทคอนโทรลแบบไรส้ายสาํหรบัการปฏิบัติงานเก็บขยะท่ีผิวนํา้ทะเล และศกึษาการ

ทาํงานรวมไปถึงประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะ ผลการทดสอบประสิทธิภาพเรือเก็บขยะพบว่า ช่วงกาํลังของ

มอเตอรท่ี์เหมาะสมสาํหรบัการปฏิบติังานอยู่ท่ี 60% สามารถเคลื่อนท่ีในภาวะไรก้ารบรรทุกดว้ยความเร็วสงูสุด 

0.51 m/s ในภาวะบรรทุกเต็มพิกดั สามารถเคลื่อนท่ีได ้0.48 m/s ซึ่งการบรรทุกสงูสดุอยู่ท่ีไม่เกิน 10 kg/time มี

รศัมีการเลีย้วซา้ยแคบสดุท่ีประมาณ 1.9 m และขวา 3.0 m ระยะทางไกลสดุท่ีสามารถบงัคบัไดป้ระมาณ 170 m 

ในท่ีโล่งแจ้ง เรือสามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง 1 - 1.5 hrs. ขยะลอยนํ้าท่ีสามารถเก็บได้ เช่น ขวดพลาสติก 

ถุงพลาสติก ขวดแกว้ แกว้พลาสติก จาํนวน 12 – 15  pcs ใชเ้วลา 1 - 2 min ขึน้อยู่กับระยะทางของขยะและ

ปัจจยัทางดา้นคลื่น 

 

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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การประเมินผลประโยชนท์างส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตรพ์ร้อมท้ังแนวทางปฏิบัตทิีเ่หมาะสม

สาํหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย 

Environmental and Economic Assessment along with Appropriate Practice for Green Meeting 

in Thailand 
 

กรรณิการ ์สรกล1* และ จีมา ศรลมัพ์1 

Kannika Sorakon1* and Cheema Soralump1 

 

บทคัดย่อ 

 แนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมสาํหรบัการจดัประชุมสีเขียวเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการนาํไปปฏิบัติ

จริงในทุกองคก์ร จากการสาํรวจความสามารถในการดาํเนินการ 5 ขัน้ตอนหลกั คือ 1) การเชิญประชุม 2) การ

จัดเตรียมเอกสาร 3) การจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม และ 5) การ

จัดเตรียมอ่ืนๆ โดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การจัดเตรียมเอกสาร ในส่วนของการ

จัดพิมพเ์อกสารเป็นสีขาว-ดาํ สามารถทาํไดม้ากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 60.24 ส่วนการประเมินผลประโยชนท์าง

สิ่งแวดลอ้มและเศรษฐศาสตรข์องการจัดประชุมสีเขียว 3 กรณีศึกษา พบว่า กรณีศกึษาท่ี 1 2 และ 3 ช่วยลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เม่ือเทียบกบัการประชุมทั่วไป คิดเป็นรอ้ยละ 38.76, 24.54 และ 0.17 ตามลาํดบั และ

ลดค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินการ จาํนวน 472, 303 และ 147 บาท ตามลาํดบั ซึ่งผลกระทบท่ีลดลงดงักล่าวจะ

มากหรือนอ้ยนัน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการดาํเนินการของแตล่ะหน่วยงาน 

 

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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การลดเสียงดังจากเคร่ืองป๊ัมโลหะเพือ่ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัตงิานในอุตสาหกรรมผลิต

ชิน้ส่วนยานยนต ์

Noise Reduction from Stamping Machine for Safety to the Operator in Automotive Parts 

Manufacturing Industry 
 

ภาณุวิชญ ์สุภพิชญานันท์1* เลศิชยั ระตะนะอาพร2 และ กฤษ วงษ์เกษม2 

Panuwich Supapichayanan1*, Lertchai Ratana-Arporn2 and Kris Wonggasem2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาระดบัเสียงดงัท่ีเกิดจากการทาํงานของเครื่องป๊ัมโลหะ และหาวิธีการ

ลดระดบัเสียงใหอ้ยู่ระดบัท่ีปลอดภยั โดยจากการตรวจวดัระดบัเสียงดงัสงูสดุท่ีเกิดขึน้จากเครื่องป๊ัมโลหะบริเวณ

ถาดการไหลของแผ่นเศษชิน้งานทัง้หมด 3 จุด โดยจุดแรกคือจดุท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั จุดท่ีสองคือจุดผูป้ฏิบติังาน

ประจาํเครื่องป๊ัมโลหะ และจุดท่ีสามคือจุดผูป้ฏิบติังานท่ีอยู่ใกลเ้คียง โดยพบว่าก่อนการปรบัปรุงระดบัเสียงท่ีจดุ

แรกเท่ากบั 107.75 เดซิเบลเอ จุดท่ีสองเท่ากบั 101.92 เดซิเบลเอ และจุดท่ีสามเท่ากบั 83.30 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็น

ระดบัเสียงท่ีเป็นอนัตรายต่อการไดยิ้นของผูป้ฏิบัติงาน ภายหลงัจากการปรบัปรุงทัง้หมด 2 วิธีไดพ้บว่าวิธีท่ี 2 

การใชล้กูกลิง้เหลก็พนัดว้ยวสัดกุนักระแทกสามารถลดเสียงไดดี้ท่ีสดุ โดยสามารถลดระดบัเสียงท่ีจดุแรกลงเหลือ 

86.6  เดซิเบลเอ จุดท่ีสองลดลงเหลือ 80.83 เดซิเบลเอ และจุดท่ีสามลดลงเหลือ 70.39 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นวิธีท่ี

สามารถลดเสียงดงัทาํใหอ้ยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัตอ่ผูป้ฏิบติังาน 

 

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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พฤตกิรรมการบดอัดและกาํลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต ์

Compaction Characteristics and Uniaxial Compressive Strength of Low-quality Crushed Rocks 

Mixed with Sugar Cane Ash and Cement 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครัง้นี ้ศกึษาการนาํหินปลายตะแกรงซึ่งเป็นวสัดเุหลือทิง้จากอุตสาหกรรมโม่หิน ผสมกับเถา้

ชานออ้ยซึ่งเป็นวสัดุท่ีเหลือทิง้จากอุตสาหกรรมผลิตนํา้ตาล ท่ีส่วนผสมระหว่างหินปลายตะแกรงผสมเถา้ชาน

ออ้ย (R/A) เท่ากบั 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 โดยผสมกบัซีเมนตค์งท่ี เท่ากบั 4% โดยนํา้หนกัแหง้ เพ่ือใช้

เป็นสารเช่ือมประสานในการบดอดัเตรียมตวัอย่างโดยวิธี Modified Compaction โดยใชค้วามชืน้ท่ีเหมาะสม 

เท่ากบั 12% เพ่ือการเตรียมตวัอย่างสาํหรบัการศกึษาค่ากาํลงัรบัแรงอดัแกนเดียวของหินปลายตะแกรงผสมเถา้

ชานออ้ยและซีเมนต ์ผลการทดสอบ พบว่า ทุกส่วนผสมมีการพัฒนากาํลังอัดเพ่ิมขึน้ตามอายุการบ่ม โดยท่ี

สว่นผสม 90/10 มีคา่กาํลงัอดัดีท่ีสดุ คือ 34 ksc และ 58 ksc ท่ีอายกุารบ่ม 7 วนัและ 14 วนั ตามลาํดบั กาํลงัอดั

ท่ีส่วนผสมอ่ืน คือ 80/20, 70/30 และ 60/40 มีกาํลงัตํ่ากว่า กาํลงัอดัท่ีส่วนผสม 90/10 อย่างไรก็ตาม กาํลงัอดั

ของหินปลายตะแกรงผสมเถา้ชานออ้ย (R/A) ท่ีส่วนผสม 80/20, 70/30 และ 60/40 ท่ีอายุการบ่ม 7 วัน มีค่า

กาํลงัอดัสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานกรมทางหลวง สาํหรบัใชใ้นงานวสัดชุัน้รองพืน้ทางและวสัดชุัน้พืน้ทาง 

 

ABSTRACT 

 This research study investigated the potential use of low-quality crushed rock (which is by-

products 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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การศึกษาคุณสมบัตขิองหนิคลุกทีผ่สมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพือ่ใช้เป็นวัสดุงานทาง 

The Study of Property Mix of Crushed Rock by Cockle Shell Aggregates for Highway Material 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีศ้ึกษาการนาํมวลรวมเปลือกหอยแครง ซึ่งเป็นวัสดุขยะเหลือทิง้จากอุตสาหกรรมอาหาร

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มาใชเ้ป็นวสัดชุัน้พืน้ทางโดยผสมแทนท่ีหินคลกุ ในอตัราสว่นผสม  0%, 10%,  20%,  30%,  

40% และ 50% โดยนํา้หนกัของหินคลุก ท่ีการแช่นํา้ 0 วนั, 4 วนั และ 30 วนั เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของวสัดุใน

ระยะยาว  ผลการศึกษาครั้งนีพ้บว่าปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครงท่ีนาํมาผสมแทนท่ีหินคลุก มีผลต่อ

คณุสมบติัต่างๆของหินคลกุ ปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครงท่ีเพ่ิมขึน้ส่งผลให ้ค่า Soaked CBR ลดลง ความ

หนาแน่นแหง้ลดลง ปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการบดอดัเพ่ิมขึน้ ซึ่งอตัราส่วนผสม 10% มีคุณสมบัติ

ผ่านเกณฑม์าตรฐานวสัดชุัน้พืน้ทางหินคลกุ กรมทางหลวงชนบท สามารถนาํไปใชใ้นงานก่อสรา้งได ้และตน้ทนุ

ในงานก่อสรา้งยงัถูกกว่าหินคลกุ  สรุปไดว้่ามวลรวมเปลือกหอยแครง ซึ่งเป็นวสัดขุยะเหลือทิง้นัน้ หากนาํมาใช้

เป็นวสัดใุนการก่อสรา้ง ตอ้งใชใ้นอตัราสว่นท่ีเหมาะสม จงึจะผ่านเกณฑก์ารทดสอบวสัดงุานทาง ทัง้นีย้งัเป็นการ

ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัและยงัลดตน้ทนุคา่ก่อสรา้งได ้

 

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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การประยุกตใ์ช้ระบบตรวจวัดเพือ่ควบคุมฝุ่นในพืน้ทีก่่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยไีอโอท ี

อินเทอรเ์น็ตในทุกสิ่ง 

Application of Measurement System for Dust Control in Construction Site using IOT (Internet 

of things) Technology 
 

อดิศักดิ์ ประพันธกุ์ล1 และ อภินิติ โชติสงักาศ1*  

Adisak Prapankun1 and Apiniti Jotisankasa1* 

 

บทคัดย่อ 

 เน่ืองด้วยงานก่อสร้างมักจะมีหลายกิจกรรมเป็นงานท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละออง ซึ่งเป็นมลภาวะต่อ

สิ่งแวดลอ้ม และสุขภาพของคนงานก่อสรา้งรวมถึงบริเวณพืน้ท่ีใกลเ้คียง งานวิจัยนีจ้ึงเสนอตน้แบบและการ

ประยุกตใ์ชร้ะบบตรวจวดัฝุ่ นเพ่ือควบคมุฝุ่ นในพืน้ท่ีก่อสรา้งโดยใชเ้ทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เพ่ือช่วย

ในการเขา้ถึงและรับรูป้ริมาณฝุ่ นก่อสรา้งจากการวัดค่าโดยใชเ้ซ็นเซอรใ์นการตรวจวัดแลว้ส่งผ่านขอ้มูลบน

อินเทอรเ์น็ต เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูแบบตามเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งสามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้นการควบคมุปริมาณฝุ่ น

จากงานก่อสรา้งได ้งานวิจัยนีพ้บว่าการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นจากเซ็นเซอร ์สามารถตรวจวดัปริมาณฝุ่ นและส่ง

ขอ้มลูผ่านเครือข่ายไดดี้ อีกทัง้สั่งการระบบพ่นนํา้แบบหมอกสามารถควบคุมปริมาณฝุ่ น PM10 ได ้จากผลการ

ทดสอบในพืน้ท่ีก่อสรา้งขนาด 400 ตารางเมตร พบวา่ตอ้งเปิดระบบพ่นหมอกเป็นเวลา 20-40 นาทีเพ่ือช่วยลดคา่ 

PM10 ให้กลับมาอยู่ภายในมาตรฐาน ระบบตน้แบบนีส้ามารถนาํไปใช้เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ

ก่อใหเ้กิดฝุ่ นในการก่อสรา้งตอ่ไป 

 

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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การปรับปรุงคุณสมบัตดินิซีเมนตด์้วยเถ้าปาลม์นํา้มันสาํหรับทางหลวง 

Improving Properties of Soil Cement with Palm Oil Fuel Ash for Highway 
 

ชินภพ ชัยมงคล1* ก่อโชค จนัทวรางกรู2 และ ทวีศกัดิ ์ปิติคณุพงศส์ขุ2 

Chinaphob Chaimongkol1*, Korchoke Chantawarangul2 and Thaweesak Pitikhunpongsuk2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคท่ี์จะนาํวสัดเุหลือทิง้อย่างเถา้ปาลม์นํา้มนัผสมกบัดินซีเมนตเ์พ่ือทาํการศึกษา

ค่ากาํลงัอดัแกนเดียว และเปรียบเทียบกบัมาตรฐานรองพืน้ทางดินซีเมนต ์และมาตรฐานพืน้ทางดินซีเมนตข์อง

กรมทางหลวง โดยขัน้ตอนการทดสอบประกอบไปดว้ย การทดสอบคณุสมบติัเบือ้งตน้ของดินเพ่ือจาํแนกลกัษณะ

ของดิน การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานเพ่ือหาปริมาณความชืน้ท่ีเหมาะสมท่ีความหนาแน่นแหง้

สงูสดุ และทดสอบเพ่ือหาค่ากาํลงัอดัแกนเดียว ซึ่งกาํหนดอตัราส่วนจาํนวน 7 ชุด รวม 63 ตวัอย่าง และทาํการ

บ่มท่ีระยะเวลา 1, 7 และ 28 วนั พบวา่การนาํเถา้ปาลม์นํา้มนัผสมในดินซีเมนตท์าํใหค้่ากาํลงัอดัแกนเดียวลดลง 

แต่การแทนท่ีในอตัราสว่นท่ีเหมาะสมยงัคงผ่านเกณฑม์าตรฐานรองพืน้ทางดินซีเมนต ์และมาตรฐานพืน้ทางดิน

ซีเมนตข์องกรมทางหลวง จึงสรุปไดว้่าการผสมเถา้ปาลม์นํา้มนัในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถทดแทนปูนซีเมนต์

ในการก่อสรา้งถนนชัน้รองพืน้ทาง และชัน้พืน้ทางได ้

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are to use waste material like palm oil fuel ash to mix with soil-

cement in order to study unconfined compressive strength and to compare with the standard of soil-

cement 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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การปรับปรุงคุณภาพดนิลูกรังคุณภาพตํ่าโดยตะกรันเตาหลอมเหล็กและปูนซีเมนตเ์พือ่ใช้เป็น

วัสดุงานทาง 

Improvement of Low Quality Lateritic Soil using Steel Furnace Slag and Portland Cement for 

use as Highway Materials 
 

อภชิาติ วงษา1* ศภุกิจ นนทนานนัท์1 สสุทิธ์ิ ฉายประกายแกว้1และ อคัรชยั เรอืงแสงทอง1 

Apichart Wongsa1*, Supakij  Nontananandh1, Susit  Chaiprakaikeow1 and Akkarachai Ruangsangthong1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมุ้่งเนน้ท่ีจะศึกษาการปรบัปรุงคุณภาพของดินลกูรงัท่ีปรบัปรุงโดยใชต้ะกรนัเตาหลอมเหล็ก

และปูนซีเมนต ์ดินลูกรังท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดสาํหรับใช้เป็นวัสดุงานทางสามารถปรับปรุง

คุณภาพให้ดีขึน้โดยผสมดินลูกรังกับตะกรันเตาหลอมเหล็กท่ีบดละเอียดในอัตราส่วน 75:25 และผสมกับ

ปูนซีเมนตใ์นอตัราส่วนรอ้ยละ 4, 6 และ 8 โดยนํา้หนกัแหง้ หลงัจากปรบัปรุงคณุภาพพบว่าดินซีเมนตมี์กาํลงัรบั

แรงอดัสูงขึน้ตามปริมาณสารเช่ือมประสานและอายุการบ่ม จากการวิเคราะห ์X-ray diffraction (XRD) พบว่า

ปริมาณสารผลิตภัณฑ์ Calcium Silicate Hydrate (CSH) เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี Tricalcium silicate (C3S) มีค่า

ลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบกาํลงัรบัแรงอดัแกนเดียวของดินซีเมนต ์ตวัอย่างดินท่ีใชต้ะกรนัเตาหลอม

เหล็กบดละเอียดผสมกบัปูนซีเมนตใ์นอตัราส่วน 4% มีการพฒันากาํลงัเป็นไปตามขอ้กาํหนด สามารถนาํไปใช้

เป็นวสัดชุัน้รองพืน้ทาง และท่ีอตัราสว่น 6% และ 8% สามารถนาํไปใชเ้ป็นวสัดชุัน้พืน้ทางได ้

 

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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การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคารแ์ชร่ิงในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Consumer Intention to Use Carsharing Service in Bangkok 
 

กรกฎ จันทรย์วง1* สโรช บญุศิริพนัธ์2 และ วิโรจน ์รุโจปการ3 

Korakot Chanyuang1*, Saroch Boonsiripant 2 and Wiroj Rujopakarn3 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคาร์แชริ่งใน 

กรุงเทพมหานคร และพฒันาแบบจาํลองสมการโครงสรา้งปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะใชบ้ริการคารแ์ชริ่ง โดย

เก็บขอ้มลูผ่านแบบสอบถามบริเวณใกลเ้คียงของสถานีใหบ้ริการคารแ์ชริ่งในกรุงเทพมหานคร จากบคุคลทั่วไปท่ี

มีอาย ุ18 ปีขึน้ไป จาํนวน 600 ตวัอย่าง การวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 3 สว่นคือ การวิเคราะหปั์จจยัเชิงสาํรวจ การ

วิเคราะหปั์จจยัเชิงยืนยนั และการวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการโครงสรา้ง พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ี

จะใชบ้ริการคารแ์ชริ่ง คือ ปัจจัยดา้นการประหยัดค่าใชจ้่าย ปัจจัยดา้นคุณค่าต่อสงัคม ปัจจัยดา้นการรบัรูถ้ึง

บริการ และปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย โดยปัจจยัดา้นการประหยดัค่าใชจ้่ายมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้

บริการมากท่ีสดุ  

 

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 1 8  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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การประมาณราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการด้วยแบบจาํลองมอนตคิารโ์ล 

Cost Estimation of Government Construction Project by Monte Carlo Model 
 

ศุภวิชญ ์โสภณสุขสถติย์1* และ ดีบญุ เมธากลุชาติ1 
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บทคัดย่อ 

 นกัเศรษฐศาสตรนิ์ยมใชแ้บบจาํลองสถานการณม์อนติคารโ์ลซึง่ถกูใชใ้นการวิเคราะหแ์ละบริหารจดัการ

โครงการในการลงทุนต่างๆ ถา้นาํแบบจาํลองดงักลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นการประมาณราคาตน้ทนุการกอ่สรา้งของ

อาคารท่ีพกัอาศยัและอาคารสาํนกังานจะช่วยใหห้น่วยงานกรมโยธาธิการและผงัเมืองประหยดัเวลาและสามารถ

ประมาณค่าใชจ้่ายในโครงการเบือ้งตน้ไดง่้าย จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ หมวดงานโครงสรา้ง, 

หมวดงานสถาปัตยกรรม, หมวดงานสขุาภิบาลและหมวดงานไฟฟ้ามีความสมัพนัธก์บัตน้ทนุราคาก่อสรา้งอาคาร

ต่อพืน้ท่ีใชส้อยมากกว่า 80 เปอรเ์ซ็นต ์การประมาณตน้ทุนราคาก่อสรา้งทั้ง 4 หมวดงานจาก 45 โครงการ

สามารถสรา้งสมการประมาณราคาตน้ทนุการก่อสรา้งดว้ยวิธีมอนติคารโ์ล โดยราคาท่ีประมาณไดจ้ะมีราคาท่ีสงู

กว่าราคาก่อสรา้งจริงเล็กนอ้ย โดยมีค่าเฉลี่ยของความแตกต่างในการประมาณราคาค่าก่อสรา้งของบ้านพัก

อาศยัอยู่ท่ี 4.82 เปอรเ์ซ็นต ์ในขณะท่ีความแตกต่างของการประมาณราคาของอาคารสาํนกังานมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

6.54 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ใกลเ้คียงกบัการประมาณตน้ทนุราคาก่อสรา้งของมลูนิธิประเมินคา่ทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย 

โดย พ.ศ. 2562 โดยไมร่วมคา่ดาํเนินการและกาํไร 10 เปอรเ์ซน็ต ์และภาษี 7 เปอรเ์ซน็ต ์

 

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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ความคิดเหน็ของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ที่สูบบุหร่ี และระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน 

(PM2.5) จากควันบุหร่ีมือสอง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(บางเขน) 

Opinions of Students for the Development Smoking Area and PM2.5 Levels from Secondhand 

Smoke in Faculty of Engineering, Kasetsart University (Bangkhen) 
 

กาํพล ไพรัชเวชภณัฑ์1* วนัชยั ยอดสดุใจ1 ปิยนชุ เวทยว์ิวรณ์1 และ วีรชยั ชยัวรพฤกษ์2 

Kumphon Pairushwetchaphan1*, Wanchai Yodsudjai1, Piyanut Wethyavivorn1 and Weerachai Chaiworapuek2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ท่ีสูบบุหรี่ การรับรู ้

กฎหมายเก่ียวกบัการสูบบุหรี่ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(บางเขน) จาํแนกตาม

กลุ่มผูสู้บบุหรี่และไม่สบูบุหรี่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นิสิต จาํนวน 250 คน โดยการเลือกแบบบงัเอิญ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผู ้วิจัยสร้างขึน้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 

วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพรรณนา เพ่ือหาคา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเพ่ือประเมินระดบัฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึง่เป็นตวัชีว้ดัควนับหุรี่มือสอง โดยเก็บตวัอย่างในบริเวณท่ีมีการพบเห็นการ

สูบบุหรี่เป็นประจาํ เปรียบเทียบกับบริเวณท่ีไม่พบเห็นการสูบบุหรี่ เก็บตัวอย่างต่อเน่ือง 150 นาทีต่อ 1 จุด 

ผลการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพืน้ท่ีสูบบุหรี่แบบถูกกฎหมาย และไม่ทราบกฎหมาย

เก่ียวกบัการสบูบหุรี่ภายในสถานศกึษา โดยหวงัว่าจะทาํใหส้ภาพแวดลอ้มของคนไม่สบูบหุรี่ในสถานศกึษาดีขึน้ 

และผลการเก็บตวัอย่างฝุ่ นละออง พบวา่ระดบั PM2.5 ทัง้ 2 บริเวณไมมี่ความแตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญั 

 

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 non-

smokers. 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 

* Corresponding author; e-mail address: kumphon.pa@ku.th 
1ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900 
2ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
2Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900  



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

57 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณีศึกษาสาํนักงานโยธาธิการและผังเมือง 

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 ดีบญุ เมธากลุชาติ1 

Kanatip Boonchan 1* and Deeboon Methakullachat1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีจ้ัดทาํขึน้เพ่ือระบุปัจจัยท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานโครงการก่อสรา้งภาครัฐของสาํนักงาน

ภายใตโ้ครงการสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเกิดความล่าชา้ โดยวิเคราะหส์าเหตแุละ

ระดบัความเสี่ยง ผ่านการใชแ้บบสอบถามเพ่ือสาํรวจความคิดเห็นจาํนวน 40 คน โดยนาํขอ้มลูมาวิเคราะหผ์ล

ทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปมีค่าเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซนต ์ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 จากการศึกษา พบว่า 

ความสาํคญัของปัจจัยท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในระดบัมาก ค่าปริมาณผลกระทบรวมมีค่าเฉลี่ยสงูสุด 3 ลาํดบั

แรก ไดแ้ก่ 1.ดา้นการเงิน 2.ดา้นกระบวนการก่อสรา้ง 3.ดา้นบุคลากร โดยในการวิเคราะหค์วามแตกต่างของคา่

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานพบว่า ระดับความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ บุคลากร การเงิน 

กระบวนการก่อสรา้ง เครื่องมือเครื่องจักร วสัดุอุปกรณแ์ละปัจจัยอ่ืนๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง ในการ

บริหารความเสี่ยงควรดแูลดา้นการเงินเป็นพิเศษเน่ืองจากมีระดบัความเสี่ยงปานกลางท่ีสุม่เสี่ยง ปัจจยัทางดา้น

เพศ อาย ุการศกึษา ตาํแหน่งไมส่ง่ผลตอ่ความแตกตา่งตา่งของคะแนน 

 

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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การศึกษาพฤตกิรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจาํกัดทางกายภาพของทีพั่กอาศัยของ

ผู้สูงอายุภาวะสมองเส่ือมในประเทศไทย 

The Study of Building Use Behavior, Obstacle and Physical Limitation of Residential Building 

of Elderly with Dementia in Thailand 

 

นวลวรรณ ทวยเจริญ1* วนารตัน ์กรอิสรานกุลู2 ชติพทัธ ์ณะมณี1 และ รชัด ชมภนิูช1 

Nuanwan Tuaycharoen1*, Wanarat Kornisranukul2, Chatipath Namanee1 and Ratchot Chompoonich1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจาํกัดทาง

กายภาพเดิมของท่ีพกัอาศยัปัจจบุนัท่ีสง่ผลตอ่การฟ้ืนฟผููส้งูอายภุาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย การศกึษาไดท้าํ

การสํารวจในสภาพแวดล้อมของท่ีพักอาศัยบ้านเด่ียวจํานวน 30 กรณีศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

สภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยแบบเด่ียวโดยภาพรวมผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลต้องการ

สภาพแวดลอ้มของบ้านในส่วนต่าง ๆ ท่ีมี บรรยากาศท่ีส่งเสริมความทรงจาํและอุปกรณ์ช่วยให้เกิดความ

ปลอดภยักรณีเกิดอบุติัเหต ุเช่น การหกลม้และอาการเจ็บป่วย เป็นตน้ 

 

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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ต้นทุนทีเ่หมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กตามการออกแบบเบือ้งต้น 

Cost Optimization of the Reinforced Concrete Columns according to Preliminary Design 
 

ไพจิตร ผาวนั1 วริสรา เลิศไพฑรูยพ์ันธ์1* และ ศิรนิภาพร เกตพุนัธ์1 

Paijit Pawan1, Warisara Lertpaitoonpan1* and Sirinapaporn Ketphan1 

 

บทคัดย่อ 

 การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหลก็เป็นส่วนสาํคญัอย่างมากในงานออกแบบโครงสรา้ง เพราะเสาตอ้ง

รบันํา้หนกัจากคาน พืน้และผนงั หากการออกแบบคาํนึงถึงทางเลือกทกุทางท่ีเป็นไปได ้ก็จะไดร้ะบบโครงสรา้งท่ี

ประหยดั บทความนีจ้ึงเสนอแนวคิดการออกแบบรา่งทางเลือกหนา้ตดัเสา และคาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

และประหยดัเป็นหลกัในการพิจารณา ดว้ยการวางตาํแหน่งเสาท่ีเป็นไปได ้3 รูปแบบ คือ 1. วางตาํแหน่งเสาตรง

ตามแบบสถาปัตย ์2. วางคานแนวตัง้ และเพ่ิมเสาตามการวางแนวคาน แต่ยังคงรูปแบบความตอ้งการของส

ถาปัตย ์3. วางตาํแหน่งเสาตามแบบสถาปัตย ์และเพ่ิมคานฝากแนวนอนตามหลกัวิศวกรรม พบว่า การวาง

ตาํแหน่งเสาตามรูปแบบท่ี 2 มีราคาตํ่าท่ีสดุ คือ ราคา 803 บาทตอ่เมตร โดยมีขนาดหนา้ตดัตํ่าสดุ 25x25 ตาราง

ซนติเมตร และหนา้ตดัคานท่ี 25x60 ตารางซนติเมตร ท่ีราคา 930 บาทต่อเมตร จึงเป็นวิธีท่ีควรแนะนาํใหวิ้ศวกร

รุน่ใหมน่าํไปใชใ้นการออกแบบ 

 

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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พฤตกิรรมรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กทีเ่สริมกาํลังด้วยพอลิเมอรเ์สริมเส้นใยปอ 

Flexural Behavior of Jute FRP-Strengthened Reinforced Concrete Beams 
 

พหลฐวัศ ถนิมพาสน์1*  และ  จกัรพนัธ ์เทือกต๊ะ1 

Pahonthawat Thanimpas1* and Chakrapan Tuakta1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาพฤติกรรมการดดัของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท่ีเสริมกาํลงัดว้ยพอลิเมอรเ์สริม

เสน้ใยปอ (Jute Fiber-reinforced Polymer; JFRP) โดยการทดสอบตวัอย่างคานจาํนวน 6 ตวัอย่าง ท่ีมีปริมาณ

เหล็กเสริมแตกต่างกัน และเสริมกาํลงัรบัแรงดดัภายนอกดว้ยแผ่น JFRP ท่ีขึน้รูปดว้ยกระบวนการสุญญากาศ 

(VATRM) และมีจาํนวนชัน้แตกต่างกนั จากผลการทดสอบพบว่าคานคสล.เสริมกาํลงัดว้ย JFRP มีกาํลงัรบัแรง

ดดัเพ่ิมขึน้ 11.76% 10.6% และ 21% เม่ือเปรียบเทียบกบัคานท่ีไม่เสริมกาํลงั เม่ือเสริมกาํลงัดว้ย JFRP 3 ชัน้ 6 

ชัน้ และ 9 ชัน้ตามลาํดบั ทัง้นีป้ระสิทธิภาพในการเสริมกาํลงัจะขึน้อยู่กบัปริมาณเหลก็เสริมรบัแรงดดัในคาน จาก

การเปรียบเทียบการคาํนวณกาํลงัรบัแรงดดัตามมาตรฐาน 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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ความสัมพันธร์ะหว่างการกัดกร่อนของเหล็กเสริม กับปริมาณคลอไรดใ์นโครงสร้างสะพานของ

กรุงเทพมหานคร 

Relationship between Reinforcement Corrosion and Chloride Content of Bridge Structures in 

Bangkok Area 
 

อรวีร ์บุญประคอง1* และ วนัชยั ยอดสดุใจ1 

Orrawee Boonprakhong1* and Wanchai Yodsudjai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอไรดท่ี์แทรกซึมเขา้ไปใน

คอนกรีต กับแนวโน้มการเป็นสนิมของเหล็กเสริม ในงานวิจัยนี ้ได้ศึกษาสะพานข้ามคลองในพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บผงคอนกรีตมาวดัปริมาณคลอไรดท่ี์แทรกซึมเขา้ไปในคอนกรีตท่ีระยะความลึกต่างๆ 

ดว้ยการไตเตรท (Titration) และทาํการวัดแนวโนม้การเกิดสนิมของเหล็กเสริมดว้ยวิธีวัดศกัยไ์ฟฟ้าครึ่งเซลล ์

(Half Cell Potential) ผลการวิจยัสรุปไดว้่า การตรวจวดัคา่ศกัยไ์ฟฟ้าครึง่เซลลใ์นบริเวณท่ีมีปริมาณของคลอไรด์

ในคอนกรีตเพ่ิมขึน้ จะมีค่าของศักยไ์ฟฟ้าครึ่งเซลลล์ดลงในบริเวณนั้น แนวโนม้การเกิดสนิมของเหล็กเสริม

บริเวณท่ีอยู่ระหว่างระดบันํา้ขึน้สงูสดุและระดบันํา้ลงตํ่าสดุมีค่าแนวโนม้การเกิดสนิมมากกว่าบริเวณท่ีอยู่เหนือ

ผิวนํา้ท่ีอยู่ในบรรยากาศ แต่ปริมาณคลอไรดใ์นคอนกรีตท่ีตรวจวัดไดมี้ค่าไม่เกินรอ้ยละ 0.3 โดยนํา้หนักของ

ปูนซีเมนต ์สาํหรบัคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่ืองจากโครงสรา้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลมาก ทัง้นีก้ารเกิดสนิมของ

เหลก็เสริมมีปัจจยัอ่ืนรว่มดว้ยเช่น การเกิดจากคารบ์อเนชั่น 

 

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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การพัฒนาคุณสมบัตคิอนกรีตด้วยวัสดุคริสตัลไลนแ์ละการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

Development of Concrete Properties by Mixed with Crystalline Materials and Applied with 

Electricity 
 

วงศธร รังสินธุ์1   วนัชยั ยอดสดุใจ2  และ ศภุพชัร ีรอดเดชา3 

Wongsatorn Rungsin1 , Wanchai Yodsudjai2 and Supacharee Roddecha3 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาคอนกรีตดว้ยการผสมวสัดุคริสตลัไลนแ์ละกระตุน้ดว้ยไฟฟ้า ใน

งานวิจัยนีจ้ึงไดอ้อกแบบการทดลองดว้ยการจ่ายกระแสไฟฟ้าขณะหล่อคอนกรีต โดยใหแ้บบเหล็กของกอ้น

ตวัอย่างคอนกรีตเป็นขัว้ลบ (Cathode) และ เหลก็เสริมตรงกลางเป็นขัว้บวก (Anode) ทัง้นีติ้ดตัง้แผ่นสงักะสี เขา้

กบัเหล็กเสริมเพ่ือป้องกนัการกดักรอ่นของเหลก็เสริมดว้ย ทดสอบกบัคอนกรีต 4 ประเภทคือ 1. คอนกรีตปกติไม่

จ่ายกระแสไฟฟ้า 2. คอนกรีตปกติจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 3. คอนกรีตผสมวสัดคุริสตลัไลน ์(Xypex 

C-1000) ไมจ่่ายกระแสไฟฟ้า และ 4. คอนกรีตผสมวสัดคุริสตลัไลน ์(Xypex C-1000) จ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 

6 ชั่วโมง ผลการวิจัยสรุปไดว้่าของคอนกรีตท่ีถูกจ่ายไฟฟ้ามีกาํลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตปกติ นอกจากนี้

คอนกรีตท่ีผสมวสัดคุริสตลัไลนแ์ละถกูจ่ายดว้ยไฟฟ้ามีกาํลงัรบัแรงอดัสงูสดุ 

 

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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ความสัมพันธร์ะหว่างศักยไ์ฟฟ้าคร่ึงเซลลแ์ละความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน เทยีบกับ

สภาพนาํไฟฟ้าในคอนกรีต ด้วยวิธีการเร่งสนิมแบบต่างๆ 

Relationships between Half-cell Potential and Corrosion Current Density with Electrical 

Conductivity of Concrete Prepared by Various Corrosion Accelerating Methods 
 

พงษพ์ัฒน ์อิ่มน้อย1* และ วนัชยั ยอดสดุใจ1 

Phongpat Imnoi1* and Wanchai Yodsudjai1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Half-cell Potential (HCP), Corrosion 
Current, เทียบกับสภาพนาํไฟฟ้า (Conductivity) ท่ีไดจ้ากการวัดดว้ยวิธี 4-Pin Wenner arrays โดยเลือกใช้
ตวัอย่างคอนกรีตท่ีตา่งกนั 6 ประเภท ตวัอย่างทัง้หมดมีคณุสมบติัท่ีเหมือนกนัคือ มีกาํลงัอดัประลยั 260 กิโลกรมั
ต่อตารางเซนติเมตร และมีอตัราสว่นผสมนํา้ต่อซีเมนต ์(water cement ratio) 0.58 ในขัน้ตอนการบ่ม ตวัอย่าง
ทัง้ 6 ประเภท จะถูกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทวิธีการเร่งสนิม ซึ่งตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 ใชวิ้ธีเปียกสลบัแหง้
เฉพาะดา้นเดียวของผิวคอนกรีต (wet/dry) ตามมาตรฐาน ASTM G109-99a  สว่นตวัอย่างกลุม่ท่ี 2 ใชวิ้ธีการส่ง
ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (impressed voltage corrosion) หลงัจากนัน้ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกทาํการตรวจวดั
เพ่ือประเมินการเกิดสนิมดว้ยวิธีตา่งๆ ดงันี ้(1) การตรวจวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าครึ่งเซลล ์(HCP), (2) การวดั
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (icorr) และ (3) การตรวจวดั conductivity ในคอนกรีตดว้ยวิธี 4-Pin 
Wenner arrays) ผลการศกึษาพบวา่ (1) Conductivity กบั HCP มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงแบบผกผนั โดยมีค่า 
R-squared สาํหรับตัวอย่างท่ีถูกเร่งสนิมดว้ยวิธี wet/dry และ วิธี impressed voltage อยู่ท่ี 0.81 และ 0.43 
ตามลาํดับ (2) Conductivity กับ icorr มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงแบบแปรผัน โดยมีค่า R-squared สาํหรับ
ตวัอย่างท่ีถูกเร่งสนิมดว้ยวิธี wet/dry และ วิธี impressed voltage อยู่ท่ี 0.67 และ 0.34 ตามลาํดบั (3) การเร่ง
สนิมดว้ยวิธี wet/dry มีแนวโนม้จะสง่ผลตอ่การเพ่ิมขึน้ของ Conductivity ในเนือ้คอนกรีตมากการเรง่สนิมดว้ยวิธี 
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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การประมาณรังสีดวงอาทิตยใ์นระนาบเอียงและมุมเอียงทีเ่หมาะสมของแผ่นรับรังสีดวงอาทติย์

ในประเทศไทย 

Estimation of Solar Radiation and Optimum Tilt Angles of Solar Collector in Thailand 
 

ศิษฏพ์ริษฐ ์พลตือ้1* และ ชาญณรงค ์อศัวเทศานภุาพ2  

Sidparid Poltue1* and Charnnarong Asavatesanupap2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาการกาํหนดมมุเอียงแผ่นรบัรงัสีดวงอาทิตยท่ี์ใหพ้ลงังานสะสมตลอด

ทั้งปีสูงสุด และนาํเสนอการปรบัปรุงประสิทธิภาพจากการปรบัเปลี่ยนมุมเอียงของแผ่นรบัรงัสีดวงอาทิตย ์2 

รูปแบบ ไดแ้ก่การปรบัมมุแผ่นรบัรงัสีดวงอาทิตยป์ระจาํฤดกูาล และการปรบัมมุแผ่นรบัรงัสีดวงอาทิตยร์ายเดือน 

เปรียบเทียบกับการติดตัง้แผ่นรบัรงัสีดวงอาทิตยใ์นแนวระนาบ และหาปริมาณพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ งานวิจัยนีใ้ช้

การจาํลองทางคณิตศาสตรแ์ละขอ้มลูการวดัปริมาณรงัสีดวงอาทิตยร์วมในแนวระนาบและรงัสีกระจายระนาบ 6 

ปี ในจงัหวดันครปฐม ละติจดูท่ีตัง้ท่ี 13.62 องศา เพ่ือหาปริมาณรงัสีตกกระทบในระนาบเอียง  จากผลการศกึษา

พบว่ามุมแผ่นรบัรงัสีดวงอาทิตยท่ี์ 14  องศา ส่งผลใหพ้ลงังานสะสมทัง้ปีสูงสุด และคิดเป็นพลงังานสะสมท่ี

เพ่ิมขึน้ 2.28% เม่ือเปรียบเทียบกบัการติดตัง้ในแนวระนาบ จากการเสนอแนวทางการปรบัเปลี่ยนมมุของแผ่นรบั

รงัสีดวงอาทิตยท์ัง้ 2  รูปแบบ พบวา่การปรบัมมุประจาํฤดกูาลสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึน้คิดเป็น 6.60% และการ

ปรบัมมุประจาํเดือนสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ 8.20% เม่ือเปรียบเทียบกบัการติดตัง้ในแนวระนาบ 

 

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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การใช้ประโยชนจ์ากผงอิฐทนไฟทดแทนปูนซีเมนต ์

Replacement of Cement in Concrete with Fire Brick Powder 
 

อภรัิฐ ฉัตรานุสรณ์1* และ ภชัราภรณ ์สวุรรณวิทยา1  

Apirath Chattranusorn1* and Patcharaporn Suwanvitaya1 

 

บทคัดย่อ 

 ผงอิฐทนไฟเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ มีคณุสมบติั และ องคป์ระกอบทางเคมีใกลเ้คียง

ปนูซิเมนต ์ การศกึษานีจ้ึงนาํผงอิฐทนไฟมาใชป้ระโยชนเ์ป็นวสัดทุดแทนปนูซิเมนต ์ทาํการทดลองใชผ้งอิฐทนไฟ

กบัปูนซิเมนต ์โดยแปรผนัสดัส่วนผสม  สภาวะการบ่ม (ในนํา้ และ ในอากาศ) และ ระยะเวลาบ่ม เพ่ือหาผลท่ีมี

ตอ่กาํลงัรบัแรงอดัของชิน้ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบวา่การเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนของผงอิฐทนไฟมีผลทาํใหก้าํลงั

รับแรงอัดของซีเมนตผ์สมผงอิฐทนไฟมีแนวโนม้ลดลง ขณะท่ีการเพ่ิมระยะเวลาบ่มทาํใหก้าํลงัรับแรงอัดของ

ซีเมนตผ์สมผงอิฐทนไฟเพ่ิมขึน้ และการบ่มซีเมนตผ์สมผงอิฐทนไฟในนํา้ช่วยเพ่ิมกาํลงัอัดไดดี้กว่าการบ่มใน

อากาศ โดยกาํลงัรบัแรงอดัจะมีค่ามากท่ีสดุท่ีอตัราสว่นของผงอิฐทนไฟเท่ากบั 90PC/10FP ท่ีอายุ 28 วนั ท่ีผ่าน

การบ่มในนํา้และในอากาศ มีคา่เท่ากบั 366.06  ksc และ 339.76 ksc ตามลาํดบั 

 

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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การประยุกตใ์ช้แบบจาํลองการไหล 2 มิต ิRainfall-Runoff-Inundation (RRI) ในการพยากรณ์

นํา้ท่าและนํา้ท่วม กรณีศึกษาพืน้ทีวั่งตะไคร้ 

An Application of Two-Dimensional Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) Model for Flood 

Forecasting: A Case Study of Wang Ta Krai, Nakhon Nayok Province 
 

ภทัรพล  มณีแดง1 อดิชยั พรพรหมินทร์1และ ดนยป์ภพ มะณี1* 

Pattaraphon Maneedang1, Adichai Pronprommin1 , and Donpapob Manee1* 

 

บทคัดย่อ 

 สภาพพืน้ท่ีตอนบนของลุ่มนํา้นครนายกมีลกัษณะกายภาพท่ีมีความชนัมากในช่วงตน้นํา้ และลดระดบั

ความลาดชนัลงอย่างรวดเรว็ หากปริมาณฝนท่ีตกลงมาติดตอ่กนัเป็นเวลานานทาํใหป้ริมาณนํา้สะสมจะสง่ผลให้

ระดบันํา้สูงขึน้อย่างฉับพลนัและไหลเขา้ในพืน้ท่ีวังตะไครอ้ย่างรวดเร็ว การวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

สภาพการไหลของนํ้าหลากท่ีเกิดขึน้ในพื้นท่ีวังตะไคร้โดยใช้ แบบจําลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-

Inundation (RRI) โดยใชข้อ้มลูฝนจากสถานีตรวจวดัในพืน้ท่ีลุ่มนํา้แม่นํา้นครนายก พบว่าพืน้ท่ีศกึษามีปริมาณ

ฝนรายปีเฉลี่ย  805.44 มม. ปริมาณฝนสูงสดุรายเดือนเกิดขึน้ท่ีเดือน สิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 13.16 มม./วัน ซึ่ง

ผลการวิจยัโดยการจาํลองแบบจาํลอง RRI เพ่ือวิเคราะหเ์หตกุารณน์ํา้ท่วมปี ค.ศ. 2018 แสดงผลนํา้หลาก ณ ท่ี

สถานีตรวจวดันํา้ท่า NY1B ในวนัท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ.2018 พบว่ามีค่าอตัราการไหลของนํา้สงูสดุ อยู่ท่ี 251.83 

ลบ.ม./วินาที (ค่าท่ีตรวจวดัได ้248.00 ลบ.ม./วินาที) และมีความลกึนํา้สูงสดุอยู่ท่ี 2.32 เมตร (คา่ท่ีตรวจวดัได ้

2.15 เมตร) ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจาํลองมีศกัยภาพท่ีจะสามารถนาํไปใชเ้ตือนภยัเฝา้ระวงันํา้ท่วมได ้

 

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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การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ีด่นิต่อปริมาณนํา้ท่าทีไ่หลลงอ่างเก็บ

นํา้ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 

A study of Land use Change Impacts on Runoff Discharge in Huay Luang Reservoir,  

Udon Thani 
 

พิสินี ปฏิพทัธป์ถวี1* และ วรรณดี ไทยสยาม2 

Pisinee Patipatpatawee1* and Wandee Thaisiam 2 

 

บทคัดย่อ 

 การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในพืน้ท่ีอ่างเก็บนํา้หว้ยหลวงในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมานัน้ เกิดจาก

จาํนวนประชากรมีจาํนวนเพ่ิมขึน้จึงทาํมีการขยายท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมมากขึน้  ในขณะเดียวกนัพืน้ท่ีป่าไมล้ดลงจาก

การทาํเกษตรกรรม ทาํใหมี้ผลกระทบตอ่ปริมาณนํา้ท่ีไหลลงอ่างเก็บนํา้ การศกึษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีมีตอ่ปริมาณนํา้ท่าของอา่งเก็บนํา้โดยใชแ้บบจาํลองSWAT 

ภายใตส้มมติฐานการเปลี่ยนสภาพการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในสภาพปัจจุบัน (พ.ศ.2558) และในอนาคต 20 ปี

ขา้งหนา้ (พ.ศ.2578) โดยการปรบัลดพืน้ท่ีป่าไมเ้ดิมใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีเกษตรกรรม ผลการศกึษาพบว่า

ในปีนํา้มากปริมาณนํา้ท่ารายเดือนท่ีไหลลงอ่างเก็บนํา้ในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 20 ปีขา้งหนา้มีคา่สงูสดุ 133.47 

ลา้น ลบ.ม.ในเดือนกนัยายน ซึ่งมีคา่มากกว่าสภาพการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในปัจจุบนัซึ่งมีค่า 112.47 ลา้น ลบ.ม. 

ในกรณีปีนํา้แลง้พบว่าปริมาณนํา้ท่าในช่วงฤดแูลง้ของสภาพการใชท่ี้ดินในปัจจบุนัมีค่ามากกว่าในอนาคต 20 ปี 

ส่วนในฤดฝูนนํา้ท่าท่ีไหลลงอ่างเก็บนํา้ในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 20 ปีขา้งหนา้มีค่าสงูสดุ 17.19 ลา้น ลบ.ม จาก

ผลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าสภาพการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในพืน้รบันํา้เปลี่ยนแปลงสง่ผลต่อปริมาณนํา้ท่าท่ีไหลเขา้อา่ง

เก็บนํา้ และผลการศกึษานีจ้งึสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนการบริหารจดัการนํา้ของอา่งเก็บนํา้หว้ยหลวงได ้

 

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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การประเมินความเส่ียงในงานยกตดิตั้งโครงเหล็กเสริม งานก่อสร้างกาํแพงกันดนิชนิดขุดหล่อในช้ัน

ดนิ กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ 

Risk Assessment Lifting and Installation steel structure in Diaphragm Walls Construction 

Case Study of Metro Subway Construction Project 
 

ณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า1* และ พิพฒัน ์สอนวงษ์1* 

Natdanai Jaikumkao1* and Piphat Sornwong1* 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษานีไ้ดป้ระเมินความเสี่ยงในงานยกติดตัง้โครงเหลก็เสริม งานก่อสรา้งกาํแพงกนัดินชนิดขุดหล่อ

ในชั้นดิน กรณีศึกษาโครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น การวิเคราะหป์ระเมินความเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสท่ี

อาจจะเกิดอบุติัเหตดุว้ยการวิเคราะหค์วามผิดพลาดแบบแผนภมิูตน้ไม ้ซึง่สาเหตท่ีุสาํคญัมาจากการปฏิบติังานท่ี

ผิดพลาด ความเครียด อา่นคา่ผิด เรง่รีบทาํงานเกินไป และอปุกรณเ์ก่ียวกบังานยกชาํรุดบกพรอ่งขณะปฏิบติังาน

งานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริม ผลการศกึษาหาความเสี่ยงพบว่า โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากงานยกติดตัง้โครง

เหล็กเสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง จากการศึกษาไดแ้สดงใหท้ราบถึงค่าความเช่ือมั่น และค่าโอกาสการเกิด

อบุติัเหตจุากการเก็บสถิติอบุติัเหตกุ่อนเริ่มจดัทาํแผนบริหารลดความเสี่ยงมีจาํนวน 12 ครัง้หลงัจากการวางแผน

บริหารลดความเสี่ยงของอบุติัเหตตุอ่ผูป้ฏิบติังานรว่มกบัเครนและอปุกรณต์า่งๆ งานยกติดตัง้โครงเหลก็เสริมงาน

ก่อรา้งกาํแพงกนัดินแบบขุดหลอ่ในชัน้ดินในการยกจะเห็นไดว้่าในระยะเวลาเท่ากนัอบุติัเหตลุดลงจาํนวน 6 ครัง้ 

คิดเป็น 50 เปอรเ์ซน็ต ์

 

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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การศึกษาศักยภาพของพืน้ทีเ่พือ่พัฒนาทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ทีโ่ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

A Study of Potential Area for Housing Development in Surrounding Area of Suvarnabhumi 

Airport 
 

ดนัย ศรีสังวร1* และ สญชยั ลบแยม้1 

Danai Srisungvorn1* and Sonchai Lobyaem1 

 

บทคัดย่อ 

 การวางแผนพฒันาพืน้ท่ีรอบท่าอากาศยาน ท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นการวางระบบเมืองและระบบอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัเกณฑส์าํคญั คือ 1) การวางแผนดา้นคมนาคม 2) การวางแผนและออกแบบพัฒนาพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ และ 3) การพัฒนาย่านท่ีอยู่อาศัยใหเ้หมาะสมและปลอดภัย ซึ่งใชแ้นวคิดการพัฒนาพืน้ท่ีรอบท่า

อากาศยานขนา ดใหญ่  (Airport-Oriented Development: AOD) และท ฤษฎี เ มืองศูน ย์กล างก า ร บิ น 

(Aerotropolis) ให้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาในระดับภูมิภาคมากขึน้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค 

Potential Surface Analysis (PSA) และ Sieve Mapping ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้น ท่ีศึกษาจาก

หน่วยงานและแหล่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วงเวลาดาํเนินการวิจัย ตัง้แต่ มีนาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยพืน้ท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน จากการศึกษาพบว่า พืน้ท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมมากในการพฒันาท่ีอยู่อาศยั อยู่ในพืน้ท่ีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ และพืน้ท่ีเขตประเวศ เขต

มีนบุรี ของกรุงเทพมหานคร  เม่ือนาํมาคาํนวนสดัส่วนในแต่ละพืน้ท่ีแลว้ พบว่า พืน้ท่ีท่ีมีสดัส่วนมากท่ีสดุแยก

ตามเขตการปกครองไดด้ังนี ้คือ เขตสะพานสูง มีสัดส่วนคิดเป็น รอ้ยละ 75.01 ของพืน้ท่ี รองลงมาเป็น เขต

ประเวศ  มีสดัสว่นคิดเป็น รอ้ยละ 57.28 ของพืน้ท่ี และ เขตมีนบรุี มีสดัสว่นคิดเป็น รอ้ยละ 35.91 ของพืน้ท่ี 

 

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 Airport-
Oriented 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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การทาํนายอายุการใช้งานทีเ่หลือของฉนวนหม้อแปลงกาํลัง 

Predicting the Remaining Lifetime of Power Transformer Insulation 
 

นาตยา คล้ายเรือง1* อรอไุร หนหูอม และ ณฎัฎพงศ ์ศรแจ่ม1 

Nattaya Klairuang1*, Onurai Noohawm and Nattapong Sornjam1 

 

บทคัดย่อ 

 หมอ้แปลงกาํลังเป็นอุปกรณห์ลกัในระบบส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้าท่ีมีความสาํคัญต่อความเช่ือถือไดแ้ละ

ประสิทธิภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้า การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือทราบอายุการใชง้านท่ีเหลือของหมอ้แปลงจึงมี

ความสาํคญัต่อกระบวนการวางแผนการบาํรุงรกัษาท่ีตอ้งการลดตน้ทุนและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดบั  

บทความนีน้าํเสนอวิธีการทาํนายอายกุารใชง้านท่ีเหลืออยู่ของหมอ้แปลงกาํลงั โดยประเมินสภาพฉนวนกระดาษ

จากปริมาณสารประกอบฟรูานในฉนวนนํา้มนั มีงานวิจยัจาํนวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณสารประกอบฟูราน

มีความสมัพันธก์ับระดบัการเกิดพอลิเมอร ์(Degree of Polymerization, DP) ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงสภาพของ

ฉนวนกระดาษไดอ้ย่างแม่นยาํแต่ทดสอบไดย้ากและเป็นการทดสอบแบบทาํลาย จึงนาํผลจากความสมัพันธ์

ดังกล่าวไปใช้ทาํนายอายุท่ีเหลือของหม้อแปลงกําลัง โดยวิธีการท่ีนาํเสนอนีใ้ช้กับหมอ้แปลงกาํลังท่ีเป็น

กรณีศกึษาจาํนวนทัง้สิน้ 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 
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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. 
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การคาํนวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์้วยกาํหนดการเชิงเส้น 

Organic Chicken Feed Formulation by Linear Programming 

 

วราลี พุทธรัสสุ1* และ ปรารถนา ปรารถนาดี1 

Waralee Puttharassu1* and Parthana Parthanadee1 

 

บทคัดย่อ 

 มาตรฐานสินคา้เกษตรไทยสาํหรบัปศสุตัวอิ์นทรียก์าํหนดใหอ้าหารสตัวอิ์นทรียต์อ้งมีวตัถุดิบท่ีผลิตใน

ระบบเกษตรอินทรียไ์มต่ ํ่ากวา่ 80% ของวตัถดิุบแหง้  การศกึษานีน้าํเสนอการคาํนวณสตูรอาหารสตัวส์าํหรบัการ

ผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย์ดว้ยวิธีการกาํหนดการเชิงเส้น (Linear Programming Model, LP) โดยพิจารณาการใช้

วตัถดิุบทดแทนจากระบบเกษตรอินทรียท่ี์เหมาะสมเพ่ือลดตน้ทนุอาหารสตัวข์องเกษตรกร โดยใชก้ารพฒันาสตูร

อาหารไก่อินทรีย์เป็นกรณีศึกษา  พบว่า สูตรอาหารไก่เนื ้อท่ีเสนอมีต้นทุน 14.94 บาทต่อกิโลกรัม (ลดลง 

17.23%) และสตูรอาหารไก่ไข่มีตน้ทุน 15.80 บาทต่อกิโลกรมั (ลดลง 12.79%) โดยในสตูรอาหาร ไดล้ดการใช้

ปลาป่นอินทรีย ์ซึ่งเป็นวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนสงู และเพ่ิมการใชก้ากมะพรา้ว หนอนแมลงวนัลายแหง้ และใบกระถิน

ป่น ซึ่งเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถจัดหาไดจ้ากในพืน้ท่ีหรือสามารถผลิตไดเ้องในฟารม์ ทัง้นี ้เกษตรกรสามารถนาํ

แบบจาํลองคณิตศาสตรส์าํหรบัคาํนวณสตูรอาหารสตัวอิ์นทรียท่ี์ไดน้าํเสนอนีไ้ปใชใ้นการคาํนวณปรบัสตูรอาหาร

สตัวอิ์นทรียเ์พ่ือลดตน้ทนุอาหารสตัวต์อ่ไป 

 

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. 
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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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คุณภาพด้านเนือ้สัมผัสของเส้นก๋วยเตีย๋วสดจากสตารช์และแป้งข้าวจากข้าวแอมโิลสสูง 
Textural Properties of Fresh Rice Noodles Made from Starch and Flour of High Amylose Rice Cultivars 

 

เกียรติศักดิ์ ปุหิน้1 Mika Fukuoka3 และ สาวิตร ีรตันสมุาวงศ์1,2* 

Kiattisak Puhin1, Mika Fukuoka3 and Savitree Ratanasumawong1,2* 
 

บทคัดย่อ 
เสน้ก๋วยเต๋ียวท่ีดีควรทาํจากขา้วท่ีมีปริมาณแอมิโลสสงู อย่างไรก็ตามเสน้ก๋วยเต๋ียวจากขา้วต่างพนัธุใ์ห้

คุณภาพท่ีแตกต่างกันเน่ืองจากความแตกต่างในองคป์ระกอบทางเคมี และโครงสรา้งของสตารช์ในขา้วแต่ละ
พันธุ์ ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของพันธุ์ข้าวไทยซึ่งมีแอมิโลสสูง 5 พันธุ์ (พิษณุโลก2, 
อยุธยา1, ชยันาท1, เจ๊กเชย1 และปราจีนบุรี2) ตอ่คณุภาพดา้นเนือ้สมัผสัของเสน้ก๋วยเต๋ียวสด โดยทาํการศกึษา
ทัง้ในเสน้ก๋วยเต๋ียวท่ีทาํจากแป้งขา้วและสตารช์ขา้ว พบวา่สตารช์ขา้วแตล่ะพนัธุมี์สมบติัทางความรอ้นและความ
หนืดท่ีตา่งกนั โดยพิษณุโลก2 มีอณุหภมิูการเกิดเจลาทิไนเซชนัและสมบติัทางความหนืดต่างๆ ตํ่าท่ีสดุ ค่าความ
แน่นเนือ้ แรงท่ีใชใ้นการดงึยืด และรอ้ยละการดงึยืดของเสน้ก๋วยเต๋ียวสดจากสตารช์ขา้วพนัธุป์ราจีนบรุี2 มีคา่สงู
ท่ีสดุ สว่นพนัธุพิ์ษณุโลก2 มีคา่ตํ่าท่ีสดุ เสน้ก๋วยเต๋ียวสดจากแป้งขา้วสว่นใหญ่จะมีความแน่นเนือ้ แรงท่ีใชใ้นการ
ดงึยืดและรอ้ยละการดงึยืดตํ่ากวา่เสน้ก๋วยเต๋ียวจากสตารช์ ยกเวน้เสน้ก๋วยเต๋ียวสดจากแป้งขา้วพนัธุพิ์ษณุโลก2 
ท่ีมีคา่แรงท่ีใชใ้นการดงึยืดและรอ้ยละการดงึยืดสงูกวา่เสน้จากสตารช์ คณุสมบติัของสตารช์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบ
หลกัในเสน้ก๋วยเต๋ียวสง่ผลถึงคณุภาพของเสน้ก๋วยเต๋ียวมากท่ีสดุ อย่างไรก็ตามองคป์ระกอบทางเคมีอ่ืนนอกจาก
สตารช์ก็ส่งผลต่อคณุภาพของเสน้ก๋วยเต๋ียว โดยสว่นใหญ่ส่งผลทาํใหเ้สน้ก๋วยเต๋ียวมีความแข็งแรง และดงึยืดได้
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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อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดทีม่ีต่อความสนใจทีจ่ะซือ้ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหน้า 

สาํหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย  

Effect of Inner Circle on the Intention to Buy Facial Care Products for Men  

of Generation Y Metrosexual Consumers 
 

ศิรประภา ผ่องบุรุษ1* วชัรพงศ ์เลศิสรุวฒัน์1 และ อจัฉรา เกษสวุรรณ1 

Siraprapha Phongburoose1* Watcharaphong Leartsurawat1 and Ajchara Kessuvan1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสนใจท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้สาํหรบัผูช้ายในกลุ่มผูช้ายยุค

ใหม่เจเนอเรชันวาย โดยพิจารณาอิทธิพลของบุคคลในวงสงัคมใกลชิ้ด (Inner circle) บุคคลในวงสงัคมทั่วไป 

(Outer circle) ปัจจยัดา้นทัศนคติของกลุ่มผูช้ายยุคใหม่ (Metrosexual) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึกร่วมกบัการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคณูพบวา่ ขอ้คิดเห็นของบุคคลในวงสงัคมใกลชิ้ดระหวา่งการตดัสินใจเลือกซือ้มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกตอ่ความสนใจท่ีจะซือ้ ในขณะท่ีปัจจยัจากบุคคลในวงสงัคมทั่วไปไมมี่อิทธิพล ปัจจยัอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์

เชิงบวก ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณข์องตน การทาํใหต้นเองดดีูอยู่เสมอ ผลิตภณัฑมี์คณุประโยชน์

ตามท่ีระบุ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ และการส่งเสริมภาพลกัษณข์องแบรนด ์ส่วนปัจจยัระดบัราคาท่ีสามารถ

ซือ้ได ้มีความสมัพนัธผ์กผนักบัความสนใจท่ีจะซือ้ ผลการวิจยันีส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันากลยุทธก์าร

สื่อสารทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุม่ผูช้ายยคุใหมเ่จเนอเรชนัวาย ซึง่เป็นกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีมีลกัษณะ

เฉพาะตวัและมีศกัยภาพในการซือ้สงู 

 

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 
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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 
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การลดกากและตะกอนในนํ้าสมุนไพรขิงด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวมตะกอนไคโตซาน 
Reducing Sediment in Ginger Juice with Hydrocyclone Technology and Chitosan Flocculant 

  

พิชัย สร้อยสน1* และ วิยงค ์กงัวานศภุมงคล1 

Pichai Soison1* and Wiyong Kangwansupamonkon1 
 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาหนึ่งท่ีมกัพบในผลิตภณัฑน์ํา้สมนุไพรขิงบรรจุขวด คือการมีกากและตะกอนนอนกน้ขวด ซึง่ทาํให้

ผลิตภัณฑด์ูไม่น่าบริโภค ถึงแมก้ารเจือจางดว้ยนํา้จะเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถช่วยเจือจางปริมาณตะกอนได ้แต่นํา้
สมนุไพรท่ีไดจ้ะขาดกลิ่นรสขิงอนัลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการ ดงันัน้ทีมวิจยัจงึไดพ้ฒันากระบวนการแยก
กากและตะกอนของนํา้สมนุไพรดว้ยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกบัสารรวมตะกอนไคโตซาน  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี
มีประสิทธิภาพในการแยกตะกอนขิงออกจากนํา้ขิง และสามารถคงกลิ่นรสของนํา้ขิงไวไ้ด ้โดยในการวิจัยนีไ้ด้
พฒันากระบวนการตน้แบบสาํหรบัแยกตะกอนในนํา้ขิง โดยระบบประกอบดว้ย 1) ชุดเติมไคโตซาน ซึง่ใชเ้ป็นสาร
รวมตะกอนก่อนเข้าไฮโดรไซโคลน เพ่ือให้ตะกอนมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึ่งจะช่วยให้การแยกด้วยไฮโดรไซโคลนมี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ 2) ชุดไฮโดรไซโคลน และ 3) ชุดดกัตะกอน ซึง่ผลการทดลองพบว่าไฮโดรไซโคลนท่ีมีขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพในการแยกตะกอนขิงได้ดีกว่าไฮโดรไซโคลนท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 30 มิลลิเมตร โดยใชไ้คโตซานท่ีความเขม้ขน้ 100 มิลลิกรมัต่อลิตร ร่วมกับไฮโดรไซโคลนขนาด 10 
มิลลิเมตร สามารถลดกากและตะกอนในนํา้ขิงไดม้ากถึง 96%  โดยนํา้ขิงมีปริมาณของแข็ง (Total solid, TS) 
ลดลงจาก 380±50 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 15±1 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าความขุ่น (Turbidity) ลดลงจาก 
834.5±30 เหลือ 83.6±1.2 NTU นอกจากนีน้ ํา้ขิงท่ีไดย้งัคงชูกลิ่นรสขิงเขม้ขน้ จากผลการวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าการ
ใชไ้ฮโดรไซโคลนรว่มกบัการใชส้ารช่วยรวมตะกอนเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแยกตะกอนในนํา้สมนุไพรและ
คงรกัษากลิ่นรสของวตัถดิุบเอาไวไ้ด ้ 

 

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. 
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ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ต่อเนือ้สัมผัสและลักษณะทางประสาท

สัมผัสในผลิตภัณฑ์เยลล่ีกระเจี๊ยบพร้อมดื่ม 

Effect of Carrageenan Konjac Glucomannan and Locust Bean Gum on Texture and Sensory 

Characteristics of Roselle Jelly Drink 
 

วรลักษณ์ แสงธาราทิพย์1 อนวุตัร แจ้งชดั1* และ กมลวรรณ แจ้งชดั1 

Woraluk Saengtaratip1, Anuvat Jangchud1* and Kamolwan Jangchud1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการพัฒนาเนือ้สมัผัสของเยลลี่กระเจ๊ียบพร้อมด่ืมท่ีมีส่วนผสมจากเมือกกระเจ๊ียบเขียว

และวุ้นเมล็ดแมงลกั (เมือกผสม) โดยใช้คาราจีแนน กลโูคแมนแนนจากผงบุก และโลคสับีนกมั พบวา่ เมือกผสม

มีผลต่อความแข็ง โดยมีค่าความแข็งสงูกว่าสิ่งทดลองท่ีไม่เติมเมือกผสมท่ีระดบัคาราจีแนนเดียวกัน (p<0.05) 

สิ่งทดลองท่ีใช้เมือกผสมร่วมกับคาราจีแนน ร้อยละ 0.25 ของนํา้หนักสตูร ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมและ

ความชอบด้านเนือ้สมัผสัมากท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัการใช้ร่วมกบัคาราจีแนน ร้อยละ 0.0 และ 0.5 จากการทดสอบ

ความพอดี (JAR) ค่า Net score แสดงให้เห็นว่าควรพฒันาเนือ้สมัผัสให้มีความแน่นเนือ้เพ่ิมขึน้ การวิจยัต่อมา

พบว่า การใช้คาราจีแนนร่วมกับกลูโคแมนแนน (1:1)  ร้อยละ 0.25 ของนํา้หนักสตูรเหมาะสมท่ีสดุ ผลิตภัณฑ์

สดุท้ายมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด ค่าความเป็นกรดดา่ง และค่าความแข็ง เท่ากบั 13.10 องศาบริกซ์ 

2.93 และ 82.14 กรัม ตามลําดบั และมีคะแนนความชอบโดยรวมท่ีระดบั 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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การพัฒนาเค้กสปันจ์ลดแคลอร่ีเพ่ือสุขภาพ ด้วยแป้งมันม่วงและอินูลิน 
Development of Healthy Reduced-calorie Sponge Cake with Purple Sweet Potato Flour and Inulin 

 

ชัญญา สิทธิอาํนวย1 และ เสาวณีย์ เลศิวรสริิกลุ1*   

Chanya Sithiaumnuai1 and Saowanee Lertworasirikul1* 

 
บทคัดย่อ 

ในประเทศไทย ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์เค้กชนิดตา่งๆ ในท้องตลาดมกัให้พลงังานสงู ไขมนัสงู และคณุคา่ทาง

โภชนาการต่ํา งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กสปันจ์ลดพลงังานและลดไขมัน เพ่ือเป็น

ทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ โดยการใช้แป้งมันม่วงทดแทนแป้งเค้กบางส่วน และใช้อินูลิน

ทดแทนนํา้มนัและนํา้ตาลในเค้กสปันจ์ โดยผลการพฒันาผลิตภัณฑ์เค้กสปันจ์ลดพลงังานเพ่ือสขุภาพนีพ้บว่า

เม่ือทดแทนอินูลินในปริมาณท่ีมากขึน้ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มีไขมนัและนํา้ตาลลดลง เส้นใยอาหารมากขึน้ ผลจาก

การทดแทนแป้งเค้กด้วยแป้งมนัมว่งซึง่ให้พลงังานต่ํากวา่แป้งเค้ก ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เค้กสปันจ์มีพลงังานลดลง

อย่างเห็นได้ชดั ซึง่สูตรท่ีพฒันาได้นีส้ามารถทดแทนแป้งเค้กด้วยแป้งมนัม่วงได้มากถึงร้อยละ 50 และสามารถ

ใช้อินูลินทดแทนไขมนัและนํา้ตาลได้ร้อยละ 40 และร้อยละ 20  ตามลําดบั ซึง่สามารถลดพลงังานไปได้ร้อยละ 

29.18 จากสูตรปกติ และจากการทดสอบความชอบของผู้ บริโภคด้วยวิธี 9-pointed hedonic scale test 

ผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาได้คะแนนความชอบโดยรวมจากผู้ทดสอบเท่ากบั 6.8 ซึง่ไมมี่ความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติจากคะแนนของเค้กสปันจ์สตูรพืน้ฐานนยัสําคญั (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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ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง 
A Potentiality of Banana Peel on Cholesterol-Lowering Agent and Pigments Production 

Under Solid State Fermentation 
 

ลลิตา คชารัตน์1,2 ประภสัสร รักถาวร2* วราภา มหากาญจนกลุ1 อดุมลกัษณ์ สขุอตัตะ2 และ เกสรี กลิน่สคุนธ์2 

Lalita Khacharat1,2, Prapassorn Rugthaworn2*, Warapa Mahakarnchnakul1, Udomlak Sukatta2 and Ketsaree Klinsukhon2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมดในเปลือกกล้วย และใช้เป็นซบัสเตรตใน

การเพาะเลีย้งเชือ้ราโมแนสคัส เพ่ือผลิตสารสีและสารโลวาสแตตินท่ีปลอดภัยจากสารพิษซิตรินิน  จากการ
วิเคราะห์ปริมาณสาร  ฟีนอลกิทัง้หมดและสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกกล้วย 2 ชนิด ได้แก่ กล้วยนํา้ว้า และกล้วย
หอมทอง และระยะการสุก 2 ระดบั ได้แก่ ดิบ และสุก พบว่า เปลือกกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณสารฟีนอลิก
ทัง้หมดและสารฟลาโวนอยด์สูงสุด จากการศึกษาปัจจัยในกระบวนการหมักแบบแข็งด้วยเชือ้รา Monascus 
purpureus ท่ีส่งผลต่อการผลิตสารโลวาสแตติน สารสี และสารพิษซิตรินินซึง่ประกอบด้วยระยะเวลาในการบ่ม 
และระยะสกุของเปลือกกล้วยหอมทอง พบว่า การใช้เปลือกกล้วยหอมทองสกุเป็นซบัสเตรต และทําการบ่มเป็น
ระยะเวลา 32 วัน สามารถผลิตสารโลวาสแตตินได้สูงสุด เท่ากับ 861.91 ไมโครกรัมต่อกรัมนํา้หนักแห้ง และ
ตรวจไม่พบสารซิตรินิน ในขณะท่ีการผลิตสารสีสูงสุดท่ีค่าความเข้มสีท่ีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร เท่ากับ 
414.67 Unit/ g DW และท่ีความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร เท่ากับ 319.81 Unit/ g DW ได้จากการหมักเปลือก
กล้วยหอมทองดิบด้วยกระบวนการหมกัแบบแข็ง เป็นระยะเวลา 28 วนั จากการทดลอง พบวา่ เปลือกกล้วยหอม
ทองสามารถใช้เป็นซบัสเตรตในการหมกัเชือ้รา M. purpureus เพ่ือผลิตสี และสารโลวาสแตตินเพ่ือนําไปใช้ใน
ผลิตภณัฑ์อาหารตอ่ไป 

 

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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คุณสมบัตกิารต้านอนุมูลอิสระ และยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ 

เพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาํอาง 
Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Properties of Extract from Rambutan Peels 

 (Nephelium lappaceum L.) for Cosmetic Products 
 

ทิพาพร ทองคาํ1 อดุมลกัษณ์ สขุอตัตะ1* ประภสัสร รักถาวร1 เกสรี กลิน่สคุนธ์1 ลลติา คชารัตน์1 

สริุสา สากยโรจน์1 และ ณฐัภรณ์ เปรสนัเทียะ1 

Thipaporn Thongkum1, Udomlak Sukatta1*, Prapassorn Rugthaworn1, Ketsaree khinsukhon1, Lalita Kacharat1, 

Surisa Sakayaroj1 and Natthaporn Presunthian1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสกัดสารกลุ่มเอลลาจิแทนนินจากเปลือกเงาะ โดยวิเคราะห์

คณุสมบติัการต้านอนมุลูอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการยบัยัง้การสร้างเมลานิน จากการศกึษาการสกดัทัง้ 

3 ขัน้ตอนต่อเน่ืองกนั ได้แก่ การสกดัด้วยซอกเลต (RP1) จากนัน้สกดัแยกส่วนด้วยเอทิลอะซิเตท (RP2) และต่อ

ด้วยการแยกด้วยคอลมัน์โครมาโทกราฟี (RP3) ผลการทดลองพบว่า RP2 และ RP3 พบสารกลุ่มเอลลาจิแทน

นินปริมาณสงู โดย RP3 พบปริมาณสงูท่ีสดุ ประกอบด้วย สารคอริลาจิน ในปริมาณ 108.92 mg/g สารเจอรานีน 

ในปริมาณ 248.65 mg/g และกรดเอลลาจิก 14.66 mg/g เม่ือทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ผลการ

ทดลองพบวา่ RP2 และ RP3 มีความสามารถในการต้านอนมุลูอิสระได้สงู สว่นสารสกดั RP2 มีคณุสมบติัในการ

ยบัยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนสท่ีทดสอบในหลอดทดลอง และยับยัง้การสร้างเมลานินได้ดีท่ีสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 

2.45 mg/ml และร้อยละการยับยัง้การสร้างเมลานิน เท่ากับ 5.26% ท่ีความเข้มข้น 0.01 mg/ml ผลจากการ

ทดลองทัง้หมดพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะมีศักยภาพในการนํามาพัฒนาเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใน

เคร่ืองสําอาง 

 

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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การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ไหมไทย: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อน
เลีย้งไหมบ้านคึมมะอุ 

Analysis of Activity-Based Costing for Silk Products: A Case Study of Khumma-U 
Community Enterprise 

 

ณุกานดา เชดิชธีูรกุล1 อภิชญา ลลีาวณิชกลุ1* และ กรทิพย์ วชัรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกลุ2 

Nukanda Choedchuthirakun1, Apichaya Lilavanichakul1* and Korntip Watcharapanyawong Techamatheekul2  

 
บทคัดย่อ 

              งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์จากไหมของวิสาหกิจชุมชน 2 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 
ใบหม่อน และผ้าไหม โดยวิธีระบบต้นทุนฐานกิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ และ
สามารถวิเคราะห์กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการผลิตวา่มีกิจกรรมใดบ้างท่ีก่อให้เกิดมลูค่าโดยเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลกูหม่อนเลีย้งไหมคมึมะอ ุจงัหวดันครราชสีมา เป็นกรณีศกึษา โดยผลท่ีได้จากการศกึษา
ต้นทุนของใบหมอ่นพบว่า ใบหม่อนมีต้นทุนต่อหน่วย 4.30 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนของกิจกรรมการขนส่งมี
สดัสว่นมากท่ีสดุ 63.21% รองลงมาคือ กิจกรรมเก็บเก่ียว 28.23% กิจกรรมเตรียมดิน 4.67% และกิจกรรมรดนํา้ 
3.90% ตามลําดบั ส่วนต้นทุนของผลิตภณัฑ์ผ้าไหมมีต้นทุนต่อหน่วย 694 บาทต่อเมตร โดยกิจกรรมฟอกและ
ย้อมสีเส้นไหมมีต้นทุนกิจกรรมสูงท่ีสดุ คิดเป็น 22.83% กิจกรรมรองลงมาคือ กิจกรรมเลีย้งหนอนไหม คิดเป็น 
22.42% กิจกรรมทอผ้าไหม คิดเป็น 21.36% และกิจกรรมปลูกหม่อน คิดเป็น 20.66% ตามลําดบั ผลการวิจัย 
พบว่า การผลิตของผลิตภัณฑ์จากไหมของวิสาหกิจชุมชนมีต้นทุนด้านแรงงานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ดงันัน้การมี
เคร่ืองจักรหรือนวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตอาจจะทําให้ลดต้นทุนและช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลิตภณัฑ์จากไหมได้มากขึน้  
 

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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ผลของสภาวะจาํลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน 

และฤทธ์ิยับยัง้เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ 

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. 
 

เกสรี กลิ่นสุคนธ์1 อดุมลกัษณ์ สขุอตัตะ1* ประภสัสร รักถาวร1 ลลติา คชารัตน์1 สริุสา สากยโรจน์1 

ทิพาพร ทองคํา1 และ ณฐัภรณ์ เปรสนัเทียะ1 

Ketsaree Klinsukhon1, Udomlak Sukatta1*, Prapasson Rukthaworn1, Lalita Khacharat1, Surisa Sakayaroj1, 

Thipaporn Thongkum1 and Natthaporn Presunthiah1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีศ้ึกษาผลของสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารของสารสกัดผสมระหว่างมะม่วงหาว

มะนาวโห่ Carissa carandas Linn. และพลบั Diospyros kaki L. ต่อปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมด ต่อความสามารถใน
การต้านออกซิเดชนัด้วยวิธี (DPPH และ FRAP) และฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม์แอลฟากลโูคซิเดส พบว่าสารสกดัผสมหลงัผ่าน

สภาวะจําลองการย่อยในกระเพาะอาหารมีปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมดสงูกว่าสารสกดัผสมก่อนผ่านการย่อย และหลงั
ผ่านการย่อยในในลําไส้ (20.82±0.90, 16.65±0.32 และ 15.56±0.43 มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกดั) 

ตามลําดบั สารสกดัผสมก่อนผ่านการย่อย มีความสามารถในการต้านออกซิเดชนัด้วยวิธี DPPH ดีกว่าสารสกดัผสมท่ี
ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร และในลําไส้ โดยมีค่า IC50 = 0.14±0.00, 0.17±0.00 และ 0.22±0.01 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร ตามลําดบั ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกบัความสามารถในการต้านออกซิเดชนัท่ีทดสอบโดยวิธี FRAP โดยมีค่า FRAP 
เท่ากับ 374.83±10.23, 337.58±7.06 และ 141.32±0.53 ไมโครโมลของเฟอรัส (II) ต่อกรัมสารสกัด ตามลําดับ 

นอกจากนีย้งัพบวา่สารสกดักอ่นผา่นการยอ่ยมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม์แอลฟากลโูคซเิดสดีท่ีสดุ โดยให้คา่ IC50 = 27.51±0.52 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการทดลองพบว่าสภาวะจําลองระบบการย่อยอาหารมีผลต่อการลดลงของปริมาณสารสําคญั 

และฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัผสม  
 

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 pre-

digestion 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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การปนเป้ือนโอคราทอกซินเอในธัญพืช 

Occurrence of Ochratoxin A in Cereal  

 

ฐิตาภรณ์ รัดริน1* อดิศร เจตนะจิตร1 รัชนี รักษ์สตัยานนัท์1 กนกวรรณ พลฉิม1 และ ทวศีกัดิ์ ทองงามดี1 

Thitaporn Rutrin1*, Adisorn Jettanajit1, Ratchanee Ragsattayanan1, 

Kanokwan Ponchim1 and Taweesak Tongngamdee1 
 

บทคัดย่อ 

 โอคราทอกซินเอเป็นสารพิษจากเชือ้ราและถูกจัดเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ดงันัน้การปนเปือ้น

ของโอคราทอกซินเอในธัญพืชจึงทําให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ผู้ บริโภคและผลเสียทางเศรษฐกิจ งานวิจัยนีมี้

จุดประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลการปนเปือ้นของโอคราทอกซินเอในธัญพืชของประเทศไทย โดยใช้วิธีตรวจสอบ

ปริมาณโอคราทอกซินเอดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน AOAC (2016) 2000.03 ใช้เทคนิค High Performance 

Liquid Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HPLC-HRMS) จากการตรวจสอบปริมาณ

โอคราทอกซินเอในธัญพืชจากสินค้าในประเทศและสินค้านําเข้า จํานวน 231 ตวัอย่างในระหวา่งปี 2559-2561 

พบการปนเปือ้นโอคราทอกซินเอทัง้หมด 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 5.6)  และมีจํานวน 4 ตวัอย่าง (ร้อยละ 1.7) ท่ีมี

ปริมาณโอคราทอกซินเอเกินมาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ได้แก่ จมูกข้าว 2 ตัวอย่าง 

(13.39 และ 44.96 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)ข้าวกล้อง 1 ตวัอย่าง (7.10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) และข้าวสาลี 1 

ตวัอย่าง (5.78 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม) 

 

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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ศักยภาพของสารสกัดเปลือกผลไม้ไทยเพ่ือการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว 

A Potential of Thai Fruit Peel Extracts for Green Synthesis of ZnO Nanoparticles 
 

สุริสา สากยโรจน์1 ประภสัสร รักถาวร1* อดุมลกัษณ์ สขุอตัตะ1 เกสรี กลิน่สคุนธ์1 ลลติา คชารัตน์1 

ณฐัภรณ์ เปรสนัเทียะ1 และ ทิพาพร ทองคํา1 

Surisa Sakayaroj1, Prapasson Rukthaworn1*, Udomlak Sukatta1, Ketsaree Klinsuknon1, Lalita Khacharat1, 

Natthaporn Presunthian1 and Thipaporn Thongkum1 

 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารสกัดเปลือกผลไม้ไทย จํานวน 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด ลําไย 

มะม่วงเขียวเสวยสุก และพันธุ์ทะวาย กล้วย และลิน้ จี่เพื่อส ังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วย

กระบวนการชีวส ัง เคราะห์ โดยตรวจว ัดจากค่าการดูดกลืนแสงที ่ความยาวคลื ่น  365 นาโน เมตร 

(Abs365) พบว่า สารสกัดเปลือกลิน้จี่มีศักยภาพในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สูงที่สุด โดย

มีค่าการดูดกลืนแสงสูงถึง 4.17 นาโนเมตร และเมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสังเคราะห์

อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ เช่น ความเข้มข้นของสารละลายซิงค์อะซิเตต Zn(CH3COO)2.2H2O (5, 10, 

20, 30, 40, 50 มิลลิโมล) ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกผลไม้ความเข้มข้นร้อยละ1, 5, 10, 15, 20 

โดยนํา้หนักต่อปริมาตร และความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (pH 3.0, 7.0 ,9.0, 12, 14) พบว่าสาร

สกัดจากเปลือกลิน้ จี่จะสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ออกไซด์ได้สูงที่สุดเมื่อสังเคราะห์โดยใช้สารสกัดความ

เข้มข้นร้อยละ 10 เติมลงสารละลายซิงค์อะซิเตตความเข้มข้น 30 มิลลิโมลที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 9 

และบ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
 

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. 
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การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยด้วยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบของ  

Thermobifida fusca PA 1-1 

Xylo-oligosaccharide Production from Sugarcane Bagasse Using Crude Xylanase of 

Thermobifida fusca PA 1-1 

 

ปวริศา อัตรัง1* ปาริชาติ ศรีระพนัธ์ุ1 มงักร โรจน์ประภากร1 และ วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา1 

Pawarisa Attrang1*, Parichad Sriraphan1, Mangkorn Rodprapakorn1 and Wirat Vanichsriratana1 

 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยมีชานอ้อยซึง่เป็นผลพลอยได้จากอตุสาหกรรมนํา้ตาลปริมาณหลายล้านตนัตอ่ปี ดงันัน้การ

ผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยซึง่ผ่านกระบวนการปรับสภาพโดยใช้ด่างและความร้อนแล้ว (ATPSB) 

ด้วยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบจาก Thermobifida fusca PA 1-1 จึงถูกศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของชานอ้อย ผล

การศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการย่อยเพ่ือผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบอตัราส่วน 

50 500 1000 และ 2000 ยูนิตต่อกรัม ATPSB  พบว่าอัตราส่วนท่ีให้ปริมาณไซโลโอลิโกแซคคาไรด์สูงสุดคือ 

2000 ยูนิตต่อกรัม ATPSB ท่ี pH 6 และอณุหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 24 ชัว่โมง การวิเคราะห์องค์ประกอบของไซโล

โอลิโกแซคคาไรด์ในสารสกัดด้วยเทคนิคโครมา-โตกราฟีแผ่นบาง (Thin-layer Chromatography, TLC) พบว่า

ประกอบด้วยโอลิโกเมอร์ของนํา้ตาลไซโลส คือ  ไซโล-ไบโอส (xylo-biose, X2) ไซโลไตรโอส (xylo-triose, X3) 

และไซโลเตตระโอส (xylo-tetraose, X4) ประกอบอยู่ในสารสกดัไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้  และผลการวิเคราะห์

เชิงปริมาณของไซโลโอลิโกเมอร์ตัง้แต่ 2 ถึง 4 โมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High 

Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่าสัดส่วนของไซโลเตตระโอส (X4) มีปริมาณสูงท่ีสุด 

เท่ากบัร้อยละ 89.50 ขององค์ประกอบทัง้หมด 

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 - xylo-

biose (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. 
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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. 
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การศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืด ขนาดและปริมาณเนือ้ลาํไยท่ีเหมาะสม 

ในเคร่ืองดื่มชาลาํไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มสาํหรับผู้สูงอายุ 

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 แจ้งชดั1* พรรณนิภา ศิริพนัธ์1 กมลวรรณ แจ้งชดั1 สายนํา้ผึง้ ทองใส2 และ วรรณารัตน์ ลสีขุสวสัดิ2์ 

Anuvat Jangchud1*, Phannipha Siriphunt1, Kamolwan Jangchud1 Saynamphung Tongsai2 and Wannarat Leesuksawat2 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาปริมาณสารเพ่ิมความหนืดเพ่ือทําการปรับปรุงเนือ้สมัผสัของเคร่ืองด่ืม  ชาลําไย

ผสมสมุนไพรแบบชงด่ืม พร้อมทัง้ศึกษาขนาดและปริมาณของเนือ้ลําไยท่ีมีต่อคุณภาพทางประสาทสมัผัสของ

ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารเพ่ิมความหนืดท่ีร้อยละ 1.2 มีผลทําให้ชาลําไยผสมสมุนไพรมีค่า

ความหนืด เท่ากบั 50.75 เซนติพอยซ์ ซึง่เป็นระดบัท่ีเหมาะสําหรับผู้ มีภาวะการกลืนลําบากขัน้ต้น โดยผู้บริโภค

จะให้คะแนนความชอบสงู เม่ือชาลําไยผสมสมนุไพรมีเนือ้ลําไยท่ีมีขนาด 1/2 ลกู (1.70 กรัม หรือ ปริมาณ 2 ชิน้) 

อยู่ในนํา้ชาปริมาตร 40 มิลลิลิตร ทัง้นีผ้ลิตภัณฑ์ชาลําไยผสมสมนุไพรท่ีพฒันาได้มีสารต้านอนุมลูอิสระ และมี

ผลการประเมินทางจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยได้รับคะแนนความชอบอยู่ในระดบัชอบ

ปานกลางถงึชอบมาก (7.2) และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคร้อยละ 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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ผลของสารฆ่าเชือ้ท่ีใช้ในการล้างต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวตัดแต่ง 

Effects of Sanitizers on Shelf-life of Fresh-cut Coconut  
 

มธุรญา สมจิตร์1 วรรณี จิรภาคย์กลุ1,2* และ ศศิธร ตรงจิตภกัดี1,2 

Mathuraya Somchit1, Wannee Jirapakkul1,2* and Sasithorn Tongjitpakdee1,2 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาผลของสารล้างต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวตัดแต่งพร้อมบริโภค(Cocos 
nucifera L.) โดยล้างมะพร้าวด้วยสาร 4 ชนิด ได้แก่ กรดซิตริก (C6H8O) (ร้อยละ 0.75, 1.5) เป็นเวลา  5 นาที, 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) (ร้อยละ 0.5,1.5 ) เป็นเวลา 1 นาที, โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) (100, 150 
สว่นในล้านส่วน) เป็นเวลา 1 นาที, สารละลายโอโซน (O3) (0.5, 1 ส่วนในล้านส่วน) เป็นเวลา  5 นาที โดยใช้ชิน้
มะพร้าวท่ีล้างด้วยนํา้ประปาเป็นตวัอย่างควบคมุ จากนัน้บรรจุตวัอย่าง 15 ชิน้ใส่ถาดพลาสติกโพลีโพรพิลีนและ
หุ้มด้วยฟิล์มยืดพีวีซี เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ±1 องศาเซลเซียส นาน 14 วนั และนํามาวิเคราะห์ทุก 2 วนั โดยมี
การวิเคราะห์ดงันี ้สี ค่าพีเอช ปริมาณกรดทัง้หมด และคณุภาพทางจุลชีววิทยา จากการทดลองพบวา่สีของชิน้
มะพร้าวในแต่ละสารล้างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) โดยวิเคราะห์จากค่าความขาว 
(whiteness) เปรียบเทียบชิน้ตวัอย่างในวนัเดียวกนั กรดซิตริกมีผลต่อค่าพีเอชโดยท่ีตวัอย่างท่ีล้างด้วยกรดซิตริก
(ร้อยละ 1.5 ) จะมีค่าพีเอชต่ํา (6.17) สอดคล้องกับปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ซึง่สงูกว่าในตวัอย่างอ่ืน (2.97กรัม/
ลิตร) นอกจากนีย้ังพบว่าตัวอย่างท่ีล้างด้วยกรดซิตริกร้อยละ 0.75, 1.5 ) และH2O2 ( ร้อยละ 0.5) มีปริมาณ
จุลินทรีย์ทัง้หมดต่ํากว่า 106 CFU/g ตลอดการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามสามารถสังเกตเห็นการเน่าเสียจาก
เชือ้จุลินทรีย์บนผิวของตวัอย่างในวนัท่ี 12 ซึง่เกิดขึน้ช้ากว่าตวัอย่างอ่ืน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า กรดซิตริก 
(ร้อยละ 1.5 ) สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวตดัแต่งได้นานท่ีสดุ คือ 12 วนั โดยใช้การเกิดลกัษณะการ
เน่าเสียท่ีปรากฏและปริมาณจลุินทรีย์ทัง้หมดเป็นเกณฑ์  

 

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%.  
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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. 
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของเคร่ืองดื่มนํา้นมข้าว 

เม่ือผ่านกระบวนการความดันสูง 

Study of Quality Changes of Rice Beverage after Treated by High Pressure Processing  

during Extended Storage  
 

ณัฐสินี ด้วงแก้ว1 วรรณสวสัดิ์ รัฐพิทกัษ์สนัติ1* ปิติพร ฤทธิเรืองเดช1 และ พนัธ์สริิ สทุธิลกัษณ์2 

Natsinee Duangkaew1, Wannasawat Ratphitagsanti1*, Pitiporn Ritthiruangdej1 and Phunsiri Suthiluk2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาผลของการพาสเจอร์ไรส์ด้วยความดนัสงู (HPP) ท่ีระดบัความดนั 600 MPa เป็นเวลา 10 

นาที และตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงคณุภาพทางกายภาพ เคมี และจลุินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ

แช่เย็นของเคร่ืองด่ืมนํา้นมข้าว 4 สตูร ได้แก่ นํา้นมข้าวท่ีผลิตจากข้าวหงุสกุ (เติมและไมเ่ติมกะทิ) และนํา้นมข้าว

ท่ีผลิตจากข้าวท่ีผ่านการแช่นํา้ (เติมและไม่เติมกะทิ)  เปรียบเทียบกับนํา้นมข้าวท่ีไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ และ

การพาสเจอร์ไรส์ด้วยความร้อน ท่ีอณุหภูมิ 95°C เป็นเวลา 10 นาที ผลการทดลองพบว่า ความเป็นกรด-เบสของ

เคร่ืองด่ืมนํา้นมข้าวท่ีผ่านการพาสเจอร์ไรส์ด้วย HPP มีค่าอยู่ในช่วงอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ํา (7.26±0.38) 

คณุภาพด้านกายภาพของเคร่ืองด่ืมนํา้นมข้าวไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) ตลอดระยะเวลา

การเก็บรักษา 8 สปัดาห์ สําหรับคณุภาพด้านจุลินทรีย์พบวา่ HPP ท่ีอณุหภูมิห้องลดจํานวนจุลินทรีย์ได้น้อยกว่า 

1 log CFU/ml และความดนัยงักระตุ้นให้เกิดการงอกของสปอร์ของแบคทีเรียท่ีอาจปนเปือ้นมาในวตัถดิุบอีกด้วย 

  

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. 
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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.  
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อิทธิพลของลาํดับการย้อมท่ีมีต่อการย้อมสีย้อมธรรมชาตจิากเปลือกมะพูดและครามบนผ้าไหม 

Effect of Dyeing Sequence in Dyeing of Natural Dyes from Garcinia Dulcis Bark and Indigo on Silk Fabric 

 

นภาวรรณ มาตรเจริญ1 และ ขนิษฐา วชัราภรณ์ 1* 

Napawan Martjarern1 and Kanitta Watcharaporn1* 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการย้อมผ้าไหมของสีผสมจากเปลือกมะพูดและคราม โดยศึกษา
ความแตกต่างของลําดบัการย้อมต่อความเข้มสีและความคงทนของสีต่อการซกั และการพัฒนาเฉดสีจากการ
ย้อมสีธรรมชาติด้วยเปลือกมะพูดและคราม ทําการวดัคา่สีในระบบ CIELAB ในการเปรียบเทียบผ้าไหมท่ีใช้ย้อม 
โดยใช้ค่า L* a* b* และ K/S ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer ผลการศกึษา พบว่าอิทธิพลของลําดบัการย้อมท่ี
แตกต่างกนัให้ผลการย้อมท่ีได้แตกต่างกัน การย้อมครามก่อนแล้วย้อมเปลือกมะพูดทับให้ค่าความเข้มสี (K/S) 
สงูกว่าการย้อมเปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทบั แตเ่ม่ือพิจารณาจากคา่ความคงทนของสีตอ่การซกั พบวา่ผ้า
ไหมท่ีย้อมด้วยเปลือกมะพูด - คราม มีความคงทนของสีต่อการซกัอยู่ในระดบัดี (4) ซึง่มีความคงทนของสีสงูกว่า
ผ้าไหมย้อมด้วยคราม - เปลือกมะพูดท่ีมีความคงทนของสีต่อการซกัอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดงันัน้การย้อม
เปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทบั จึงเป็นลําดบัการย้อมท่ีเหมาะสม นอกจากนีก้ารพัฒนาเฉดสีจากการย้อม
เปลือกมะพดูและคราม โดยการเพ่ิมจํานวนครัง้ในการย้อมครามทบั มีผลให้ได้เฉดสีท่ีหลากหลายเพ่ิมขึน้ 

 

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. 
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การศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีกกทอเส่ือด้วยสีธรรมชาตจิากคร่ัง 

Study and Development Process for Reed Dyeing with Natural Dyes Using Laccifer lacca Keer 
 

เกศศิณี นามกร1 พรเพ็ญ อาธรกิจวฒัน์2 และ ขนิษฐา วชัราภรณ์1* 

Katsinee Nammakorn1, Pornpen Atorngitjawat2 and Kanitta Watcharaporn1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของการย้อมเส้นกกด้วยสีย้อมธรรมชาติสกัดจากคร่ัง โดยศึกษาปัจจัยในการย้อมได้แก่ 

วิธีการย้อม ชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยติดหรือมอร์แดนท์ ท่ีสง่ผลตอ่เฉดสี (CIE L*a*b*) ความเข้มสี (K/S) 

และความคงทนของสีในเส้นกก จากผลการศึกษาพบว่าชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อเฉดสี เม่ือใช้โพแทสเซียม

อะลูมิเนียมซลัเฟต (KAl(SO4)2)เป็นสารช่วยติด เส้นกกย้อมด้วยสีจากคร่ังจะมีเฉดสีแดง เส้นกกมีค่าความเข้มสี

มากท่ีสุดเม่ือใช้ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซลัเฟตพร้อมการย้อม และความเข้มข้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 2 กรัมต่อ

ลิตร เม่ือใช้เฟอรัสซลัเฟต (FeSO4) เป็นสารช่วยติด เส้นกกย้อมด้วยสีจากคร่ังจะมีเฉดสีดํา เม่ือความเข้มข้นของ

เฟอรัสซลัเฟตเพ่ิมขึน้สีของเส้นกกจะมีความเข้มเพ่ิมขึน้ และมีค่าความเข้มสีมากท่ีสุดเม่ือใช้เฟอรัสซลัเฟตเป็น

สารช่วยติดก่อนการย้อมท่ีความเข้มข้น 4 กรัมต่อลิตร นอกจากนีย้ังพบว่าการใช้สารช่วยติดในการย้อมเส้นกก

ด้วยคร่ังจะช่วยเพ่ิมความคงทนของสีตอ่แสงแตไ่มมี่ผลตอ่คงทนของสีตอ่การขดัถ ู
 

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. 
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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. 
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ผลของการปรับปรุงคุณภาพกาแฟโรบัสต้าด้วยกระบวนการพรีทรีตเม้นเมล็ดกาแฟดบิ 

Effect of Robusta Coffee Quality Improvement by Pretreatment of Green Coffee Bean 
 

อชิตพล ธีระเรืองไชยศรี1 ปิยะวฒัน์ จรูณสริิพงศ์1 อญัชิษฐา ฤกษ์คณุาทยั1 และ สชิญา สทิธิพจน์1* 

Achitphon Teeraruangchaisri1, Piyawat Jooronsiriphong1, Unchitta Rukkunathai1 and Sichaya Sittipod1* 

 

บทคัดย่อ 

กาแฟเป็นหนึ่งในเคร่ืองด่ืมปราศจากแอลกอฮอล์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก งานวิจัยนีมี้

วตัถปุระสงค์ ศกึษาการเปลี่ยนแปลงคณุสมบติัทางด้านรสชาติ กลิ่น และสีของกาแฟกาแฟดิบสายพนัธุ์โรบสัต้าท่ี

ผ่านการพรีทรีตเม้นด้วยสาร 7 ชนิดคือ สารละลายกรดอะซิติก, กรดอะซิติกผสมฟรุกโตส, ฟรุกโตส, ฟรุกโตส

ไซรัป, กลโูคสไซรัป, ซูโครสและนํา้คัน้จากแกนสบัปะรด การอินฟิวชัน่สารละลายเข้าสู่เมล็ดกาแฟดิบทําภายใต้

ความดนั -680 mm Hg เป็นเวลา 10 นาที และอบแห้งท่ีอณุหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง จากนัน้

นําเมล็ดกาแฟดิบไปคัว่ท่ี 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 นาที ทําการทดสอบทางประสาทสมัผสัของเคร่ืองด่ืม

กาแฟด้วยผู้ ชิมจํานวน 19 คน ด้วย Hedonic test และให้ผู้ ชิมอธิบายคณุลกัษณะท่ีสมัผสัได้จากตวัอย่าง พบว่า

ตวัอย่างท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพมีรสชาติและสี ท่ีต่างออกไปจากกาแฟควบคุม แต่มีคุณสมบัติด้านกลิ่นไม่

แตกต่าง (p> 0.05) โดยสารละลายกลูโคสไซรัป ฟรุกโตสไซรัปและกรดอะซิติกผสมฟรุกโตส มีรสเปรีย้วและขม

ลดลงและได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติสูงกว่าตวัอย่างควบคุม (p< 0.05) แสดงว่าการปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยสารละลาย มีความเป็นไปได้ในการพฒันาคณุภาพกาแฟโรบสัต้าให้ผู้บริโภคมีความยอมรับสงูขึน้ 

 

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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ผลของแป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า และสารปรับปรุงเนือ้สัมผัสต่อคุณภาพอาหารว่างชนิดแท่งอบกรอบ

จากฟักทอง 

Effects of Corn Flour, Rice Flour and Texture Improver on the Quality of the Stick Crispy Snack 

from Pumpkin 
 

ชฎาพร จันบาํรุง1 กมลวรรณ แจ้งชดั1* และ อนวุตัร แจ้งชดั1 

Chadaporn Chanbamrung1, Kamolwan Jangchud1* and Anuvat Jangchud1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอัตราสวนแปงขาวโพดตอแปงขาวเจา ปริมาณอิมัลซิไฟเออร

และปริมาณเนยตอคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารวางอบกรอบจากฟกทอง จากการศึกษาผลของอัตราสวนของ

แปงขาวโพดตอแปงขาวเจาท่ี 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 โดยน้ําหนัก ตอคุณภาพผลิตภัณฑ พบวา

เม่ือปริมาณแปงขาวเจาเพิ่มขึ้น สงผลใหความหนาแนน และความแข็งของผลิตภัณฑมีคาเพิ่มขึ้น แตคะแนน

ความชอบโดยรวมลดลง จากการศกึษาผลของปริมาณอิมลัซิไฟเออร์ และเนยของสองอตัราส่วนของแป้งผสมต่อ

อิมลัซิไฟเออร์ (60:3 และ 60:60 โดยนํา้หนัก) และอตัราส่วนแป้งผสมต่อปริมาณเนย (60:7.5 และ 60:15 โดย

นํา้หนัก) เพ่ือปรับปรุงเนือ้สัมผัสของผลิตภัณฑ์ พบวา เม่ือเพิ่มปริมาณอิมัลซิไฟเออร และเนย ทําใหความ

หนาแนน และความแข็งมีคาลดลง สงผลใหคะแนนความชอบดานความแข็ง และความชอบโดยรวมเพิ่มขึ้น 

อัตราสวนที่เหมาะสมของปริมาณแป้งผสมอิมลัซิไฟเออร์และเนยเท่ากบั 60:6:7.5 โดยนํา้หนกั คาความแข็งของ

ผลิตภัณฑเทากับ 17.48 นิวตัน และไดรับคะแนนความชอบโดยรวมในระดบัชอบปานกลางถงึชอบมาก (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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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (โอทอป): 

กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 

The Value Chain Analysis of One Tambon One Product (OTOP): 

Case Study in Processed Fruit Product 
 

บัณฑิต อินณวงศ์1* ประมขุ ภระกลูสขุสถิตย์2 กนกวรรณ ก่ิงผดงุ1 นารีนาถ พวงจีน1 และ จารุวรรณ มารุจกล้า1 

Bhundit Innawong1*, Pramuk Parakulsuksatid2, Kanokwan Kingpadung1, Nareenat Phuangcheen1 and Jaruwan Marudkla1 
 

บทคัดย่อ 

 ห่วงโซอ่ปุทานผลิตภณัฑ์แปรรูปจากวตัถดิุบเกษตรของไทยแบบเดิม ประกอบด้วย 3 ห่วงโซย่่อย คือ การ

ปลูก/การผลิต/การตลาด และมีรูปแบบ linear cooperation รายได้ไม่สามารถกระจายถึงเกษตรกร ดังนัน้ใน

โครงการวิจยันีจ้ึงมุ่งเน้นการศกึษาการคลี่ภาพร้อยละสดัสว่นรายได้ของผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศกึษา ผลไม้แปร

รูป คือ ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด โดยการวิเคราะห์ร้อยละสัดส่วนรายได้ด้วยวิธี Multi-Criteria 

Performance Measurement/Analysis Technique (MCPMT) จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ ขายมี ร้อยละ

สดัสว่นรายได้มากท่ีสดุของห่วงโซ่อปุทาน คือ ร้อยละ 46.85 รองลงมาคือ ผู้แปรรูป ร้อยละ 34.37 เกษตรกร ร้อย

ละ 11.78 และผู้ รวบรวม ร้อยละ 7 จากผลการวิเคราะห์ชีใ้ห้เห็นว่า เกษตรกรมีร้อยละสดัส่วนรายได้ค่อนข้างต่ํา

ในห่วงโซอ่ปุทาน ซึง่แนวทางการช่วยสง่เสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสงูขึน้ คือ การเพ่ิมบทบาทในห่วงโซ่อปุทาน

ให้เกษตรกรเป็นผู้รวบรวม และ/หรือเป็นผู้แปรรูปขัน้ต้นได้สามารถเพ่ิมสดัสว่นแบ่งรายได้ให้สงูขึน้ถงึร้อยละ 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 1992-

2017. 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. 
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การกาํจัดสารอินทรีย์ธรรมชาตใินกระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้ม 

Removal of Natural Organic Matter by Alum Coagulation 
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Siriporn Singkharothai1*and Patcharaporn Suwanvitaya1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินคณุภาพนํา้ดิบของการประปาสว่นภูมิภาค สาขาบางคล้า และหา

สภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้มในการกําจดัสารอินทรีย์ธรรมชาติ (DOC และ NOM) 

และ ติดตามผลการใช้ผงถ่านกมัมนัต์ (PAC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจดั ทําการทดลองด้วยวิธีการทดสอบ

การตกตะกอน (Jar test) โดยแปรผัน pH ปริมาณสารส้ม และ PAC และ ติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

สารอินทรีย์ในรูป DOC   และ NOM (การดดูกลืนแสง UV254) พบว่า นํา้ดิบมีการปนเปือ้นของสารอินทรีย์ 21.78 

mg DOC/L  คา่การดดูกลืนแสง UV254  แสดงถงึการปนเปือ้นของสารอินทรีย์กลุม่ aromatic  ขณะท่ีการวิเคราะห์

โดยเทคนิค FEEM ตรวจพบสารในกลุ่ม Humic-like   Fulvic-like และ Tryptophan-like ยืนยนัการปนเปือ้นของ 

NOM สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับกําจัดสารอินทรีย์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้มคือ pH 5.5 ปริมาณ

สารส้ม 60 มิลลิกรัม/ลิตร DOC และ NOM ลดลง 38.48 และ 70.21 % ตามลําดบั การใช้ PAC ท่ีความเข้มข้น 

60 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ร่วมกบัสารส้ม ไมไ่ด้สง่ผลอย่างมีนยัสําคญัตอ่การกําจดั 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 
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การประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชงิพืน้ท่ีเพ่ือตดิตามความเค็มในดนิ พืน้ท่ีศึกษาลุ่มนํา้บางปะกง

และแม่กลองตอนล่าง 

Application of Spatial Interpolation for Soil Salinity Monitoring: A Case Study of Lower Bang 

Pakong and Mae Klong River Basins 
 

   เปรมศิริ คงเส้ง1*   อรยา สมรูป1    กนกศกัดิ์ ชาญกล1  และ ปริเวท วรรณโกวิท1 

Premsiri Kongseng1*, Oraya Somroop1, Kanoksuk Chankon1  and  Pariwate Varnakovida1 
 

บทคัดย่อ 

ปัญหาการรุกลํา้ของนํา้ทะเลโดยเฉพาะพืน้ท่ีริมชายฝ่ังอ่าวไทย ส่งผลให้ปริมาณความเค็มในแหล่งนํา้

และในดินเพ่ิมสูงขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีเกษตรกรรมและการนํานํา้มาใช้อปุโภค-บริโภค การศึกษาครัง้นีมี้

วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามระดับความเค็มของดินในพืน้ท่ีลุ่มนํา้บางปะกงและแม่กลองตอนล่าง การสํารวจ

ภาคสนามเพ่ือเก็บตวัอย่างและตรวจวดัความเค็มในดินดําเนินการ 2 ครัง้ ระหวา่งวนัท่ี 29 ก.ค. - 2 ส.ค. และ 28 

ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ท่ีระดบัความลกึ 30 และ 100 ซม. โดยเลือกพืน้ท่ีตวัอย่าง 60 พืน้ท่ีต่อระดบัความลกึ ด้วย

วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้และการสุม่อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมลูด้วย Semivariogram เพ่ือ

เลือกแบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ี จาก 4 แบบจําลองท่ีใช้ศกึษาเปรียบเทียบ ได้แก่ 

Circular, Spherical, Exponential และ Gaussian จากนัน้ทําการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีด้วยวิธี Kriging ผล

การศกึษาแบบจําลองท่ีเหมาะสมในการประมาณค่าความเค็มของดิน กรณีท่ีให้ผลลพัธ์ดีท่ีสดุ คือ แบบจําลอง 

Gaussian และ Spherical ซึ่งมีค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกําลงัสองน้อยกว่า 1 ลักษณะการ

กระจายตวัของความเคม็ในดินแตล่ะช่วงเวลามีความแตกตา่งกนั และมีคา่สงูในบริเวณท่ีอยู่ใกล้แนวชายฝ่ัง  
 

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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ความคิดเหน็ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อการพัฒนาต้นกาํเนิดพลังงาน 

ของเคร่ืองจักรกลในการทาํไม้ 

Forest Industry Organization Opinions on Development of Logging Machinery Power Sources  
 

ชัยฉัตร ฉัตรศุภกุล1*  วนัชยั อรุณประภารัตน์2  และ ลดัดาวรรณ เหรียญตระกลู2                                                                                           

Chaichat Chatsupakul1*,  Wanchai  Arunpraparut2  and Laddawan Rianthakool2 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีมีต่อการ

พัฒนาต้นกําเนิดพลงังานของเคร่ืองจักรกลในการทําไม้เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสมัพันธ์กับระดบัความคิดเห็นนี ้รวบรวมข้อมูลโดยแบบสมัภาษณ์ 9 ชุดจากผู้บริหาร และแบบสอบถาม  

81 ชุดจากการสุ่มตัวอย่างของหัวหน้างานสวนป่า ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ไคสแควร์ (Chi-square) กําหนดนยัสําคญัทางสถิติไว้ท่ีระดบั 0.05  ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็น

ด้วยในระดบัมากกบัการทดแทนการใช้พลงังานจากเชือ้เพลิงท่ีใช้ในเคร่ืองยนต์สนัดาปภายในด้วยพลงังานจาก

ไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นท่ี

มีต่อการพัฒนาต้นกําเนิดพลงังานของเคร่ืองจักรกลในการทําไม้เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระดบั

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเคร่ืองจักรกลในการทําไม้ และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้และ/หรือเลือกซือ้เคร่ืองจกัรกลในการทําไม้  ผลการศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจในกรณี

ผลิตเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าในการทําไม้ใหมเ่พ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

 

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.  
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สถานภาพสัตว์ป่าในสภาพกรงเลีย้งของสถานีเพาะเลีย้งสัตว์ป่าในประเทศไทย 

Wildlife Status under Captive Condition at Wildlife Breeding Stations in Thailand 
 

สุภาภรณ์ วิสารวุฒิ1* รองลาภ สขุมาสรวง2 และ ประทีป ด้วงแค2 

Supaporn Wisarawut1*, Ronglarp Sukmasuang2 and Prateep Duangkae2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาสถานภาพของสตัว์ป่าในสภาพกรงเลีย้งของสถานีเพาะเลีย้งสตัว์ป่าใน

ประเทศไทย ทัง้หมด 26 สถานี (เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2561) เปรียบเทียบความแตกต่างของจํานวนชนิด

พนัธุ์และจํานวนตวัในแต่ละชนิด ตามประเภทของสตัว์ป่า ได้แก่ สตัว์เลีย้งลูกด้วยนม นก สตัว์เลือ้ยคลาน และสตัว์

สะเทินนํา้สะเทินบก และสถานภาพการอนุรักษ์คุ้มครอง พบว่า มีสตัว์ป่าในสถานีเพาะเลีย้งสัตว์ป่า รวม 463 ชนิด 

จํานวน  329,928  380,136 และ 342,046 ตวั ตามลําดับ เฉลี่ยแล้วมีสตัว์ป่าในการดูแล 356,832 ตวั/ปี มีสตัว์ป่าท่ี

ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 รวม 301 ชนิด แบ่งเป็น สตัว์ป่าสงวน

จํานวน 6 ชนิดและสัตว์ป่าคุ้มครองจํานวน 295 ชนิด สถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN (2019) จํานวน 416 ชนิด 

สถานภาพการอนุรักษ์ตามสํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 322 ชนิด และสตัว์ป่า

ตามการคุ้มครองตามอนุสญัญา CITES จํานวน 206 ชนิด นําข้อมลูชนิดและจํานวนสตัว์ป่ามาวิเคราะห์โดยการแจก

แจงในรูปแบบสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (average) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวน (ANOVA) แยกรายสถานี จําแนกเป็นรายเดือน และรายปี พบว่า จํานวนชนิด และจํานวนตวัของสตัว์

ป่าในแตล่ะสถานีเพาะเลีย้งสตัว์ป่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 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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ความหนาแน่น และการเคล่ือนท่ีตามฤดูกาลของกิง้ก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)  

ในป่าดบิเขาบริเวณพืน้ท่ีสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า 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 ภทัรมนัส1 ปานวริศร์ ปานศรี1 ศภุลกัษณ์ ศิริ1 ยวุดี พลพิทกัษ์1 อภิษฎา เรืองเกตุ1 ยอดชาย ชว่ยเงิน2 

และ ประทีป ด้วงแค1* 

Bongkochrat Pattaramanas1, Paanwaris Paansri1, Supalak Siri1, Yuwadee Ponpituk1, Apisada Rueangket1, 

Yodchaiy Chuaynkern2 and Prateep Duengkae1* 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหนาแน่น และการเคลื่อนท่ีตามฤดูกาลของกิง้ก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) 

ในป่าดิบเขาบริเวณพืน้ท่ีสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการสํารวจภาคสนาม 2 วิธี 

ประกอบด้วยการวางหลมุดกัสตัว์ (pitfall) และการเดินสํารวจโดยตรง (direct observation) ซึง่แบ่งออกเป็นการ

เดินสํารวจตอนกลางวนั และตอนกลางคืน ผลการศกึษาการปรากฎของกิง้ก่าเขาเล็กพบว่าเพศผู้พบได้มากกว่า

เพศเมียในฤดูแล้ง และการปรากฎของเพศเมียมากกว่าเพศผู้ ในฤดูฝน ในส่วนของประชากรกิง้ก่าเขาเล็กตาม

ฤดกูาล พบความหนาแน่นของเพศเมียมากกว่าเพศผู้  ทัง้ 5 session นอกจากนีก้ารเคลื่อนท่ีเฉลี่ยของกิง้ก่าเขา

เล็ก ในแต่ละ session มีการเคลื่อนท่ีท่ีแตกต่างกนั โดยใน session ท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 มีระยะทางการเคลื่อนท่ี

เฉลี่ยเท่ากับ 50.71±5.73, 22.24±5.10, 41.93±4.72, 51.17±8.50 และ 30.05±3.42 เมตร ตามลําดบั การ

กระจายของประชากรกิง้ก่าเขาเล็กในพืน้ท่ีสงวนชีวมณฑลแมส่า-คอกม้า ทัง้ 5 session มีการกระจายแบบกลุ่ม

(clumped) ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความต้องการจําเพาะในระบบนิเวศของกิง้ก่าเขาเลก็ 

 

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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ผลกระทบของไฟต่อการเตบิโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาตใินป่าเตง็รังผสมสน 

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

Effect of Fire on Growth and Natural Regeneration in Pine-Dipterocarp Forest  

at Ban Watchan Royal Project, Chiangmai Province 
 

เพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ1* กอบศกัดิ์ วนัธงไชย1  และ วาทินี  สวนผกา1  

Phensurat Kiatphokha1*, Kobsak Wanthongchai1 and Wathinee Suanpaga1 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่าเตง็รังผสมสน

ท่ีมีไฟป่าทุกปี และไม่มีไฟป่าเกิดขึน้ไม่น้อยกว่า 6 ปี โครงการหลวงบ้านวดัจนัทร์ จังหวดัเชียงใหม่ ได้ดําเนินการ

ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2562 โดยวางแปลงขนาด 40x40 เมตร พืน้ท่ีละ 3 แปลง รวม 6 

แปลง ผลการศกึษาพบวา่ ชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีสามารถพบได้ทัว่ไปป่าเต็งรังผสมสนมี 3 ชนิดคือ สนสองใบ เหียง และรัก

ใหญ่ สว่นสนสามใบพบในเฉพาะพืน้ท่ีมีไฟเท่านัน้ สําหรับการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ พบว่าป่า

เต็งรังผสมสนท่ีมีไฟป่า มีพันธุ์ ไม้ทัง้หมด 9 ชนิด ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.20 ต่อปี ค่าความ

หลากหลายของชนิดพนัธุ์ไม้ เท่ากบั 1.22 สว่นในป่าเต็งรังผสมสนท่ีไม่มีไฟป่า มีพนัธุ์ไม้ทัง้หมด 13 ชนิด ค่าความ

หนาแน่นเฉลี่ยเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.73 ต่อปี ค่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เท่ากับ 1.38 จากผลการ

ทดลองจะเห็นว่าในป่าเต็งรังผสมสนท่ีไม่มีไฟป่า มีจํานวนชนิดพนัธุ์ไม้ ความหนาแน่นเฉลี่ย ค่าความหลากหลาย

มากกว่าป่าเต็งรังผสมสนท่ีมีไฟป่า จึงกล่าวได้ว่าไฟป่ามีผลกระทบต่อการเติบโตและการเจริญทดแทนตาม

ธรรมชาติทัง้ในด้านของการลดลงของจํานวนชนิดพันธุ์  ความหนาแน่น การเติบโตทัง้ในด้านขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง และความสงูของไม้รุ่น และกล้าไม้ ขณะท่ีไม้ใหญ่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ดงันัน้ การควบคมุไฟ

ป่าในป่าเต็งรังผสมสนเป็นแนวทางหนึ่งในการจดัการฟื้นฟูระบบนิเวศได้ ซึ่งในระยะยาวหากยงัไม่มีมาตรการใน

การจัดการไฟป่าท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการเจริญทดแทนของสงัคมพืชอาจได้รับผลกระทบจนทําให้เปลี่ยน

สภาพเป็นทุ่งหญ้าได้ในท่ีสดุ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study the growth and natural regeneration in the pine-
dipterocarp 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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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งพลับพลึงธาร กรณีศึกษา คลองนาคา  
อาํเภอสุขสาํราญ จังหวัดระนอง 

Public Participation in the Conservation of Water Onion:  

Case Study from Khlong Naka, Suk Samran District, Ranong Province 
 

นิติญา สังขนันท์1*   ธิดารัตน์ คําล้อม1  และ ขนิษฐา อีดเกิด1 

Nitiya Sangkhanan1*, Tidarat Kumlom1 and  Khanittha Eadkerd1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ของประชาชนในการอนรัุกษ์แหล่งพลบัพลงึธาร ซึง่กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีโ้ดยการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

คือ ประชาชนในพืน้ท่ี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 จํานวน 164 ครัวเรือน และหมู่ท่ี 5 จํานวน 86 ครัวเรือน รวมทัง้หมด 

250 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศกึษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

แหล่งพลบัพลงึธาร หมูท่ี่ 1 และหมูท่ี่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 และ 3.82 ตามลําดบั ปัญหาและ

อปุสรรคของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งพลบัพลงึธาร หมู่ท่ี 1 คือ ไม่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

หรือการปกครองสว่นท้องถ่ินมากท่ีสดุ (ร้อยละ 27.1) และหมูท่ี่ 5 คือ ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุ

รักษ์แหลง่พลบัพลงึธารมากท่ีสดุ (ร้อยละ 30.0) ข้อเสนอแนะของประชาชนในการอนรัุกษ์แหล่งพลบัพลงึธารของทัง้ 

2 หมูบ้่าน พบวา่ ต้องการสนบัสนุนงบประมาณในการฟืน้ฟอูย่างต่อเน่ือง จดัทําสื่อเผยแพร่ และให้ผู้ นําชุมชนมีการ

ติดตามผลอย่างตอ่เน่ือง  
 

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 
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บทบาทและความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทาํหน้าท่ีคณะกรรมการป่าชุมชน 

ระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Roles and Readiness of Stakeholders to Perform the Provincial Community Forest Committee: 

Case Study of Surat Thani Province 

 

พงศ์นรินทร์ ไชยกรด1* สริุนทร์ อ้นพรม2 และ รัชนี โพธิแทน่2 

Phongnarin Chaikrod1*,  Surin Onprom2 and Rachanee Pothitan2 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการป่าชุมชนระดับจังหวัด 

กรณีศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก 4 กลุ่ม จํานวน 11 ราย และสมัภาษณ์ผู้ แทนป่าชุมชน 

จํานวน 97 ราย พบวา่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมีป่าชมุชนท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมป่าไม้รวมทัง้สิน้ 128 แห่ง เนือ้ท่ีรวม 34,640 ไร่ 

ส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชนขนาดเล็กกว่า 100 ไร่ การจดัตัง้ป่าชุมชนเน้นการอนุรักษ์และป้องกันพืน้ท่ี มีการใช้ประโยชน์

ทางอ้อมเป็นหลกั การบริหารจดัการป่าชุมชนระดบัจงัหวดั พบวา่ มีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยของงานรัฐ 

สถาบนัการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน มีบทบาทและความสําคญัต่อการบริหารจดัการป่าชมุชน

แตกต่างกัน ประกอบด้วย การวางแผนเชิงนโยบาย การติดตามประเมินผล การสร้างความตระหนัก และการ

ประชาสมัพนัธ์ นอกจากนี ้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายป่าชมุชน คิดเป็นร้อยละ 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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การพัฒนาแนวทางการดาํเนินงานสาํหรับศูนย์เพาะชาํกล้าไม้กรุงเทพฯ 

The Development of Implementation Guidelines for Forest Nursery Station of Bangkok  

 

ธัญญาทิพย์ หมาดหมีน1* นิตยา เมีย้นมิตร1 และ พสธุา สนุทรห้าว1 
Thanyatip Madmeen1*, Nittaya Mianmit1 and Pasuta Sunthornhao1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การดําเนินกิจกรรมของศูนย์เพาะชํากล้าไม้กรุงเทพฯ และ   

เพ่ือพฒันาแนวทางการแจกจ่ายกล้าไม้อย่างมีสว่นร่วม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย และสํารวจข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากผู้มาขอรับบริการกล้าไม้จํานวน 287 ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมลู

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์กรด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ใช้เทคนิค Tows Matrix เพ่ือพฒันาแนวทางการดําเนินงานของศนูย์เพาะชํากล้าไม้

อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานในการขอรับกล้าไม้     

ในภาพรวมของประชาชนอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุ สําหรับแนวทางการดําเนินงานของศนูย์เพาะชํากล้าไม้  

มี 4 แนวทางประกอบด้วย คือ การส่งเสริมให้ประชาชนนํากล้าไม้จากศนูย์เพาะชํากล้าไม้ไปปลูกในพืน้ท่ีต่างๆ 

การใช้ความชํานาญในการปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเพ่ิมศกัยภาพการประชาสมัพนัธ์

เก่ียวกบัการปลกูต้นไม้และสร้างความเข้าใจในการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และสร้างเครือข่ายกบัประชาชน 

 

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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ความสัมพันธร์ะหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความต้องการไม้จากสวนป่า  

ตามพระราชบัญญัตสิวนป่า (ฉบับที ่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* จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์1   และ นิคม แหลมสกั1 

Thanapon Nonpao1*, Chongrak Wachrinrat1  and  Nikhom  Laemsak1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องขอ้มลูความเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

ของผูป้ระกอบกิจการอตุสาหกรรมไมใ้นจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 45 ราย และการตดัสินใจเลือกใชไ้มว้ตัถดิุบท่ีได้

จากการทําสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม โดยผลการวิจยัพบว่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์บัการตอบสนองของผู้

ซือ้ไม ้ในประเด็นดา้นคณุลกัษณะ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์( ) เท่ากบั 0.32 และสภาพแวดลอ้ม ทาง

ธุรกิจดา้นเทคโนโลยี มีความสัมพันธก์ับการตอบสนองของผูซ้ือ้ไมใ้นประเด็นดา้นเวลา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ ์( ) เท่ากับ 0.37 หมายความว่า ปัจจัยดงักล่าวมีความสมัพันธใ์นทิศทางบวกในระดบัปานกลาง 

ดงันัน้ หากตอ้งการส่งเสริมการใชไ้มจ้ากสวนป่า ควรส่งเสริมดา้นภาพลกัษณท่ี์ดีของการใชผ้ลิตภัณฑจ์ากไม ้

และพฒันาดา้นเทคโนโลยีการผลิตเป็นอนัดบัแรก 

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 ( = 

0 .32)  and Business Environment (Technology)  related Response (Time) , The Correlation Coefficient 

was moderate ( = 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 
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การบาํบัดโครเมียมในนํา้เสียโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับด้วยไบโอชารแ์ม่เหล็ก 

Treatment of Chromium in Electroplating Wastewater using Magnetic Biochar Adsorption 
 

พิเศษ กกึสงูเนิน1 และ ชลอ จารุสุทธิรักษ์1*  

Piset Kuksungnoen1 and Chalor Jarusutthirak1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาการดดูซบัโครเมียมในนํา้เสียโรงงานชบุโลหะดว้ยไบโอชารแ์มเ่หลก็ ท่ี

เตรียมจากเปลือกทุเรียน โดยทาํการเผาแบบไพโรไลซิส ท่ีอุณหภูมิ 7000 ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้ทาํให้

เป็นไบโอชารแ์ม่เหลก็ (magnetic biochar) โดยการเติม FeCl3 และ FeSO4  ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การบาํบัด ไดแ้ก่ ค่าพีเอช ปริมาณไบโอชาร ์และระยะเวลาการดูดซับ ทาํการศึกษาไอโซเทอรม์การดูดซับ

โครเมียมด้วยไบโอชาร์แม่เหล็ก ผลการทดลองพบว่า ท่ีสภาวะเหมาะสมได้แก่ ค่าพีเอช 3 เวลา 30 นาที 

ปริมาณไบโอชารแ์ม่เหล็ก 40 g/L มีประสิทธิภาพการดดูซบัโครเมียม 64.28% ไอโซเทอรม์การดดูซบัสอดคลอ้ง

กบัไอโซเทอรม์แบบแลงเมียร ์โดยมีค่าการดดูซบัสงูสดุ (Qmax) 4.49 mg/g การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดดู

ซบัโครเมียมดว้ยไบโอชารแ์ละไบโอชารแ์ม่เหลก็ในนํา้เสียโรงงานชบุโลหะ พบวา่ประสิทธิภาพการดดูซบัโครเมียม

ดว้ยไบโอชารแ์มเ่หลก็มีคา่ตํ่ากว่า เน่ืองจากสารละลายเหลก็ท่ีเคลือบบนผิวไบโอชารแ์มเ่หลก็ทาํใหพื้น้ท่ีผิวในการ

ดดูซบัโครเมียมลดลง อย่างไรก็ตามไบโอชารแ์ม่เหลก็มีความสามารถในการตกตะกอนไดดี้จงึแยกตวัจากนํา้เสีย

ไดดี้กวา่ 

 

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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ความสัมพันธร์ะหว่างชีพลักษณแ์ละสัตวก์ินผลไม้ ในป่าผสมผลัดใบ  

เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

Relationships between Plant Phenology and Frugivores in Mixed Deciduous Forest,  

Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province 
 

นรากร โตจิต1* วิจกัขณ ์ ฉิมโฉม1 ฉตัรชยั เงินแสงสรวย2 และ พิไล พลูสวสัดิ3์ 

Narakorn Tojit1*, Vijak Chimchome1 , Chatchai Ngernsaengsaruay2 and Pilai Poonswad3 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาชนิดและชีพลกัษณข์องพรรณไม ้รวมถึงการใชป้ระโยชนข์อง

สตัวกิ์นผลไมใ้นช่วงออกผล ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 ในพืน้ท่ีแปลงถาวร

ขนาด 1 เฮกตาร ์จาํนวน 3 แปลง ทาํการสาํรวจเดือนละ 1 ครัง้ พบพรรณไมท้ัง้หมด 1,927 ตน้ 20 วงศ ์29 สกลุ 

และ 34 ชนิด พรรณไมท่ี้ออกดอกและออกผลในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีจาํนวน 17 ชนิดและเป็นอาหารของ

สตัวกิ์นผลไมท้ัง้หมด 12 ชนิด สามารถแบ่งกลุ่มตามลกัษณะผล คือ ขนาดผล ชนิดผล และสีผล จากการสงัเกต

สัตวกิ์นผลไมพ้บสตัวท์ั้งหมด 32 ชนิด แบ่งเป็นสัตวก์ลุ่มนก 22 ชนิด  และสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม 10 ชนิด เม่ือ

พิจารณาตามลกัษณะผลพบว่า สตัวเ์ลือกกินผลขนาดเล็กมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 41.7) เลือกกินชนิดผลแบบมะเด่ือ

มากท่ีสุด (รอ้ยละ 33.3) และเลือกกินผลท่ีมีสีม่วง-ดาํมากท่ีสุด (รอ้ยละ 25) ซึ่งเป็นผลของตน้ไมก้ลุ่มไทร (fig 

trees) เป็นแหลง่อาหารท่ีสาํคญัของสตัวป่์า จดัไดว้า่เป็นชนิดพนัธุแ์กนหลกัของระบบนิเวศ (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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27. ผศ.สมฤทยั ทะสดวก    ภาควิชาวิศวกรรมทรพัยากรนํา้ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

28. ศ.สวุฒันา จิตตลดากร   ภาควิชาวิศวกรรมทรพัยากรนํา้ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

29. ผศ.ดลุยพ์ิเชษฐ์ ฤกษป์รีดาพงศ ์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

30. รศ.มงคล รกัษาพชัรวงศ ์   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

31. ผศ.วีรวฒุิ กนกบรรณกร    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 



32. รศ.สมหญิง ไทยนิมิต    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

33. ผศ.สญัชยั เดชานภุาพฤทธา   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

34. ผศ.กิจพฒัน ์ภู่วรวรรณ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

35. รศ.ชวเลข วณิชเวทิน    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

36. นายธนพนัธ ์คงทอง     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

37. ผศ.ธนชั สขุวิมลเสรี    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

38. ผศ.ธิดารตัน ์จิระวฒันาสมกลุ     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

39. ผศ.บารเมศ วรรธนะภตูิ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

40. รศ.ประเสรฐิ สวุรรณวิทยา    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

41. ผศ.ปิยนชุ   เวทยวิ์วรณ ์   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

42. รศ.ร.อ.พิพฒัน ์สอนวงษ ์   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

43. ผศ.วราเมศวร ์วิเชียรแสน   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

44. รศ.วีระเกษตร สวนผกา   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

45. ผศ.ศภุวฒุิ มาลยักฤษณะชลี  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

46. รศ.สนัต ิชินานวุตัิวงศ ์   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

47. รศ.สวิุมล สจัจวาณิชย ์   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

48. นายสสุิทธ์ิ ฉายประกายแกว้     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

49. นายอนวุฒัน ์อรรถไชยวฒุ ิ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

50. รศ.อภินิต ิโชตสิงักาศ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

51. ศ.อมร พิมานมาศ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

52. รศ.ดวงฤดี ฉายสวุรรณ   ภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

53. ผศ.นชุนภา ตัง้บริบรูณ ์   ภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

54. น.ส.ศศวิิมล พทุธิรานนท ์   ภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

55. รศ.สมเจตน ์พชัรพนัธ ์   ภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

56. รศ.อภิรตัน ์เลาหบ์ตุรี    ภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

57. ผศ.อมรรตัน ์เลิศวรสิรกิลุ   ภาควิชาวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

58. ผศ.จีมา ศรลมัพ ์    ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

59. รศ.พงศศ์กัดิ ์หนพูนัธ ์   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

60. รศ.ภชัราภรณ ์สวุรรณวิทยา   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

61. ผศ.มณฑล ฐานตุตมวงศ ์   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

62. ผศ.วิลาสินี อยูช่ชัวาล   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

63. รศ. วิไล เจียมไชยศรี    ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

64. รศ.สชุาติ เหลืองประเสริฐ   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 



65. ผศ.จกัรพนัธ ์อรา่มพงษพ์นัธ ์   ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

66. ผศ.ชนะ รกัษศ์ิริ    ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

67. ผศ.นราภรณ ์เภาประเสรฐิ   ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

68. นายรมิดาย ุอยูส่ขุ    ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

69. ผศ.สวิุชภรณ ์วิชกลู    ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

70. น.ส.นษุรา สินบวัทอง สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

 

สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร:์ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. นายธยานนัท ์บณุยรกัษ ์              ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรม บรษัิท ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน)  

2. น.ส.จฬุารตัน ์วฒันกิจ School of Energy Science & Engineering (ESE)  

สถาบนัวิทยสิรเิมธี 

3. รศ.ภารดี ชว่ยบาํรุง                คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. ผศ.สิรนิทรา วณัโณ                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

5. รศ.ย่ิงสวสัดิ ์ไชยะกลุ                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6. ผศ.ศศมิา เจรญิกิจ                 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

7. ผศ.สวุรรณา รองวิรยิะพานิช               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

8. นาย ดารณี จารีมิตร                คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง  

             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

9. ผศ.โกวิท สวุรรณหงส ์ คณะสาธารณสขุ สาขาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม  

มหาวิทยาลยับรูพา  

10. นายอภิวรรธน ์โชตสิงักาศ               ผูอ้าํนวยการกลุม่สาํรวจขอ้มลูการจราจรศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

             อิเล็กทรอนิกสข์องราชการ  สาํนกัการจราจรและขนสง่ 

11.ผศ.สนิท วงษา                ภาควิชาครุศาสตรโ์ยธา                                        

                                                                          คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  

                                                                          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

12. ผศ.ปรญิญา คงพรม               ภาควิชาเคมีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ 

            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

13. ผศ.ทรรศนีย ์พฤกษาสิทธ์ิ              ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร ์ 

            จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

14. รศ.พชัรนิทร ์วรธนกลุ               ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 



15. รศ.ชาครติ สวุรรณจาํรสั              ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัมหิดล 

16. ผศ.รุง่ กิตตพิิชยั               ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ือกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัมหิดล 

17. นายเจษฎาภรณ ์ปริยดาํกล              ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัมหิดล 

18. รศ.สทุธิชยั เปรมฤดีปรีชาชาญ             ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

20. ผศ.วรวรรธน ์นาคะวิโร              ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

21. รศ.ทรงยศ นาคอรยิกลุ              ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ 

            คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

22. ผศ.สาํเรงิ ฮินท่าไม ้               ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสป์ระยกุต ์ 

            คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

23. ผศ.ธีวรา สวุรรณ               ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

24. ผศ.พีรพงศ ์จิตเสง่ียม              ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

            มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

25. น.ส.เพชรร์ตัน ์ลิม้สปุรียารตัน ์             ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

            มหาวิทยาลยับรูพา 

26. ผศ.ฐิรวตัร บญุญะฐี    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

27. รศ.พิชชา จองวิวฒัสกลุ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

28. นายพทุธิพล ดาํรงชยั    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

29. ผศ.วชัระ เพียรสภุาพ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

30. นายวีรยทุธ โกมลวิลาศ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

31. ผศ. เสวกชยั ตัง้อรา่มวงศ ์   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 



32. ผศ.อคัรวชัร เลน่วารี    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

33. รศ.อคัรวชัร เลน่วารี    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

34. ผศ.ทรงยศ กิจธรรมเกษร   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

35. ผศ.ปิตวิฒัน ์วฒันชยั    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

36. ผศ.มานพ แกว้โมราเจริญ   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

37. ศ.ชวลิต ชาลีรกัษต์ระกลู   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

38. รศ.สนิุต ิสภุาพ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

39. ผศ.วิรุฬห ์คาํชมุ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

40. ผศ.อารียา ฤทธิมา     ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้ม  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

41. ผศ.ฉตัรชยั วีระนิตสิกลุ   ภาควิชาวิศวกรรมวสัดแุละโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรุี 
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48. ดร.อศุมา สนุทรนฤรงัษี   ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอตุสาหกรรมเกษตร  
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1. ผศ.ดร.กิตพิงศ ์อศัตรกลุ    ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ผศ.ดร.เกียรติศกัดิ ์ดวงมาลย ์   ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรกัษากร   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4. รศ.ดร.จิรารตัน ์อนนัตกลู   ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

5. ดร.จฑุา ทาคาฮาชิ ยปัูนคิ   บณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

7. รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี    บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

8. ผศ.ดร.บศุราภา ลีละวฒัน ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

9. รศ.ดร.ประเวทย ์ตุย้เตม็วงศ ์   ศนูยค์วามปลอดภยัอาหาร สาํนกัวิจยัและบรกิาร 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

10. รศ.ดร.ประภาศรี เทพรกัษา   สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

11. ผศ.ดร.ประสาร สวสัดิซ์ิตงั   สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12. ผศ.ดร.ปรญิดา เพ็ญโรจน ์   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

13. ผศ.ดร.ปริตา ธนสกุาญจน ์   ภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร 

14. ผศ.ดร.ปิยาภรณ ์เช่ือมชยัตระกลู  สาํนกัวิชาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 

15. ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสทุธิสกลุ   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

16. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี   คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



17. รศ.ดร.ยทุธนา พิมลศริผิล   คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

18. ผศ.ดร.รชา เทพษร    สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

19. ผศ.ดร.รมณี สงวนดีกลุ   ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

20. ดร.รทัรดา เทพประดิษฐ์   คณะอตุสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  

มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ 

21. รศ.ดร.วรญั� ูศรีเดช    ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดภุณัฑ ์ 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

22. รศ.ดร.วลยัลกัษณ ์อตัธีรวงศ ์   สาขาวิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

23. ดร. วิไลลกัษณ ์ชยัสิทธ์ิ    สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

24. ผศ.ดร.ศริินนัท ์แก่นทอง   ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25. ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล   สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

26. ดร.สธีุรา วฒันกลุ    สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

27. รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวฒัน ์   คณะอตุสาหกรรมเกษตร  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

28. ผศ.ดร.อรอินทุ ์ประไชโย   ภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร 
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1. รศ.ดร.ภทัรา เพง่ธรรมกีรติ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

คณะสิ่งแวดลอ้ม 

2. รศ.ดร.ลดาวลัย ์พวงจิตร   ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร ์

3. รศ.ดร.สนัต ์เกตปุราณีต   ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร ์

4. รศ.ดร.สามคัคี บณุยะวฒัน ์   คณะสิ่งแวดลอ้ม  

5. รศ.ดร. รองลาภ สขุมาสรวง   ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

6. ผศ.ดร.นิตยา เมีย้นมิตร   ภาควิชาการจดัการป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

7. ผศ.ดร.รชันี โพธิแทน่    ภาควิชาการจดัการป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

8. ผศ.ดร.นฤมล แกว้จาํปา   ภาควิชาอนรุกัษวิทยา คณะวนศาสตร ์

9. ผศ.ดร.สมนิมิตร พกุงาม   ภาควิชาอนรุกัษวิทยา คณะวนศาสตร ์

10. ผศ.ดร.ปิยพงษ ์ทองดีนอก   ภาควิชาอนรุกัษวิทยา คณะวนศาสตร ์

11. ผศ.ดร.อรอนงค ์ผิวนิล   ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะสิ่งแวดลอ้ม 

12.  ผศ.ดร.แสงสรรค ์ภมูิสถาน   ภาควิชาอนรุกัษวิทยา คณะวนศาสตร ์

13. ผศ.ดร.นิสา เหล็กสงูเนิน   ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

14. ผศ.ดร.ประไพพิศ ชยัรตันมโนกร  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดลอ้ม  

คณะสิ่งแวดลอ้ม 

15. ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ   ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร ์

16. ผศ.ดร.ออ พรานไชย    ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร ์

17. ผศ.ดร.กอบศกัดิ ์วนัธงไชย   ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร ์

18. ผศ.ดร.นพรตัน ์คคัครุวิาระ   ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

19. ผศ.ดร.พยตัตพิล ณรงคะชวนะ  ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

20. ดร.ยทุธพงษ ์คีรีมงัคละ   ภาควิชาอนรุกัษวิทยา คณะวนศาสตร ์

21. ดร.พรเทพ เหมือนพงษ ์   ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร ์

22. ดร.พิชิต ลาํใย    ภาควิชาการจดัการป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

23. ดร.ยทุธพงษ ์คีรีมงัคละ   ภาควิชาอนรุกัษวิทยา คณะวนศาสตร ์
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