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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื ่องเปนประจำทุกป โดยรวมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแหงชาติ จัดใหมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
59 ระหวางวันท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต Theme “New Normal KASETSART for Sustainable 
Development Goals (SDGs)” เพื ่อมุ งสงเสริมใหน ักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นำเสนอ
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และความชำนาญ ระหวางนักวิชาการ คณาอาจารยของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผล
งานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนำมาซ่ึง
ความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจำนวน 229 เรื่อง และภาคโปสเตอรจำนวน 
169 เรื่อง รวม 398 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เอกสารฉบับนี้เปนบทคัดยอ เลมท่ี 2  ซ่ึงรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดผานการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพ่ือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 59   

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั ้งที ่ 59 ขอขอบคุณ นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารยท่ีไดนำผลงานมาเสนอ และผูท่ีสนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี 
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สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

10 สถ.วศ.77/O229 Mobile application development for aging society during 
health services; A case of the urban community surround 
Sirinthorn Hospital, Bangkok  
Pastraporn Thipayasothorn, Amornchai Chaichana, 
Thipawan Ruangrit, Aueamaumporn Phetsinchorn,  
Pratum Munkong 

33 

11 สถ.วศ.4/O13 The comparison of anidolic daylighting system 
characteristic between two transmission glazing of office 
building 
Linza Ma, Nuanwan Tuaycharoen 

34 

12 สถ.วศ.5/O14 Effect of inclination of multiple curved light shelves on 
daylighting in University Classroom  
Rado Sy, Nuanwan Tuaycharoen 

35 

13 สถ.วศ.59/O156 การชี้บงอันตรายกระบวนการและการปฏิบัติงานของระบบบําบัด
กาซคลอรีนดวยโซเดียมคารบอเนตโดยการประยุกตใชเทคนิค 4M1E 
และ FMEA  
พิมชนิดา ศรีอภัย, ชนินทร ปญจพรผล, ธนาวดี เดชะคุปต 

36 

14 สถ.วศ.49/O113 การปรับปรุงกระบวนการการประกอบแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสดวย
วิธีซิกซ ซิกมา 
นิกร กาทอง, วันวิสาข สกลภาพ 

37 

15 สถ.วศ.72/O224 การจําลองการทําความเย็นของเทอรโมอิเล็กทริกคูลเลอร (TEC)  
โดยใชเทคนิคพัลลกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง 
ณพล ศรีเกษมสุนทร, กันตพจน วงศหนองเตย,  
ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน 

38 

16 สถ.วศ.13/O25 สมบัติการลดทอนรังสีแกมมา สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรดผสมผงไมรวมกับบิสมัสคลอไรด  
จริยาภรณ รักษแกว, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, ธีระศักดิ์ หมากผิน, 
ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา 

39 
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17 สถ.วศ.14/O26 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย และสมบัติเชิงกล ของพอลิเอทิลีน 
รีไซเคิลชนิดความหนาแนนสูงผสมสารยับยั้งแบคทีเรียรวมระหวางนา
โนซิงคออกไซดกับสารเอชพีคิวเอ็ม  
เพ่ิมพล เสียงดัง, รัฐโรจน อัครธนกุลกิตติ์, เอกชัย วิมลมาลา,  
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

40 

18 สถ.วศ.65/O218 การคืนสภาพแคลเซียมคารบอเนตจากเศษพรมเหลือท้ิง และ 
การแปรสภาพเปนแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด  
นฤภร งามธนาคม, กษิดิศ จันทรบูรณะพินิจ,  
อริญชัย ยิ้มพรพิพัฒนผล, กษิดศิ พนมสุวรรณ 

41 

19 สถ.วศ.34/O81 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรงานยกคว่ําเครื่องดับเพลิง 
แบบยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง เพ่ือตรวจเช็คคุณภาพผงเคมีภายในถัง  
เพลินศักดิ์ อุบลหลา, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดํา 

42 

20 สถ.วศ.42/O95 การออกแบบและปรับปรุงสถานีงานเพ่ือลดปญหาดานการยศาสตร 
ในกระบวนการผลิตฝากระปองอะลูมิเนียม  
มณีรัตน จันทรสนิท, รมิดายุ อยูสุข, จเร เลิศสุดวิชัย 

43 

21 สถ.วศ.55/O131 การปรับปรุงตําแหนงการวางชิ้นสวนเครื่องพิมพในคลังสินคา  
บงกช เศวตไพศาลกุล, คเณศ พันธุสวาสดิ ์

44 

22 สถ.วศ.28/O54 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแอสฟลตคอนกรีตผสมตะกรัน
อลูมิเนียม และผงฝุนขาวอลูมิเนียม  
ภานุวัฒน รัตนอุดม, วีระเกษตร สวนผกา, ชรินทร วิทยกุล 

45 

23 สถ.วศ.47/O111 การปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนตโดยการทดแทนปูนซีเมนต 
ดวยเถาไมยางพาราสําหรับวัสดุงานทาง  
ติณห สกุลเวช, กอโชค  จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา 

46 

24 สถ.วศ.51/O116 การศึกษาการใชเศษพลาสติกเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนต   
รัชพล พฤฒิพฤกษ, กอโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา 

47 

25 สถ.วศ.29/O55 คุณสมบัติดานความแข็งแรงและความคงทนของดินซีเมนต 
เสริมเสนใยขยะพลาสติกเพ่ือใชเปนวัสดุงานทาง  
นิติภูมิ ทองรัตน, กอโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา 

48 

26 สถ.วศ.23/O41 การศึกษาวางโครงการเบื้องตน กรณีศึกษาโครงการ 
อางเก็บน้ําหวยบง ต.น้ํารอน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ  
ทศพร วิชัยพฤกษ, วัชรินทร วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาต ิ

49 

27 สถ.วศ.76/O228 การศึกษาความแปรปรวนของการจําลองสถานการณน้ําใน 
อางเก็บน้ํา กรณีศึกษา เข่ือนขุนดานปราการชล  
ณัฐวดี แยมสาย, ศุภวุฒิ มาลยักฤษณะชลี 

50 
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28 สถ.วศ.19/O38 ปจจัยท่ีมีผลตอความลาชาของงานกอสราง กรณีศึกษา 
สํานักกอสรางทาง กรมทางหลวงชนบท 
กอเกียรติ ศานติชาติศักดิ์, วัชรินทร วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาต ิ

51 

29 สถ.วศ.21/O40 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารโครงการกอสราง 
ในหนวยงานราชการ  
อรรถชัย ขําเจริญ, วัชรินทร วทิยกุล 

52 

30 สถ.วศ.48/O112 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความลาชาในโครงการกอสรางวางทอ
ประธานของการประปานครหลวง   
เอกสยาม ทองดวง, ดีบุญ  เมธากุลชาต,ิ วัชรินทร วิทยกุล 

53 

31 สถ.วศ.40/O93 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน 
กองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ธิปก ฝอยทอง, วัชรินทร วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาต ิ

54 

32 สถ.วศ.56/O133 การศึกษาปญหาดานความปลอดภัยของการติดตั้งนั่งราน 
ในโครงการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม   
ณัฐวดี บุริบัน, กอโชค จันทวรางกูร, ชาญณรงค ไวยพจน 

55 

33 สถ.วศ.73/O225 แนวทางการประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรีต
สําเร็จรูป  
สถิตคุณ พุมพวง, ฆนิศา รุงแจง 

56 

34 สถ.วศ.87/O260 การศึกษาปญหาท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ
งานกอสรางอาคารชลประทาน  
ภูริณัฐ ดวงจักร, พิพัฒน สอนวงษ 

57 

35 สถ.วศ.89/O267 Computational investigations of a sound pressure level 
reduction at the outlet of a steam vent silencer  
Phacharaporn Bunyawanichakul, Pongwit Siribodhi 

58 

36 สถ.วศ.11/O23 การทํานายความผิดพลาดระยะตนของเครื่องวิเคราะหอินทรีย
คารบอนโดยการเรียนรูเชิงลึก 
ธนาภัทร ภัทรวินิจ, ประภาส จงสถิตยวัฒนา 

59 

37 สถ.วศ.7/O16 แขนกลรางภาพ 2 มิติ ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร  
ชลัมพล เวสารัชประเสริฐ, ไพโรจน ทองประศรี 

60 

38 สถ.วศ.17/O32 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบตําแหนงติดตั้งและขนาดของสายดินท่ีมีผล
ตอการกระจายสนามไฟฟาบริเวณระบบจายไฟฟาแคทินารีเหนือหัว 
ของรถไฟฟา  
พรภัส เกิดประดับ, เดนชัย วรเศวต 

61 

 



 

สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

39 สถ.วศ.71/O223 หุนยนตเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคนิคการโปรแกรมแบบจับตองได 
โดยการอานสเปกตรัมของแสง  
วัชรินทร ขาวบุบผา, ณัฐวุฒิ ขวัญแกว 

62 

40 สถ.วศ.43/O96 การพยากรณและเตือนภัยน้ําหลากดวยแบบจําลองคณิตศาสตร 
สองมิติ MIKE FLOOD: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองนาน  
ธัญชนก เลิศพิพัฒนกุล, ดนยปภพ มะณี 

63 

41 สถ.วศ.9/O20 การประเมินคารบอนฟุตพรินทของการกอสรางทางเชื่อมผืนปา 
บนทางหลวงหมายเลข 304  
พรพิมล สุดจันทึก, สุชีลา พลเรือง 

64 

42 สถ.วศ.10/O21 การวิเคราะหหาปริมาณไมโครพลาสติกของเสื้อผาโพลีเอสเตอรท่ี 
ถูกปลอยจากกระบวนการซักผา 
สาธิตา แกวเขียว, สุชีลา พลเรือง 

65 

43 สถ.วศ.20/O39 การประเมินกาซเรือนกระจกจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจํานวน 8 โรง  
ธิดารัตน มาละวรรณา, สุชีลา พลเรือง 

66 

44 สถ.วศ.12/O24 การสลายตัวของสียอมดวยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก 
ออกซิเดชันรวมกับตัวเรงปฏิกิริยา TiO2  
ธนกฤต บรรเจิดธีรกุล, สัญญา สิริวิทยาปกรณ 

67 

45 สถ.วศ.74/O226 การเปลี่ยนรูปของชิ้นโฟมโพลีสไตรีนภายใตสภาวะแวดลอม  
พิชุตม บัวทอง, สุชีลา พลเรือง, วรินทรพร อโศกบุญรัตน 

68 

46 สถ.วศ.84/O253 การปรับแกความเอนเอียงปริมาณน้ําฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศ

โลก CanESM5 ดวยเทคนิค Quantile Mapping สําหรับพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
คลองสวนหมาก 
อภิสิทธิ์ นุชอ้ิง, จุติเทพ วงษเพ็ชร, เกศวรา สิทธิโชค 

69 

47 สถ.วศ.6/O15 การจับความรูฝงลึกของบริษัทรับเหมากอสราง: กรณีศึกษาโครงการ
กอสรางโรงพยาบาล 
ชลกร ชลสิทธิ,์ ปยนุช เวทยวิวรณ 

70 

48 สถ.วศ.53/O127 ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความสอดคลอง ในการพัฒนาโครงการ
สิ่งแวดลอมสรรคสราง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
นิชาภา จันตะมา, ปยนุช เวทยวิวรณ 

71 

49 สถ.วศ.46/O97 โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงผลตอความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน: 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกล็ดแกว 

เฉลิมเกียรต ิทองเนื้อหา, ปยนุช เวทยวิวรณ 
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50 สถ.วศ.62/O175 การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
พลังงานไฟฟาในประเทศไทยโดยใช Fuzzy AHP  
วสุธร สอดศุข, ฆนิศา รุงแจง 

73 

51 สถ.วศ.63/O176 การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืน ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยใช Fuzzy AHP   
คนาพล แกวแดง, ฆนิศา รุงแจง 

74 

52 สถ.วศ.8/O18 การวิเคราะหการเลือกรูปแบบการเดินทางขามแมน้ําเจาพระยา
ระหวางเรือขามฟากกับสะพานคนเดิน กรณีศึกษา: ทาพระจันทร- 
ทาวังหลัง  
ธิติวุฒิ อดิสร, ชวเลข วณิชเวทิน, เอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล 

75 

53 สถ.วศ.26/O46 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระหวางแท็กซ่ีและ 
แกร็บแท็กซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
วัชริทธิ์ ขวัญพุฒ, สุพรชัย อุทัยนฤมล 

76 

54 สถ.วศ.16/O28 การศึกษาความสัมพันธระหวางการสึกหรอของบังใบลอและพลังงาน
ความเสียดทานท่ีเกิดข้ึนขณะเขาโคงของขบวนรถโดยสารของ 
การรถไฟแหงประเทศไทยท่ีใหบริการในเสนทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม 
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14 สถ.วศ.64/P148 Preliminary study on relationship between percentage dry 
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มวลชนกรุงเทพ 
นัยนา ศิริพันธ, สญชัย ลบแยม 
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16 สถ.วศ.88/P173 การตรวจจับและนับจํานวนวัตถุบนสายพานลําเลียงโดยใช 
ประสาทเทียม 
รุงโรจน กรุงเกษม, จันทนา จันทราพรชัย 
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17 สถ.วศ.80/P151 ปริมาณคารบอนท่ีเกิดจากการเดินทางของการขยายตัวของเมือง 
วิภาดา สาริยา, สญชัย ลบแยม 
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1 อก.66/O231 ผลของการรมโอโซนดวยระบบบังคับอากาศแนวตั้งตอคุณภาพ 
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Pitiporn Ritthiruangdej, Sudathip Sae-tan,  
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5 อก.50/O158 Pressurized liquid extraction of polyphenols from mung 
bean seed coat 
Benya Supasatyankul, Sudathip Sae-tan 
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6 อก.40/O117 Isolation and identification of recently potential emerging 
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7 อก.44/O134 Possible household washing procedure to reduce nitrate 
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Karnjana Vachpanich, Kanithaporn Vangnai,  
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8 อก.30/O73 การสกัดและลักษณะไบโอพอลิเมอรจากสาหราย                    
Nostoc commune 
บุณยกร บุญยะธาน, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ,  
ณัติฐพล ไขแสงศรี 
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9 อก.2/O5 Current development of GAP and GMP systems in 
sustainable natural rubber production of Thailand 
Preprame Tassanakul, Buncha Somboonsuke 
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10 อก.11/O57 Antimicrobial and antioxidant activities of natural red 
pigment plant extracts 
Lalita Lakkham, Sasitorn Tongchitpakdee,  
Kanithaporn Vangnai, Chitsiri Rachtanapun 
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11 อก.17/O62 Effect of Lactobacillus brevis TISTR 860 and Lactobacillus 
plantarum TISTR 951 on gamma-aminobutyric acid 
content in fermented rice flour 
Chonnipa Chittrakhani, Sirichai Songsermpong,  
Sudsai Trevanich, Rashidah Sukor 
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12 อก.7/O47 การพัฒนาผลิตภัณฑหนากากผาท่ีมีแผนกรองกลิ่นหอมถอดเปลี่ยน
ไดดวยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น 
พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, ธัญกร กรุงทองจันทร,  
กันตกนิษฐ ไทยงามศิลป, ศิรินันท แกนทอง, จิตตโสภา เฉลียวศักดิ ์
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13 อก.46/O135 การสรางแบบจําลองทางจลนพลศาสตรของสีผิวของขนมปงระหวาง
การอบ 
ธนชาติ มนตภัสสร, วราภรณ บุญทรัพยทิพย, มาศอุบล ทองงาม 
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14 อก.5/O19 Formulation of low GI RS3-rice and plant-based 
ingredients into beverage for elderly people based on 
different levels of xanthan gum and sucralose 
Pattarawadee Watanakijcharoenman,  
Patchanee Yasurin, Atittaya Tandhanskul 
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15 อก.39/O104 Optimizing enzymatic hydrolysis condition for producing 
Inca peanut meal protein hydrolysate with high degree of 
hydrolysis and protein digestibility 
Patsupa Teeragaroonwong, Chatrapa Hudthagosol,  
Natta Laohakunjit, Promluck Sanporkha 
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16 อก.52/O163 Characteristics and stability of vegetable oil emulsions 
containing different oil phases compared with 
commercial milk cream 
Tirayus Jaiyai, Kullanart Tongkhao, Masubon Thongngam, 
Utai Klinkesorn 
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17 อก.58/O169 Effect of vacuum rendering conditions on the yield and 
some quality properties of duck oil 
Yutthaphon Wongkitisophon, Wasina Thakhiew,  
Supathra Lilitchan, Sakamon Devahastin 
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18 อก.4/O8 Effect of migration on tensile properties of polylactic acid 
and thermoplastic starch biobased plastic 
Busarin Chongcharoenyanon, Amporn Sane 

126 

19 อก.26/O70 Development of poly(lactic acid) and poly(butylene 
adipate-co-terephthalate) based active film incorporated 
with essential oils to inhibit microbial growth and 
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Yeyen Laorenza, Nathdanai Harnkarnsujarit 
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20 อก.28/O71 Effect of processing cycles on properties of polyethylene 
terephthalate 
Rizka Try Gustina, Amporn Sane, Piyawanee Jariyasakoolroj, 
Busarin Chongcharoenyanon 
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21 อก.34/O78 Effect of vacuum impregnation conditions on 
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22 อก.8/O50 การศึกษากลุมผูบริโภคมิลเลนเนียลเพ่ือการออกแบบกลยุทธ 
ทางการตลาดผลิตภัณฑนม 
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การประเมินความถูกต้องของเคร่ืองวดัฝุ่นแบบการกระเจิงของแสงสําหรับการวดั PM 2.5 

Accuracy evaluation of light scattering dust meter for PM 2.5 measurement 
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บทคัดย่อ  

ช่วงเวลาสองปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา มีฝุ่ นขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศปริมาณมาก ในระดบัท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ เคร่ืองวดัฝุ่ นเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชน เช่น 

การเดินทาง หรือ การซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ งานวิจยัน้ีศึกษาความถูกตอ้งของเคร่ืองวดัฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงสาํหรับ

การวดัปริมาณ PM 2.5 เน่ืองจากเป็นเคร่ืองวดัฝุ่ นท่ีมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง จดัหาไดง่้าย และมีราคาถูก อยา่งไรก็ตาม

วิธีการวดัแบบใชห้ลกัการกระเจิงของแสง เป็นวิธีการวดัโดยออ้ม ซ่ึงไม่ใช่วิธีการวดัท่ีเป็นวิธีการมาตรฐาน หรือ เทียบเท่า

วิธีการมาตรฐาน การเทียบมาตรฐานสามารถทาํไดโ้ดยการวดัฝุ่ นดว้ยเคร่ืองวดัฝุ่ นแบบการกระเจิงของแสงเปรียบเทียบกบั

วธีิการมาตรฐาน ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษโดยวธีิการวดัพร้อมกนั โดยวดัในช่วงเดือนธนัวาคม 

2563  เพ่ือนําไปใช้ประเมินความถูกต้อง สําหรับการวดัปริมาณ PM 2.5 โดยมีผลการวดัอยู่ในช่วง 11 μg m3⁄  ถึง 131 

μg m3⁄  จากผลการวดัพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.808 ความแปรปรวน 0.653 และมีค่าไม่แน่นอนมาตรฐาน 11.6 

μg m3⁄  ซ่ึงสามารถประเมินเป็นความถูกตอ้งไดเ้ป็น 23 μg m3⁄  

คาํสําคญั: ฝุ่ นในอากาศ, มลพิษทางอากาศ, อนุภาคสสาร 2.5 

 

Abstract  

For two years, Thailand encounters a problem of PM 2.5 fine dust to a degree that affects health. Dust meters are 

important for people's daily life decisions such as traveling or deciding to buy an air purifier. This research investigated the 

accuracy of the scattering dust meter for PM 2.5 measurement as it is popular, easy to buy and inexpensive. However, the 

optical scattering method is an indirect method of measurement which is not a standard method or equivalent to the standard 

method. Calibration can be performed by comparing the measurement results of the scattering dust meter with the standard 

method of air quality monitoring station of the Pollution Control Department by the simultaneous measurement method. 

The measurements have been carried out in December 2020 for accuracy evaluation of the light scattering dust meters for 

PM 2.5 measurement. The measurement results were in the range of 11 μg m3⁄  to 131 μg m3⁄  with a correlation coefficient 

of 0.808, a variance of 0.653 and a standard uncertainty of 11.6 μg m3⁄  which can be estimated as accuracy of 23 μg m3⁄ . 

Keywords: air pollution, dust in the air, particulate matters 2.5 
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The ratio of gases produced in gasification by using catalysts from waste mushroom 
substrate pellets 
 
Sirikul Saengsuwan*, Somchai Kritpolwiwattana 
Department of Physics, Faculty of Science, Naresuan University, Naresuan 65000, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: sirikuls@yahoo.com  
 
Abstract 

This study was to know the effectiveness of using K2CO3 and CaO as catalysts in an 
updraft gasifier, burning waste mushroom substrate pellets(WMSP) at ER = 0.11. The results 
were that the optimum operation was achieve with K2CO3 as a catalyst it produced CH4 
increasing 15.27% from WMSP alone. But when we used CaO mixed into the WMSP biomass, 
methane decreased by 42% and the gases were produced more quickly with very high smoke 
and tar. The ratio of gases produced (CH4, O, CO2, and CO) were CH4 = 6:11:4 CO2 = 3:5:7                    
O2 = 11:16:7 and CO = 10:13:9 (by calculating with typical gasification),when we used WMSP, 
WMSP with K2CO3, and WMSP with CaO respectively. The time all each experiment was 432,  
544, and 383 minutes. 
Keywords: Catalyst, Gasification, K2CO3, Methane, Waste mushroom substrate 
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การตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ด่ืมจากตู้กดนํา้ด่ืมสาธารณะภายในหอพกันักศึกษาสถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

An analysis of the quality of drinking water from the public drinking water dispensers in the 

dormitory of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. 

 

กรรณกิาร์ แก้วมรกตa, ทาริกา ประเสริฐศรี*, มงคล เพญ็สายใจ 
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*Corresponding author. E-mail address: 60050772@kmitl.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

          งานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าด่ืมจากตูก้ดนํ้ าด่ืมสาธารณะภายในหอพกันักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 เก็บตวัอย่างนํ้ าด่ืมจากตูก้ดนํ้ า 

อาคารละ 1 จุด จาํนวน 4 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร 3 4 6 และ 7 นาํมาวิเคราะห์คุณภาพทางดา้นจุลชีววิทยา ดา้นกายภาพ-เคมี 

และดา้นโลหะหนกั ผลการศึกษาพบวา่ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(100%) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (81.25%) 

ผ่านเกณฑเ์สนอแนะคุณภาพนํ้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวงั กรมอนามยั ปี พ.ศ.2563 ทุกอาคาร ยกเวน้เดือนตุลาคม อาคาร 3 4 

และ7 ท่ีพบปริมาณฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (18.75%) และตรวจพบ E. coli ท่ีอาคาร 3 และ 7 ใน

เดือนสิงหาคม อาคาร 3 4 และ 6 ในเดือนตุลาคม และอาคาร 4 ในเดือนพฤศจิกายน ตวัอยา่งนํ้ าด่ืมมีค่า pH ความขุ่น ความ

กระดา้ง ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณสังกะสี ทองแดง และนิกเกิลผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอาคาร ยกเวน้ แคดเมียม 

(62.5%) และตะกัว่ (75%) ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานทุกอาคาร 

คาํสําคญั: การปนเป้ือน, คุณภาพนํ้ า, ตูก้ดนํ้ าด่ืมสาธารณะ 

 

Abstract 

 This research was studied about the analysis of drinking water quality from public drinking water dispensers in 

the student dormitory of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.  From August - November 2020, samples 

were collected from 1 public drinking water dispenser per building, totaling 4 dormitory, namely dormitory 3, 4, 6 and 7  for 

quality analysis of microbiological physical chemical and heavy metal aspects  The results showed that total coliform 

bacteria (100%) and faecal coliform bacteria (81.25%), meeting the drinking water quality recommendation criteria for the 

2020 surveillance of the Department of Health, all buildings except results in October, dormitory 3, 4 and 7 that were foiled 

of tested. The fecal coliform bacteria (18.75%)  did not meet the standard and E. coli was detected in August  dormitory 3 

and 7 in October, namely dormitory 3, 4 and 6 and dormitory 4 in November .The sample of water had a pH, Turbidity, 
Hardness Total solids (TS), Zinc, Copper and Nickel content were met standards in all dormitory except Cadmium (62.5%)  

and Lead (75%)  contents were not met standards in all dormitory standards. 

Keywords: contamination, public drinking water dispensers, water quality 
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A crab antilipopolysaccharide factor-derived peptide ALFSp1 exhibits protection against 
Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in 
shrimp Litopenaeus vannamei 
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cDepartment of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
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Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
eDepartment of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: piti.amp@biotec.or.th 
 
Abstract 

Antimicrobial peptides (AMPs) have been proposed as alternatives to antibiotics to 
prevent infectious diseases in the food-animal sector. Antilipopolysaccharide factor (ALF) is 
an important AMP molecule that plays crucial role in the innate immune system of crustaceans. 
In a previous study, we cloned and characterized an ALF cDNA from the mud crab Scylla 
paramamosain (ALFSp1) and showed that the synthetic LPS-binding domain derived from 
ALFSp1 (sALFSp1) exerts broad spectrum of antimicrobial activity against several bacteria. In 
the present study, we demonstrated that sALFSp1 exhibited strong antimicrobial activity 
against the virulent strain of Vibrio parahaemolyticus causes acute hepatopancreatic necrosis 
disease (VPAHPND) in shrimp. The effect of ALFSp1 supplementation on modulation of shrimp 
immunity was examined in vivo. The results showed that oral administration of sALFSp1-
supplemented feed significantly increased the relative mRNA expression of LvALF, LvproPO1 
and LvproPO2, and phenoloxidase (PO) activity in shrimp hemolymph, and could significantly 
diminish the viable bacteria in the VPAHPND-infected shrimp gut. Moreover, incubation of 
VPAHPND with sALFSp1 peptide prior to injection into shrimp significantly decreased the 
shrimp mortality rate. These findings suggest the potential of ALFSp1 as a promising AMP to 
be used for AHPND treatment in shrimp. 
Keywords: Antilipopolysaccharide factor, Antimicrobial peptide, Immunity, Shrimp,  
Vibrio parahaemolyticus 
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Iterative scheme for solving system of variational inequalities and fixed point problems 
in Banach spaces 
 
Kriengsak Wattanawitoon, Sirilak Phonin*  
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala 
University of Technology Lanna Tak, Tak 63000, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: spp060072@rmutl.ac.th 
 
Abstract 

This work focus on finding a common set of solution of fixed point of an asymptotically 
non-expensive mapping, an infinite family of nonexpensive mapping and set of solution of 
systems of variational inequalities on Banach spaces by using the proposed iterative method. 
The result shows that a fixed point is found and strong convergence theorem of this iterative 
scheme is obtained under some appropriate conditions. Our result extends the recent ones of 
some other. 
Keywords: Asymptotically non-expensive mapping, Banach, Fixed point, Variational inequalities 
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Herbs used by Thai traditional healers for psoriasis treatment in Nakhon Si Thammarat 
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Winyu Wongwiwata,*, Chadaporn Kleangjana, Wasan hayeyayaha, Pirinya Kritwongngamb, Katesarin 
Maneenoonc  
aThai Traditional Medicine Department, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat 80110, Thailand. 
bFood Technology Program, Faculty of Agricultural Technology, Phuket Rajabhat University, Phuket 83000, 
Thailand. 
cFaculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: winyu.w@rmutsv.ac.th 
 
Abstract  

The objectives of this research were to study and compile the knowledge of Thai 
traditional healers on utilization of medicinal plants for psoriasis treatment in Nakhon Si 
Thammarat province. Methodology consisted of purposive sampling method with criteria and 
semi-structure interview which contained 7 topics. The general information, recipes, herbs and 
medicinal plants, mode of preparation, route of administration, parts used and habits of 
medicinal plants were collected. All information was analyzed in descriptive statistics form. It 
was found 7 Thai traditional healers. A total of 10 recipes contained 6 topical recipes and 4 oral 
recipes. All of 56 herbs represented 47 medicinal plants, 6 animal herbs and 3 mineral herbs. 
The most consensused herbs for psoriasis treatment belonging to 3 Thai traditional healers were 
Smilax corbularia Kunth, Smilax glabra Wall. ex Roxb., Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz., 
Hydnophytum formicarum Jack and Sulphur, while the consensused herbs by 2 Thai traditional 
healers were Sesamum indicum L., Knema globularia (Lam.) Warb., Caesalpinia bonduc (L.) 
Roxb., Entada spiralis Ridl., Acanthus ebracteatus Vahl and Bubalus bubalis. Conclusion, all 
of 7 Thai traditional healers informed the knowledge on utilization of medicinal plants for 
psoriasis treatment which based on Thai traditional medicine theory. 
Keywords: Herbs, Medicinal plants, Knowledge, Psoriasis, Traditional healers 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาวทิยาศาสตร์ 

8 

Electrochemical reaction for direct synthesis of amides from aldehydes 
 
Tanawat Rerkrachaneekorna, Theeranon Tankama, Mongkol Sukwattanasinitta, Sumrit Wacharasindhua,b,* 
aNanotec-CU Center of Excellence on Food and Agriculture, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
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bGreen Chemistry for Fine Chemical Productions STAR, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: sumrit.w@chula.ac.th 
 
Abstract 

 Amide is an important building block which has been found in pharmaceuticals, natural 
products and polymers. One of the conventional methods to synthesize amide is the oxidative 
amidation from aldehydes and amine. However, such method involves the use of strong 
oxidizing agents. In this research, we therefore develop a new method for construction amide 
bond from oxidative cross-coupling between aldehydes and amines via electro-organic 
synthesis to avoid the use of toxic oxidizing agents. 4-Bromobenzaldehyde and morpholine are 
selected as a reaction model in our study. Various parameters of reaction such as solvent types, 
supporting electrolytes, amount of morpholine, electrodes, electrical currents and reaction 
times are screened for the optimized condition. From the optimized study, our oxidative 
amidation can proceed using NaI as mediator and electrolyte in undivided cell at room 
temperature for 3 hours providing the (4-bromophenyl)(morpholino)methanone in 78% yield. 
Furthermore, we can apply this process to perform oxidative amidation with various aldehydes 
to prepare amides in good yields. 
Keywords: Amide, Electro-organic synthesis, Oxidative amidation, Undivided cell 
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ผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

The effects of ENSO on variability of rainfall in Eastern Thailand 
 

พมิพ์วลญัช์  ปริยกรa,*, ปริชาต ิ เวชยนต์a, ชัยวฒัน์  เอกวฒัน์พานชิย์b 
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b Department of Civil Engineering Faculty of Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi,  
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* Corresponding author. E-mail address: Pimwalan.pariyakorn@g.swu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ยลุ่มแม่นํ้ าจาํนวน 4 ลุ่ม ไดแ้ก่ ลุ่มแม่นํ้ าโตนเลสาป ลุ่มแม่นํ้ าปราจีนบุรี ลุ่ม
แม่นํ้ าบางปะกง และลุ่มแม่นํ้ าชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2562 โดยใชข้อ้มูลปริมาณฝนสะสม
รายเดือนบริเวณภาคตะวนัออกของประเทศไทย จากสถานีตรวจวดัอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จาํนวนทั้งส้ิน 14 สถานี 
และขอ้มูลจากดชันี Oceanic Nino Index (ONI) จาก Climate Prediction Center (NOAA) โดยแบ่งขอ้มูลปริมาณฝนสะสม
รายเดือนเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ภาวะลานีญา ภาวะปกติ และ ภาวะเอลนีโญ เพ่ือนาํมาคาํนวณค่าดชันีฝน (Rainfall index) จากนั้น
วิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation, r) ระหวา่งดชันี ONI กบัค่าดชันีฝน ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของ
ภาคตะวนัออก ในช่วงภาวะลานีญาเท่ากบั 101.37 มิลลิเมตร ภาวะปกติเท่ากบั 158.88 มิลลิเมตร และภาวะเอลนีโญเท่ากบั 
90.02 มิลลิเมตร นอกจากน้ีภาวะลานีญาทาํให้ปริมาณฝนสะสมรายเดือนเพ่ิมข้ึนทุกลุ่มแม่นํ้ า โดยเพ่ิมข้ึนสูงสุด 15% ท่ีลุ่ม

แม่นํ้ าปราจีนบุรี ซ่ึงมีค่า r มากท่ีสุด ภาวะปกติทุกลุ่มแม่นํ้ าไม่มีความแปรปรวนของปริมาณฝนสะสมรายเดือน ยกเวน้ลุ่ม

แม่นํ้ าโตนเลสาปมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย และมีค่า r ต ํ่าท่ีสุด และภาวะเอลนีโญส่งผลกระทบให้ปริมาณฝนสะสมราย

เดือนลดลงทุกลุ่มแม่นํ้ า โดยลดลงสูงสุด 28% ท่ีลุ่มแม่นํ้ าโตนเลสาปซ่ึงมีค่า r ต ํ่าท่ีสุด 

คาํสําคญั : ความแปรปรวนของปริมาณฝน, ประเทศไทย, ปรากฏการณ์เอนโซ่, ภาคตะวนัออก  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the effects of ENSO phenomenon on variability of rainfall in Eastern 
Thailand. Consisting of 4 watersheds area, Tonle Sap, Prachinburi, Bangpakong and East coastal watershed during 2001 to 
2019. Monthly cumulative rainfall data from 14 stations of Thai Meteorological Department in the eastern part of Thailand 
and Oceanic Nino Index (ONI) from Climate Prediction Center (NOAA) were used in this study. The monthly cumulative 
rainfall data were divided into 3 periods, La Niña, Neutral, and El Niño. Monthly rainfall index was then calculated from 
the monthly cumulative rainfall data, after that Pearson correlation coefficient (r) between ONI and Rainfall index is 
obtained for each period. The results show that monthly average cumulative rainfall during the La Niña, the Neutral and 
the El Niño periods are 101.37, 158.88, and 90.02 mm, respectively. It is found that the monthly cumulative rainfall is increased 
in all watersheds during the La Niña period with highest increasing value of 15% and r value in Prachinburi. The monthly 
cumulative rainfall has no significant change in all watersheds excepting the Tonle Sap watershed which trends to increase 
a little with lowest r value during the Neutral period. For El Niño period, the monthly cumulative rainfall trends to decrease 
in all watersheds with highest decreasing value of 28% and lowest r value in the Tonle Sap watershed. 

Keywords: eastern, ENSO, thailand, variability of rainfall 
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Carbon tetrabromide mediated desulfurization of amines for the synthesis of isothiocyanates  
 
Saharat Techapanalaia, Mongkol Sukwattanasinitta, Sumrit Wacharasindhua,b,* 
aNanotec-CU Center of Excellence on Food and Agriculture, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
bGreen Chemistry for Fine Chemical Productions STAR, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: sumrit.w@chula.ac.th 
 
Abstract 
 Isothiocyanate is an important a building block for construction sulfur-containing 
compounds which found in many therapeutic drugs. However, the typical synthesis of 
isothiocyanate involve desulfurization between amines and carbon disulfide using harsh 
condition and toxic oxidizing agent. In this study, we replace the toxic oxidizing agent into 
carbon tetrabromide which is a commercially available, cheap and less hazardous reagent to 
prepare isothiocyanate from amines. 4-bromoaniline is used as a model amine for 
desulfurization using carbon tetrabromide as desulfurizing agent. We also investigate various 
parameters in this desulfurization including solvent type, amount of carbon disulfide, base and 
reaction time. The optimized condition reveals that the use of carbon disulfide in the present of 
DBU in acetonitrile for 4 hours generate the intermediate dithiocarbamate salt in quantitative 
yield. The addition of carbon tetrabromide in one pot manner give the 4-bromophenyl 
isothiocyanate in 82% yield. Moreover, we are able to apply this condition to prepare various 
isothiocyanate in fair to excellent yield. 
Keywords: Carbon tetrabromide, Desulfurization, Isothiocyanate 
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Synthesis of 5-phenoxy primaquine as an anti-malarial agent  
 
Somruedee Jansongsaenga, Nitipol Srimongkolpithakb, Jutharat Pengonb,                                                   
Sumalee Kamchonwongpaisanb, Tanatorn Khotavivattanaa,* 
aCenter of Excellence in Natural Products Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Science, 
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
bNational Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Pathum Thani 12120, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: tanatorn.k@chula.ac.th 
 
Abstract 

Currently, anti-malarial drugs have long been suffered from various limitations; 
therefore, the development of new anti-malarial agent is highly in demand. In order to improve 
the efficacy of primaquine, one of the most promising anti-malarial drugs, the effect of the 
substituted phenoxy group at position 5 of primaquine derivative has been studied. 5-phenoxy 
primaquine (1) was successfully synthesized over five steps, including oxidation, nucleophilic 
aromatic substitution, reduction, N-alkylation, and deprotection, with the overall yield of 35 %. 
The structure of 1 was then confirmed by 1H and 13C NMR, and HRMS. After that, compound 
1 was transformed into its hydrochloride salt (2). All compounds including primaquine were 
evaluated for their anti-malarial activity using Malaria SYBR Green I-base fluorescence (MSF) 
assay against P. falciparum 3D7 in blood-stage. It was found that 1 (IC50 = 3.65 ± 0.39 µM) and 
2 (IC50 = 1.18 ± 0.44 µM) exhibited 3-fold and 10-fold greater inhibitory effects than that of 
primaquine (IC50 = 11.33 ± 0.79 µM), respectively. Thus, the presence of the phenoxy group in 
position 5 can enhance the inhibition of malarial parasite and the 5-phenoxy primaquine could 
be used as a scaffold for further drug discovery study in the future. 
Keywords: Anti-malarial activity, Drug discovery, Primaquine, Total synthesis 
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Characterization of cytolysin A and green fluorescent protein-inserted Outer 
Membrane Vesicles isolated from different strains of Escherichia coli 
 
Sunisa Hankan, Kornkrich Rattanapan, Thanapong Sanongkhun, Anunya Sarpthipratana, 
Wanatchaporn Arunmanee* 
Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: wanatchaporn.a@chula.ac.th 
 
Abstract 

Outer membrane vesicles (OMVs) are currently used for developing vaccine delivery 
system. OMVs are produced from gram-negative bacteria containing lipopolysaccharides 
(LPS), which activate the host immune responses and show immunogenic hyper-reactivity. In 
this study, we characterized OMVs produced from Escherichia coli (E. coli) strains BL21-DE3 
and BZB1107 expressing the OMVs with or without the outer membrane proteins (OMPs), 
respectively. OMPs plays an important role in the organization of outer membrane of E. coli 
hence they could also be important for OMVs. In this regard, we produced Cytolysin A (ClyA), 
which is an anchor antigen on the surface of OMVs, by fusing GFP at the C-terminus and 
expressed in E. coli. The characterization of isolated OMVs by dynamic light scattering (DLS) 
revealed the size distribution of OMVs from BL21-DE3 and BZB1107 with diameters of 43 to 
190 nm and 18 to 190 nm, respectively. In addition, morphology of OMV proteins was assessed 
by transmission electron microscope (TEM), which could confirm the size of OMVs. However, 
further progress requires the immunogenic studies of both OMVs in vitro to confirm the 
efficacy and safety of the OMVs proteins, which has the potential to be a vaccine delivery 
system in the clinical applications. 
Keywords: Gram-negative bacteria, Outer membrane vesicles, Vaccine delivery system 
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ผลกระทบของความดันในหม้อน่ึงฆ่าเช้ือต่อความถูกต้องของการเทยีบมาตรฐานอุณหภูมิ 

Effect of pressure in autoclave on accuracy of temperature calibration 
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บทคัดย่อ  

หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับฆ่าเช้ือในทางการแพทยห์รือในหอ้งปฏิบติัการ โดยอาศยัสมบติัของไอนํ้ า

ร้อนท่ีมีความดนัสูง สาเหตุท่ีตอ้งมีการเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวดั เน่ืองจากทั้งอุณหภูมิและความดนัมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการฆ่าเช้ือ งานวิจยัน้ีศึกษาผลกระทบของความดนัในหมอ้น่ึงฆ่าเช้ือต่อการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ ดว้ยการวดัค่าของ

อุณหภูมิในสภาวะแวดลอ้มท่ีความดนัต่างกนั โดยใชต้วับนัทึกอุณหภูมิ เป็นเคร่ืองมือวดัมาตรฐาน และตวัรับรู้อุณหภูมิของ

หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือเป็นเคร่ืองมือวดัเพ่ือเทียบมาตรฐาน โดยทาํการวดัค่าอุณหภูมิในหมอ้น่ึงฆ่าเช้ือในสภาวะท่ีมีความดัน 

เปรียบเทียบกบัการวดัค่าอุณหภูมิในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ีความดนับรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิ 105°C, 121°C และ 135°C จากผล

การศึกษาพบว่า ความดนัมีผลต่อความถูกตอ้งของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเป็น  1.50°C, 

1.76°C และ 1.42°C ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ, ตวับนัทึกอุณหภูมิ, หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือ  

 

Abstract  

An autoclave is an instrument used to sterilize in medical or laboratory by hot steam with high pressure. The 

reason to calibrate the measuring instrument is because of both temperature and pressure influent autoclave sterilization 

efficiency.  In this work, the effect of pressure in an autoclave on the accuracy of temperature calibration was carried out 

by measuring the temperature in different pressure environments. A temperature data logger was used as the temperature 

standard instrument and the temperature sensor of the autoclave was used as a unit under calibration. The temperatures 

were measured in the autoclave under pressures compared with the temperatures measured in the water bath at atmospheric 

pressure at 105°C, 121°C and 135°C.  As a result, pressure influences the accuracy of temperature calibration. The errors 

were 1.50°C, 1.76°C and 1.42°C respectively. 

Keywords: autoclave, temperature calibration, temperature data logger 
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Increasing surface charges of colicin N to prevent protein aggregation induced under 
various stress conditions 
 
Methawee Duangkaew, Wanatchaporn Arunmanee* 
Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: wanatchaporn.a@chula.ac.th 
 
Abstract 

Therapeutic proteins have increasingly become a major class of drugs which is effective 
against a wide variety of diseases such as cancers, heart attacks, strokes, diabetes, etc. Due to 
their complex molecular structure, they tend to aggregate in the exposure of various 
environmental stress. The aggregation of therapeutic proteins in formulations can cause a 
reduction of efficacy and the stimulation of immunogenicity in patients. To prevent the protein 
aggregation, one of effective strategies is to increase the surface charges of proteins leading to 
the improvement of protein solubility. In this study, we are interested in colicin N (ColN) which 
is a bacterial toxin displaying the cytotoxic effect on both Gram-negative bacteria and cancer 
cells. To enhance its stability, the polycationic ColN with the six mutations changing from 
negatively charged to positively charged residues was cloned by Gibson assembly. Then, ColN 
mutant was expressed in E. coli BL21-AI and purified by an affinity chromatography. The 
aggregations of purified native ColN and ColN mutant were monitored under several stress 
conditions by Dynamic Light Scattering and Circular Dichroism. The tendency of aggregation 
between native ColN and ColN mutant were different in several conditions. 
Keywords: Colicins, Protein aggregation, Protein stability 
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การคัดเลือกแบคทีเรียทีม่ีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์โปรติเอสจากโรงฆ่าและโรงตัดแต่งเน้ือโค  

Screening of effective protease producing bacteria from slaughterhouses and cattle cutting plants 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคือคดัเลือกสายพนัธ์ุแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซมโ์ปรติเอส จากการ

เก็บตวัอยา่งนํ้ าท้ิงบริเวณโรงฆ่าและโรงตดัแต่งเน้ือโคพบแบคทีเรีย 6 ไอโซเลทจาก 29 ไอโซเลท ท่ีสร้างเอนไซมโ์ปรติเอ

สไดดี้ โดยการยอ่ยสลายโปรตีนในอาหาร Gelatin, Blood agar และ Skim milk โดยเฉพาะสายพนัธ์ุรหสั AG-4 สามารถยอ่ย

สลายโปรตีนไดโ้ดดเด่นท่ีสุด หลงัจากนาํ AG-4 มาเล้ียงในอาหาร Minimum medium พบว่าสามารถสร้างเอนโดสปอร์

จาํนวนมากท่ีเวลา 18 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 67.33 มากกว่าสูตรควบคุมท่ีร้อยละ 7.33  นอกจากนั้นยงัพบว่า  AG-4 ใช้

นํ้ าตาลซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอนไดดี้ และผลการตรึงเซลล์ AG-4 บนวสัดุตรึงพบว่า มีแบคทีเรียท่ีมีชีวิต มากกว่า  106

CFU/g  ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้า่ AG-4 จะสามารถนาํไปใชย้อ่ยสลายของเสียประเภทโปรตีนจากโรงฆ่าและโรงตดัแต่ง

เน้ือโคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

คาํสําคญั: ของเสียประเภทโปรตีน, โปรติเอส  

 

Abstract  

The aim of this research was to screening the effective bacterial strains which produce protease enzyme. The 

samples from wastewater at slaughterhouses and cattle cutting plants were collected for screening. The results demonstrated 

that 6 bacterial isolates from 29 isolates showed high protease enzyme producer via degradation of proteins in Gelatin, 

Blood agar and Skim milk medium. The strain AG-4, especially, showed the highest protease enzyme producer. After 

culturing AG-4 in the Minimum medium, it was found that the strain was able to generate a large number of endospores at 

18 hours, which was 67.33% more than the control at 7.33%. Furthermore, the strain AG-4 had ability to use sucrose as a 

carbon source. The immobilization effect of AG-4 cells on the fixing material was found that more than  106 CFU/g of the 

strain was survived. It could be concluded that the strain AG-4 might be used as microbial bioremediation for waste protein 

from slaughterhouses and cattle cutting plants. 

Keywords: protease, waste protein disposal 
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การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายไขมันจากนํ้าเสียโรงฆ่าสัตว์และประเมินความสามารถการผลิตเอนไซม์ 

ไลเปสและการผลติสารลดแรงตึงผวิชีวภาพ 

Isolation of lipid biodegradable bacteria from slaughterhouse wastewater and estimation of their 

lipase and biosurfactant production 
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Department of Microbiology, Faculty of liberal arts and science, Kasetsart Unversity, Nakorn Pathom, 73140, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: faasjnw@ku.ac.th, wongjinta@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การบาํบดัทางชีวภาพดว้ยจุลินทรียเ์ป็นอีกทางเลือกท่ีใชล้ดสารเคมีในการบาํบดันํ้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว ์งานวิจยัน้ีมี

จุดประสงคเ์พ่ือคดัเลือกแบคทีเรียท่ีแยกจากนํ้ าเสียจากโรงฆ่าสตัว ์และศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการสร้างเอนไซมไ์ลเปส

และสร้างสารพอลีเมอร์ (Exopolymeric Substances,  EPS) ท่ี มี คุณสมบัติ เ ป็นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ แบคทีเ รีย 

ท่ีคัดเ ลือกถูกจัดจําแนกด้วยลําดับนิวคลีโอไทด์ 16S rDNA ยีน เป็น Aeromonas caviae, Pseudomonas sp., Serratia 

liquefaciens และ Bacillus thuringenesis ดว้ยความเหมือน 99% ผลการวดักิจกรรมการทาํงานของเอนไซม์ไลเปสของทั้ง              

4 สายพนัธ์ุ ในอาหารสกดัเอนไซมท่ี์มีนํ้ ามนัหมูร้อยละ 1 เป็นซบัเสรท พบวา่ กิจกรรมของเอนไซมไ์ลเปสสูงท่ีสุดท่ี pH 7–8 

และมีความเสถียรท่ีอุณหภูมิ 4–35OC โดย S. liquefaciens สร้างเอนไซมไ์ลเปสไดดี้ท่ีสุด ในขณะท่ี A. caviae กิจกรรมของ

เอนไซมไ์ลเปสมีความเสถียรท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 4–70°C และ Pseudomonas sp. ผลิต EPS ท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารลดแรงตึงผิว

ทางชีวภาพไดดี้ท่ีสุด  

คาํสําคญั: การบาํบดัทางชีวภาพ, พอลีเมอร์, ไลเปส, สารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพ 

 

Abstract 

Microbial bioremediation is the alternatives way to reduce the use of chemical for slaughterhouse wastewater 

treatment. The aims of this study are to isolate bacteria from slaughterhouse wastewater and study of their optimum 

conditions for production of lipase and exopolymeric substance (EPS) which performed a biosurfactant property. Bacterial 

strains were identify base on nucleotide sequences of 16S rDNA gene to be Aeromonas caviae, Pseudomonas sp., Serratia 

liquefaciens and Bacillus thuringenesis (99% identity). Determination of lipase activity was measured by culturing                           

4 bacterial strains in enzyme extracted medium containing 1% lard as inducing substrate. The result showed that the 

optimum pH for lipase activity was found at pH 7.0-8.0 and stability was at 4–35°C. S. liquefaciens was possessing the 

highest lipase activity, while A. caviae has the most stable at 4–70OC. EPS produced from Pseudomonas sp. showed the 

highest ability to be a biosurfactant.  

Keywords: bioremediation biosurfactant, exopolymeric substance, lipase 
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Identification and detection of protein markers to differentiate between Siamese 
crocodile (Crocodylus siamensis) body fluids 
 
Chayanon Charoenkittitum, Win Chaeychomsri, Sasina Tripob, Jindawan Siruntawineti* 
aDepartment of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: fscijws@ku.ac.th 
 
Abstract 
 The crocodile body fluids especially cerebrospinal fluid (CSF) of Siamese crocodile 
play a role in blood clotting time that has never been reported. For identification of the main 
crocodile body fluids proteins, CSF blood with CSF (BCF) and whole crocodile blood (CB) 
were collected from post occipital sinus of captive Siamese crocodiles. The protein samples 
(CSFs and BCFs) were determined for protein profiles by sodium dodecyl sulfate 
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) technique in non-reducing condition at 7.5% 
(w/v) gel concentration by comparing with CB, crocodile serum (CS) and human serum (HS) 
as controls. The results showed protein patterns of CSF revealed 11 bands of proteins at 
molecular weight (MW) of 200, 135, 112, 99, 86, 65, 62, 50, 38, 35 and 27 kDa, respectively. 
The BCF protein patterns demonstrated the same pattern between CB and CS proteins. The 
CSF, BCF and CS proteins displayed difference protein profiles when compared with HS 
protein. However, protein patterns of CSF revealed unique bands at the MW of 105 kDa and 
no band protein at 41 kDa when compared with BCF and CS. This data revealed the protein 
markers to differentiate between Siamese crocodile body fluids. 
Keywords: Body fluids, Cerebrospinal fluid, Protein, Siamese crocodile 
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Enhanced accumulation of glycogen and lipid under nitrogen deprivation and continuous 
light in the cyanobacteria Arthrospira platensis  
 
Nat-Anong Mudthama, Winai Charunchaipipat, Chanchanok Duangsri, Authen Promariya, Khomson 
Satchasataporn, Sarawan Kaewmongkol, Suchanit Ngamkala, Wuttinun Raksajit* 
Program of Animal Health Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University,  
Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: cvtwnr@ku.ac.th  
 
Abstract 

Glycogen and lipid are efficient substrates for biofuel production. Cyanobacteria are 
aquatic phototrophs that have the capacity to accumulate storage molecules including glycogen 
and lipid under nitrogen (N) deprivation. The present investigation aims to increase biomass, 
glycogen and lipid accumulation of cyanobacteria Arthrospira platensis by formulating an 
optimal growth condition and influencing expression of glgA gene encoding glycogen 
synthetase. We found that the highest biomass (3.025 mg/mL) of A. platensis were obtained in 
cells grown in N-rich medium under continuous light (40 μmol photons/m2/s) for 5 days. In 
addition, the glycogen and lipid accumulation were increased 1.7-fold and 4-fold, respectively 
in cells grown in N-deprived medium for 48 h. Besides, N-deprived A. platensis grown in 
darkness showed a rapid decrease in the biomass, glycogen, and lipid content compared to 
continuous light. Moreover, the glgA expression was also increased in N-deprived cells grown 
under continuous light responsible for increased glycogen biosynthesis. The overall results 
demonstrated that nitrogen limitation and light supply were viable strategies for enhancing 
glycogen production.  
Keywords: Arthrospira platensis, GLGA gene, Glycogen, Nitrogen deprivation 
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In vitro screening of bacteriocinogenic lactic acid bacteria from Thai fermented fruits 
 
Laphaslada Pumpuanga,b, Weerapong Woraprayoteb , Awanwee Petchkongkaewa,* 
aSchool of Food Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University                    
(Rangsit campus), Pathum Thani 12120, Thailand. 
bFunctional Ingredients and Food Innovation Research Group, National Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology (BIOTEC), Pathum Thani 12120, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: awanwee@tu.ac.th 
 
Abstract 
 Thai fermented food has been identified as one of the sources of bacteriocin-producing 
strains. Several bacteriocinogenic lactic acid bacteria were discovered from traditional Thai 
fermented meat, fermented fish, fermented rice and fermented vegetable products. However, 
only few bacteriocin producers have been isolated from fermented fruits. In this study, seventy-
six strains of lactic acid bacteria were isolated from Thai fermented fruits and screened for their 
ability to produce bacteriocin. Among them, only strain AV3 isolated from Ta-Ling-Ping-Dong 
(fermented cucumber tree, Averrhoa bilimbi Linn., fruit) exhibited the antimicrobial activity 
against Staphylococcus aureus ATCC25923, Staphylococcus aureus ATCC29213, Listeria 
innocua ATCC33090 and Salmonella Typhimurium ATCC13311. The highest antimicrobial 
activity was detected in cell-free supernatant during the exponential growth phase of the strain 
AV3. Complete inactivation of its antimicrobial activity was observed after treatment with 
trypsin and α-chymotrypsin, confirming that the antimicrobial produced is protein or peptide. 
These findings suggested that the strain AV3 isolated from Ta-Ling-Ping-Dong is a putatively 
bacteriocin producer. Further work is in the progress to identify and characterize this 
bacteriocin. 
Keywords: Bacteriocin, lactic acid bacteria, Ta-Ling-Ping-Dong, Thai fermented fruits  
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ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของตัวอ่อนแมลงปอ (Odonata: Anisoptera) ในบ่อนํา้                             

จังหวดันครนายก และนครปฐม 

Species diversity and distribution of dragonfly nymphs (Odonata: Anisoptera) in ponds of Nakhon 

Nayok and Nakhon Pathom Provinces 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของตวัอ่อนแมลงปอ (อนัดับย่อย Anisoptera) ในบ่อนํ้ า จังหวดั

นครนายกและนครปฐม ทาํการเก็บตวัอย่างตวัอย่างตวัอ่อนแมลงปอดว้ยสวิงรูปตวั D จาก 15 สถานีทุก 3 เดือนระหวา่ง

เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ทาํการเล้ียงตวัอ่อนระยะสุดทา้ยในหอ้งปฏิบติัการจนตวัอ่อนลอกคราบเป็นตวั

เต็มวยัเพ่ือระบุชนิดแมลงปอ ผลการศึกษาพบตวัอ่อนแมลงปอทั้งส้ิน 2 วงศ์ 9 สกุล 10 ชนิด โดยวงศ ์Libellulidae มีจาํนวน

ชนิดมากท่ีสุด (ร้อยละ 90) รองลงมา คือ วงศ์ Gomphidae (ร้อยละ 10) จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

ส่ิงแวดล้อมกับการแพร่กระจายของตัวอ่อนแมลงปอโดยใช้ Canonical Correspondence Analysis (CCA) พบว่าการ

แพร่กระจายของ Brachydiplax Chalybea, Rhyothemis phylis, Rhyothemis variegata, Neurothemis fluctuans, Urothemis 

signata และ Zyxomma petiolatum มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มสถานีอา้งอิง ในขณะท่ีการแพร่กระจาย

ของ  Brachythemis contaminata, Crocothemis servilia, และ  Ictinogomphus decorates มีความสัมพัน ธ์กับ ปัจจัยท าง

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มสถานีทดสอบ  

คาํสําคญั: การแพร่กระจาย, ความหลากชนิด, ตวัอ่อนแมลงปอ, นครนายก, นครปฐม 

 

Abstract 

Species diversity and distribution of dragonfly nymphs (Suborder Anisoptera) in ponds of Nakhon Nayok and 

Nakhon Pathom provinces were investigated. Dragonfly nymphs were collected using D-frame net from 15 sampling sites 

every 3 month during October 2018 to July 2019. The full-grown nymphs were reared in the laboratory until emerged to 

adults for species identification. The results showed that 10 species from 9 genera and two families of dragonfly nymphs 

were founded. The family Libellulidae was the most species richness (90%) followed by Gomphidae (10%). Relationship 

between environmental variables and dragonfly nymphs distribution was analyzed by using Canonical Correspondence 

Analysis (CCA) with environmental variables showed that Brachydiplax Chalybea, Rhyothemis phylis, Rhyothemis 

variegata, Neurothemis fluctuans, Urothemis signata and Zyxomma petiolatum distribution had correlation with reference 

sites and Brachythemis contaminata, Crocothemis servilia, Ictinogomphus decoratus nymphs had correlation with test sites.  

Keywords: distribution, dragonfly nymph, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, species diversity 
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม cMZIP-Chart cMChi-Chart และ c-Chart                                    

สําหรับกระบวนการผลติทีม่ีการแจกแจงแบบปัวส์ซองที่มีศูนย์มาก  

The Comparison of efficiency of cMZIP-Chart cMChi-Chart and c-Chart for the Zero Inflated Poisson 

Process 
 

เนรัญชรา เกตุม*ี , อุมาพร สุขบท 

Narunchara Katemee*, Umaporn Sukkhabot 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมจาํนวนรอยตาํหนิ (c-Chart) เม่ือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
มีการแจกแจงแบบปัวส์ซองท่ีมีศูนยม์าก(ZIP) ทาํการศึกษาค่าเฉลี่ยของจาํนวนรอยตาํหนิ( 0µ ) ค่าสัดส่วนของรอย

ตาํหนิที่เป็นศูนย (์ω )และการเปล่ียนแปลงของจาํนวนรอยตาํหนิ( ρ )โดยแผนภูมิควบคุมท่ีเปรียบเทียบคือแผนภูมิท่ี
พฒันาจากแผนภูมิควบคุมจาํนวนรอยตาํหนิตวัแบบ ZIP (cMZIP-Chart) และแผนภูมิท่ีพฒันาจาก c-Chart (cMChi-Chart) ซ่ึง 
cMChi-Chart เป็นการปรับค่าความแปรปรวนในขีดจาํกัดควบคุมของ c-Chart ด้วยพารามิเตอร์ไคกาํลงัสองไร้ศูนยก์ลาง
(𝜆𝜆𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖) ท่ีเหมาะสมโดย 𝜆𝜆𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖  ได้จากการศึกษาลักษณะแจกแจงแบบ ไคกําลังสองไร้ศูนย์กลางท่ีมีการแจกแจง
เช่นเดียวกันกับการแจกแจงแบบปัวส์ซองท่ีมีศูนยม์าก  ทาํการเปรียบเทียบกับ c-Chart  ประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุม
พิจารณาร่วมกันทั้ งค่าความยาววิ่งเฉล่ียและค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมเฉล่ีย พบว่าเม่ือค่าเฉล่ียจาํนวนรอยตาํหนิไม่
เปล่ียนแปลง cMChi -Chart  มีประสิทธิภาพทุกค่า 0µ  เม่ือω เท่ากับ 0.3–0.5 ส่วนค่าเฉล่ียของจํานวนรอยตาํหนิมีการ

เปล่ียนแปลง cMChi-Chart เป็นแผนภูมิท่ีมีประสิทธิภาพ ในทุกค่า 0µ , ρ และω  เท่ากับ 0.3-0.7  เม่ือω เท่ากับ 0.8-0.9 

พบวา่ c-Chart เป็นแผนภูมิท่ีมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั:  การแจกแจงแบบปัวส์ซองท่ีมีศูนยม์าก, การแจกแจงแบบไคกาํลงัสองไร้ศูนยก์ลาง, ความน่าจะเป็นคลอบคลุม
เฉล่ีย, ความยาววิง่เฉล่ีย, แผนภูมิควบคุมรอยตาํหนิ  

 

Abstract  
This paper aims to efficiency comparison of nonconformities control chart (c-Chart) based on Zero-Inflated 

Poisson (ZIP) processes.  The study in case of the mean of nonconformities ( 0µ ), the proportion of zero nonconformity

)(ω  and the mean shifts ) ρ  ( . This research, two nonconforming control charts are studied. 1. the control chart is 
developed by adjusting both the estimated value of mean and variance used in control limit for ZIP control chart with we 
call cMZIP-Chart. 2. the  cMChi-Chart is developed by replacing estimated value of the mean with the estimator of the mean 
of the non-central chi-square distribution (𝝀𝝀𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪) and adjusting the variance with the inter-quartile range. The performance 
measure of these control charts such as the Average Run Length (ARL) and the Average Coverage Probability (ACP) 
are compared with the c-Chart. We have found that for the process in-control, cMZIP-Chart performs for all 0µ  andω . The 

process out-of-control, the cMChi-Chart performs for all 1µ , ρ and ω  = 0.3–0.7.  Whereas high ω , c-Chart is performed.   

Keywords:  average coverage probability, average run length, non-central chi-square distribution, nonconforming control  
chart, zero-inflated poisson process           
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การพฒันาแผ่นแปะเข็มขนาดไมครอนสําหรับนําส่งอนิซูลนิ 

Development of microneedle patches for insulin delivery 
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บทคัดย่อ 

โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้เป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆท่ีทาํให้เกิดการพิการและ

เสียชีวติส่งผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจอยา่งมาก ผูป่้วยเบาหวานสามารถมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนหากไดรั้บอินซูลินอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม อยา่งไรก็ดีมีผูป่้วยเบาหวานส่วนหน่ึงมีอาการกลวัเขม็จึงมกัหลีกเล่ียงการฉีดอินซูลิน งานวิจยัน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแผน่แปะเขม็ขนาดไมครอนสาํหรับนาํส่งอินซูลินผ่านทางผิวหนงั ซ่ึงสามารถลดความเจ็บปวดจาก

การฉีดอินซูลินลงได ้ นอกจากน้ีแผ่นแปะดงักล่าวยงัอาจจะสามารถเก็บท่ีอุณหภูมิหอ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งแช่เยน็ โดยแผ่นแปะ

เขม็ขนาดไมครอนอินซูลินดงักล่าวสร้างจากการโคด้สารละลายนํ้ าตาลมอลโทสผสมอินซูลินลงบนแผน่เขม็ขนาดไมครอน

ประเภทพลาสติก โดยในงานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความแขง็แรงของแผน่แปะเขม็ขนาดไมครอนอินซูลินในการเจาะบนผิวหนงั

หมู ตลอดจนการทดสอบความคงตวัของอินซูลินท่ีเคลือบบนแผ่นเข็มขนาดไมครอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการ

ทดสอบการปลดปล่อยอินซูลินของแผน่แปะเขม็ขนาดไมครอนอินซูลินท่ีสร้างข้ึน 

คาํสําคญั: แผน่แปะเขม็ขนาดไมครอน, อินซูลิน, โรคเบาหวาน 

Abstract 

Diabetes is a chronic disease that cannot be cured. It is a major leading cause of disability and death. Moreover, 

it has a huge social and economic impact. Patients with diabetes can have better quality of life when they receive sufficient 

insulin properly. However, some of diabetic patients have a trypanophobia, so they often avoid insulin injection. This study 

aims to develop microneedle patches for transdermal insulin delivery which can reduce pain from insulin injection. 

Furthermore, these microneedle patches might also be able to store at room temperature without refrigeration. The insulin 

microneedle patches are formed by coating maltose mixed with insulin on plastic microneedle patches. In this study, the 

mechanical strength of the insulin microneedle patches has been tested with porcine cadaver skin. Moreover, the insulin 

release test and the stability test of insulin-coated microneedle patches in the short and long term have been conducted. 

Keywords: diabetes, insulin, microneedle patch 
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ผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีต่อพฤติกรรมและแรงยดึเหน่ียวของรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรีต 

Effects of defect on the behavior and bond strength of FRP/concrete bond joints 

ทศพล ทองอ่อน, จกัรพนัธ์ เทือกต๊ะ* 

Tossapon Thong-oo, Chakrapan Tuakta* 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีศึกษาข้อบกพร่องจากการเสริมกําลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวสัดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (Fiber - 

Reinforced Polymer หรือ FRP) ซ่ึงเกิดข้ึนไดร้ะหว่างการติดตั้งหรือหลงัจากการใชง้าน โดยเป็นขอ้บกพร่องในรูปแบบ 

รอยหลุดลอกท่ีรอยต่อระหวา่ง FRP และคอนกรีต หรือช่องวา่งภายในชั้นอีพอกซ่ี ซ่ึงมีงานวิจยัในอดีตท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัได้

บ่งช้ีวา่ การเกิดข้ึนของขอ้บกพร่องนั้น มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลใหส้มรรถนะโดยรวมขององคอ์าคารคอนกรีตท่ีเสริมกาํลงัดว้ย 

FRP นั้นลดลง โดยเฉพาะการใชง้านแบบพนัธะยึดเหน่ียววิกฤติ (Bond – Critical Application) ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน

การรับแรง ความแข็งแกร่ง และความคงทนของโครงสร้างลดลง และอาจเกิดการวิบติัก่อนท่ีคาดการณ์ไวห้ากไม่ไดรั้บการ

แกไ้ข โดยงานวจิยัไดศึ้กษาผลกระทบของขอ้บกพร่องในรูปแบบของช่องวา่งท่ีอยูใ่นรอยต่อระหวา่ง FRP และคอนกรีตใน

ตวัอย่างของระบบเสริมกาํลงัดว้ย FRP โดยใชค้านคอนกรีตลว้นขนาดเล็กท่ีมีรอยบากก่ึงกลางคาน ซ่ึงสมมุติเป็นความ

เสียหายภายในคานและเสริมกาํลงัดว้ย FRP เพ่ือศึกษาผลกระทบของลกัษณะของขอ้บกพร่องในการติดตั้ง FRP ในรูปแบบ

ต่างๆ คือ ความกวา้ง ขนาด และตาํแหน่งท่ีเกิดขอ้บกพร่องในรอยต่อ ท่ีมีต่อแรงยึดเหน่ียวและพฤติกรรมของรอยต่อ  

จากการศึกษาพบว่า ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในรอยต่อระหว่าง FRP และคอนกรีต มีผลต่อการแจกแจงหน่วยแรงเฉือนใน

รอยต่อ และส่งผลใหแ้รงยดึเหน่ียวของรอยต่อลดลงไดใ้นหลายกรณี 

คาํสําคญั: ขอ้บกพร่อง, รอยต่อระหวา่ง FRP และคอนกรีต, แรงยดึเหน่ียว, หน่วยแรงเฉือนในรอยต่อ 

Abstract 

Defects such as debonded region at FRP/concrete interface ( or void in epoxy layer) , which can occur during 

installation or over time in fiber-reinforced polymer (FRP) strengthened concrete structures. Limited numbers of researches 

have showed that the overall performance of reinforced concrete members strengthened with FRP can deteriorate due to 

the presence of defects, especially in bond-critical applications. This can result in reduction of load capacity, stiffness, and 

durability, potentially causing premature failure, if not treated properly.  This study investigated the effects of defect 

( or defect criticality)  at bond level, using 3- point bending test of small pre- notched plain concrete beam specimens 

strengthened with FRP.  The defect was in the form of debonded region at FRP/concrete interface.The parameters included 

FRP configurations, size and location of defect.  The results have showed that, in most cases, the distribution of interfacial 

shear stress and bond strength were affected by the presence of defects. 

Keywords: bond strength, defect, FRP/concrete interface, interfacial shear stress 
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การเปรียบเทยีบปริมาณวสัดุคอนกรีตและเหล็กเสริมในการออกแบบอาคารเตีย้เพ่ือต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ระหว่างอ้างอิงตามกฎกระทรวงและตามมาตรฐาน มยผ. ตัวใหม่ สําหรับบริเวณ อําเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวดักาญจนบุรี
Comparison for amount of concrete and reinforcements used in seismic resistance design for low rise 
building according to Law regulation and DPT new standard for Dan Makham Tia District, 
Kanchanaburi  
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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยมีกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 กาํหนดให้ออกแบบอาคารตา้นทานแผน่ดินไหวโดยอาคารท่ีสูงไม่เกิน 15 

เมตรไม่ตอ้งออกแบบ แต่มาตรฐาน มยผ. 1302-50 (ตวัเก่า) และ 1301-1302/61 (ตวัใหม่) ท่ีออกมาภายหลงัระบุใหอ้าคารพกั

อาศยัสูงไม่เกิน 2 ชั้นในบริเวณท่ีค่า Ss นอ้ยกวา่ 0.4 จึงจะไม่ตอ้งออกแบบ ซ่ึงหากตรวจสอบพ้ืนท่ีในจงัหวดักาญจนบุรีจะ

พบวา่มีค่า Ss มากกวา่ 0.4 ทั้งหมด ดงันั้นอาคารพกัอาศยั 1 ชั้นทั้งหมดจะตอ้งออกแบบตา้นทานแผน่ดินไหว งานวจิยัน้ีจึงได้

ทาํการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร 1-4 ชั้น ในพ้ืนท่ีดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบความแข็งแรง โดยใช้แบบบริการ

ประชาชนของกรมโยธาธิการและผงัเมือง โดยทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีสถิตเทียบเท่าและพลศาสตร์เชิงเส้นตามท่ีมาตรฐาน

กาํหนด ผลการวเิคราะห์ออกแบบโครงสร้างพบวา่การวเิคราะห์ดว้ยวิธีสถิตเทียบเท่าและพลศาสตร์เชิงเสน้ใหผ้ลในทิศทาง

เดียวกนัโดยการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน มยผ. 1302-50 (ตวัเก่า), ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 และตาม มยผ. 1301-1302/61 

(ตวัใหม่) ใหผ้ลค่าแรงภายในโครงสร้างเรียงจากนอ้ยท่ีสุด, เพ่ิมข้ึนปานกลาง และสูงสุดตามลาํดบั ซ่ึงตอ้งทาํการเสริมความ

เหนียวและเพ่ิมขนาดองคอ์าคารเพ่ือตา้นทานแรงแผน่ดินไหว 

คาํสําคญั: การออกแบบตา้นทานแรงแผน่ดินไหว, วธีิพลศาสตร์เชิงเสน้, วธีิสถิตเทียบเท่า 

Abstract 
The ministerial regulation, B.E. 2550, specifies that building with height less than 15 m. does not need Seismic 

resistance design. However both the old and new standards of the Department of Public works and Town & Country 

Planning (D.P.T.), which later proclaimed; DPT1302-50 and DPT1301-1302/61, specify that only residential building less 

than 2-story in area of Ss less than 0.4 shall not need Seismic resistance design. Therefore, 1-story residential building in 

Kanchanaburi province must be designed for Seismic resistance since all area has Ss higher than 0.4. In this study, 1 to 

4-story buildings based on the public service building drawings provided by the D.P.T. were analyzed and designed for

seismic resistance to verify their strength. The method of Equivalent static and Linear Dynamic were applied according to

the standards. The analysis show that both methods provide the results in same pattern in which applying the ministerial

regulation, B.E. 2550, the DPT1302-50 and the DPT1301-1302/61 gave the lowest, moderate and highest forces in the

building structural members, respectively. The ductility strengthening is required and size of the structural members has to

be increased, accordingly.

Keywords: Equivalent static method, Linear dynamic method, Seismic resistance design
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การสํารวจวางหมุดควบคุมทางราบด้วยเทคโนโลย ีRTN สําหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง 

Surveying and Establishing Horizontal Benchmark with RTN for Construction Engineering 
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บทคัดย่อ 

 การรังวดัแบบจลน์ในทนัที (RTK) เป็นเทคนิคการรังวดักาํหนดตาํแหน่งท่ีมีขอ้ดีคือใชเ้วลาในการรังวดัเร็วและ

สามารถประมวลผลตาํแหน่งพิกดัจุดท่ีรังวดัไดใ้นทนัที แต่เทคนิค RTK น้ี ก็มีขอ้จาํกดัท่ีความแม่นยาํและความน่าเช่ือถือ

ของค่าพิกดัตาํแหน่งจะลดลงไปตามระยะห่างระหวา่งสถานีฐานและสถานีผูใ้ชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดขอ้จาํกดัดงักล่าวเทคนิค 

RTK จึงไดถู้กการพฒันาเป็นระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ในทนัที (RTN) โดยอาศยัความสามารถในการ

ทาํงานร่วมกันของสถานีฐานรังวดัสัญญาณดาวเทียมแบบอตัโนมติัต่อเน่ือง (CORS) ในงานวิจัยน้ีทาํการสํารวจรังวดั

เปรียบเทียบค่าพิกดัตาํแหน่งจากการรังวดัดว้ยเทคนิค RTN และ RTK โดยใชค้่าพิกดัจากการประมวลผลดว้ยเทคนิคจุดเด่ียว

ความละเอียดสูง (PPP) เป็นค่าพิกดัท่ีใชเ้ปรียบเทียบความถูกตอ้ง ของการประมวลผลทั้งสองเทคนิค โดยมุ่งเนน้การสร้าง

ขอ้แนะนาํท่ีสมเหตุสมผล สาํหรับการประยกุตใ์ชก้ารรังวดัแบบ RTK และ RTN สาํหรับใชใ้นงานวิศวกรรมก่อสร้าง โดย

ใชเ้กณฑค์วามละเอียดถูกตอ้งตามขอ้แนะนาํของ Engineering and Design NAVSTAR ในการควบคุมความถูกตอ้งของผล

การกาํหนดตาํแหน่งพิกดั สาํหรับงานวศิวกรรมเป็นกรอบในการพิจารณาเสนอแนะเน้ือหาในรายละเอียด  

คําสําคัญ: การรังวดัแบบจลน์ในทันที, ระบบโครงข่ายการรังวดัแบบจลน์ในทันที, สถานีอา้งอิงรับสัญญาณดาวเทียม

ต่อเน่ือง 

 

Abstract 

 Real Time Kinematic (RTK) have the advantage is take a little time of surveying, processing and receive 

positioning at the time of surveying but, the limitation of RTK is accuracy and reliable of positioning will decrease 

according to increase of distance between base station and rover station, to reduce these limitation RTK developed to be 

RTN (Real Time Network) by using Continuously Operating Reference Station (CORS) as base. In this study, surveying 

and positioning with RTK and RTN technique to compare positioning from two technique and guidance for apply surveying 

and positioning with RTK and RTN technique in Engineering Construction. Comparison will use position from processing 

with Precise Point Position (PPP) technique as standard and use Engineering and Design NAVSTAR as reference of 

comparison. 

Keywords: Real Time Network, Real Time Kinematic, GNSS CORS 
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การปรับปรุงแบบจําลองความสูงเชิงเลขเอสอาร์ทีเอม็ด้วยข้อมูลการสํารวจ 

SRTM DEM Accuracy Improvement Using Field Survey Data   

สุธีร์ โชว์ทะเล*, สรวศิ สุภเวชย์, อนุเผ่า อบแพทย์  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีทาํการประเมินความถูกตอ้งของแบบจาํลองความสูงเชิงเลข srtm dem ความละเอียดจุดภาพ 90 เมตร 

และ aster gdem ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร กบัขอ้มูลระดบัความสูงภูมิประเทศจากการสํารวจระดบัดว้ยเทคนิค gnss 

จาํนวน 10,000 จุด ผลการเปรียบเทียบทางสถิติพบวา่ แบบจาํลอง srtm dem และ aster gdem มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 1.848 

เมตร และ -1.418 เมตร ตามลาํดบั และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.758 เมตร และ 9.098 เมตร ตามลาํดบั เม่ือทาํการปรับปรุง

คุณภาพของแบบจาํลองดว้ยสมการการถดถอยเชิงเส้น พบว่า แบบจาํลองความสูงเชิงเลขหลงัจากการปรับปรุงมีความ

คลาดเคล่ือนของความสูงลดลงเหลือ -0.028 เมตร และเม่ือนําผลลัพธ์มาประเมินความถูกตอ้งกับข้อมูลค่าระดับสูง 

ภูมิประเทศท่ีไดจ้ากหมุดควบคุมและทดสอบ จาํนวน 400 จุด พบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ียดีข้ึนจากเดิม 

ผลงานวิจยัน้ีไดแ้สดงความเช่ือมัน่ในทางสถิติว่า สามารถท่ีจะนาํขอ้มูลผลลพัธ์ไปประยุกต์ใชแ้ทนแบบจาํลองความสูง

เชิงเลขรหัสเปิดท่ีมีอยู่ ด้วยแบบจาํลองความสูงเชิงเลขปรับปรุงท่ีมีความถูกตอ้งและเหมาะสมกับระดับความสูงของ 

ภูมิประเทศของประเทศไทยมากข้ึนได ้

คาํสําคญั: การปรับปรุงแบบจาํลองความสูงเชิงเลข, การสาํรวจระดบัดว้ยเทคนิค gnss, แบบจาํลองความสูงเชิงเลข 

Abstract 

This study compares the results of the vertical accuracy of two open sources of Digital Elevation Models (DEMs), 

which use GNSS-Derived Orthometric Height Data, and aims to find the most suitable model to be improved by statistical 

method. The Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) DEM 90m. shows slightly bigger Mean Error (1.848 m.) but 

yields better Distribution (6.758 m. Standard Deviation) and Correlation (0.999 Pearson’s Correlation Coefficient) than 

Advanced Spaceborne Thermal Emission Radiometer-Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM 30m.) (-1.418 m. 

of Mean Error, 9.098 m. of Standard Deviation and 0.998 Pearson’s Correlation Coefficient). The improved SRTM DEM 

by using statistical method (Linear Regression Equation Adjustment) results in lower Mean Error (-0.028 m.) and Lower 

Root Mean Square Error (RMSE). The outcome of the study can be used not only as a replacement of SRTM DEM 90m 

but also as a useful comparison for researchers to apply different methods for better results. 

Keywords: accuracy improvement, Digital Elevation Model, GNSS-Derived Orthometric Height 
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กาํลงัอดัและการถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรงทีท่าํจากวสัดุผสมระหว่างพลาสติกพวีซีีและขีเ้ล่ือยไม้ 

ทีม่ีหน้าตัดแตกต่างกนั 

Compressive strength and heat transfer of wood/PVC composite wall bearing with various cross 

sections 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีศึกษาผลกระทบของรูปแบบหนา้ตดักลวง ประกอบดว้ยความหนาแผ่นเอว ความกวา้งแผ่นปีก และ

ความหนาแผ่นปีกท่ีมีต่อค่ากาํลงัอดัและการถ่ายเทความร้อน รวมทั้งพิจารณาค่ากาํลงัอดัท่ีอตัราส่วนความชะลูด เท่ากบั 15 

และ 30 ท่ีมีต่อผนังรับแรงท่ีทาํจากวสัดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซีและข้ีเล่ีอยไม ้(WPVC) โดยข้ึนรูปช้ินงานเป็นผนัง

ทดสอบขนาดจริงและทาํการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ ตวัแปรท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย ความหนาแผน่เอวขนาด 12 และ 20 

มิลลิเมตร ความกวา้งแผน่ปีกขนาด 70 100 และ 140 มิลลิเมตร และความหนาแผน่ปีก 20 และ 35 มิลลิเมตร ผลการทดสอบ 

พบวา่ ความหนาแผน่เอว ความกวา้งแผน่ปีก และความหนาแผน่ปีกท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหผ้นงัรับแรงท่ีทาํจากวสัดุผสมระหวา่ง

พลาสติกพีวีซีและข้ีเล่ีอยไมมี้แนวโนม้ท่ีสามารถรับกาํลงัอดัไดสู้งข้ึน โดยท่ีมีการเสียรูปดา้นขา้งและความสามารถในการ

ถ่ายเทความร้อนลดลง ในขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของค่าอตัราส่วนความชะลูด ส่งผลให้ผนังรับแรงสามารถรับกาํลงัอดัและมี

ความสามารถในการตา้นทานการเสียรูปดา้นขา้งลดลง 

คาํสําคญั: กาํลงัอดั, การถ่ายเทความร้อน, รูปแบบหนา้ตดักลวง, วสัดุผสมพลาสติกพีวซีีและข้ีเล่ีอยไม,้ ผนงัรับแรง 

Abstract 

This work studied the effect of hollowed cross section including web thickness, flange width and flange thickness 

on compressive strength and heat transfer of wood/PVC composite wall panels via full-scaled laboratory test. The 

compressive strength was also investigated with 15 and 30 wall slenderness ratio. The major parameters including web 

thickness, flange width and flange thickness were 12 and 20 mm, 70 100 and 140 mm, 20 and 35 mm, respectively. The 

results found that the load carrying capacity increased with increasing the web thickness, flange width and flange thickness 

while the lateral displacement and heat transfer were decreased. Moreover, the load carrying capacity and lateral 

displacement resistance were decreased with increasing wall slenderness ratio. 

Keywords: compressive strength, heat transfer, hollowed cross section, wall bearing, wood/PVC composite 
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การศึกษาการรับแรงอดัของท่อโพลไีวนิลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรีต 

Experiment study of concrete filled pvc tube subjected to compression loading 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาทดสอบการรับแรงอดัของท่อโพลีไวนิลคลอไรด์เติมด้วยคอนกรีต (CFPT) จากคุณสมบติัการ 

โอบรัดของท่อโพลีไวนิลคลอไรดป์ระกอบดว้ยแรงตรงศูนย ์โดยจะพิจารณาท่ีท่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกประมาณ 

11.4 เซนติเมตร เปรียบเทียบกบัคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 10.8 เซนติเมตร ซ่ึงใชท่้อความยาว

ประมาณ 30 เซนติเมตร จากการศึกษาทดสอบในห้องปฏิบติัการพบวา่ ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์เติมดว้ยคอนกรีต (CFPT) มี

กาํลงัมากกวา่คอนกรีตทรงกระบอกประมาณ 95 % สาํหรับแรงอดัตรงศูนย ์

คาํสําคญั: การทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ, การโอบรัด, ท่อโพลีไวนิลคลอไรดเ์ติมดว้ยคอนกรีต, แรงตรงศูนย ์

Abstract 

In this paper, the confinement behavior of Polyvinyl chloride tube was studied through the intensive experimental 

tests. The compressive forces were applied both axially and concentrically to various specimens of the Concrete-Filled 

Polyvinyl Chloride Tubes (CFPT). The outer diameter and the length of the tubes are approximately 11.4 centimeters and 

30 centimeters, respectively. The test results of the CFPT were compared to ones of the pure concrete specimens, which 

has the approximated diameter of 10.8 centimeters. It was found that the axial strengths of the CFPTs were increased from 

the controlled pure concrete specimens by approximately 95 percent for concentric loading. 

Keywords: Concrete-Filled Folyvinyl Chloride Tube, confinement, experimental test, concentric loading 
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การประมาณค่าปริมาณการใช้นํ้าของอ้อยในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา 

กระเสียว จังหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้เทคโนโลยกีารสํารวจระยะไกล  

Water requirement estimation of Sugarcane in Kraseaw's irrigation project, Suphan Buri Province 

by using remote sensing technology 

กรีตยิา นวลจนัทร์, วรีะเกษตร สวนผกา* 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประมาณค่าปริมาณความต้องการในการใช้นํ้ าของอ้อย (ET) ในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทานโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี สาํหรับเป็นขอ้มูลการวางแผนจดัสรรนํ้ าในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทาน เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมของปริมาณการส่งนํ้ าต่อความตอ้งการในการใชน้ํ้ าท่ีแทจ้ริงของออ้ย โดยนาํเทคโนโลยี

สํารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ในการสํารวจและติดตามค่า Kc เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณแบบ 

นอร์มอลไลซ์ (NDVI) ท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กบัค่า Kc ท่ีอา้งอิงจากกรมชลประทาน นาํมาวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่าย และคาํนวณค่า ET จากการคูณค่าสมัประสิทธ์ิพืช (Kc) ท่ีไดจ้าก NDVI กบัค่าปริมาณการใชน้ํ้ าของ

พืชอา้งอิง (ETo) ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือทาํการเปรียบเทียบค่า Kc ท่ีไดจ้าก NDVI กบัค่า Kc ท่ีอา้งอิงจากกรมชลประทาน 

และเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างของค่า ET พบวา่มีเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้แสดงถึงความ

แม่นยาํในการนาํเทคโนโลยสีาํรวจระยะไกลมาประยกุตใ์ชใ้นการสาํรวจและติดตามปริมาณความตอ้งการในการใชน้ํ้ าของ

ออ้ย 

คาํสําคญั: ค่าสมัประสิทธ์ิพืช, ดชันีพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์, ปริมาณการใชน้ํ้ าของพืชอา้งอิง, Sentinel-2 

Abstract 

This research objective is to estimate water requirement of sugarcane in Kraseaw's irrigation project, Suphan Buri Province. 

And used for managing water resource in project area that will reached the requirement of the project area. By using remote sensing 

technology for observe and monitoring Kc. Moreover, to study a relating between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

from sentinel-2 satellite imagery and referenced Crop Coefficient (Kc) from Royal Irrigation Department by using simple linear 

regression analysis and and ET value calculation through multiplying Crop Coefficient (Kc) derived from NDVI and Reference Crop 

Evapotranspiration (ETo). The result revealed that when comparing the Kc obtained from NDVI with the referenced Kc from the 

Royal Irrigation Department. And comparing the percentage difference of ET, the percentage difference was within the acceptable. 

Demonstrates the accuracy of the application of remote sensing technology in surveying and tracking the water demand of sugarcane. 

Keywords: Crop Factor, Normalized Difference Vegetation Index, Reference Crop Evapotranspiration, Sentinel-2  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบห้ิงสะทอ้นแสงโคง้ต่อปริมาณแสงธรรมชาติในร้านขายยา 

โดยไดท้าํการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบห้ิงสะทอ้นแสงทั้งหมด 8 รูปแบบ เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบค่าความส่องสว่างและ 

ค่าความสมํ่าเสมอของแสง โดยทําการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DIALux 4.13 และกําหนดร้านขายยาท่ีใช้  

เป็นกรณีศึกษาขนาด 4×8 เมตร สูง 3.5 เมตร ช่องเปิดเป็นระบบโครงสร้างผนงักระจกเปิดโล่งหนัไปทางดา้นทิศเหนือ ทิศ

ใต ้ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตกของอาคาร ในสภาพทอ้งฟ้าแบบโปร่ง และมีการใชง้านในหอ้งตั้งแต่ ช่วงเวลา 8.00–18.00 น. 

โดยทดสอบตวัแปรตน้คือรูปแบบห้ิงสะทอ้นแสงแบบโคง้ 8 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ห้ิงแสงภายนอกมุม 0o ภายในมุมลง 30o  

 2) ห้ิงแสงภายนอกมุมลง 30o ภายในมุม 0o 3) ห้ิงแสงภายนอกมุม 0o ภายในมุมข้ึน 30o 4) ห้ิงแสงภายนอกมุมข้ึน 30o  

ภายในมุม 0o 5) ห้ิงแสงภายนอกมุมข้ึน 30o ภายในมุมลง 30o 6) ห้ิงแสงภายนอกมุมลง 30o ภายในมุมข้ึน 30o 7) ห้ิงแสง

ภายนอกมุมลง 30o ภายในมุมลง 30o 8) ห้ิงแสงภายนอกมุมข้ึน30o ภายในมุมข้ึน 30o ผลการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าค่าของ 

การส่องสว่างเฉล่ียทั้ งปีจากรูปแบบเกือบทุกรูปแบบท่ีทาํการทดสอบมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน โดยทิศเหนือ ทิศใต ้และ 

ทิศตะวนัออกรูปแบบห้ิงแสงโคง้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนาํมาใชก้บัร้านขายยาคือห้ิงแสงโคง้ภายนอกมุมข้ึน 30o ภายในมุม 0o  

(รูปแบบท่ี 4) โดยทิศตะวนัตกรูปแบบห้ิงแสงโคง้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนาํมาใชก้บัร้านขายยาคือโคง้ภายนอกมุม 0o ภายใน

มุมข้ึน 30o (รูปแบบท่ี 3) 

คาํสําคญั: ร้านขายยา, แสงธรรมชาติ, ห้ิงสะทอ้นแสงโคง้ 

 

Abstract 
 The purpose of this study is to investigate the effect of characteristic of curve light shelf on amount of daylighting 

in a drug store. There were 8 types of curve light shelf investigated in terms of illuminance levels and uniformity simulated 

by using DIALux 4.13. The simulation was carried out when it was a clear sky condition and opening hour is from  

8.00 a.m.–6.00 p.m. only. The case study in this study was a drug store room with 4 m wide × 8 m long × 3.5 m high. The 

study explored 4 orientations of the room, which are when the room have a wall glazing facing the north, the south, the 

east and the west. Eight options of curve light shelf in a drug store were investigated which are 1)  curve light shelf with 

30 o downward inside cantilever  and  0 o outside cantilever, 2) curve light shelf with 0 o inside cantilever and 30 o downward 

outside cantilever, 3) curve light shelf with 30 o upward inside cantilever and 0 o outside cantilever , 4)  curve light shelf with 

0 o inside cantilever and 30 o upward outside cantilever, 5)  curve light shelf with 30 o downward inside cantilever and 30 o 

upward outside cantilever, 6) curve light shelf with 30 o upward inside cantilever and 30 o downward outside cantilever,  

7)  curve light shelf with 30 o downward inside cantilever and 30 o downward outside cantilever, and 8)  curve light shelf 

with 30 o upward inside cantilever and 30 o upward outside cantilever. The results of yielded the conclusion that most of the 

types of investigated curved light shelf gave illuminance values higher than standard values. The best types of curve light 

shelf using in for the north, the south and the east of the drug store room were option 4 (curve light shelf with 0 o inside 

cantilever and 30 o upward outside cantilever). And, the best option for West of the drug store room is option 3 (curve light 

shelf with 30 o upward inside cantilever and 0 o outside cantilever)     

Keywords: curve light shelf, daylight, drug store 
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การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงและสีของพื้นผิวห้องต่อการตอบสนองทางอารมณ์: กรณีศึกษา 
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บทคัดย่อ 

สีมีอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ ความรู้สึกและอารมณ์ของผูเ้รียน ซ่ึงจะส่งผลให้มีศกัยภาพในการเรียนท่ีดีข้ึนได ้

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงและสีของพ้ืนผิวหอ้งต่อการตอบสนองทางอารมณ์

ในห้องเรียน โดยกรณีศึกษา คือ ห้องประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การศึกษาไดท้าํการ

ทดลองในห้องทดลองมืด ณ ชั้น 6 ของคณะดงักล่าว โดยมีการฉายโปรเจคเตอร์ภาพของหอ้งเรียนในรูปแบบต่างๆ และให้

นิสิตระดบัปริญญาตรีจาํนวน 30 คนทาํการประเมินการตอบสนองทางอารมณ์จากภาพโดยใชแ้บบประเมิน PAD Emotion 

ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมสีของพ้ืนผิวหอ้งนั้นมีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางอารมณ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสี

ของพ้ืนผิวหอ้งท่ีก่อใหเ้กิดการตอบสนองทางอารมณ์สูงท่ีสุด คือ สีโทนเยน็ อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาพบวา่อุณหภูมิสีของ

แสงไม่มีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ของผูเ้รียน และไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสีของพ้ืนผิวหอ้งและอุณหภูมิสีของแสง  

คาํสําคญั: การตอบสนองทางอารมณ์, สีของพ้ืนผิวหอ้ง, หอ้งเรียน, อุณหภูมิสีของแสง 

Abstract 

Color has an influence on thoughts and attitudes, feeling and emotion in classroom, which could influence a better 

learning performance. The aim of this study was to explore the effect of color temperature of light and surface color in a 

classroom on emotional response of student. Prasert room at Faculty of Architecture, Kasetsart University, has used as a 

case study. The study was carried out in a completely dark laboratory room at 6th floor of the Faculty. Different classroom 

images were projected by a projector and thirty bachelor students evaluated their emotional responses using PAD Emotion 

method. The results suggested that, in overall, surface colour of the classroom has a significant influence on student’s 

emotional response. Cooled colour surface of classroom can make the highest emotion response of student. The study 

suggested that colour temperature do not have an effect on student emotional response. And, there was no interaction effect 

between surface classroom color and color temperature of light.  

Keywords: classroom, colour temperature, emotional response, room surface colour  
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Abstract 

The circumstance of health in aging society and problems of the elderly’ s travel in the 
city community in the area of Sirinhorn hospital relates to environment and their health 
deterioration based on a number of different diseases for an old age.  This is the main reason 
that the elderly need to have healthcare services for their better life quality. A number of factors 
such as service system of hospitals, accessibility of hospital, public transportation system, the 
elderly’ s private vehicles, and supporting technology for the elderly’ s travel to hospital have 
potentials affecting abilities to receive health services in the hospital.  Therefore, this research 
was conducted to develop application program on mobile to promote travel of the elderly in 
the city community in having health services in Sirindhorn hospital, Bangkok.  There are two 
aims in the present study, that is, to facilitate the elderly’ s skill in travelling to hospital and to 
evaluate effectiveness and efficiency of the developed application program on mobile in 
supporting the elderly’s travel to hospital.  

The research results of the use of the developed application program among the elderly 
participants for having health services in Sirinhorn hospital can be concluded in two main 
viewpoints: 

1.  The participants’  physical mobilisation including three conditions ( i)  being able to 
walk (ii) using wheelchair, and (iii) being bedridden. 

2. A convenience in sending and receiving information on the application program was 
the significant determinant for the elderly to use the application program. 

Designs and development of the application program on mobile was considered as the 
crucial factor that supported the effective and convenient travel for the elderly. Particularly, an 
analysis of map in information system in maximising convenience, reducing time for travel as 
well as enhancing communication of sending primary health information of the elderly to 
hospital for preparation in terms of space and proper and immediate healthcare services and 
treatments corresponding with an individual elderly’ needs are greatly to be considered. 
Keywords: application program on mobile, development of application program, healthcare 
services for the elderly, the elderly in city community, travel in city community 
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Abstract 

Anidolic Daylighting System (ADS) is well known as a technology to be used for 
transferring daylight entering deeper interior spaces at the same time improving daylight 
uniformity. This paper study seeks to determine models further and developed include six 
different design of the collector shape of the ADS and do the comparison of two transmission 
glazing (30% and 70%) under clear sky conditions, working hours, and south orientation, 
installed on 6 × 5 m, 4 m height of an office room. The results suggested that all collectors 
distributed higher illuminance over the requirement (500 lux) while the uniformity is not 
merely different therefore, the low cost of system installing will be the criteria to determine the 
best option. This means that the fourth model with 100 inclined of half-opened of curved light 
shelf collector is the best option for both glazing transmission 30% and 70%. The present article 
is significant for guiding to determine the best performance of the collector of ADS in order to 
help the designers and architects make a better decision. 
Keywords: Anidolic Daylight System, ADS, daylight, natural light, office building 
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Effect of inclination of multiple curved light shelves on daylighting in university 
classroom 
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Abstract 
In educational space, daylighting has a significant impact on both student and teacher 

visual comfort, work tasks, academic performance, and productivity. Thus, a sufficient level 
of illuminance should be provided, especially in the classroom. A light shelf is known as one 
of the approaches to improve indoor daylight quality and at the same time offer shading. It can 
also redirect a huge amount of the incoming sunlight towards the ceiling, and enhance the light 
distribution uniformity in the occupied space. Therefore, the purpose of this research aims to 
promote natural daylight in the university classroom by investigating the effect of the 
inclination of multiple curved light shelves on daylighting. To do so, different angles of 
external curved light shelves were simulated in a typical university classroom with four 
different orientations to find the best option for each orietation. Results indicated that the 
double external curved light shelves with a 20o angle upper and a 20o angle lower were found 
as the best option in three directions which are north, east, and west. However, the optimum 
option for the south was the external curved light shelves with a 40o angle upper and a 20o 
angle lower.  
Keywords: Curved light shelves, Daylighting, Illuminance, Inclination, University classroom, 
Uniformity 
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การช้ีบ่งอนัตรายกระบวนการและการปฏิบัติงานของระบบบําบัดก๊าซคลอรีนด้วยโซเดียมคาร์บอเนตโดย

การประยุกต์ใช้เทคนิค 4M1E และ FMEA 

Hazard and operability study (HAZOP) of chlorine gas absorption system with sodium carbonate 

solution by applying 4M1E and FMEA techniques 
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บทคัดย่อ 

การบาํบดัก๊าซคลอรีนดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในกระบวนการผลิตนํ้ าประปา แต่มี

ความเป็นอนัตรายในเร่ืองของการจดัการ อีกแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจคือการใชโ้ซเดียมคาร์บอเนต เน่ืองจากมีความเป็นพิษ

ตํ่าและจัดเก็บได้ง่าย  แต่การประเมินความปลอดภยัยงัมีการศึกษาไม่มากนัก ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงนําเสนอแนวทางการ

วิเคราะห์ช้ีบ่งอนัตรายของกระบวนการและการปฏิบติังานของระบบดงักล่าว ดว้ยการประยุกต์ใชก้รอบแนวคิด 4M 1E 

ร่วมกบั FMEA ซ่ึงมีขอ้ดีในการช่วยวิเคราะห์แหล่งของปัญหา สาเหตุของอนัตรายไดค้รอบคลุมในดา้นบุคคล เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ วิธีการ และส่ิงแวดลอ้ม โดยนาํมาประยกุตใ์นกรณีศึกษาของระบบบาํบดัก๊าซคลอรีนดว้ยโซเดียมคาร์บอเนตของ

กระบวนการผลิตนํ้ าประปาในโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับเทคนิค HAZOP พบว่า  

ใหมุ้มมองในการช้ีบ่งอนัตรายเชิงลึกมากกวา่วเิคราะห์จากแผนผงัแสดงระบบท่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์วดัคุมต่างๆ  

คาํสําคญั: การช้ีบ่งอนัตราย, ระบบบาํบดัก๊าซคลอรีนดว้ยโซเดียมคาร์บอเนต, 4M1E, FMEA 

 

Abstract 

 A Chlorine gas absorption system by sodium hydroxide is used extensively in water treatment but handling and 

managing are a concern. However, Sodium Carbonate has been successfully used because of its low toxicity but few studies 

on risk assessment. Therefore, this paper presents a method for analyzing the process and hazards, using the 4M1E analysis 

framework and FMEA which are useful tools for analyzing the source of the problem, causes of hazards are covered in 

Man, Machine, Material, Method, and Environment. The proposed techniques were applied for analyzing a case study of a 

chlorine gas treatment with sodium carbonate in a tapioca starch plant. The results of the study compared with the HAZOP, 

and it was found that the proposed method provides a more in-depth view of hazards identification than analysis from the 

piping and instrumentation diagram of the process. 

Keywords: Chlorine gas absorption system by sodium carbonate, FMEA, HAZOP, 4M1E 
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การปรับปรุงกระบวนการการประกอบแผ่นวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ชนิดแผ่นบาง ด้วยวธีิซิกซ์ ซิกม่า 

Print circuit board assemble (PCBA) improvement (flexible board type) by using six sigma 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแผ่นบาง ดว้ยวิธี

ซิกซ์ ซิกม่า โดยตอ้งลดจาํนวนของงานเสียท่ีเกิดจากการผลิตจาก 3,528 parts per million (PPM) จนกระทัง่มีจาํนวนของเสีย

ตํ่ากวา่ 500 PPM ตวัแปรศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ไดแ้ก่ คุณภาพของแผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดแผน่บาง คุณภาพของ

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (ตวัตา้นทาน, ตวัเก็บประจุ) คุณภาพของสารบดักรี อุณหภูมิท่ีใชส้าํหรับการหลอมละลายสารบดักรี 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต มาตรฐานการทาํงานท่ีถูกตอ้ง และการตั้งค่าของเคร่ืองจกัร จากการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิด

งานเสียในการผลิต เกิดจากคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตวัตา้นทาน) ท่ีมีพ้ืนผิวท่ีถูกกดักร่อน และการตั้งค่าของ

เคร่ืองจกัรท่ีทาํให้คุณภาพของสารบดักรีตํ่าลง รวมทั้งการทาํงานของผูป้ฏิบติังานยงัไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการทาํงานท่ี

กาํหนดไว ้ทาํให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เช่ือมต่อกันอย่างไม่สมบรูณ์  ดังนั้นหลงัจากการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตดว้ยวธีิซิกซ์ ซิกม่า ทาํใหจ้าํนวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตลดลงเหลือ 400 PPM   

คาํสําคญั: ซิกซ์ ซิกม่า, แผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดแผน่บาง, สารบดักรีม, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

Abstract 

 This study aims at improving performance of printed circuit board assembly (PCBA) manufacturing process using 

Six Sigma approach to reduce product defects from 3,528 parts per million (PPM) to be less than 500 PPM. There are 

several studied variables such as quality of PCB, quality of electronic device (Resistor−Capacitor), quality of solder paste, 

oven temperature for heating solder paste, PCBA equipment, standardize work and machine setup. After implementing Six 

Sigma’s root cause analysis, most important factors affecting the product quality are corroded surface mount resistor for 

use in the electronic device and machine setting error leading to poor PCB solder ability. The soldering problem can cause 

a lifted pad defect resulting a short-circuit. When the insufficient solder is used on the pads and they exposed to an excessive 

force, the pad may become lifted off the board causing damaging the entire circuit board. The PCBA quality improvement 

using Six Sigma achieves the reduction of defects to 400 PPM   

Keywords: electronic device, print circuit board (flexible type), six sigma, solder paste 
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การจําลองการทาํความเยน็ของเทอร์โมอเิลก็ทริกคูลเลอร์ (TEC) โดยใช้เทคนิคพลัล์กระแสไฟฟ้า

แบบต่อเน่ือง 

Simulation cooling of a thermoelectric coolers (TEC) by pulse current continuous technique 

ณพล ศรีเกษมสุนทร, กนัต์พจน์ วงศ์หนองเตย, ทวเีดช ศิริธนาพพิฒัน์*  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเสนอการจําลองการทํางานของเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ (TEC) หรือแผ่นเพลเทียร์ สําหรับ

กระบวนการ PCR หรือ ปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเลส ซ่ึงเป็นเทคนิคการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนและลดลงอยา่งรวดเร็ว

ตามอุณหภูมิท่ีกาํหนด ซ่ึงจากการศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ากระบวนการให้ความร้อน (Heating) นั้นใชเ้วลา 

ไม่นานในการไปยงัอุณหภูมิท่ีตอ้งการ แต่ในส่วนการทาํความเยน็ (Cooling) นั้นใชเ้วลานานมากกวา่ ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี

จึงศึกษาในส่วนเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํความเยน็ โดยจาํลองในกระบวนการ Annealing ของเทคนิค PCR ซ่ึงตอ้งลด

อุณหภูมิจาก 90 องศาไปยงั 55 องศา โดยตัวแปรในการจําลองคือกระแสไฟฟ้าท่ีป้อนให้ TEC โดยใช้เทคนิคพลัล์

แบบต่อเน่ือง โดยจาํลองจากค่า วฏัจกัรการทาํงาน (Duty cycle)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน (COP) สูงสุดในการทาํ

ความเยน็ของระบบ โดยใชซ้อฟตแ์วร์ Solidworks   

คาํสําคญั: เทอร์โมอิเลก็ทริกคูลเลอร์, ปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมเลส, ประสิทธิภาพการทาํงาน, เพลเทียร์, วฏัจกัรการทาํงาน  

Abstract 

This paper presenting, the simulation of Thermoelectric cooler or Peltier operation for PCR process which is 

DNA amplifier technique. PCR technique allows fast heating and rapid cooling in the PCR temperature profile. From 

literature review found heating process use short time for increase temperature reach to required temperature. But in cooling 

process, Operation time is longer than heating process. Thus, this study concentrates to enhance TEC Cooling process by 

simulate in Annealing process of PCR technique which reduce temperature from 90ºC to 55ºC. Pulse current continuous 

technique is using in this study to simulate from Duty cycle value for increase most coefficient of performance (COP) in 

cooling system by using Solidworks software. 

Keywords: COP, Peltier, Polymerase chain reaction, TEC, Thermoelectric Coolers  
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สมบัติการลดทอนรังสีแกมมา สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของวสัดุเชิงประกอบพอลไิวนิลคลอไรด์
ผสมผงไม้ร่วมกบับิสมัสคลอไรด์ 
Gamma attenuation, mechanical and physical properties of poly(vinyl chloride)/wood 
powder/bismuth chloride composites 
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* Corresponding author. E-mail address: jariyaporn.ra@mail.kmutt.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีศึกษาสมบัติการลดทอนรังสีแกมมา สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของวสัดุเชิงประกอบ 

พอลิไวนิล คลอไรดผ์สมผงไม ้(WPVC) โดยทาํการดดัแปรผงไมด้ว้ยโซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละกรดซิตริกร่วมกบัสารตวัเติม

ป้องกนัรังสีแกมมาชนิดบิสมทัคลอไรด์ (BiCl3) ท่ีอตัราส่วน BiCl3 กบัผงไม ้ท่ี 0/100, 30/70 และ 50/50 %wt. ตามลาํดับ 

และนําผงไมท่ี้มี BiCl3 ในอตัราส่วนต่างๆ เติมในวสัดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ อตัราส่วน 50:50 %wt. ผลการ 

ดดัแปรผงไมร่้วมกบั BiCl3 พบวา่ผงไมมี้สัมประสิทธ์ิการลดทอนรังสีเชิงมวล (µm) เพ่ิมข้ึนตามปริมาณ BiCl3 และเม่ือเติม

ผงไมท่ี้ผ่านการดดัแปรในวสัดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ พบว่า WPVC มีสมบติัการลดทอนรังสีแกมมา ค่าความ

หนาแน่นและความแข็งท่ีผิวเพ่ิมข้ึน แต่มีความตา้นทานต่อแรงกระแทกลดลง ในขณะท่ีความตา้นทานต่อแรงดดัโคง้

เปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงงานวจิยัน้ีสามารถประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑ ์WPVC ท่ีสามารถลดทอนความเขม้ของรังสีแกมมา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชใ้นหอ้งปฏิบติัการดา้นรังสีได ้

คาํสําคญั: รังสี, วสัดุเชิงประกอบ, สมบติัการลดทอนรังสีแกมมา, สมบติัเชิงกล 

 

Abstract 
This work aimed to investigate gamma attenuation, mechanical, and physical properties of wood/ poly(vinyl 

chloride) (WPVC), of which the wood powder was modified using sodium hydroxide, citric acid and a gamma protective 

filler, namely bismuth chloride (BiCl3), with ratios of BiCl3/wood powder (%wt.) varied at 0/100, 30/70 and 50/50, 

respectively. The modified wood and PVC ratio used was fixed at 50:50 %wt. The results indicated that the modified wood 

powder with the addition of BiCl3 exhibited higher mass attenuation coefficients (µm) than neat wood powder, with the µm 

values increased with increasing BiCl3 contents. Furthermore, the addition of the modified wood powder in poly(vinyl 

chloride) resulted in increases of gamma shielding abilities, densities, and surface hardness but oppositely led to a decrease 

in impact strength of the composites. The results also revealed that there was no significant change in flexural strengths 

after the addition of modified wood powder. The overall outputs of this work indicated the high gamma attenuation abilities 

of the developed composites that could be utilized as gamma-shielding materials in radiology. 

Keywords: gamma attenuation, materials composites, mechanical properties, radiation 
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ประสิทธิภาพการยบัยั้งแบคทเีรีย และสมบัติเชิงกล ของพอลเิอทลินีรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง          
ผสมสารยบัยั้งแบคทีเรียร่วมระหว่างนาโนซิงค์ออกไซด์กบัสารเอชพคีิวเอม็ 
Antibacterial performance and mechanical properties of recycled high density polyethylene 
containing co-antibacterial agent between nano-ZnO and HPQM 

เพิม่พล เสียงดงัa,*, รัฐโรจน์ อคัรธนกลุกติติ์b, เอกชัย วมิลมาลาa, ธีระศักดิ์ หมากผนิa , ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัตสิมภพa 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีศึกษาประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรีย และสมบติัเชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง 

(rHDPE) ท่ีผสมสารยบัย ั้งแบคทีเรียร่วมระหว่างนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) กับเอชพีคิวเอ็ม (2-hydroxypropyl-3-

piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate; HPQM) ปริมาณ 0–8 pph โดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดูดซับ  

นาโนซิงคอ์อกไซด์กบัสารเอชพีคิวเอม็ ทดสอบประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus ดว้ยเทคนิคการวดั

รัศมียบัย ั้งแบคทีเรีย และเทคนิค JIS Z2801 ทดสอบสมบติัเชิงกลตามมาตรฐาน ASTM D638 ผลการศึกษาพบวา่ การเติม  

นาโนซิงคอ์อกไซด ์0.03 กรัม ในสารละลายเอชพีคิวเอม็ 30 มิลลิลิตร ค่า pH 9.0 กวนเป็นเวลา 60 นาที ใหป้ระสิทธิภาพการ

ดูดซบัสูงสุดร้อยละ 65.80 การเติมสารยบัย ั้งแบคทีเรียร่วมท่ีอตัราส่วน 6 pph สามารถยบัย ั้งแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus 

ไดท้ั้ ง 2 ชนิด สมบติัมอดุลสัแรงดึงและการตา้นทานแรงดึง มีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการเติมสารยบัย ั้งแบคทีเรียร่วมกัน 

ในขณะท่ีค่าการยดืตวั ณ จุดขาดมีค่าลดลง  

คาํสําคญั: นาโนซิงคอ์อกไซด,์ ประสิทธิภาพการยบัย ั้งแบคทีเรีย, พลาสติกรีไซเคิล, สารเอชพีคิวเอ็ม 

Abstract 
This work aimed to investigate the antibacterial performance and mechanical properties of recycled high density 

polyethylene (rHDPE) containing co-antibacterial agent between nano-ZnO and 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline 

carboxylic acid methacrylate (HPQM) content at 0-8 pph. The antibacterial performance against E. coli and S. aureus, with 

JIS Z2 8 0 1  technique and mechanical properties with ASTM D638 of rHDPE containing co-antibacterial agents were 

investigated. The results found that the addition of 0.03 g nano-ZnO mixed with 30 mL of solution HPQM, stirred at pH 

9.0 for 60 minute, provided high absorption efficiency up to 65.80 %. According to the antibacterial performance against 

both of E. coli and S. aureus, the recommended dosage of the co-antibacterial agent was 6 pph. The addition of co-

antibacterial agent in rHDPE was found to increase the tensile modulus and tensile strength properties, but decrease the 

elongation at break of rHDPE.   

Keywords: antibacterial performance, HPQM, nano-ZnO, plastic recycled, 
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การคืนสภาพแคลเซียมคาร์บอเนตจากเศษพรมเหลือทิง้และการแปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
Recovery of CaCO3 from carpet waste and its conversion into CaO and Ca(OH)2 
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บทคัดย่อ  
 แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นท่ีนิยมนาํมาใชเ้ป็นสารเติมแต่งเพ่ือปรับปรุงสมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ให้มี

ความแข็งแรง และยงัช่วยลดตน้ทุนในการผลิต ดงันั้นพอลิเมอร์เหลือท้ิงจาํนวนมากในปัจจุบนัท่ีถูกฝังกลบหรือเผาเพ่ือ

กาํจัดนั้น จึงมีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่เป็นปริมาณมาก ดังนั้นการคืนสภาพแคลเซียมคาร์บอเนตจากขยะ 

พอลิเมอร์จึงเป็นการใช้วสัดุอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยน้ีสนใจศึกษาการคืนสภาพของแคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO3) จากเศษพรมเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และการแปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และ

แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) ดว้ยกระบวนการทางความร้อน ท่ีอุณหภูมิ 500 ถึง 900 องศาเซลเซียส ภายใตบ้รรยากาศ

ปกติและบรรยากาศอาร์กอน โดยการเผาเศษพรมเหลือท้ิงภายใตบ้รรยากาศปกติท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 600 องศาเซลเซียส พบวา่

ได้แคลเซียมคาร์บอเนตท่ีมีเฟสเป็นแคลไซต์ (Calcite) และเร่ิมเปล่ียนเฟสเป็นแคลเซียมออกไซด์ท่ีอุณหภูมิ 700 องศา

เซลเซียส และกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์โดยสมบูรณ์ท่ีอุณหภุมิ 900 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีการเผาภายใตบ้รรยากาศ

อาร์กอนนั้น พบวา่ไดท่ี้อุณหภูมิ 500 และ 600 องศาเซลเซียส ไดเ้ป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเฟสแคลไซตเ์ช่นเดียวกนั แต่เม่ือ

อุณหภูมิเพ่ิมเป็น 700 องศาเซลเซียส เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เฟสพอร์ตแลนไดต ์(Portlandite) และ

ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงของเฟสท่ีอุณหภูมิ 800 และ 900 องศาเซลเซียส ซ่ึงแสดงว่าการเผาภายใตส้ภาวะอาร์กอนหรือ

ปราศจากออกซิเจนนั้น จะช่วยยบัย ั้งการเกิดแคลเซียมออกไซด ์แต่ทาํให้เกิดเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซดแ์ทน นอกจากน้ียงั

พบคาร์บอนซ่ึงเกิดจากการคาร์บอไนเซชันของพอลิมเอร์อีกด้วย แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมไฮดอรกไซด์ และ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีสังเคราะห์ได้จากเศษพรมในงานวิจยัน้ี สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง เช่น 

สารเติมแต่ง ส่วนผสมในซีเมนต ์หรือ สารตั้งตน้ในการเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทต ์เป็นตน้ 

คาํสําคญั: การคืนสภาพ, แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมออกไซด,์ แคลเซียมไฮดรอกไซด,์ เศษพรมเหลือท้ิง 

 

Abstract  
 Calcium carbonate (CaCO3) is known as ceramic fillers added to polymers to improve their mechanical properties 

and reduce cost. Therefore, it would be worth if we can extract and recover CaCO3 from waste polymer for further 

utilization. In this work, we studied the recovery of CaCO3 from waste carpet and its conversion into calcium oxide (CaO) 

and calcium hydroxide (Ca(OH)2). Waste carpets obtained from the carpet industry were thermally treated at 500–900ºC 

under air and argon atmosphere. Under air atmosphere, the CaCO3 was obtained at a temperature lower than 600ºC. The 

calcium oxide (CaO) phase began to be observed at 700ºC and completely formed at 900ºC. In contrast, under argon 

atmosphere, the mixture of CaCO3 and carbon was investigated at 500 and 600 ºC. At a temperature of 700ºC, CaCO3 

turned into Ca(OH)2 phase, and no phase change was noticed at 800 and 900ºC. The formation of Ca(OH)2 was due to the 

reaction between CaCO3 and H2 or CH4 gases produced from the polymer during pyrolysis. By selecting a suitable 

temperature and atmosphere, CaCO3, CaO, and Ca(OH)2 can be obtained from waste carpet for various applications, such 

as filler, adsorbent, and catalyst support. 

Keywords: calcium carbonate, calcium oxide, calcium hydroxide, waste carpet, recovery 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาผลการประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร์ของผูป้ฏิบติังานจาํนวน 1 คนในงานยกคว ํ่าเคร่ือง

ดบัเพลิงแบบยกห้ิวชนิดผงเคมีแหง้เพ่ือตรวจเช็คคุณภาพผงเคมีภายในถงั นํ้ าหนกัสูงสุดของการยก 9.8 กก. จาํนวน 441 ถงั 

การประเมินคร้ังน้ีใชแ้บบประเมินของ REBA และ NIOSH ประเมินควบคู่กนั ผลท่ีไดค้ะแนน REBA =10 และ LI = 1.16 

ทาํให้ทราบวา่งานน้ีมีปัญหาดา้นการยศาสตร์ ทาํการวิเคราะห์ผลเพ่ือทาํการลดความเส่ียง โดยจดัทาํเคร่ืองมือช่วยยกและ

เทียบผลหลงัการปรับปรุง คะแนน REBA = 3 และ LI  = 0.60 งานน้ีมีความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและทาํใหป้ระสิทธิภาพ

การทาํงานดีข้ึน 

คาํสําคญั: การยศาสตร์, NIOSH, REBA  

Abstract 

This research studied the results of an ergonomics risk assessment of 1 operator in lifting, shaking the portable 

fire extinguishers, dry chemical type. For check the quality of the chemical powder inside. The maximum lifting weight is 

9.8 kg. total 441 tanks. By using the assessment tooling of REBA and NIOSH. The result is REBA = 10 and LI = 1.16 to 

understand that this work has an ergonomic problem. Analyze results for work risk reduction by make a tooling to help and 

then do compare the results after improvement, REBA score = 3 and LI = 0.60. This work has safety for operator and thus 

the work efficiency get better. 

Keywords: ergonomics, NIOSH, REBA  
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Design and improvement of workstation to reduce ergonomics problem in aluminium can lid 
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บดคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีคือการออกแบบเคร่ืองมือและปรับปรุงสถานีงาน เพ่ือลดปัญหาการยศาสตร์ในกระบวนการผลิตฝา

กระป๋องอะลูมิเนียม ซ่ึงจากการวเิคราะห์สถิติการใชบ้ริการหอ้งพยาบาลพบวา่อตัราการใชบ้ริการของแผนกผลิตฝากระป๋อง

อะลูมิเนียม ดว้ยอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือสูงท่ีสุด ซ่ึงยืนยนัดว้ยแบบสอบถามความเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือจากพนักงาน

จาํนวน 36 คน ระบุว่ามีอาการปวดเม่ือยส่วนบริเวณหลงัส่วนล่าง ถึงร้อยละ 80.55 ซ่ึงยืนยนัดว้ยการประเมินความเส่ียง

ทางการยศาสตร์ REBA ไดค้ะแนนสูงถึง 10 เป็นระดบัความเส่ียงสูง ท่ีงานน้ีตอ้งไดป้รับปรุงทนัทีเพราะไม่เช่นนั้นจะทาํให้

เกิดการบาดเจ็บกลา้มเน้ือของพนักงานได้ โดยผูว้ิจัยได้ใช้ผลการประเมิน REBA ในการออกแบบและปรับรุงสถานี 

รายละเอียดในการประเมิน REBA ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปัญหาจากบริเวณหลงัส่วนล่างอนัเกิดจากท่าทางการทาํงานท่ีผิดธรรมชาติ 

สุดทา้ยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือ X-Lift ท่ีสามารถปรับระดบัความสูงข้ึนลงได ้ติดตั้งพร้อมทั้งการปรับตาํแหน่งการวาง

พาเลทท่ีช่วยลดมุมของการหมุน / เอ้ียวตวัขณะปฏิบติังานใหเ้หมาะสม ซ่ึงผลจากการใชอุ้ปกรณ์ช่วยและปรับปรุงสถานีน้ี

สามารถลดคะแนนความเส่ียงจากการประเมิน REBA จาก 10 คะแนนลดเหลือ 4 คะแนนซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง และ

ยืนยนัดว้ยแบบสอบถามพนกังานหลงัการออกแบบปรับปรุงท่ีช้ีใหเ้ห็นงานวิจยัน้ีสามารถลดปัญหาการยศาสตร์ในขั้นตอน

การผลิตฝากระป๋องอะลูมิเนียม โดยช่วยใหล้ดอาการปวดเม่ือกลา้มของพนกังานเป็นอยา่งชดัเจน 

คาํสําคญั: การผลิตฝากระป๋องอะลูมิเนียม, การยศาสตร์,  REBA 

 

Abstract 
 The objectives of this research are designed for improvement workstation that can reduce ergonomics problem in 

aluminium clan lid process. The statistical analysis of first aid room services showed that the service usage rate of the 

aluminum can lid manufacturing department is the highest in muscle aches, which was confirmed by a questionnaire for 

muscle fatigue from 36 employees given that 80.55% of pain in the lower back was identified and confirmed by an 

ergonomic risk assessment, REBA scored a high of 10. Is a high level of risk. At this work it must be improved immediately, 

because otherwise it will injure the employees' muscle. The researcher used the REBA assessment results in the station 

design to reduce the lower back pain caused by abnormal posture. Finally, the researcher has designed an X-Lift tool that 

can adjust the height up and down. Also rearrangement of pallets to minimize body angle during operation.  As a result, 

the use of assistant device and improvement of workstation can decrease risk assessment REBA scored from 10 to 4 as a 

medium risk. The questionnaire confirms that the designed could help in improving and reducing ergonomics problem in 

aluminum can lid process. This will also reduce muscle pain of employees. 

Keywords: aluminium can lid process, ergonomics, rapid entire body assessment (REBA) 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงตาํแหน่งและผงัการวางของช้ินส่วนในคลงัสินคา้ การปรับปรุงน้ีประยกุตใ์ช้

เทคนิค Association rule ใน Data Mining เพ่ือลดระยะทางการหยิบช้ินส่วน บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองพิมพ์

อิงคเ์จ็ทท่ีมีมากกวา่ 17 รุ่น ตาํแหน่งการวางช้ินส่วนในคลงัสินคา้เป็นตาํแหน่งท่ีไม่เหมาะสมและไม่คาํนึงถึงความถ่ีในการ

หยบิช้ินส่วน ดว้ยเหตุน้ีระยะทางและเวลาจึงสูงสาํหรับกระบวนการหยบิ งานวจิยัน้ีประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Association Rule ใน 

Data Mining เพ่ือคน้หาความสัมพนัธ์ของช้ินส่วนท่ีมกัใชร่้วมกนั จากนั้นจดัตาํแหน่งและผงัการวางใหม่เพ่ือให้ช้ินส่วนท่ี

สัมพนัธ์กนัอยูใ่กลก้นั ผลการวิจยัแสดงความขอ้มูลความแตกต่างก่อนและหลงัการจดัเรียงตาํแหน่งและผงัการวางช้ินส่วน

ใหม่ดงัน้ี ระยะห่างในการหยิบสินคา้ลดลงจาก 2,176,266 เมตร เป็น 1,316,109 เมตร รวมระยะทางลดลง 860,157 เมตร  

คิดเป็น 39.5% 

คาํสําคญั: กฏความสมัพนัธ์, การหยบิสินคา้ในคลงัสินคา้, เหมืองขอ้มูล 

 

Abstract 

 This research aims to improve location and layout of parts in the warehouse. This improvement applies the 

Association Rule technique in the Data Mining to reduce travel distance to pick up the parts. The company in this case 

study that produces inkjet printers with more than 17 different models. The parts locations in warehouse are inappropriately 

place regardless of the frequency of picking up the parts. This is the reason why traveling distance and time are high for 

parts picking operation. The research applies the Association Rule technique in the Data Mining to find the relation of parts 

that are frequently use together. Then rearrange the location and layout to be closer. The result show the differece before 

and after data of rearrangement of the parts locations and layout. The distance to pick up the parts decrease from 2,176,266 

meters. to 1,316,109 meters. Total distance decrease  860,157 meters about 39.5% 

Keywords: Association rule, Data Mining, picking operation 
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บทคัดย่อ 
 เน่ืองดว้ยปัจจุบนัอลูมิเนียมเป็นโลหะท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย มีคุณสมบติัเด่นหลายประการจึงถูกนาํมาใชง้านทั้ง

ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการหลอมอลูมิเนียมนั้นทาํให้เกิดเป็นขยะตามมา ดงันั้น

งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นการศึกษาการนําตะกรันอลูมิเนียมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียมมาผสมกับแอสฟัลต์คอนกรีต โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบคุณสมบติัเชิงกลของแอสฟัลตค์อนกรีตท่ีไม่ไดผ้สมวสัดุผสมแทรกกบัแอสฟัลตค์อนกรีตผสม

ด้วยตะกรันอลูมิเนียมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียมในอตัราส่วน 2.5%, 5%, 10% และ 20% โดยนํ้ าหนักวสัดุมวลรวม และ 

ยางแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์นาํมาใชเ้ป็นเกรด AC 60/70 สาํหรับการทดสอบในงานวจิยัน้ี ประกอบไปดว้ย การทดสอบมาร์แชลล์

และการทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึงทางออ้ม เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของค่าเสถียรภาพ ค่าการไหล และค่ากาํลงัรับแรงดึง

ทางออ้ม ผลของการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของคุณสมบติัเชิงกลในแต่ละอตัราส่วนผสมของตะกรันอลูมิเนียม

และผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียม และพบวา่ตะกรันอลูมิเนียมและผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียมส่งผลต่อการเพ่ิมความแขง็แรงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนค่าความตา้นทานแรงดึงทางออ้มเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

คาํสําคญั: ค่าเสถียรภาพ, ตะกรันอลูมิเนียม, ผงฝุ่ นขาวอลูมิเนียม, แอสฟัลตค์อนกรีต 

 

Abstract 
 In the present aluminum is a widely used material which has several outstanding properties. It is used in both the 

household and industrial sectors. However, the aluminium melting process generates a waste called aluminium dross. 

The objective of this study is to investigate the use of aluminium dross and aluminium white powder sludge as an asphalt 

concrete modifier. The study aimed to compare the physical properties of base asphalt binders AC60/70 and modified 

asphalt binders with different percentage of aluminium dross and aluminium white powder sludge 2.5%, 5%, 10% and 20% 

by weight of aggregates. The conventional tests were conducted including Marshall Stability Test and Indirect Tensile Test 

(IDT) to determine the physical properties of asphalt binders modified by aluminium dross and aluminium white powder 

sludge. The performance of the asphaltic concrete specimens was then evaluated in terms of its Stability, Flow and Indirect 

Tensile Strength. The results demonstrated that the various amounts of aluminium dross and aluminium white powder 

sludge affect the physical properties of asphalt binders and the addition of aluminium dross and aluminium white powder 

sludge improved the stability significantly and slightly increased the indirect tensile strength of asphalt binders. 

Keywords: aluminium dross, aluminium white powder sludge, asphalt concrete, stability 
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Improving properties of soil cement by replacing cement with para rubber wood ash for highway 
materials 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการใช้เถ้าไม้ยางพาราผสมกับดินซีเมนต์ โดยเถ้าไมย้างพาราเป็นวสัดุเหลือท้ิงจาก

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงทาํใหป้ริมาณเถา้ไมย้างพารามีมากข้ึน แต่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย ส่งผลใหเ้กิด

ปัญหาในการจดัเก็บรวมถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา วจิยัน้ีไดศึ้กษาถึงปริมาณและอตัราส่วนเถา้ไมย้างพาราต่อปูนซีเมนตท่ี์

เหมาะสม เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพดินซีเมนต ์ซ่ึงนาํมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานรองพ้ืนทางดินซีเมนต ์และมาตรฐาน

พ้ืนทางดินซีเมนตข์องกรมทางหลวง โดยทาํการทดสอบคุณสมบติัทางวิศวกรรมของดินเพ่ือจาํแนกลกัษณะ การทดสอบ

ความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน และบ่มท่ีระยะเวลา 1, 7 และ 28 วนั ก่อนนาํไปทดสอบหาค่ากาํลงัอดัแกนเดียว ผลของ

การศึกษาพบว่าเถา้ไมย้างพาราสามารถใชเ้ป็นวสัดุทางเลือกในการผสมดินซีเมนต์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพ้ืนทางดิน

ซีเมนต ์และมาตรฐานพ้ืนทางดินซีเมนตข์องกรมทางหลวง สามารถนาํมาใชเ้ป็นวสัดุวศิวกรรมงานทางได ้

คาํสําคญั: กาํลงัอดัแกนเดียว, ดินซีเมนต,์ เถา้ไมย้างพารา 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the potential use of Para rubber wood ash for producing the soil-

cement composite. Recently, a large amount of Para rubber wood ash, waste material generated by electricity generation, 

has increased but rarely been utilized, making it difficult to manage and prone to environmental problems. This study, 

therefore, investigated proper amounts and proportions of Para rubber wood ash that could be used to produce as well as 

improve the cement composite whose properties were compared with those of the standard of soil-cement subbase and the 

standard of soil-cement base of the Department of Highways. To study the properties, the engineering properties of soil 

were tested to characterize soil. The modified compaction test was performed and curing methods taking 1 day, 7 days, and 

28 days respectively were adopted. Finally, the unconfined compression test was performed. The experimental results 

present Para rubber wood ash’s potentiality to produce the cement composite or pavement engineering materials that meets 

the standard of soil-cement base of the Department of Highways. 

Keywords: para rubber wood ash, soil-cement, unconfined compressive strength 
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A study of the waste plastic to improve soil-cement engineering properties 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทาํการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ด้วยการใช ้

เศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เน่ืองดว้ยถนนเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีใชง้านอย่างแพร่หลาย ประกอบกบั

ปัญหาขยะพลาสติกท่ีส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง โดยผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการศึกษาการทดสอบ

คุณสมบติัดชันีเบ้ืองตน้ของดินตวัอยา่ง จากนั้นทาํการทดสอบหากาํลงัรับนํ้ าหนกัของดินซีเมนตท่ี์อตัราส่วนซีเมนตร้์อยละ 

5 โดยนํ้ าหนกั ผสมกบัพลาสติกท่ีขนาดต่างกนั 2 ขนาด ท่ี 100 และ 200 มม.2 โดยทาํการทดสอบการร่อนผา่นตะแกรง การ

หาค่าขีดจาํกดัแอตเตอร์เบอร์ก การทดสอบการบดอดัดิน และการทดสอบกาํลงัอดัแกนเดียว จากผลการศึกษาทาํให้ทราบ

คุณสมบติัทางวศิวกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือใชเ้ศษพลาสติกขนาดและอตัราส่วนต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบติัของดิน เพ่ือ

ประยกุตใ์ชส้าํหรับการก่อสร้างทาง 

คาํสําคญั: การปรับปรุงดิน, ดินซีเมนต,์ วสัดุทาง, เศษพลาสติก 

 

Abstract 
 This paper aims to study the improvement of soil-cement engineering properties mixed with Polyethylene 

Terephthalate waste plastic (PET),  which is currently in use by road. Combined with the waste plastic is a problem affecting 

the environment. The researchers studied the index properties of soil sample and the bearing capacity of soil mixed with 

cement soil by 5% by weight, mixing the plastic mixture at 2 different sizes of waste plastic were prepared in 100 and 200 

mm.2 by determining Sieve Analysis, Atterberg Limit, Compaction Test and Unconfined Compressive Stress. From which 

the test showed that improving engineering properties when utilizing waste plastic using the waste plastic mixture size and 

ratio differently for improve soil properties. Apply to highway constructions.   

Keywords: highway material, soil-cement, soil improvement, waste plastic 
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คุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความคงทนของดินซีเมนต์เสริมเส้นใยขยะพลาสติกเพ่ือใช้เป็นวัสดุงานทาง 
Strength and durability of soil-cement reinforced with plastic waste fiber for road construction materials 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัการปรับปรุงคุณภาพวสัดุในงานทางนิยมใชซี้เมนต ์แต่การใชซี้เมนตส่์งผลใหว้สัดุเกิดการแตกร้าวและทาํ

ให้วสัดุมีพฤติกรรมแบบเปราะอาจส่งผลต่อความคงทน การนาํวสัดุยืดหยุน่จาํพวกเส้นใยมาผสมเป็นการลดความเปราะ

ให้กับวสัดุรูปแบบหน่ึง โดยงานวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาการนําเส้นใยท่ีได้จากหลอดพลาสติกท่ีผลิตจากเม็ดพลาสติก 

โพลีโพรพีลีนขนาดความยาว 10 mm, 20 mm และ 30 mm ผสมกับดินลูกรังในอตัราส่วนเส้นใย 0%, 0.25%, 0.5% และ 

1.0% และซีเมนต์ 4% โดยนํ้ าหนกัดิน จากนั้นนาํไปบดอดัดว้ยวิธีสูงกวา่มาตรฐานและบ่มเป็นระยะเวลา 7 วนัก่อนนาํไป

ทดสอบ Unconfined Compression Test, Splitting Tensile Strength Test, Los Angeles Abrasion Test และ Slake Durability 

Test เพ่ือศึกษาคุณสมบติัดา้นความแข็งแรงและความคงทนของดินซีเมนต์เสริมเส้นใย ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างของคุณสมบติัทางวิศวกรรมในแต่ละอตัราส่วนผสมของเส้นใย และพบวา่เส้นใยส่งผลต่อการเพ่ิมกาํลงัรับ

แรงอดัอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนกาํลงัรับแรงดึงและคุณสมบติัดา้นความคงทนเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

คาํสําคญั: ความแขง็แรง, ความคงทน, ดินซีเมนต,์ เสน้ใยขยะพลาสติก 

Abstract 
Nowadays cement has been widely used in soil stabilization but the drawbacks of cement make soil become 

shrinkage and brittleness that affect the durability of soil. The application of fiber materials can reduce the brittleness of 

composite materials. This study aimed to investigate the effects of plastic waste fiber “Polypropylene” obtained from plastic 

straw production on properties of soil-cement. In the study, the plastic waste fibers were prepared in 10 mm, 20 mm and 

30 mm length and mixed with lateritic soil by 0%, 0.25%, 0.5% and 1.0% and with the same cement content at 4% by dry 

weight of soil. After that the mixed materials were compacted by using modified proctor test and cured for 7 days. 

Unconfined compression test, splitting tensile strength test, Los Angeles abrasion test and slake durability test were 

conducted to determine strength and durability of specimens. The result indicated that the inclusion of fiber with different 

fiber contents and fiber lengths caused a significant increase in the unconfined compression strength (UCS) of specimens 

but splitting tensile strength (STS) and durability were slightly improved. 

Keywords: durability, plastic waste fiber, soil-cement, strength 
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การศึกษาวางโครงการเบื้องต้น กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บนํา้ห้วยบง ต.นํา้ร้อน อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
The preliminary study of the Huai Bong Reservoir Project: A case study in Nam Ron Sub-district, 
Wichian Buri District, Phetchabun Province 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาการวางโครงการเบ้ืองตน้ใหแ้ก่อ่างเก็บนํ้ าหว้ยบง ตั้งอยูพ้ื่นท่ี ต.นํ้ าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 

เพ่ือกาํหนดลกัษณะเคา้โครงเบ้ืองตน้ ใช้เป็นขอ้มูลสําหรับการสํารวจและออกแบบของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า 

โครงการอ่างเก็บนํ้ าห้วยบง มีพ้ืนท่ีรับนํ้ าลงอ่าง 15.15 ตร.กม. ปริมาณฝนเฉล่ียในพ้ืนท่ีโครงการ 1,081.66  มม./ปี ปริมาณ

นํ้ าท่าท่ีไหลลงอ่าง 3.24 ลา้น ลบ.ม./ปี ระดบัทอ้งนํ้ า +173.00 ม. (รทก.) ระดบั Dead Storage +179.00 ม. (รทก.) ระดบัเก็บ

กกั +190.00 ม. (รทก.) พ้ืนท่ีผิวอ่างท่ีระดบัเก็บกกั 264.57 ไร่ ความจุอ่างท่ีระดบั Dead Storage 0.23 ลา้น ลบ.ม. ความจุอ่าง

ท่ีระดบัเก็บกกั 2.9 ลา้น ลบ.ม. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ฤดูฝน 2,000 ไร่ ฤดูแลง้ 650 ไร่ พ้ืนท่ีโครงการไม่เขา้เขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์

ไม่เขา้เขตพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 ทุกขนาด จึงไม่ตอ้งจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีมติวา่ตอ้งการใหมี้โครงการอ่างเก็บนํ้ าหว้ยบง 

คาํสําคญั: การมีส่วนร่วมของประชาชน, ส่ิงแวดลอ้ม, อ่างเก็บนํ้ า  

 

Abstract 
 This study aims at project planning for Huai Bong reservoir, located in Nam Ron Sub-district, Wichian Buri 

District, Phetchabun Province, to define the basic layout as data for the survey and design of this project. The obtained 

result was found that the Huai Bong reservoir has 15.15 square kilometers of the storage area, 1,081.66 millimeters per 

year of the average rainfall, 3.24 million cubic meters per year of water flow rate, +173.00 meters (MSL) of the bottom 

level, +179.00 meters (MSL) of dead storage level, +190.00 meters (MSL) of normal pool level, 264.54 rai of the surface 

area at the storage level area, 0.23 million cubic meters of the capacity at the dead storage level, 2.9 million cubic meters 

of the capacity at the normal pool level, 2,000 rai of land use in the rainy season, and 650 rai in the dry season. Huai Bong 

reservoir area is not a forest conservation area and it is not classified as a watershed classification area level one. Therefore, 

the environmental report is not required. Furthermore, public participation shows that people wanted the Huai Bong 

reservoir project. 
Keywords: environment, public participation, reservoir 
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บทคัดย่อ 
 เข่ือนขุนด่านปราการชล ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ านครนายก ซ่ึงในช่วงฤดูนํ้ าหลากสภาพนํ้ าหลากมีความผนัแปรสูง 

ประกอบกบัอ่างเก็บนํ้ ามีขนาดความจุเพียง 70 เปอร์เซ็นต ์ของปริมาณนํ้ าท่ารายปีเฉล่ีย การบริหารจดัการนํ้ าของเข่ือนใช้

วธีิการจาํลองการปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ าโดยใชโ้ปรแกรม Reservoir Operation Simulation ซ่ึงช่วยจาํลองสภาพปริมาณนํ้ าใน

อ่างเก็บนํ้ า ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่าง ๆ  โดยใชห้ลกัสมดุลของนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการนํ้ าเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาความแปรปรวนของการจาํลองสถานการณ์นํ้ าจากค่าความคาดเคล่ือนของผลการจาํลอง

เปรียบเทียบกบัปริมาณนํ้ าท่ีเกิดข้ึนจริง โดยแบ่งการเปรียบเทียบเป็นรายฤดูกาล และรายปี จาํนวน 9 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2554 

ถึง พ.ศ. 2562 โดยชุดขอ้มูลนําเขา้คือขอ้มูลปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างเก็บนํ้ ารายวนั แบ่งออกเป็น 6 กรณีศึกษา ได้แก่กรณี

ค่าเฉล่ีย, กรณีเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 20, กรณีเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 50, กรณีเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 80,  กรณีค่าสูงสุง, และกรณีค่าตํ่าสุด ซ่ึง

จากการศึกษาจะพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าดงักล่าวสามารถจาํแนกโอกาสท่ีเกิดค่าความคาดเคล่ือนวา่อยูใ่นช่วงใด ทาํใหก้าร

ประเมินสภาพปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

คาํสําคญั: เข่ือนขนุด่านปราการชล, ความคาดเคล่ือน, จาํลองการปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ า 

 

Abstract 
 Khundan Prakanchon Dam is located in the Nakhon Nayok River Basin. The flood magnitude change highly in 

flood season. In addition, the reservoir has a capacity of only 70 percent of the average annual runoff. The water 

management of the dam uses the Reservoir Operation Simulation program, which simulates the condition of the reservoir 

water volume from the happening of various activities using the water balance principle in the reservoir. In order to optimize 

water management, the variance of the water simulation was studied from the simulation results which compared with the 

actual water content.  The comparison can be divided into seasonally and annually for 9 years between 2011 and 2019. 

Moreover, the data set was the daily flow into reservoirs, and it can be divided into 6 cases studies. For example, the mean 

case, the 20th percentile case, the 50th percentile case, the 80th percentile case, the maximum case, and the lowest case. 
From the study, it revealed that we can separated the oppotunities of the shift in the range when comparing these values 

which it can be identified. This makes the assessment of the condition of the water content in the reservoir more accurate. 

Keywords: errors value, Khundan Prakanchon Dam, reservoir simulation  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณีศึกษา สํานักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท 
The factors affecting delays of construction projects: A case study of bureau of Road Construction, 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือระบุปัจจัยท่ีทําให้การดําเนินงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท  

เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์สาเหตุและระดบัความเส่ียงดาํเนินการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

ในการศึกษาจาํนวน 122 คน โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ในการทดสอบสมมติฐาน

วเิคราะห์ดว้ยสถิติ One way Anova สถิติ t-Test โดยมีค่าเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซนต ์ค่าความคาดเคล่ือน 0.05 จากการศึกษา พบวา่ 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความล่าชา้ในการก่อสร้าง ประกอบดว้ย บุคลากร การเงิน กระบวนการก่อสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  

ด้านวสัดุและปัจจัยอ่ืนๆ โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง 3 ลําดับแรก คือ 1. ด้านการเงิน  

2. ดา้นกระบวนการก่อสร้าง 3. ดา้นบุคลากร โดยในการวเิคราะห์ความแตกต่างของคา่คะแนนเฉล่ียรายกลุ่มของผูป้ฏิบติังาน

พบว่า ระดับความเส่ียงของปัจจัยอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ในการบริหารความเส่ียงควรดูแลด้านการเงิน 

เป็นพิเศษเน่ืองจากมีระดับความเส่ียงปานกลางท่ีสุ่มเส่ียง ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่งไม่ส่งผล 

ต่อความแตกต่างต่างของคะแนนอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

คาํสําคญั: กรมทางหลวงชนบท, การบริหารความเส่ียง, ปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงานก่อสร้าง, SPSS 

 

Abstract 
 This research considered on the factors of construction delays on the Department of Rural Roads projects.  

The risk management analysis was applied by using 122 questionnaires as a tool. The data were analyzed for statistical 

results using the SPSS program for one way anova with T-Test function with 95% of confidence or 0.05 expectation.  

The 6 factors affecting construction delays on transport sector are personal, financial, construction process, tools and machines, 

materials and other factors. According to the results, 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. The value of construction delays and risk level. 

Keywords: Department of rural roads, factors of construction delays, risk management, SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                               สาขาวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

52 
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Analysis of factors affecting the management of construction projects in government agencies 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างในหน่วยงานราชการ      

โดยจัดทําแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลการประเมินจากผู ้เ ช่ียวชาญภายใต้สังกัดหน่วยงานกรมทางหลวง                       

แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) ซ่ึงในงานวิจยัน้ี

ไดจ้ดัลาํดบัความสําคญัของการวิเคราะห์ไว ้3 ช่วงเวลา คือ (1) การวางแผนงบประมาณก่อสร้าง (2) การดาํเนินงานของ

โครงการ และ (3) การติดตามผลหลงัโครงการ ผลการวิเคราะห์สรุปว่าความสําคญัท่ีสุดของแต่ละช่วงเวลามีดังน้ี (1) 

แผนปฏิบติังานก่อสร้าง (2)การวางแผนงานการก่อสร้าง (3) ความคุม้ค่าสอดคลอ้งกบังบประมาณ ตามลาํดบัช่วงเวลา 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น, ผลกระทบต่อการบริหารโครงการ, หน่วยงานราชการ 

 

Abstract 
This research has aimed to study factors affecting the management of construction projects in government 

agencies. By preparing questionnaires and collecting data from experts under the Department of Highways. And then 

analyzed the data under the Analytic Hierarchy Process (AHP). In this research, the priorities of this analysis were arranged 

in three periods: (1) construction project planning, (2) project implementation, and (3) post-project follow-up. The results 

of the analysis concluded that the most significant of each period were as follows: (1 )  Construction budget plan (2) 

Construction planning (3) Value in accordance with budget Chronological order. 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, government, management 
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การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างวางท่อประธานของการประปานครหลวง 
The study of factors affected in trunk main pipeline construction of metropolitan waterworks authority 
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บทคัดย่อ 
การก่อสร้างวางท่อประปา ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจาํคือความล่าชา้ของงานก่อสร้างท่ีไม่แลว้เสร็จตาม

สัญญา การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างวางท่อประธานของการ

ประปานครหลวง  โดยใชค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัและค่าความแปรปรวน ANOVA (Analysis of Variance) ทางสถิติวเิคราะห์

กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูค้วบคุมงาน กลุ่มผูอ้อกแบบ และกลุ่มผูรั้บจา้ง จากการศึกษาพบว่าความเห็นร่วมของกลุ่ม

ตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1. การท่ีมีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 2. การ

ขาดสภาพคล่องทางการเงินของ 3. การออกคาํสั่งเปล่ียนแปลงรายละเอียดของแบบท่ีใชใ้นการก่อสร้างและรายละเอียด

กาํหนดการต่าง ๆ ซ่ึงความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ ในดา้นผลกระทบท่ีมีต่อโครงการโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก และในดา้นความถ่ีท่ีมีต่อโครงการโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเกิดข้ึนบางโครงการ 

คาํสําคญั: ความล่าชา้, งานก่อสร้าง, ประปา 

Abstract 
One of Major problems in pipeline construction is delay that is not completed under the contract. This research 

aims to study of factors affected in trunk main pipeline construction of Metropolitan Waterworks Authority. The data are 

analyzed as significant weight and ANOVA (Analysis of Variance) from 3 groups of samples, supervisors, management 

group and construction contractor groups. The result show that the sample group's opinion on the top 3 factors causing the 

delay were 1. The construction workers are not enough. 2. The lack of liquidity of contractors. 3. Changes in detail of the 

model used in the construction schedule and details. The overall results in terms of affect showed that the impact was at a 

high level. In terms of frequency, the overall results showed that could happen in some project. 
Keywords: construction, time delay, waterworks 
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บทคัดย่อ 
การควบคุมงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผงัเมืองมีปริมาณหลายโครงการท่ีหยดุงาน และล่าชา้กวา่แผนงาน 

ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการควบคุมงานก่อสร้าง โดยงานวิจัยน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูค้วบคุมงาน และใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาองคก์รให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลกัษณะโครงการ ด้านลกัษณะงาน ด้านงบประมาณโครงการ และด้านระยะห่างท่ีตั้ง

โครงการกบัท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูค้วบคุมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ส่วนปัจจยัวงจรบริหารงานคุณภาพท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

ประกอบดว้ย ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติัตามแผน และดา้นการวางแผน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ผลจากการวิจัยสามารถนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูค้วบคุมงานให้เกิด

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่อไป 

คาํสําคญั: โครงการก่อสร้าง, วงจรบริหารงานคุณภาพ, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

Abstract 
The construction supervision of the Department of Public Works and Town & Country Planning had many 

projects that were off work and lag behind plans. The problem arises from the construction supervision. In this research 

using survey research method to study the factors affecting the performance of work supervisors and use it as a guideline 

for solving problems and organizational development for maximum benefit. The study found that Project Characteristics 

are Job description, Budget of project and the difference between the project location and the domicile had a statistically 

significant difference in the performance efficiency of the supervisors at the .01 level. Quality Management Cycle Factors 

(PDCA) that influenced the performance of construction supervisors consisted of improvement, audit, plan implementation, 

planning statistically significant at the .05 level. The research results can be used as a guideline for further improvement of 

the supervisor's performance. 

Keywords: construction project, quality management cycle, performance efficiency 
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การศึกษาปัญหาด้านความปลอดภัยของการติดตั้งน่ังร้านในโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
The study of safety problems related to scaffolding installation in factory construction sites 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาปัญหาด้านความปลอดภัยของการติดตั้ งนั่งร้านในโครงการก่อสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม 3 โครงการ โดยการช้ีบ่งอนัตรายดว้ยการวิธี Job Safety Analysis (JSA) และ Fault Tree Analysis (FTA) โดย

นาํผลท่ีไดไ้ปประเมินความเส่ียง เพ่ือให้ทราบถึงระดบัของความเส่ียง และเสนอแนะมาตรการป้องกนัอนัตราย พร้อมทั้ง

แนวทางการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภยั ผลการวิจัย พบการปรับพ้ืนท่ีติดตั้งนั่งร้านไม่สมดุล และการติดตั้งนั่งร้านไม่

สมบูรณ์ เม่ือวิเคราะห์ดว้ย JSA พบความเส่ียงท่ีระดบัปานกลาง อาจก่อให้เกิดการพงัของนัง่ร้าน และผูป้ฏิบติังานตกจากท่ี

สูง เม่ือนาํทั้ง 2 สถานการณ์ไปวเิคราะห์หาสาเหตุดว้ยวธีิ FTA พบสาเหตุ 13 และ 8 สถานการณ์ตามลาํดบั และการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว สรุปไดว้า่ เหตุการณ์ยอ่ยของแต่ละเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนั ก่อใหเ้กิดเหตุการณ์หลกัไม่แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยมีระดับความเส่ียงท่ีระดับปานกลาง ซ่ึงต้องมีการกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน โดยจะตอ้งทาํการประเมินอันตรายอย่างรอบคอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าระดบัความเส่ียงลดลงเหลือน้อยท่ีสุด 

เท่าท่ีจะทาํได ้

คาํสําคญั:  การติดตั้งนัง่ร้าน, การวเิคราะห์ความปลอดภยัในการทาํงาน, การวเิคราะห์ความเส่ียง, การวเิคราะห์ฟอลทท์รี 

Abstract 
This research is the study of safety problems related to scaffolding installation in 3 factory construction sites. The 

Job Safety Analysis (JSA) and the Fault Tree Analysis (FTA) are a hazard analysis method that is apply to review 

scaffolding installation procedures and practices in order to identify potential hazards. The results of the hazard analysis 

have taken for risk assessment according to 5 × 5 Risk Assessment Matrix to risk classification and determine risk control 

measures for safely scaffolding installation. The operation research was found in scaffolding installation on uneven surfaces 

and non-exhaustive. When analyzed with JSA, it has found that the risk is at a moderate level. It may cause the scaffold 

collapse and worker falls from a height. When both situations were used for root cause analysis by FTA, 13 and 8 causes 

were found, respectively, and the one-way ANOVA is concluded that each different sub-event cause the top events which 

are not different as statistically significant at a level of 0.5. The risk assessment results are moderate level (tolerable), which 

shall be a careful evaluation of the hazard to carry out to ensure that the risk level is reduce to as low as reasonably 

practicable. 

Keywords: fault tree analysis, job safety analysis, risk analysis, scaffolding installation 
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แนวทางการประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งคานคอนกรีตสําเร็จรูป 
Safety assessment guideline for installation of precast concrete beam 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจัดทาํแนวทางการประเมินความปลอดภยัในงานติดตั้ งคานคอนกรีตสําเร็จรูป

ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินความปลอดภยั ซ่ึงประกอบดว้ยสามส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้กาํหนดของผูป้ฏิบติังานและบุคลากร 

ส่วนท่ี 2 ดา้นระบบการบริหารงานและกิจกรรมความปลอดภยั และส่วนท่ี 3 ขอ้กาํหนดดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ สาํหรับใช้

ประเมินระดบัความปลอดภยัของโครงการ และ 2) แนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั สาํหรับเสนอต่อโครงการภายหลงัการ

ประเมินเพ่ือศึกษาและกาํหนดแนวทางการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากผลของการประเมิน จากผลการประเมินกบั 3 

โครงการตน้แบบ พบวา่ ร้อยละ 33 มีค่าความปลอดภยัตํ่ากวา่ระดบั Qualifying คือมีระบบการดาํเนินการท่ีไม่ดีพอ อีกทั้งยงั

พบวา่ภายหลงัการดาํเนินการตามแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั ของโครงการตน้แบบท่ีมีค่าความปลอดภยัร้อยละ 66 ซ่ึง 

อยู่ในระดับ Improving คือมีระบบการดาํเนินการท่ีพอใช ้นั้นสามารถยกระดับค่าความปลอดภยัเป็นร้อยละ 80.15 ซ่ึง 

อยูใ่นระดบั Succeeding คือมีระบบการดาํเนินการท่ีดี แสดงให้เห็นวา่แนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัท่ีจดัทาํ สามารถเป็น

แนวทางการจดัการความปลอดภยัไดอ้ยา่งครอบคลุม 

คาํสําคญั: การประเมินความปลอดภยั, ค่าความปลอดภยั, คานคอนกรีตสาํเร็จรูป 

Abstract 
This study aims to establish safety assessment guideline for installation precast concrete beam, which contains: 

1) A safety assessment form consisting of 3 parts: Part 1 Regulations for workers and Personnel, Part 2 Regulations for

safety Management and Activities, and Part 3 Regulations for Workplace and Equipment for a Project’s Safety Assessment;

2) Safety guidelines for proposed to the project in order to improve safety level according to the assessment’s suggestions.

The assessment conducted on 3 sample projects show 33 percent of them are under qualifying level, meaning the 

projects have not good procedures and system. It also found that after following the safety guideline applied to the projects 

with only 66 percent of safety level, or an improving level (systematic), can improve its safety level to be 80.15 percent, or 

a Succeeding level (good procedures and system). This apparently shows that the created safety assessment guideline can 

be effectively applied as a guideline for safety management, based on the posing risk at the workplace. 

Keywords: precast concrete beam, safety assessment guideline, safety level 
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การศึกษาปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน 
A study of problems affecting effectiveness of quality control for irrigation structure 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร

ชลประทาน กรณีศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จึงไดศึ้กษาปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุม

คุณภาพงานก่อสร้างอาคารชลประทาน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากรท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารโครงการก่อสร้าง จาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

บริหารโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือการสอบถามถึง

ระดบัความถ่ีและความรุนแรงของปัจจยัท่ีทาํให้เกิดปัญหา แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความรุนแรง จากการวิเคราะห์พบวา่ปัญหา 3 อนัดบัแรกท่ีเกิดข้ึน คือ (1) ดา้นพ้ืนท่ีและ

มวลชน (2) ด้านลักษณะกายภาพโครงการ (3) ด้านการบริหารจัดการ ทั้ งน้ี ผลท่ีได้จากการศึกษาจะสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในการดาํเนินการก่อสร้างของกรม

ชลประทานต่อไป  

คาํสําคญั: คุณภาพงานก่อสร้าง, แบบสอบถาม, ประสิทธิภาพ, อาคารชลประทาน 

Abstract 
This study aimed to study problems affecting the efficiency of the quality control of irrigation building 

construction. Case studies of large irrigation projects Therefore, the problems affecting the efficiency of the quality control 

of the construction of irrigation buildings were therefore studied. The tool used in this study is a questionnaire. Data were 

collected from 30 personnel involved in construction project management who are executives and workers involved in the 

management of large-scale irrigation projects. To get information as close as possible to the problem. Is to ask about the 

level, frequency and severity of the factors causing the problem. The data were then analyzed for fundamental statistics to 

find percentage, mean, and standard deviation. And the severity index From the analysis, it was found that the top 3 

problems that arose were (1) space and mass (2) project physical characteristics (3) management aspects. To be more 

efficient and reduce errors that will occur in the construction of the Royal Irrigation Department. 

Keywords: efficiency, irrigation building, quality construction, questionnaire 
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Computational and experimental investigations of a sound pressure level reduction at 
the outlet of a steam vent silencer 
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Abstract 

This research presents the flow behaviors of a superheated steam effecting on sound 
pressure level using Computational Fluid dynamics to design and construct a silencer for a 
factory. The blow off pressure of 40- bar superheated steam through 1.4-m diameter circular 
tube and about 7.5-m height generates noise pollution over the industrial limit. The noise 
barrier concept consists of changing the flow directions, including creating non-uniform flow 
by drilling holes and putting noise-absorbing material. This means there are two important 
components: geometry and noise- absorbing material. The former is the hole dimension and 
the distance between holes. The latter is the type of materials. There are two sets of silencer 
installation in the series. The former composes of a 16.5 cm in diameter cylindrical metal 
sheet and three 10-cm rings, 10 cm apart. The latter composes of three rings located 15-cm 
apart, which the smaller ring has 20 cm in diameter. All metal sheets are drilled and inserted 
by noise-absorbing material. The flow passes the first set of silencers, then runs in the second 
one before exposing to the atmosphere. Computational Fluid Dynamics analysis resulted in 
a mathematical model with a variation in opening percentage (40.31%, 40.57%, 44.15%, 
50.26%) and 3 types of noise-absorbing materials. The prediction of the maximum sound 
pressure level will be identified, compared to the experiment. 
Keywords: Silencer, Sound pressure level, Steam vent silencer, Superheated steam 

mailto:phacharaporn.b@ku.ac.th


การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59         สาขาวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

59 
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บทคัดย่อ 

การทาํนายระยะเวลาของเคร่ืองวิเคราะห์อินทรียค์าร์บอน ก่อนท่ีจะเสีย มีความสาํคญัเน่ืองจากเคร่ืองดงักล่าว 

มีความสําคญัต่อกระบวนการผลิตโซดาไฟ โดยใชน้ํ้ าเกลือเป็นวตัถุดิบหลกัเป็นอย่างมาก ภายในกระบวนการผลิตนั้น

จะตอ้งนาํนํ้ าเกลือมาตรวจสอบท่ีเคร่ืองวเิคราะห์อินทรียค์าร์บอนก่อนเสมอ เพราะอินทรียค์าร์บอนนั้นสามารถเขา้ไปอุดตนั

ในกระบวนการผลิตจนกระทัง่ Membrane มีปัญหา ถา้หากนํ้ าเกลือมีค่าอินทรียค์าร์บอนสูง ทางโรงงานจะทาํการกาํจัด

นํ้ าเกลือดงักล่าวทั้งหมด ดงันั้นถา้สามารถคาํนวณเวลาซ่อมไดอ้ยา่งแม่นยาํ ก็จะลดความเส่ียงในการสูญเสียโอกาสในการ

ผลิตลงได ้ภายในประกอบไปดว้ยเซนเซอร์จาํนวนมากเพ่ือทาํการวดัค่าในระหว่างการผลิต ซ่ึงค่าท่ีสามารถวดัไดจ้าก

เซนเซอร์ภายในมีมากถึง 26 ค่าดว้ยกนั การเก็บขอ้มูลของเคร่ืองจะจดัเก็บโดยหน่ึง Cycle จะใชเ้วลาเก็บทุกๆ 15 นาที เร่ิม

นบัปริมาณ Cycle ใหม่ทุกคร้ังท่ีเคร่ืองจกัรมีการหยดุซ่อมเน่ืองจากพงัเสียหาย นาํปริมาณ Cycle ทั้งหมดของเคร่ืองในหน่ึง

รอบการทาํงาน มาคาํนวณหา Remaining Useful Lifetime (RUL) ได ้แบ่งเป็น Class 0, 1 และ 2 เพ่ือใชแ้จง้เตือนผูใ้ชง้าน นาํ

ค่าจากเซนเซอร์ทุกๆ Cycle ไปเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้เชิงลึก และทาํ Classification โดยผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความแม่นยาํ 81%          

คาํสําคญั: การเรียนรู้เชิงลึก, เคร่ืองวดัอินทรียค์าร์บอน, โซดาไฟ 

Abstract 

Prediction of early failure of the total organic carbon analyzer (TOC) is important. The analyzer is 

used in the production of chlorine from brine. TOC in brine is measured by the analyzer. Too much TOC 

can cause damage and clog the production machine.  The ability to predict the early failure of the analyzer 

will reduce the loss from production. An analyzer consists of many sensors. There are 26 parameters reading 

from the analyzer. All parameters are collected every 15 minutes. The cycle will restart once the machine 

is stopped for maintenance. This is called one cycle. Remaining useful lifetime (RUL) can be calculated 

from all data from one cycle. It is classified into three classes: Class 0, 1 and 2. This is useful to notify the 

user. This work proposed using deep learning to learn RUL class from data of the analyzer collected from 

the real machines in used. The result shows the prediction accuracy of 81%. 

Keywords: deep learning, failure prediction, total organic carbon analyzer 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนําเสนอแขนกลแบบคาร์ทิ เชียนสําหรับร่างภาพ 2 มิติ  ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ โดยใชภ้าษา LD และ ST แขนกลแกน X และแกน Y ใชม้อเตอร์ชนิดเซอร์โวในการขบัเคล่ือนบอลสกรูท่ี

ติดตั้งกบัรางสไลด์ แกน Z ใชว้าล์วชนิดโซลินอยด์ยึดติดกบัปากกาสําหรับยกข้ึนหรือลง แขนกลสามารถเคล่ือนท่ีไดใ้น

แนวแกน X และแกน Y ไม่เกิน 48 เซนติเมตร ตาํแหน่งการเคล่ือนท่ีของแกน X แกน Y และแกน Z ถูกแปลงจากรูปภาพ

ตน้แบบโดยใชโ้ปรแกรม ALL TO G-Code Converter ขอบเขตการร่างภาพไม่เกินขนาดของกระดาษ A3 ผลการทดลอง

แขนกลสามารถร่างภาพไดเ้หมือนภาพตน้แบบเม่ือใชอุ้ปกรณ์ในการร่างภาพเป็นปากกาลูกล่ืนหรือปากกาเมจิกท่ีมีขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.8 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร การเร่งความเร็วในการควบคุมตาํแหน่งของมอเตอร์ชนิดเซอร์โว

แกน X และแกน Y สามารถกาํหนดผ่านคาํสั่ง Set_LI ผลการทดสอบค่าสูงสุดไม่เกิน 60,000 ซ่ึงภาพท่ีร่างออกมาสมบูรณ์

และใชเ้วลาในการร่างภาพสั้น  

คาํสําคญั: แขนกลแบบคาร์ทีเซียน, เซอร์โวมอเตอร์, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

Abstract 

This paper presents a cartesian robotic arm for 2D sketching controlled by programmable logic controller using 

LD and ST languages. The X- and Y-axis robotic arms use a servo motor to drive a ball screw mounted on a slide rail. The 

Z-axis uses a solenoid valve attached to the pen for lifting up or down. The robotic arm can move not more than 48

centimeters in the X and Y axes. The displacement of X, Y, and Z axis was converted from the prototype image using the

ALL TO G-Code Converter. The sketching area does not exceed the size of A3 paper. Experimental results, the robotic

arm can sketch like the prototype image when uses a drawing device as a ballpoint pen or a magic pen with a diameter of

0.8 centimeters and a length of 11 centimeters. The acceleration speed for position control of the X-axis and Y-axis servo

motors can be set through the Set_LI command. The maximum value of the test results is not more than 60,000, which the

sketch is complete and it takes a short time to sketch.

Keywords: cartesian robotic arm, programmable logic controller, servo motor
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ระบบจ่ายไฟฟ้าแคทนิารีเหนือหัวของรถไฟฟ้า 
Comparative study of installing positions and sizes of earth wires for effects of electric field 
produced by an overhead catenary railway electrification system 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบตําแหน่งการติดตั้ งและขนาดของสายดินท่ีมีผลต่อการกระจาย

สนามไฟฟ้า บริเวณระบบสายส่งกาํลงัไฟฟ้าแคทินารีเหนือหัวของรถไฟฟ้า ท่ีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 25 kV ความถ่ี 50 

Hz ซ่ึงมุ่งเนน้วิเคราะห์ค่าสนามไฟฟ้าท่ีกระจายออกมาจากสายส่งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งติดตั้งและขนาดของสาย

ดิน โดยพิจารณาตาํแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีทาํให้ค่าสนามไฟฟ้าท่ีกระจายบริเวณพ้ืนดินมีค่านอ้ยท่ีสุด โดยพิจารณาผลของค่า

สนามไฟฟ้าสูงสุด ท่ีเกิดข้ึนท่ีตาํแหน่งความสูง 1 เมตร จากพ้ืนทางวิ่งรถไฟ โดยไดท้าํการออกแบบระยะการเล่ือนสายดิน

ในแนวราบและแนวด่ิง จากการจาํลองผลนั้นพบวา่บริเวณการติดตั้งสายดินท่ีตาํแหน่งความสูง 6.5 เมตร และมีระยะห่างใน

แนวระนาบจากก่ึงกลางของระบบเสาส่งดา้นละ 2.4 เมตร นั้นมีค่าสนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1.14 kV/m และหาก

เพ่ิมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของสายดินเพ่ิมข้ึน 100% จากขนาดเดิม สามารถลดค่าสนามไฟฟ้าได ้โดยค่าสนามไฟฟ้าท่ี

เกิดข้ึนมีค่าลดลงเท่ากบั 1.11 kV/m 

คาํสําคญั: ระบบจ่ายกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับรถไฟฟ้า, ระบบสายส่งกาํลงัไฟฟ้าแคทินารี, สนามไฟฟ้าสาํหรับรถไฟฟ้า, สายดิน 

Abstract 
This paper presents a comparative study of installing positions and sizes of earth wires for effects of the electric 

field distribution produced by an 25 kV 50 Hz overhead catenary railway electrification system. The analysis focuses on 

the changes of electric field distribution when the installing positions and sizes of the earth wire are varied. The optimum 

installing position is obtained when the maximum electric field distribution at a height of 1 meter from the rail track is 

minimal. The simulations are performed by varying the installing positions in both horizontal and vertical direction. The 

simulated results show that the earth wire installed at a height of 6.5 meters and the horizontal distance of 2.4 meters away 

from the center pillar system on each side is the optimum position. This gives the electric field of 1 .1 4 kV/m. The results 

also show that increasing the diameter size of the earth wires to 100% from default size reduces the electric filed to 1 .11 

kV/m 

Keywords: catenary system, Earth wire, Electric field, Railway electrification 
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หุ่นยนต์เพ่ือการศึกษาโดยใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบจับต้องได้โดยการอ่านสเปกตรัมของแสง 

Educational robot using tangible programming techniques by reading light spectrum 
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บทคัดย่อ 

 การคิดเชิงคาํนวณทกัษะพ้ืนฐานสําหรับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีลาํดบัขั้น สามารถเรียนรู้ได้ผ่านหุ่นยนต์เพ่ือ

การศึกษา โดยใชง้านร่วมกบัเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบจบัตอ้งได ้ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชค้าํสั่งท่ีสามารถจบัตอ้งได ้และ

สามารถเรียนรู้ไดง่้าย หุ่นยนตเ์พ่ือการศึกษาท่ีพฒันาข้ึนน้ีทาํงานโดยใชง้านอุปกรณ์วดัสเปกตรัมของคล่ืนแสงท่ีความยาว

คล่ืนต่างๆ ในการแปลค่าของแผน่ป้ายคาํสัง่สีท่ีต่างกนั โดยใชร้ะบบสีแบบ HSL ในการแปลค่าสี ซ่ึงแยกสีออกได ้16 กลุ่มสี 

โดยหุ่นยนตป์ระกอบดว้ยอุปกรณ์วดั 2 ชุด ทาํใหร้องรับคาํสัง่ได ้256 คาํสัง่โดยแสดงผลผา่นลอ้และ จอแสดงผล LED 

คาํสําคญั: ภาษาโปรแกรมแบบจบัตอ้งได,้ สี, หุ่นยนต,์ อุปกรณ์วดัสเปคตรัมแสง 

 

Abstract 

 Computational thinking is solving problems that it has process to solving. It learns by educational robot that using 

tangible programming techniques. A tangible programming technique is the use of physical commands and it is an easy 

technique to learn. In this project, educational robot has spectral sensor to classify color from color command plate and 

HSL color model is base model of classifier. The robot can classify color 16 groups. It has 2 sensor so it has 256 basic 

command. It Show results from wheel and LED display.  

Keywords: color, robot, spectral sensor, tangible programming language 
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เทศบาลเมืองน่าน 

An application of flood prediction and warning system using Two-Dimensional Hydrodynamic 

Model (MIKE FLOOD): Case study of Nan Municipality 
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บทคัดย่อ 

เทศบาลเมืองน่านเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในประเทศไทยท่ีประสบปัญหานํ้ าท่วมขงัซํ้ าซาก เน่ืองจากสาเหตุมีฝนตก

ติดต่อกนัต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2549 พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองน่านมีนํ้ าท่วมสูงถึง 8.42 ม. ปริมาณนํ้ าไดเ้อ่อลน้ตล่ิงไหลเขา้ท่วม

บา้นเรือนราษฎรน่าน ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่บา้นเรือน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพยากรณ์

นํ้ าท่วมท่ีจะเกิดข้ึนในเทศบาลเมืองน่าน โดยการจาํลองสภาพการไหลในแม่นํ้ าน่านตั้งแต่สถานีวดันํ้ าท่า N.64 ถึงสถานีวดั

นํ้ าท่า N.13A ดว้ยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ MIKE11 ในการวเิคราะห์สภาพนํ้ าหลากและพยากรณ์ระดบันํ้ าล่วงหนา้ โดย

ใช้ 3 แบบจําลองย่อย ได้แก่ 1. แบบจําลองย่อยนํ้ าฝน-นํ้ าท่า (Rainfall-Runoff Model) 2. แบบจําลองสภาพการไหล 

(Hydrodynamic Model) และ 3. แบบจาํลองพยากรณ์นํ้ าหลาก (Flood Forecasting Model) ผลลพัธ์จากแบบจาํลองจะแสดง

บริเวณท่ีคาดวา่จะนํ้ าท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD ทาํให้ทราบแนวโนม้ท่ีจะเกิดนํ้ าท่วมในอนาคต และสามารถทาํ

การแจง้เตือนภยันํ้ าท่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

คาํสําคญั: การพยากรณ์นํ้ าหลาก, เทศบาลเมืองน่าน, MIKE FLOOD, MIKE 11 

 

Abstract 

Nan's municipality is one of the frequent inundated area due to the heavy rainfall. The Nan’s municipality was 

flooded with highest inundation depth (8.42 meters) in 2006. The water level also rised suddenly and flow into the city 

Nan’s and agriculture area nearly. The objective of this study is to forecast the river discharge and water depth in advance 

using mathematical model namely “MIKE11” which is covered area between two water level gauging station of N.64 and 

N.13A station. The MIKE11 model consists of 3 sub-module such (i) rainfall-runoff model (ii) hydrodynamic model (iii) 

flood forecasting model. The output result is conducted the flood expect map area using MIKE FLOOD tool for proper 

flood early warning in term of efficiency and accuracy in near future.  

Keywords: flood forecasting, Nan's Municipality, MIKE FLOOD, MIKE 11 
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การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของการก่อสร้างทางเช่ือมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 304 

Carbon footprint assessment of the wildlife corridor on highway 304 

พรพมิล สุดจนัทกึ*, สุชีลา พลเรือง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 ซ่ึงประกอบดว้ยการก่อสร้างอุโมงคส์ตัวป่์าขา้มและสะพานยกระดบัทางลอด โดย

ทาํการคาํนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์ในหน่วยตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลเมตร โดยพิจารณาจาก

แหล่งกาํเนิดก๊าซเรือนกระจกจากการไดม้าซ่ึงปริมาณวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง การขนส่ง และการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงจาก

การดาํเนินงานของเคร่ืองจกัรในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง จากการคาํนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินทท่ี์เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง

พบวา่ในงานก่อสร้างอุโมงคแ์ละงานสะพานยกระดบัทางลอดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 28,760.62  tCO2-eq/km  

และ 16,691.77 tCO2-eq/km ตามลาํดบั กิจกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุดในการก่อสร้างอุโมงคคื์อ งานช้ินส่วน

ผนังอุโมงค์คิดเป็นสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 44.23 %  เน่ืองจากมีการใชป้ริมาณวสัดุประเภทคอนกรีต 

เหลก็เสน้จาํนวนมากในการหล่อช้ินส่วนผนงัอุโมงคแ์ละในการก่อสร้างสะพานยกระดบัทางลอดกิจกรรมท่ีปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมากท่ีสุดคืองานหล่อเสาในพ้ืนท่ี คิดเป็นสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 52.24 % เน่ืองจากมีการใชเ้หลก็

เสริมสาํหรับโครงสร้างสะพานปริมาณมากและมีการขนส่งในระยะทางท่ีไกลประมาณ 200 km 

คาํสําคญั: การก่อสร้างอุโมงค,์ การประเมินคาร์บอนฟตุพรินท,์ ทางเช่ือมผืนป่า 

Abstract 

The objective of this research was to estimate greenhouse gas (GHG) emission from construction of highway no. 

304, which included the construction of tunnel and bridge highway as wildlife corridor. The functional unit was given as 

kilogram or ton CO2 equivalent per kilometer of highway construction. The scope of this work included carbon footprint 

of raw material production, transportation and energy used during the construction period. The results showed that GHG 

emission of tunnel construction process was higher than those of bridge construction process, which was 28,760.62 tCO2-

e/km and 16,691.77 tCO2-e/km, respectively. For tunnel construction, wall construction was an activity with the highest 

GHG emissions (44.23%) because of high amount of concrete and steel. Whereas for bridge construction, about 52.24% of 

GHG was emitted due to amount of steel used for construction and production of reinforced concrete, which must be 

transported from a warehouse about 200 km away. 

Keywords: carbon footprint assessment, tunnel construction, wildlife corridor 
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การวเิคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสติกของเส้ือผ้าโพลเีอสเตอร์ทีถู่กปล่อยจากกระบวนการซักผ้า 

Fibrous microplastics released from washing processes of polyester fabric 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการหาปริมาณไมโครพลาสติกชนิดเส้นใยท่ีถูกปล่อยจากการซักเส้ือโพลีเอสเตอร์ 100% 

โดยการใชเ้คร่ืองซกัผา้เทียบกบัการซักผา้ดว้ยมือ ในการทดลองไดท้าํการเก็บนํ้ าท้ิงจากขั้นตอนการซกัผา้ดว้ยผงซักฟอก

และนํ้ าท้ิงจากขั้นตอนการลา้งผา้มาผ่านตะแกรงขนาดรู 300 ไมโครเมตร และ 20 ไมโครเมตร ตามลาํดบั ผลการทดลอง

พบวา่การซกัดว้ยเคร่ืองมีปริมาณเสน้ใยจากนํ้ าซกัและนํ้ าลา้งผา้คา้งอยูบ่นตะแกรงขนาด 300 ไมโครเมตร มากกวา่นํ้ าท้ิงจาก

การซักดว้ยมือ  21.98 % และ16.59 % ตามลาํดบั คิดเป็นจาํนวนเส้นใยท่ีถูกปล่อยจากการซักดว้ยเคร่ือง 4,171 เส้น และ 

4,821 เส้น และซกัดว้ยมือจาํนวน 3,254 เส้น และ 4,021 เส้น จากนํ้ าซกัและนํ้ าลา้งผา้ตามลาํดบั โดยเส้นใยท่ีไดมี้เส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเฉล่ีย 17.72 และ 15.66 ไมโครเมตร ความยาวเฉล่ีย 1.57 และ 1.59  มิลลิเมตร จากนํ้ าซกัผา้และนํ้ าลา้งผา้ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีการซกัดว้ยมือมีปริมาณเสน้ใยจากนํ้ าซกัและนํ้ าลา้งผา้คา้งอยูบ่นตะแกรงขนาด 20 ไมโครเมตร มากกวา่นํ้ าท้ิงจาก

การซักดว้ยเคร่ือง 12.70% และ 1.00 % ตามลาํดบั คิดเป็นจาํนวนเส้นใยท่ีถูกปล่อยจากการซกัดว้ยเคร่ือง 9,295 เส้น และ 

7,499 เสน้ และซกัดว้ยมือจาํนวน 10,647 เสน้ และ 7,545 เสน้ จากนํ้ าซกัและลา้งผา้ตามลาํดบั โดยเสน้ใยท่ีออกมามีเสน้ผา่น

ศูนยก์ลางเฉล่ีย 17.49 และ 17.65 ไมโครเมตร และความยาวเฉล่ีย 1.21 และ 1.29  มิลลิเมตร จากนํ้ าซกัและลา้งผา้ ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: นํ้าท้ิงจากการซกัผา้, โพลีเอสเตอร์, ไมโครพลาสติก  

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the amount of fibrous microplastics released from washing machine 

compared with handwashing of 100% polyester T-shirts. Discharge from detergent washing step and discharge of rinse water 

were sieved through a 300 and 20 μm mesh. The results showed that fibrous microplastics from washing machine retained on a 

300 μm mesh, which were 21.98% and 16.59% more than from handwashing from detergent discharge and rinse water discharge, 

respectively. The estimated number of fibrous microplastics from washing machine were 4,171 and 4,821 pieces, respectively, 

where those from handwashing were 3,254 and 4,021 pieces, respectively. The average size of fibers from detergent discharge 

and rinse water were 17.72 and 15.66 μm in diameter, and 1.57 and 1.59 mm in length, respectively. In contrary, on a 20 μm mesh 

there were 12.70 % and 1.00% more fibers from handwashing than from washing machine, from detergent discharge and rinse 

water, respectively. These corresponded to 9,295 fibers and 7,499 fibers from washing machine. While for hand washing, these 

corresponded to 10,647 fibers and 7,545 fibers from detergent discharge and rinse water, respectively. The average size of fibers 

from detergent discharge and rinse water were 17.49 and 17.65 μm in diameter, and 1.21 and 1.29 mm in length, respectively. 

Keywords: wastewater from washing process, polyester, microplastic 
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การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน โรงควบคุมคุณภาพนํ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครจํานวน 8 โรง 

Estimation of greenhouse gases from 8 central municipal wastewater treatment plants in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ทาํการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากโรงควบคุมคุณภาพนํ้ าเสียชุมชนขนาดใหญ่ 

จาํนวน 8 โรง ของกรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่ปี 2557–2560 เพ่ือหาค่าศกัยภาพท่ีทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนในหน่วยปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปริมาตรนํ้ าเสีย (kgCO2eq./m3) จากการศึกษาพบวา่ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนอยู่

ในช่วง 0.12979–1.20612 kgCO2eq./m3 เกิดจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2 ทาง คือทางตรง ไดแ้ก่ การยอ่ยสลาย

สารอินทรียใ์นระบบท่ีอยู่ในช่วง 0.02536-0.06091 kgCO2eq./m3  และทางออ้ม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0.07120–

1.16750 kgCO2eq./m3  (การปลดปล่อยมากท่ีสุด) การใชส้ารเคมีอยู่ในช่วง 0.00001-0.00050 kgCO2eq./m3  การย่อยสลาย

ของกากตะกอนในนํ้ าท้ิงอยูใ่นช่วง 0.00178–0.00670 kgCO2eq./m3  และการขนส่งกากตะกอนไปกาํจดั อยูใ่นช่วง 0–0.0009 

kgCO2eq./m3 โรงท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คือโรงควบคุมคุณภาพนํ้ าส่ีพระยา เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีอายุ

มากท่ีสุด เคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ละเทคโนโลยเีก่าอาจส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

คาํสําคญั: ก๊าซเรือนกระจก, ภาวะโลกร้อน, ระบบบาํบดันํ้ าเสียชุมชน 

Abstract 

The Objective of this research was to estimate greenhouse gas (GHG) emission from 8 large municipal wastewater 

treatment plants in Bangkok during 2014–2017.  The functional unit was given as kilogram carbon dioxide equivalent per 

cubic meter wastewater (kgCO2eq./m3). During this period, the total amount of GHG was 0.12979–1.20612 kgCO2eq./m3. 

Direct GHG emission was 0.02536-0.06091 kgCO2eq./m3, which was the degradation of organic materials in wastewater. 

Indirect GHG emissions, included electricity consumption, chemical use, degradation of sludge existing in treated effluent, 

and transportation of sludge to the central sludge treatment plant, were 0.07120-1.16750, 0.00001-0.00050, 0.00178-

0.00670, and 0-0.0009 kgCO2eq./m3, respectively. The results showed that Si Phraya wastewater treatment plant had the 

highest GHG emission. Si Phraya wastewater treatment plant was the oldest equipped with outdated machinery, thus 

consumed large amounts of electricity and generated high GHG emissions. 

Keywords: domestic wastewater treatment, greenhouse gases, global warming 
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การสลายตัวของสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันร่วมกบัตัวเร่งปฏิกริิยา TiO2 

Degradation of dye from the Photocatalytic oxidation process with TiO2 as the catalyst 
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บทคัดย่อ 

 สีมาลาไคท์กรีน (Malachite Green) และ เมทิลีนบลู (Methylene Blue) ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ 5 ppm และ 10 ppm 

ถูกทดสอบการสลายตวัภายใตก้ระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชนัร่วมกบัตวัเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์  

การตรวจวดัค่าความเข้มสีในหน่วย ADMI (American Dye Manufacturers Institute) ค่าการดูดกลืนแสง และปริมาณ

สารอินทรียท์ั้งหมด (Total organic carbon, TOC) หลงัจากผา่นไป 60 นาที พบวา่ สีทั้งสองชนิดท่ีความเขม้ขน้เร่ิมตน้ 5 ppm 

มีค่าความเขม้สีนอ้ยกวา่ 50 ADMI ประสิทธิภาพในการลดค่าการดูดกลืนแสง และปริมาณสารอินทรียท์ั้งหมดเท่ากบั 99 % 

และ 50–52 % ตามลาํดบั ในกรณีท่ีความเขม้ขน้เร่ิมตน้ 10 ppm ประสิทธิภาพการบาํบดัสีมาลาไคท์กรีนมีค่าใกลเ้คียงกบั

กรณีความเขม้ขน้เร่ิมตน้ 5 ppm แต่ในส่วนของสีเมทิลีนบลูความเขม้ขน้เร่ิมตน้ 10 ppm พบวา่มีค่าความเขม้สีมากกวา่ 300 

ADMI และมีประสิทธิภาพในการลดค่าการดูดกลืนแสง และปริมาณสารอินทรียท์ั้ งหมดเท่ากับ  84.74% และ 47.43% 

ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: ไทเทเนียมไดออกไซด,์ โฟโตคะตะไลติกออกซิเดชนั, มาลาไคทก์รีน, เมทิลีนบลู 

 

Abstract 

Malachite Green and Methylene Blue at initial concentrations of 5 ppm and 10 ppm were tested for degradation 

by the Photocatalytic Oxidation process with Titanium dioxide as catalyst. The measurement of color intensity scale in 

ADMI (American Dye Manufacturers Institute), absorbance, and total organic carbon after 60 minutes indicated that both 

colors at the initial concentrations of 5 ppm had color intensity unit below 50 ADMI. The removal efficiencies of 

absorbance and total organic carbon were 99% and 50–52%, respectively. In the case of initial concentration of 10 ppm, 

Malachite Green could achieve the same efficiencies as those of the initial concentration of 5 ppm. Meanwhile, for 

Methylene Blue with initial concentration of 10 ppm, the value of color intensity was higher than 300 ADMI. The removal 

efficiencies of absorbance and the total organic carbon were 84.74% and 47.40%, sequentially. 

Keywords: malachite green, methylene blue, photocatalytic oxidation, titanium dioxide  

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59         สาขาวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

68 

การเปลีย่นรูปของช้ินโฟมโพลสีไตรีนภายใต้สภาวะแวดล้อม 

The degradation of polystyrene foam in the different environments 
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Phichayut Bouthong*, Sucheela Polruang, Varinporn Asokbunyarat 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการเปล่ียนรูปของช้ินโฟมโพลีสไตรีนภายใตส้ภาวะ

แวดลอ้มของช้ินโฟมในนํ้ าทะเล นํ้ าคลอง และนํ้ ากลัน่ท่ีมีคล่ืนและมีแสง/ไม่มีคล่ืนแต่มีแสง/ไม่มีคล่ืนและไม่มีแสงใน

ระยะเวลา 6 เดือน และตวัอยา่งช้ินโฟมในเดือนท่ี 0 เดือนท่ี 4 และเดือนท่ี 6 จะตรวจวิเคราะห์พ้ืนผิวและองคป์ระกอบทาง

เคมีของช้ินโฟม ผลการทดลอง พบวา่ พ้ืนผิวของช้ินโฟมในนํ้ าทะเล นํ้ าคลอง และนํ้ ากลัน่ท่ีมีคล่ืนและมีแสง/ไม่มีคล่ืนแต่

แสง มีการเปล่ียนแปลงสีพ้ืนผิวโฟม ช้ินโฟมมีขนาดเล็กลงและพบรอยแตกท่ีพ้ืนผิวโฟม และมีการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบทางเคมีของช้ินโฟม อาจระบุว่า แสงและคล่ืนเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพ้ืนผิวและ

องคป์ระกอบทางเคมีของช้ินโฟม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช้ินโฟมในนํ้ าทะเล นํ้ าคลอง และนํ้ ากลัน่ท่ีไม่มีคล่ืนและไม่มีแสง ไม่พบ

การเปล่ียนแปลงท่ีพ้ืนผิวและองคป์ระกอบทางเคมีของช้ินโฟม 

คาํสําคญั: การบ่อยสลาย, โพลีสไตรีน, ไมโครพลาสติก 

Abstract 

The objectives of the reserch was to study key of polystyrene transformation under circumstancing and factor. 

Brine, canal and distilled water sample and using wave/light, without wave/with light, without wave/without light in sixth 

month. Sample of polystyrene in first,fouth and sixth month analyzation the surface and chemical composition of 

polystyrene  the result of the experiment is Surface of Brine sample, canal sample, distilled water sample under 

circumstancing of wave/light and without wave/with light the polystyrene surface colour is changed size decrease and has 

a fracture on the surface. Changed of chemical composition may specify light and wave is the primary factor of plastic 

degradation according to brine, canal and distilled water sample without wave/without noting happen to the surface and 

chemical composition of polystyrene. 

Keywords: degradation, microplastics, polystyrene 
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การปรับแก้ความเอนเอียงปริมาณนํ้าฝนจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก CanESM5 ด้วยเทคนิค Quantile 
Mapping สําหรับพืน้ทีลุ่่มนํา้คลองสวนหมาก 
Statistical Bias Correction for Precipitation Data of CanESM5 Model using Quantile Mapping 
Technique over Klong Suan Mak River Basin 

อภิสิทธ์ิ นุชอิง้, จุตเิทพ วงษ์เพช็ร์*, เกศวรา สิทธิโชค 
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บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับแกค้วามเอนเอียงของปริมาณนํ้ าฝนจากแบบจาํลองภูมิอากาศโลก CanESM5 ซ่ึง

พฒันาตามเง่ือนไขของรายงาน Sixth Assessment Report (AR6) ซ่ึงพฒันาโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ดว้ยเทคนิค Quantile Mapping สาํหรับพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าคลองสวนหมาก โดยทาํการคดัเลือก

สถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาดว้ยวิธีรูปเหล่ียมธีเอสเสน (Thiessen Polygon) พบวา่มีสถานีท่ีส่งผล

ต่อพ้ืนท่ีการศึกษาจาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีตรวจวดัภูมิอากาศกาํแพงเพชรและสถานีตรวจวดัภูมิอากาศอุม้ผาง  ซ่ึง

ดาํเนินการสอบเทียบและทวนสอบขอ้มูลปริมาณฝนรายเดือนในช่วง ค.ศ. 2001–2012 และ ค.ศ. 1991–2000 ตามลาํดบั ผล

การศึกษาพบวา่ ขอ้มูลปริมาณฝนจากแบบจาํลองภูมิอากาศโลกท่ีผา่นกระบวนการปรับแกค้วามเอนเอียงมีความแม่นยาํมาก

ข้ึนทั้ง 2 สถานี โดยมีค่า R2 เพ่ิมข้ึนและมีค่า RMSE ลดลง ทั้งในช่วงการสอบเทียบและทวนสอบ โดยปริมาณฝนตรวจวดั

เฉล่ียในพ้ืนท่ีการศึกษามีค่าเท่ากบั 1,377 มิลลิเมตรต่อปี ในขณะท่ีปริมาณฝนรายปีเฉล่ียของแบบจาํลองก่อนและหลงัการ

ปรับแกเ้ท่ากบั 2,366 และ 1,580  มิลลิเมตรต่อปี จากการปรับแกค้วามเอนเอียงดว้ยวิธี Quantile Mapping พบวา่เป็นวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพ  สามารถนาํไปสู่การฉายภาพอนาคตของปริมาณฝนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

คาํสําคญั: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาพฉายอนาคตของปริมาณฝน, ลุ่มนํ้ าคลองสวนหมาก 

Abstract 
The objective of the research was to correct rainfall bias from the CanESM5 global climate model which was 

developed under the terms of the Sixth Assessment Report (AR6), by the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) by using the Quantile Mapping Technique over the Klong Suan Mak River Basin. The Thiessen polygon method 

was used selected 2 meteorological stations affecting the study area, namely the Kamphaengphet and Umphang stations. 

The calibration and validation of the monthly rainfall data was conducted during the years of 2001-2012 and 1991-2000, 

respectively.  As the result, the precipitation data from the global climate model under the bias correction process was more 

accurate at both stations, with an increasing of R2 and reducing of RMSE during both the calibration and verification 

periods. The average annual observed rainfall in the study area was 1,377 mm per year, while the model's average annual 

rainfall before and after the adjustment was 2,366 and 1,580 mm per year. Evaluating the efficiency of bias correction using 

Quantile Mapping technique was found to be effective. In the future, it could be a guide to project the future of rainfall 

under climate change. 

Keywords: climate change, Klong Suan Mak river basin, the future projection of rainfall 
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การจับความรู้ฝังลกึของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง: กรณศึีกษาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 

Tacit knowledge capture in construction organization: Case study of a hospital construction project 
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บทคัดย่อ 

ความรู้ฝังลึกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาและเสริมสร้างนวตักรรมการดาํเนินงาน การ

วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจบัความรู้ฝังลึกจากการดาํเนินงานโครงการ เพ่ือนาํไปจดัเก็บ ให้สามารถนาํไปใชเ้พ่ือให้เกิด

การพฒันาองคค์วามรู้องคก์รอยา่งย ัง่ยืน โดยทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการในบริษทัรับเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึง เพ่ือทดลองเก็บ

ความรู้ฝังลึกท่ีไดจ้ากการดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ตามกระบวนการจบัความรู้ฝังลึกท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ทาํ

การเก็บขอ้มูลผ่านการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการ 4 ท่าน และผูท่ี้ไม่ได้เก่ียวขอ้งกับโครงการอีก 4 ท่าน พบว่า 

สามารถจบัความรู้ในการนาํเทคโนโลยีใหม่มาใชแ้ละประสบความสาํเร็จ และสามารถนาํไปบรรจุในคู่มือการทาํงาน และ

พบวา่กระบวนการริเร่ิมโครงการมีขั้นตอนท่ีไม่ครบถว้น การขาดกระบวนการในการพฒันาฝีมือแรงงาน รวมถึงขาดคู่มือ

ในการตรวจสอบคุณภาพงานท่ีเป็นมาตรฐานขององคก์รอีกดว้ย     

คาํสําคญั: การจดัการองคค์วามรู้, ความรู้ฝังลึก, บริษทัรับเหมาก่อสร้าง   

Abstract 

Tacit knowledge is critical to development and innovation of construction industry. The study intends to capture 

tacit knowledge gained from project operation and store in knowledge container so that it can be accumulated for continual 

development of the organization. Action research is conducted in a construction company to capture tacit knowledge from 

construction of a hospital project. The tacit knowledge capture process developed earlier is deployed. Interviews are 

conducted with 4 project officers together with other 4 officers who do not involve with the hospital project. It was found 

that new technologies used successfully in this project should be kept in Work Instruction manual. The study also reveals 

that project initiation process is not spelled out clearly in the company manual. The quality work inspection standard has 

not been developed to assist project staff. Moreover, the standardized training to develop workmanship among skilled labor 

has not been established to fulfil the continuity of the project.    

Keywords: knowledge management, tacit knowledge, construction organization 
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ตัวช้ีวดัเพ่ือประเมินความสอดคล้องในการพฒันาโครงการส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

Sufficiency economy indicators for built environment projects development in Thailand 
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Nichapa Chantama, Piyanut Wethyavivorn* 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: fengpyv@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาตวัช้ีวดัในการประเมินการพฒันาโครงการส่ิงแวดลอ้มสรรคส์ร้างว่ามีความ

สอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนอ้ยเพียงใด โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาโครงการพระราชดาํริ กระแสพระราชดาํรัส หลกัการทรงงาน อีกทั้งยงัไดศึ้กษาหลกัการพฒันาโครงการอย่าง

ย ัง่ยืนจากงานวิจยัในต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์อภิมาน จึงได้

พฒันาร่างของคาํนิยามและตวัแปรทั้ งหมด 55 ตวัแปร ใน 5 มิติ ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี

ภูมิคุม้กนั ความรู้ และคุณธรรม แลว้จึงทาํการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยการทดลองสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 4 คน 

พบวา่มีความเห็นสอดคลอ้งกบัตวัแปรเกือบทุกมิติ มีเพียงตวัแปรคุณธรรมเท่านั้นท่ีถูกปรับปรุงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

คาํสําคญั: เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการส่ิงแวดลอ้มสรรคส์ร้าง, การพฒันาท่ีอยา่งย ัง่ยนื, ตวัช้ีวดั 

 

Abstract 

The study aim to develop sufficiency economy indicators to assess built environment project development in 

Thailand. Literature review research such as Royal initiated projects, speech, Working Principles, related book and 

research. Also study the principles of sustainable development from overseas research. To compare with the philosophy of 

sufficiency economy Using Meta-Analysis method. And has developed a draft of definitions and all 45 factor consists five 

constructs: moderation, reasonableness, self-immunity, knowledge and moral. And then using the Content Validity 

collecting data from depth interviews of 4 experts. The results of the interviews were found that the experts agree with 

almost all constructs. The moral was revised as suggested to make it more consistent. 

Keywords: built environment project, indicator, sufficiency economy, sustainable development 
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โครงสร้างพืน้ฐานทีส่่งผลต่อความอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชน: กรณศึีกษาเทศบาลตําบลเกลด็แก้ว 

Infrastructure affecting the green and happiness index of community: Case study of Tambon Kled 

Kaew 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการสาํรวจเบ้ืองตน้เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างพ้ืนฐานกบัความอยูเ่ยน็เป็นสุข (ตวัช้ีวดั

ของกระทรวงมหาดไทย) โดยเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือภาครัฐผูพ้ฒันาโครงการ โดยการรวบรวม

เอกสารท่ีมาในตลอดจนกระบวนการในการพฒันาโครงการก่อสร้างในพ้ืนท่ีร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการพฒันาโครงการ และส่วนท่ีสอง เก็บจากภาคประชาชนผูใ้ชโ้ครงการ โดยใชรู้ปแบบการสนทนากลุ่ม กบั

ตวัแทนหมู่บา้น 8 หมู่บ้าน โดยสอบถามว่าโครงสร้างพ้ืนฐานรูปแบบใดจะส่งผลต่อตวัช้ีวดัความอยู่เยน็เป็นสุข พบว่า 

โครงการส่วนใหญ่ท่ีถูกพฒันา จะเป็นโครงการประเภทถนน ตามนโยบายการกระจายความเจริญ แต่ชุมชนกลบัตอ้งการ

โครงการประเภทสถานท่ีพกัผ่อน หรืออาจเป็นถนนท่ีมาพร้อมระบบไฟส่องสว่างและกลอ้งวงจรปิด อีกทั้ งยงัมีความ

ตอ้งการระบบขนส่งสาธารณะดว้ย 

คาํสําคญั: การพฒันาชุมชน, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, ความอยูเ่ยน็เป็นสุข, โครงสร้างพ้ืนฐาน 

Abstract 

This research is a preliminary survey to find the relationship between infrastructure and well-being. 

(Indicators of the Ministry of Interior) by collecting data from interviews in 2 parts: The first is the 

government sector who developed the project with the collection documents the development process as 

well as construction projects in the area and interviewed officials involved in project development and the 

second part collected from the public sector who used the project using a focus group format with 

representatives of eight villages, asking which infrastructure would affect Green and happiness index. It 

was found that most of the projects that were developed it will be a road type project. According to the 

civilization policy but the community needs a project like a resting place or it could be a road with lighting 

and CCTV. There is also a need for public transport. 

Keywords: community development, green and happiness index, infrastructure, sustainable development 
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การวเิคราะห์ปัจจัยความยัง่ยืนในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยโดยใช้ 

Fuzzy AHP 

Analysis of sustainability factors for electrical resource infrastructure development in Thailand using 

Fuzzy AHP 
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บทคัดย่อ 

การกาํหนดแหล่งพลงังานไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างย ัง่ยืน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัและทางเลือกท่ีมีผลต่อการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยการวเิคราะห์ 

การตดัสินใจแบบพหุหลกัเกณฑ์ ดว้ยกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซ่ี (Fuzzy Analytical Hierarchy Process, 

Fuzzy AHP) พิจารณาการตดัสินใจจากกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการซ่ึงเป็นกลุ่มพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังานไฟฟ้า

โดยได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความยัง่ยืน 3 ปัจจัยแรก เรียงตามค่านํ้ าหนัก

ความสาํคญัไดแ้ก่การไดรั้บการยอมรับจากสาธารณะ (ร้อยละ 32.9) ความน่าเช่ือถือของแหล่งพลงังาน (ร้อยละ 27.1) และ

ความคุม้ค่าของโครงการ (ร้อยละ 23.5) โดยทางเลือกท่ีมีความสําคญัท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การพฒันาโรงไฟฟ้า ก๊าซ

ธรรมชาติ (ร้อยละ 32.4) การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน (ร้อยละ 26.1) และ การพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ร้อยละ 

25.6) งานวิจยัน้ี เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. และกระทรวงพลงังานซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาพลงังาน

ไฟฟ้าในประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนื 

คาํสําคญั: กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวเิคราะห์แบบฟัซซ่ี, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, การวเิคราะห์การตดัสินใจแบบพหุหลกัเกณฑ ์

 

Abstract 

 Allocating source of energy helps to increase potential of energy fundamental sustainability development. The 

research was written to analyze factors of energy sustainability that effected on the development of electricity fundamental 

in Thailand by using Multi-Criteria for decision making collaborated with Fuzzy Analytical Hierarchy Process, (Fuzzy 

AHP). The samples of this research are EGAT’s heads of projects who responsible for EGAT power plant development 

projects, and they all agreed with the research’s result. The result showed that sequently three factors effected on energy 

sustainability are gaining public acceptance (32.9 percent), energy resource reliability (27.1 percent), and value of project 

(23.5 percent), and sequently three kind of power plant that the samples mostly give precedence to develop are natural gas 

powerplant (32.4 percent), renewable power plant (26.1 percent), and coal power plant (25.6 percent). Lastly, in a part of 

the research’s benefit, it would help EGAT and the ministry of energy to expand development of electricity fundamental 

in Thailand. 

Keywords: Fuzzy Analytical Hierarchy Process, project Multi-Criteria decision analysis, sustainable development 
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บทคัดย่อ 

การใชพ้ลงังานหมุนเวียนเป็นแนวทางสาํคญัประการหน่ึงในการพฒันาความยัง่ยนืพลงังานของประเทศ งานวิจยั

น้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์นํ้ าหนักความสําคญัของปัจจยัความยัง่ยืนในการคดัเลือกโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

หมุนเวียน และจดัลาํดบัความสําคญัของโครงการฯ ดว้ยกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (Fuzzy AHP) โดย

ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ไดจ้ากแบบสอบถามผูบ้ริหาร และพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์

นํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัความยัง่ยนืท่ีมีผลต่อการคดัเลือกโครงการฯ ไดแ้ก่ การยอมรับของสงัคม (ร้อยละ 29.1) ความ

น่าเช่ือถือของแหล่งพลงังาน (ร้อยละ 25.8) ราคาตน้ทุนค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 24.0) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ร้อยละ 11.2) 

และการสร้างอาชีพ (ร้อยละ 9.9) ตามลาํดบั โดยมีค่าเฉล่ียเรขาคณิตของค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลเท่ากบั 0.092 และ

ผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการฯ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(ร้อยละ 29.5) โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า (ร้อยละ 

27.0) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ร้อยละ 22.6) และโรงไฟฟ้าพลงังานลม (ร้อยละ 20.9) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวเิคราะห์แบบฟัซซี, โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 

Abstract 

Renewable Energy is one of the key strategies in the country's energy sustainability development. Objective of 

this research is to weigh the importance of sustainability factors in the selection of renewable energy power plants and 

prioritize projects with a Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP). The data were analyzed from questionnaires of 

executives and employees of the Electricity Generating Authority of Thailand. This results show the 5 sustainability factors 

consisting of social acceptance (29.1 percent), energy resource reliability (25.8 percent), electricity cost (24.0 percent), 

GHG emissions ( 11.2 percent)  and job creation ( 9.9 percent)  respectively, with the geometric mean of the consistency 

ratio (C.R.) is 0.092 and the priority of 4 alternatives of Renewable Power Plant Project Development in Thailand as 

follows, solar power plants (weighting 29.5), hydroelectric plants (weighting 27.0), biomass power plants (weighting 22.6) 

and wind power plants (weighting 20.9). 

Keywords: Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Renewable Energy Power Plant Project, Sustainable Development 
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บทคัดย่อ 

 การเดินทางขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาด้วยเรือขา้มฟากในปัจจุบนั มีขอ้จาํกัดในดา้นความปลอดภยัและความล่าชา้ 

สะพานคนเดินถือเป็นหน่ึงทางเลือกท่ีจะช่วยลดขอ้จาํกดัในการเดินทางขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาได ้โดยงานวิจยัน้ีใชว้ิธีสาํรวจ

ขอ้มูลแบบ Stated Preference ศึกษาการเลือกรูปแบบการเดินทางภายใตส้ถานการณ์สมมติ โดยผูว้ิจัยได้เสนอให้ผูเ้ดิน

ทางเลือกระหวา่งใชเ้รือขา้มฟากแบบเดิม หรือเปล่ียนมาใชส้ะพานคนเดินขา้มแม่นํ้ าแบบใหม่ ซ่ึงในงานวจิยัไดส้าํรวจกลุ่ม

ตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มท่ีใชเ้รือขา้มฟากเป็นประจาํ 2) กลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชเ้รือขา้มฟากเป็นประจาํ และ 3) กลุ่มท่ีไม่เคยใช้

เรือขา้มฟาก และนาํขอ้มูลท่ีสํารวจมาสร้างแบบจาํลองโลจิททวินามแยกตามกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาแสดงถึงปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ะพานคนเดินขา้มแม่นํ้ า ซ่ึงสามารถนาํมาใชค้าดการณ์ผลกระทบต่อปริมาณผูใ้ชเ้รือขา้มฟาก 

โดยพบว่าผูใ้ชเ้รือขา้มฟากบางส่วนมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนมาใชส้ะพานคนเดินเพ่ิมข้ึน ผลจากงานวิจยัสามารถนาํไปเป็น

แนวทางในการพฒันาสะพานคนเดินขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาต่อไป 

คาํสําคญั: ทางเลือกในการเดินทาง, แบบจาํลองโลจิททวนิาม, เรือขา้มฟากแม่นํ้ า, สะพานคนเดินขา้มแม่นํ้ า 

 

Abstract 

 Ferry is one of the most popular mode for commuters who need to cross the Chao Phraya River. However, the 

concern is raised on safety and efficiency such as delay and congestion. Pedestrian bridge is one of the alternatives that can 

be taken into considerations. This research focused on the travel mode choice study under hypothetical scenarios which are 

based on the stated preference survey. In a questionnaire, participants were asked whether they would cross the river by a 

traditional river-crossing ferry or a new model of pedestrian bridge. The survey consisted of three target groups. 1) People 

who use ferries regularly. 2) People who rarely use ferries. 3) People who have never used a ferry. The survey data were 

used as an input to develop a Binary Logit Model for each sample target group. The factors affecting the decision to use 

the pedestrian bridge across the river were determined. The model was applied to predict the impact on the number of ferry 

passengers and found that some passengers would shift to the pedestrian bridge. The results of this research can be used as 

a guideline for the further development of the pedestrian bridge across the Chao Phraya River 

Keywords: Binary Logit Model, ferry, Pedestrian bridge across the river, travel mode choice 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการระหว่างแทก็ซ่ีและแกร็บแทก็ซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the decision to use the service between taxi and Grab taxi in Bangkok 

 

วชัริทธ์ิ ขวญัพฒุ, สุพรชัย อุทยันฤมล*  

Watcharit Khwanput, Supornchai Utainarumol* 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology North, Bangkok 10800, 

Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: s_utainarumol@yahoo.co.th 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระหวา่งแท็กซ่ีและแกร็บแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางของประชาชนท่ีใชบ้ริการรถแท็กซ่ีและแกร็บแท็กซ่ี ประเมินความพึงพอใจการใช้

บริการแกร็บแท็กซ่ีในการเดินทาง และศึกษาความน่าจะเป็นในการเลือกใชบ้ริการรถแกร็บแท็กซ่ีในการเดินทาง ประชากร

ในการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีและแกร็บแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม 

และเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม และนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรม 

PSPP โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูถู้กสัมภาษณ์ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถแท็กซ่ีและ         

แกร็บแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัในการเดินทางระหวา่งรถแท็กซ่ีและแกร็บแท็กซ่ี วิเคราะห์ลกัษณะการเดินทาง

ของประชาชนท่ีเลือกใชบ้ริการรถแท็กซ่ีและแกร็บแท็กซ่ี วิเคราะห์แบบจาํลองโลจิต จะใชอ้รรถประโยชน์เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการแท็กซ่ีและแกร็บแท็กซ่ีในส่วนการกาํหนดนโยบาย ผลกัดนักฎหมาย

แกร็บแท็กซ่ีใหถู้กตอ้ง 

คาํสําคญั: แกร็บแท็กซ่ี, แบบจาํลองโลจิต, วธีิการแบ่งกลุ่ม 

 

Abstract 

 A study of factors affecting the decision of choosing between taxi and GrabTaxi in Bangkok. To study the factors 

affecting the travel of citizens using taxi and GrabTaxi. Evaluate your satisfaction with the GrabTaxi service when traveling 

and study the probability of choosing a GrabTaxi service when traveling. The study population was taxi and GrabTaxi users 

in Bangkok. The sampling method was used for segmentation and collect data using questionnaires distribution method 

and take the data that has been analyzed by computers with PSPP using statistics for basic data analysis of interviewees. 

Taxi usage behavior information and GrabTaxi in Bangkok Transport factors between taxi and GrabTaxi. Analyze the 

travel characteristics of citizens who opt for taxi and GrabTaxi. Analysis of the logit model .The utility will be used to 

assess the satisfaction of citizens with choosing taxi and GrabTaxi in policy-making. Pushing the law of GrabTaxi right. 

Keywords: cluster sampling, Grab Taxi, Logit Model 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอของบังใบล้อและพลังงานความเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะเข้าโค้ง
ของขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-
หาดใหญ่ และ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 

A study on relationship between wheel flange wear and curving friction energy of The State 
Railway of Thailand passenger train sets on Bangkok-Chiangmai, Bangkok-Hat Yai, and Bangkok-
Ubon Ratchathani Routes 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความสึกหรอของบงัใบลอ้และพลงังานความเสียดทานท่ีเกิดข้ึนขณะเขา้

โคง้ของขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ รถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่า

ความสึกหรอของบงัใบลอ้ 6.07 มิลลิเมตร ต่อระยะทาง 204,984 กิโลเมตร รถโดยสารท่ีให้บริการทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ-

หาดใหญ่ และ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี มีค่าความสึกหรอของบงัใบลอ้ 4.78 มิลลิเมตร ต่อระยะทาง 268,288 กิโลเมตร 

ในขณะท่ีพลงังานความเสียดทานระหว่างบงัใบลอ้และรางต่อความยาวโคง้ ท่ีเกิดข้ึนขณะเขา้โคง้บนเส้นทางกรุงเทพฯ-

เชียงใหม่ มีค่า 34,025.15 จูลต่อเมตร เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ มีค่า 15,013.02 จูลต่อเมตร และ เส้นทางกรุงเทพฯ-

อุบลราชธานี มีค่า 19,849.67 จูลต่อเมตร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าพลงังานความเสียดทานขณะเขา้โคง้ท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อค่าความ

สึกหรอของบงัใบลอ้รถโดยสาร 

คาํสําคญั: ค่าความสึกหรอของบงัใบลอ้, บงัใบลอ้, พลงังานความเสียดทาน 

Abstract 

This is a study on a relationship between wheel flange wear and curving friction energy of The State Railway of 

Thailand train sets. The results show that a train set running on Bangkok-Chiangmai route has a flange wear of 6.07 mm 

per 204,984 km while another train set running on both Bangkok-Hat Yai and Bangkok-Ubon Ratchathani routes has a 

flange wear of 4.78 mm per 268,288 km. Values of curving friction energy per curve length on each route are 34,025.01 

J/m, 15,013.02 J/m, and 19,849.67 J/m for Bangkok-Chiangmai route, Bangkok-Hat Yai route, and Bangkok-Ubon 

Ratchathani route respectively.  The study concludes that a value of curving friction energy is clearly related to wheel 

flange wear. 

Keywords: flange wheels, potential friction energy, wheel flange wear 
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การพฒันาเคร่ืองมือวดัคอนทวัร์ล้อแบบดิจิตัลสําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย 

A development of a digital wheel contour measuring device for the state railway of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีแสดงถึงการพฒันาเคร่ืองมือวดัคอนทวัร์ลอ้แบบดิจิตลัสําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีสามารถ

สร้างข้ึนโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีจดัหาไดใ้นประเทศ ขอ้มูลจากการวดัสามารถนาํไปประมวลกบัซอฟแวร์ท่ีมีใชท้ัว่ไปได ้ค่า

ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของเคร่ืองมือวดัในแนวนอนและแนวตั้งจากการเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัสามมิติมีค่าเป็น

0.2827 มม. และ 0.1281 มม. ตามลาํดบั ผลการทดลองวดัขนาดคอนทวัร์ลอ้สึกเปรียบเทียบกบัคอนทวัร์วิทูร สามารถใช้

คาํนวณระยะสึกของบงัใบลอ้ไดร้ะหวา่ง 5.3905±0.2827 มม. และ ระยะสึกของพ้ืนลอ้มีค่าระหวา่ง 1.9415±0.1281 มม. 

คาํสําคญั: คอนทวัร์วทูิร, เคร่ืองมือวดัคอนทวัร์ลอ้, ลอ้รถไฟ  

 

Abstract 

 This paper presents a development of a digital wheel contour measuring device for the state railway of Thailand 

which can be built with locally procured materials and equipment. The measured data can be processed with generally 

available software that a user prefers. The absolute errors of the device in horizontal and vertical directions are 0.2827 mm 

and 0.1281 mm respectively. A measurement of a worn wheel can be used to calculate a wheel flange wear of 

5.3905±0.2827 mm and a wheel tread wear of 1.9415±0.1281 mm. 

Keywords: contour measuring device, train wheel, vidura contour 
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ศึกษามูลค่าการลงทุนในการจัดหาระบบรถไฟสําหรับรถไฟฟ้าในเมืองในประเทศไทย 

CAPEX cost of railway systems for METRO projects in Thailand 

วชิิต จติรพนิิจ*, วชัิย ศิวะโกศิษฐ 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนเพ่ือเป็นขอ้มูลตั้งตน้ในการกาํหนดรูปแบบการประเมินมูลคา่

การลงทุนในการจดัหาระบบรถไฟ (Railway System) สาํหรับรถไฟฟ้าในเมือง (Metro Train) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั

เร่ืองการสร้างรูปแบบการคาํนวณหามูลค่าการลงทุนฯ (Cost Model of Railway Systems For Metro Projects in Thailand 

[CAPEX]) พบวา่มูลค่าการลงทุนระบบรถไฟ (Railway System) ของรถไฟฟ้าแบบรางเหลก็โดยประมาณคือ 686–986 ลา้น

บาท/กม ในขณะท่ีระบบรถไฟฟ้ารางเด่ียว (Monorail) จะอยูท่ี่ 432–736 ลา้นบาท/กม เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการลงทุน

ของระบบต่างๆ ท่ีประกอบเขา้กนัเป็นระบบรถไฟฟ้านั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งรถไฟฟ้าแบบรางเหลก็และรถไฟฟ้า

รางเด่ียว (Monorail) กล่าวคือขบวนรถไฟฟ้ามีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่ารวม รองลงมาคือระบบไฟฟ้า 

ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบส่ือสารตามลาํดบั โดยระบบอ่ืนๆ ลดหลัน่กนัลงมาจะมีสัดส่วนใกลก้นัมากและไม่ไดแ้ตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นชนิดและจาํนวนของขบวนรถไฟฟ้ามีผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อมูลค่าการลงทุนของโครงการ เพราะ

ระบบอ่ืนๆ จะมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก 

คาํสําคญั: ระบบรถไฟ, มูลค่าการลงทุน, รถไฟในเมือง 

Abstract 

This study forms part of the research for the Cost Model of Railway System for Metro Projects in Thailand 

(CAPEX). The output of this paper will be used as the baseline for cost modelling. It compiles and compares the CAPEX 

cost for Railway Systems of Metro Project (both Conventional Metro and Monorail) in Thailand. The result shows that the 

cost of a conventional metro is in a range of 686–986 M THB/km, while the cost of Monorail falls between 432–736 M 

THB/km. The variation of the cost is greatly dominated by type and quantity of rolling stock. On both types of railway, the 

Rolling Stock takes the highest proportion, more than 30% of the overall cost, followed by Power Supply, Signalling, and 

Telecommunication System, the remaining sub-systems share a similar size of the cost proportions. It can be observed that 

Rolling Stock type and fleet size greatly affect overall cost while other systems do not have significant impact due to the 

similarities in terms of system characteristic and performance. 

Keyword: Railway System, CAPEX, Metro 
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การศึกษาวธีิการยืดอายุการใช้งานของพืน้ล้อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ โดยการสลับทศิทางการวิ่งของ

ขบวนรถทุกวนั 

A study of the extension of wheel thread service life of the airport rail link train by alternating daily 

running directions 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีนาํเสนอการศึกษาวิธีการยืดอายุการใช้งานของพื้นผิวหน้าสัมผสัลอ้รถไฟท่ีใช้งานใน

ระบบรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ต เรล ลิงก์ โดยการสลบัทิศทางการวิ่งของขบวนรถทุกวนั และทาํการรวบรวม

ขอ้มูลจากสถิติการกลึงล้อรถไฟ ตามรอบการซ่อมบาํรุง ในระยะเวลาประมาณ 3 ปียอ้นหลงั ซ่ึงสามารถ

นาํมาวิเคราะห์และคาํนวณระยะทางการใช้งานของล้อท่ีเพิ่มข้ึนถา้มีการสร้างจุดกลบัรถในช่วงระหว่าง 

สถานีลาดกระบงัและสถานีสุวรรณภูมิ ผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นวา่การสลบัทิศทางการเดินรถสามารถยืด

อายกุารใชง้านของลอ้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ไดร้ะยะทางประมาณ 60,000 กิโลเมตร คิดเป็นอายกุารใช้

งานท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดร้อยละ 7.69 

คําสําคัญ: การยดือายกุารใชง้านของพื้นลอ้, ลอ้รถไฟ, แอร์พอร์ต เรล ลิงก ์

 

Abstract 

 This paper presents a study of the extension of wheel thread service life of the airport rail link train by alternating 

daily running directions.  The 3 year records of wheel turning depth were studied and applied for a calculation of extended  

service life of a wheel set in the case that the reverse triangle track between Suvannabhumi and Ladkrabang stations could 

be provided. The results showed that the daily alteration of running directions could extend the service life of a wheel set 

for 60,000 km or maximum 7.69 % of the current service life. 

Keywords: airport rail link, extension of wheel thread service life, train wheel 
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A development of BS100A rail head wear measuring device 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาเคร่ืองมือท่ีมีกลไกการทาํงานเป็นแขนกลสองแขนซ่ึงมีการเคล่ือนท่ีของขอ้ต่อ

แบบหมุน และมีตวัเขา้รหสัเป็นตวัรับค่ามุมท่ีเคล่ือนท่ีในการวดัใหมี้สามารถวดัค่าความสึกของรางรถไฟได ้โดยจะทาํการ

วดัค่าของหวัรางทัว่ไปท่ีไม่มีการสึกหรอดว้ยเคร่ืองมือขา้งตน้ แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปเทียบกบัค่าท่ีวดัจากเคร่ือง CMM ก่อนเพ่ือ

หาค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุดของอุปกรณ์ จากนั้นจะทาํการจาํลองหัวรางท่ีสามารถวดัค่าความสึกของรางไดอ้ย่าง

แน่นอนข้ึนมา และนาํเคร่ืองมือเดิมไปวดัค่าหัวรางจาํลอง เพ่ือหาค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ในการวดัความสึกหรอของราง 

นาํค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ในการวดัความสึกของรางมาเปรียบเทียบกบัค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์สูงสุด เพ่ือตรวจสอบ

ความคลาดเคล่ือนพิกดัของความสึกหรอของหวัราง BS100A ของเคร่ืองมือ ซ่ึงสามารถนาํไปพฒันาต่อยอดเพ่ือนาํเคร่ืองมือ

ดงักล่าวไปวดัความสึกหรอของรางในพ้ืนท่ีจริงไดใ้นอนาคต 

คาํสําคญั: การวดัความเสียหาย, ค่าความผิดพลาดสมับูรณ์, เคร่ืองมือวดัแขนกลสองแขน, รางรถไฟ 

Abstract 

The aim of this research is to develop a measuring instrument which operates by mechanism consists of two 

mechanical arms. The movements of both arms are provided by rotational joints with the encoder as a receiver of the 

moving angle in the measurement. First of all, use the mentioned instrument to measure standard rail, then compare the 

result with the data that measured by Coordinate Measuring Machine (CMM) to find the maximum absolute error of the 

instrument. Secondly, use the same instrument to measure imitate worn rail to observe the absolute error in measuring rail 

wear. Subsequently, compare the absolute error in measuring rail wear with the maximum absolute error to check an 

instrument error of the rail head wear measurement which will be further developed tool for implemented in the real site. 

Keywords: absolute error, measurement of rail wear, rail, two arms mechanism  
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บทคัดย่อ  

งานวิจยัน้ีนาํเสนอเวลาเขา้สู่สมดุล ของระบบปรับความดนัไฮดรอลิก ดว้ยไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์ทาํงาน

ร่วมกบัวาลว์เปิดปิดความเร็วสูง เป้าหมายของงานวจิยัคือ การคาํนวณหาเวลาเขา้สู่สมดุลเม่ือเปล่ียนแปลงค่า duty ratio ของ

สัญญาณสั่งการทํางานของวาล์ว และสัดส่วนการกระจัดของมอเตอร์ต่อป๊ัม โดยท่ีระบบปรับความดันไฮดรอลิกท่ี

ทาํการศึกษานั้น ประกอบดว้ยวาลว์เปิดปิดความเร็วสูง วาลว์กนักลบั ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์แบบมาตรฐานติดตั้งลอ้ตุน

กาํลงั และวาลว์ล้ิน หลกัการทาํงานของระบบเร่ิมจากวาลว์เปิดปิดความเร็วสูงไดรั้บสัญญาณ PWM ท่ีมีค่า duty ratio และ

ความถ่ีเป็นตวัแปรในการสัง่ทาํงาน เป็นการสลบัทอร์กไฮดรอลิกท่ีทางขาเขา้ของไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์ มีผลทาํใหไ้ฮ

ดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์หมุนสลบัข้ึน-ลง และเขา้สู่สมดุลเน่ืองจากการตา้นการไหลท่ีทางออกดว้ยวาลว์ล้ิน จากการศึกษา

พบวา่การเพ่ิมทั้งค่า duty ratio และสดัส่วนการกระจดัมอเตอร์ต่อป๊ัม ส่งผลทาํใหเ้วลาเขา้สู่สมดุลลดลง  

คาํสําคญั: วาลว์ความเร็วสูง, เวลาเขา้สู่สมดุล, ไฮดรอลิกทรานส์ฟอร์เมอร์  

 

Abstract 

Settling time of a hydraulic pressure converter with a hydraulic transformer working with high-speed on-off valve 

is studied in the paper. The goal of the research is to calculate the settling time by changing the duty ratio of the PWM 

signal and motor-to-pump displacement ratio. The system consists of a high-speed on-off valve driven by a PWM signal, 

a check valve, a conventional hydraulic transformer with flywheel, and a throttle valve. The system is started by sending a 

PWM signal with a duty ratio and frequency signal as control variables to a high-speed on-off valve. The control signal 

forces the opening and closing of the hydraulic torque on the inlet side of the hydraulic transformers. This causes the 

hydraulic transformers speed to rise and fall. The steady-state is then reached by the load pressure created by the throttle 

valve. The results shown that increasing both the duty ratio and the motor-to-pump displacement ratio resulted in the 

reduction of settling time.  

Keywords: high-speed valve, hydraulic transformer, settling time 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาการจาํลองอพยพหนีไฟของผูใ้ชอ้าคารโรงงานผลิตถุงลมนิรภยั ดว้ยโปรแกรม Pathfinder เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเส้นทางหนีไฟ ให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย และเกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร โดย

อาคารท่ีจาํลองการอพยพหนีไฟเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็มีชั้นลอย มีพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 7,130 ตารางเมตร และมีจาํนวน

ผูใ้ชอ้าคารรวม 607 คน ซ่ึงทาํการจาํลองการอพยพหนีไฟใน 3 สถานการณ์ ผลการศึกษาพบวา่ การจาํลองการอพยพหนีไฟ

ในสถานการณ์ท่ี 1 และสถานการณ์ท่ี 2 มีเวลาในการอพยพเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ส่วนการจาํลองการอพยพหนีไฟ

ในสถานการณ์ท่ี 3 ใชเ้วลาในการอพยพไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงในสถานการณ์ท่ี 3 ใชเ้วลาในการอพยพ  5.52 

นาที ผูว้ิจยัจึงทาํการเพ่ิมประตูทางออกหนีไฟจาํนวน 2 ประตู หลงัจากเพ่ิมประตูหนีไฟ  พบวา่ ผลการจาํลองการอพยพหนี

ไฟในสถานการณ์ท่ี 3 ใชเ้วลา 3.78 นาที  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

คาํสําคญั: อพยพ, โปรแกรม Pathfinder, การจาํลอง 

Abstract 

This research was established to simulate the fire evacuation in the building of airbags manufacturing factory by 

using Pathfinder program. To propose guidelines for designing the fire evacuation route in accordance with the laws and 

to ensure safety building users. The building that simulates fire evacuation is a reinforced concrete building with a 

mezzanine. It has a total area of 7,130 square meters and a total occupancy of 607 people. This simulates fire evacuation 

in 3 situations. Simulations for fire evacuation in scenario 1 and scenario 2 have evacuation times as required by law. But 

in scenario 3 used evacuation time 5.52 minutes is not follow to the law. The research to improve by installing exit door. 

After adding exit doors, it was found that the simulation results for the fire evacuation time 3.78 minutes, which was 

required by law. 

Keywords:  evacuation, Pathfinder Program, simulator 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                               สาขาวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

84 
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Study of Movable Carbon Dioxide Supercritical Fluid Extraction  
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บทคัดย่อ 

ในทุกวนัน้ีการสกดัสารสาํคญัจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติประกอบไปดว้ยวธีิทางกลและทางเคมี เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

ผลิต เวชรภณัฑ ์เคร่ืองสาํอาง นํ้ าหอม หรือ อาหารโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีซบัซอ้น มีราคาสูงและไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้จาก

การศึกษาพบว่าอีกวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในภาคอุตสาหกรรม คือ การสกดัดว้ย “คาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤต” โดย

อาศยั CO2 ซ่ึงมีความดนัวิกฤติและอุณหภูมิวิกฤติตํ่า จากนํ้ าแข็งแห้ง ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ ราคาถูกและสามารถกาํจดัออก

จากสารสกดัไดง่้ายร่วมกบัการใชฮี้ทเตอร์เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิและความดนัใหเ้ป็นไปตามกฎของแก๊สอุดมคติ (Ideal Gas Law)  

จากผลการทดลองพบวา่สามารถสร้าง คาร์บอนไดออกไซดเ์หนือจุดวิกฤต ได ้รวมถึงทาํให้อุณหภูมิ และ แรงดนัข้ึนไปสูง

ถึง 120°C ท่ีกวา่ 220 Bar สาํหรับกาแฟบด และ ท่ีค่าต่าง ๆ สาํหรับ ตวัอยา่งทดลองอ่ืน ๆ 

คาํสําคญั: ของเหลวยิง่ยวดเหนือจุดวกิฤต, เคร่ืองสกดัคาร์บอนไดออกไซดเ์หนือจุดวกิฤต, คาร์บอนไดออกไซดเ์หนือจุด

วกิฤต 

 

Abstract 

In nowadays, the extraction of essential substances from natural products involves by mechanical and chemical 

process to used in the production of pharmaceuticals, cosmetics, perfumes or food using sophisticated equipment high price 

and cannot be moved. Studies have shown that another popular method in the industry is extraction with "super critical 

fluid extraction" by means of CO2, which has a low critical pressure and low critical temperature. From dry ice, it is non-

toxic, non-flammable, inexpensive and can be easily removed from the extract, together with the use of a heater to increase 

the temperature and pressure in accordance with the Ideal Gas Law can create super critical fluid CO2 extraction above the 

critical point, as well as raising temperatures and pressures up to 120°C and over 220 Bar for coffee and at different values 

for other samples. 

Keywords: extraction, SFE, Supercritical Fluid 
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Algorithm verification for cooling of Thermoelectric Cooler  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเสนอการทดลองการทาํงานของเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์(Thermoelectric Cooler) หรือแผ่นเพลเทียร์

(Peltier) โดยนําไปใช้สําหรับทําความร้อนและความเย็นให้ได้ตรงตามระดับอุณหภูมิ  (Temperature Profile) ของ

กระบวนการปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase chain reaction) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ

อยา่งรวดเร็ว ผลจากการศึกษาดว้ยวิธีการจาํลองพบว่าเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์สามารถทาํความร้อนไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่

การทาํความเยน็นั้นใชเ้วลาค่อนขา้งมาก จึงไดท้าํการทดลองเพ่ือหาอลักอริทึม (Algorithm) ท่ีเหมาะสมในการทาํความเยน็

จากอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส ไปยงั อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส ในงานวิจยัน้ีไดส้ร้างอุปกรณ์ตน้แบบ

สาํหรับการทดสอบระบบควบคุมของเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ทาํความเยน็โดยใชบ้อร์ด Arduino 

Mega 2560 ในการควบคุม โดยทาํการปรับหาค่ากระแสไฟฟ้าและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพ่ือใหเ้ทอร์

โมอิเลก็ทริกคูลเลอร์สามารถทาํความเยน็ไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

คาํสําคญั: การทาํความเยน็ของเพลเทียร์, เทอร์โมอิเลก็ทริกคูลเลอร์, ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมเลส 

Abstract 

 This research presenting, the experiment of the function of a Thermoelectric Cooler or a Peltier, which is a device 

that using for heating and cooling to meet the temperature profile of the polymerase chain reaction (PCR) which is a process 

with rapid temperature change. The result from simulation represents that the Thermoelectric Cooler can rapidly increase 

the heating rate but cooling takes a lot of time. Therefore, conducted an experiment to find out an appropriate algorithm for 

Thermoelectric Cooler to cooling from approximately 90 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. This research also 

prototyping a system for testing the control of the cooling process of the thermoelectric cooler by using an Arduino Mega 

25260 board controller. And adjusting the appropriate electric current and appropriate time to distribute electricity for the 

thermoelectric cooler to provide the most efficient cooling process. 

Keywords: PCR, peltier, arduino, thermoelectric coolers 
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การทดสอบประสิทธิภาพการซึมนํา้ของกระเปาะเซรามิกส์เพ่ือใช้ในระบบการให้นํา้แก่พืช 

Effectiveness of emitter in ceramic bulb for subsurface irrigation system
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บทคัดย่อ 

            การใหน้ํ้ าแก่พืชโดยทัว่ไปแลว้นั้นจะเป็นการรดนํ้ าตรงจุดท่ีเป็นผิวดิน ซ่ึงการรดนํ้ าท่ีผิวดินนั้นจะมีการสูญเสียนํ้ า

ไปค่อนขา้งมากจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะในเวลาท่ีมีแดดหรือมีความช้ืนในอากาศนอ้ย ทาํให้นํ้ าไม่สามารถไปถีงรากท่ีอยู่

ลึกลงไปใตดิ้น ในงานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ในการให้นํ้ าแก่พืชท่ีจะสามารถรดไดถึ้งส่วนรากท่ีอยูลึ่ก

ลงไป เพ่ือลดการสูญเสียนํ้ า ในระบบจะมีการใชก้ระเปาะเซรามิกช่วยในการใหน้ํ้ า โดยทาํการศึกษาประสิทธิภาพการซึมนํ้ า

ของกระเปาะเซรามิกท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 30 มิลลิเมตร มีความยาว 3 ขนาด   ไดแ้ก่ 70 เซนติเมตร 85 เซนติเมตร และ 100 

เซนติเมตร โดย แต่ละแบบจะมีความหนา 2 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตรตามลาํดบั เพ่ือให้สามารถวดัอตัราการซึมนํ้ าท่ี

แตกต่างกนัออกไป และสามารถนาํไปใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด    
คาํสําคญั: การใหน้ํ้ าใตผ้ิวดิน, การใหน้ํ้ าอยา่งแม่นยาํ, วสัดุท่ีมีรูพรุน 

Abstract

Generally, watering the plant usually apply on the surface of the soil. So, this method wastes a lot of water 

especially in the sunny or low humidity day, causing the water can’t reach to root underground. In this research, we designed 

the subsurface irrigation system to supplies water for root   using ceramic bulbs. We studied the water permeability 

efficiency of ceramic bulbs by divided ceramic bulb with 30 mm diameter into  3 size  such as  70 centimeters, 85 

centimeters and 100 centimeters and each size has thickness about 2 centimeters and 3 centimeters respectively. The 

experiment shows the different water permeability rates of ceramic bulbs that we can use to design subsurface irrigation 

system for each type of plant. 
Keywords: precision irrigation, porous materials, subsurface irrigation 
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การปรับปรุงสมรรถนะของหอผึง่นํา้เพ่ือลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลตินํา้แข็งซอง 

Cooling tower performance improvement for energy conservation in ice manufacturing process 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของหอผึ่ งนํ้ าของระบบทําความเย็นใน

โรงงานผลิตนํ้ าแขง็ซองแห่งหน่ึง ซ่ึงจากการประเมินเบ้ืองตน้พบว่าอุณหภูมินํ้ าขาออกจากหอผึ่งนํ้ าแตกต่างจากอุณหภูมิ

กระเปาะเปียกของอากาศค่อนขา้งมาก ส่งผลให้สารทาํความเยน็มีอุณหภูมิและความดนัสูงข้ึน ทาํให้ส้ินเปลืองพลงังาน  

หอผึ่งนํ้ าของโรงงานเป็นชนิดไหลขวางกนั ขนาด 250 ตนัความเยน็ ในการตรวจวดัสมรรถนะก่อนและหลงัปรับปรุงอาศยั

หลกัการตามขอ้ตกลงนานาชาติในการตรวจวดัและพิสูจน์ทราบผลประหยดัพลงังาน (IPMVP) และวิธีการของมาตรฐาน 

CTI-Bulletin ATP-105 พัฒนาโดยสถาบันกําหนดมาตรฐานการทดสอบและควบคุมการผลิตหอผึ่ งนํ้ าในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากการเก็บขอ้มูลในสภาพการใชง้านจริงพบวา่ ประสิทธิภาพของหอผึ่งนํ้ าก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 39.45% และ 

ประสิทธิภาพของหอผึ่งนํ้ าหลงัปรับปรุงอยูท่ี่ 54.19% 

คาํสําคญั: นํ้าแขง็ซอง, ไหลขวางกนั, หอผึ่งนํ้ า, การอนุรักษพ์ลงังาน, สมรรถนะ 

Abstract 

           The purpose of this research is to improve cooling tower performance in an ice manufacturing process. From the 

initial assessment, it was found that the outlet water temperature from the cooling towers was significantly higher than the 

wet-bulb temperature of the air. It leads to higher refrigerant temperatures and pressure, then consequently higher energy 

consumption. Cross-flow cooling towers at the factory with a capacity of 250 tons. Based on International Performance 

Measurement and Verification Protocol and CTI-Bulletin ATP-105 standard developed by the Cooling Tower Institute in 

America. According to the data, the average efficiency before improvement was 39.45%. The average efficiency after 

improvement was 54.19%. 

Keywords: blocked ice, cross-flow, cooling tower, energy conservation, performance 
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Design and development of the continuous pineapple peeling machine 
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Abstract 

The goal of this research was to design and development of the continuous pineapple 

peeling machine using the pneumatic system for small and mid-sized enterprises. The peeling 

machine consisted of 1) a feeding unit, 2) a cutting unit, 3) a gripper unit and 4) a peeling unit. 

The peeling process began by placing a horizontal pineapple on the feeding units. The first air 

cylinder upward pressed a pineapple through double knives for cutting the crown and the stem 

off with a cutting unit. Then, the second air cylinder with a gripper unit took a pineapple to the 

peeling unit. The third air cylinder pressed a round cutter with a diameter of 6 cm through a 

pineapple to form the pineapple into a cylinder. And then, a peeled pineapple was unloaded 

into a container. The results indicated that the optimal speed of air cylinders for cutting and 

peeling is 20 cm/s. After peeling pineapple, it indicated that the eccentric distances between 

the center of core and center of circumference were less than 3 mm. The capacity of the 

continuous pineapple peeling machine is approximately 540 fruits per hour. It could be seen 

that the prototype machine could be successfully applied to the continuous pineapple peeling 

process. 

Keywords: continuous peeling machine, pineapple, pneumatic system 
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Numerical simulation of air flow through 2-tons paddy in a vertical bed dryer using 

Computational Fluid Dynamics 
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Abstract 

Uniformity of low-temperature air distribution in a paddy bed dryer plays a key role in 

attempt to enhance the drying performance and keep the paddy quality. This is one of the 

promising techniques because it uses low temperature air and low energy consumption. In this 

study, the air flow through 2 tons Tubtim Chumphae paddy, stored in a vertically paddy bed 

dryer was numerically investigated using a commercial computational fluid dynamics package, 

ANSYS-Fluent. In the dryer, the air filter with porosity and permeability of 0.749 and 3.98 × 

10-9, respectively was installed before the bed to retard the inertial force of high-velocity air

flow. This resulted in an uniformity of velocity field of the air through the paddy bed and

consequently led to the better performance of drying process. The effects of 4 different dryer

shapes and 4 inlet velocities on the uniformity of air flow were also investigated. The results

shows that they strongly influenced the flow behaviour in the dryer. The lowest deviation of

air velocity at the entrance of the paddy bed was less than 0.42% at the air velocity of 0.05 m/s.

Moreover, the air flow characteristics, affected by the dryer shape and flow velocity are

presented and discussed. These results are, therefore, key information and applicable for the

design of a vertically paddy bed dryer, enhanced the performance by flow control in the future.

Keywords: Computational Fluid Dynamics, Bed grain drying, Paddy, Porous media,

Flow uniformity
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การตรวจจับส่ิงแปลกปลอมในขวดแก้วโดยใช้แมชชีนวิช่ัน  

Detection of foreign objects in a glass bottle using machine vision  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการสร้างและออกแบบอลักอลิธึมโดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นของเคร่ืองจกัรและรับภาพจาก

กลอ้งเวบ็แคมเพ่ือคดัแยกขวดแกว้ท่ีมีส่ิงแปลกปลอมท่ีเคล่ือนท่ีบนสายพานลาํเลียง การคดัแยกใชเ้ทคนิคการจดัแสงสว่าง 

ท่ีเหมาะสมสาํหรับลดแสงรบกวนและจดัทาํอลักอลิธึมผ่านโปรแกรม NI Vision Builder 2015 โดยท่ีฟังกช์ัน่ของโปรแกรม

สามารถตัดแสงรบกวนท่ีเหลืออยู่, กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ, จําแนกขวดแก้วท่ีมีส่ิงแปลกปลอมกับไม่มีส่ิง

แปลกปลอมและแสดงข้อมูล การศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีการมองเห็นของเคร่ืองจักรและรับภาพจากกล้อง 

เวบ็แคม งานวิจยัน้ีสามารถสร้างอลักอลิธึมคดัแยกขวดแกว้ไดค้วามถูกตอ้งมากกว่า 85%  

คําสําคัญ: การมองเห็นของเคร่ืองจกัร, กลอ้งเวบ็แคม, อลักอลิธึม      

Abstract 

This research is to build and design the algorithm for detecting foreign objects in a glass bottle using machine 

vision technology and inspection with image form webcam camera to sort all foreign bottles along the conveyor line. The 

detection used proper lighting techniques for reducing reflective light and using program NI Vision Builder 2015 to create 

algorithm. The program function is able to remove residual disturbing light, define the inspection scope, classify bottle 

with foreign objects and display. This research achieved the algorithm can classify bottle with foreign objects with accuracy 

more than 85%.   

Keywords: algorithm, machine vision, webcam camera   
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การติดตามและการหยิบวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีบนสายพานลาํเลยีงด้วยระบบกล้องบนแขนหุ่นยนต์ 

Tracking and picking of moving objects on conveyor belt with Eye-in-Hand manipulator system 
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บทคัดย่อ 

ระบบหุ่นยนต์หยิบช้ินงานบนสายพานลาํเลียงในขณะท่ีส่ิงของเคล่ือนท่ี ปกติจะใช้การทาํงานระหว่างกลอ้ง

ร่วมกับเซนเซอร์อ่านระยะทางของสายพาน (Encoder) เม่ือกล้องถ่ายภาพระบุตาํแหน่งแล้ว หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีไปตาม

ตาํแหน่งโดยทาํงานร่วมกบัระยะทางท่ีไดจ้ากเซนเซอร์ ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งใช้พ้ืนท่ีในส่วนท่ีติดตั้งตวักลอ้งและในขณะท่ี

ระยะทางมากขึ้นอาจทาํให้ช้ินงานเคล่ือนผิดพลาดไปจึงตอ้งการทาํระบบท่ีทาํให้ระยะทางส้ันและอุปกรณ์ท่ีใชน้อ้ยลง โดย

การทดลองจะจบัภาพวตัถุเคล่ือนท่ีบนสายพานลาํเลียงดว้ยกลอ้งท่ีติดตั้งบนแขนหุ่นยนต์ เพ่ือทาํการคน้หาตาํแหน่งเซน

ทรอยด์ของวตัถุและทาํการคาํนวณหาความเร็วของวตัถุเพ่ือทาํการคาํนวณหาความเร็วท่ีใชส่ั้งหุ่นยนต์ทาํการหยิบช้ินงาน 

โดยทาํการทดลองท่ีความเร็วของสายพานลาํเลียงและมุมของวตัถุท่ีแตกต่างกนั จากการทดลองระบบการติดตามและการ

หยิบวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีบนสายพานลาํเลียงดว้ยกลอ้งบนแขนหุ่นยนต์สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองของพ้ืนท่ีในการทาํงานและ

จาํนวนอุปกรณ์ท่ีใช้ลงได้ แต่อย่างไรก็ตามความถูกตอ้งและประสิทธิภาพของการทาํงาน ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจมากนัก 

เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกของหุ่นยนต ์

คําสําคัญ: การมองเห็นของเคร่ืองจกัร, กลอ้งบนแขนหุ่นยนต,์ สายพานลาํเลียง 

 

Abstract 

The robotic handling system for pick and place parts on a conveyor belt while the parts moving, usually cooperate 

between camera and sensor for read the distance of the belt (Encoder) by the camera take a photo for determines the position 

then the robot move along the position. This system requires more space for mounted the camera. The distances of conveyer 

are the factor of the accuracy of pick and place so need to do the shorter distances and less equipment. The experiment 

mounted the camera on the robot arm, the camera will capture objects moving on a conveyor belt to find the centroid 

position of the object then calculate the velocity of the object to calculate the speed that will order the robot to pick the 

object. We test by set at the different speed of conveyor belt and use various of the object angles. The result of the 

experiment the system by tracking the test, the picking part on the conveyor with camera mounted on the robot arm can 

solved the problem of working space and reduce the number of equipment usage. However, the accuracy and efficiency of 

the work still not very satisfactory due to the problems from the external environment of the robot. 

Keywords: conveyor belt, Eye-in-Hand, machine vision 
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Improvement of Kraseaw reservoir operation rule curves
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ ากระเสียว เน่ืองจากมีการก่อสร้างฝายยาง

ความสูง 1.50 เมตร บริเวณทางระบายนํ้ าลน้ ทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าไม่สมดุล จากผลการวิเคราะห์สมดุล

นํ้ าในแบบจาํลอง Mike hydro Basin โดยกาํหนดปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้ าระดับนํ้ าสูงสุด (Upper Rule 

Curve) ให้ไดร้ะดบันํ้าสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน อยูท่ี่ระดบั +88.50 เมตร (รทก.) และปรับปรุงเกณฑก์ารปฏิบติัการอ่าง

เก็บนํ้ าระดบันํ้ าตํ่าสุด (Lower Rule Curve) ให้ไดร้ะดบันํ้ าตํ่าสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม อยู่ท่ีระดบั +80.17 เมตร (รทก.)

พบว่าเกณฑ์การปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ าท่ีปรับปรุงทาํให้ปริมาณนํ้ าไหลลน้อาคารระบายนํ้ าลดลงและการขาดแคลนนํ้ าโดย

เฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์รับได ้

คําสําคัญ: เกณฑก์ารปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้า, แบบจาํลอง Mike hydro Basin, อ่างเก็บนํ้ากระเสียว 

Abstract 

This research aimed to improvement of Kraseaw reservoir operation rule curves due to the construction of a 1.50 

meter height rubber weir at spillway causing unbalance in reservoir water management. From the analysis of the water 

balance in the Mike hydro Basin model by determining to improve the operating criteria for the highest water level in 

November was at level + 8 8 . 50  m ( msl. )  and improve the operating criteria for the lowest water level in July is at level 

+80.77 m (msl.). The result appears improved reservoir operating criteria reduced the volume of overflowing, drainage

buildings and the average water shortage within acceptable limits.

Keywords: kraseaw dam, mike hydro basin model, reservoir operation rules
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการตรวจจบัและการรู้จาํอกัขระด้วยแสง ถูกนํามาใช้อย่างมากในทางการค้าและเชิงวิชาการของการ

ตรวจจบัป้ายทะเบียนรถ แต่ในดา้นคลงัสินคา้ยงัไม่เป็นท่ีนิยมเท่ากบัการตรวจจบัป้ายทะเบียนรถเน่ืองจากลกัษณะของภาพ

ขอ้มูลของคลงัสินคา้ยงัมีความยากของการรู้จาํอกัขระดว้ยแสง ระบบการตรวจจบัและการรู้จาํดว้ยแสงของป้ายบรรทุก

ช้ินงานดว้ยการเรียนรู้เชิง เพ่ือแกปั้ญหาของการตรวจจบัของป้ายรถบรรทุกช้ินงาน ดว้ยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกดา้นของการ

ตรวจจบัวตัถุดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือหาตาํแหน่งของป้ายของช้ินงานและทาํการปรับปรุงภาพท่ีบิดเบ้ียวดว้ยวิธีของ

ภาพเพ่ือทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงในของการอ่านอกัขระดว้ยแสง ผลทดสอบการตรวจจบัและการรู้จาํอกัขระดว้ยแสงดว้ย

การเรียนรู้เชิงลึก สามารถใชก้ารอ่านป้ายและการหาตาํแหน่งของรถบรรทุกช้ินงาน แต่ก็มีขอ้เสียท่ีจะตอ้งสร้างตน้แบบของ

ป้ายสินคา้ขึ้นใหม่เพ่ือใชก้ารการบนัทึกเพ่ือทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คําสําคัญ: การตรวจจบัวตัถุ, การปรับปรุงภาพบิดเบ้ียว, การรู้จาํอกัขระ, ระบบประสาทเทียม 

Abstract 

At moment Object detection and Optical Character Recognition was used in commercial and academic method 

for Automatic License Plate Recognition (ALPR) but warehouse not as popular as ALPR because photo of cart label does 

not have standard like license plate and problem about label ex. Picture burr, label does not balance etc. 

Experimental system Detection and Optical Character Recognition of the Workpiece Cart Label with Deep 

Learning for solve the problem detect label cart by method Convolution Neural Network for detect position of label cart 

and rectifying multiple distorted images, are fed to an Optical Character Recognition 

System test result Detection and Optical Character Recognition of the Workpiece Cart Label with Deep Learning 

can read data from label, find position but this system should use same pattern with train data for get result high performance 

Keywords: convolution neural network, object detection, optical character recognition, rectifying image 
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บทคัดย่อ 

อ่างเก็บนํ้าลาํปลายมาศ สร้างปิดกั้นลาํนํ้าลาํปลายมาศและลาํนํ้าลํ้าไซกง สามารถเก็บกกันํ้าได ้98.00 ลา้นลูกบาศก์

เมตร คิดเป็นปริมาณนํ้ าใชก้าร 89.70 ลา้นลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้ าดงักล่าวใชส้นบัสนุนนํ้ าเพ่ือการชลประทาน อุปโภค-

บริโภค และอุตสาหกรรม จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตทาํให้ปริมาณนํ้าท่ีไหลลงอ่างฯมีปริมาณ

นํ้ าท่ีไม่แน่นอน ส่งผลให้เกิดปัญหาการแคลนนํ้ าและอุทกภยัในพ้ืนท่ีได ้จากผลการวิเคราะห์สมดุลนํ้ าจากแบบจําลอง

คณิตศาสตร์ MIKE HYDRO BASIN ในช่วงเวลา 30 ปี จะตอ้งเพ่ิมเกณฑก์ารเก็บกกันํ้าสูงสุด (Upper Rule Curve) จนสูงสุด

ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนท่ีระดบั +256.50 เมตร(รทก.) ประกอบกบัปรับเกณฑ์การเก็บกกันํ้ าตํ่าสุด (Lower Rule 

Curve) ให้อยูใ่นระดบัตํ่าสุดในเดือนกนัยายนท่ีระดบั +241.80 เมตร(รทก.) ซ่ึงหลงัปรับปรุงเกณฑก์ารปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ า

แลว้พบว่าเกิดการขาดแคลนนํ้าโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยท่ีปริมาณนํ้าไหลลน้อาคารระบายนํ้าลน้ลดนอ้ยลง   

คําสําคัญ: เกณฑก์ารปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้า, แบบจาํลองคณิตศาสตร์ MIKE HYDRO BASIN, อ่างเก็บนํ้าลาํปลายมาศ 

Abstract 

Lam Plaimat Reservoir Building blocking the Lam Plaimat River and the Saikong River. Storage capacity of the 

reservoir is 98.00 million cubic meters and active storage is 89.70 million cubic meters. This amount of water is used to 

support water for irrigation, domestic and industry. Due to the climate change that has occurred in the past, the amount of 

water flowing into the basin is uncertain. Resulting in problems of water loss and flooding in the area. According to the 

water balance analysis from MIKE HYDRO BASIN mathematical model over a period of 3 0  water years, the maximum 

water retention threshold (Upper Rule Curve) must be increased in October and November at +256.50 meters (MSL). With 

the adjustment of the minimum water storage criteria (Lower Rule Curve) to the lowest level in September at +2 41 .80 

meters (MSL). After improving the reservoir operation rule curve, it was found that the average water deficit was within 

the acceptable criteria that volume and frequency of the overflowing at the spillway were reduced too. 

Keywords: Lam Plaimat Reservoir, MIKE HYDRO BASIN mathematical model, reservoir operation rule curves 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการประมาณค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซมีเทน (CH4)) ท่ี

เกิดจากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยคาํนวณจากการเทียบสัดส่วนกบัปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี

เกิดขึ้นจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนของงานวิจยัอา้งอิงท่ีมีการรายงานไว ้การคาํนวณใช้ขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 จาํนวนทั้งส้ิน 382,626.9 ตนั เพ่ือคาํนวณปริมาณ

ก๊าซ CO2 และ CH4 ท่ีเกิดขึ้นเป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560–2570 จากการศึกษาพบว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560–2570 เท่ากบั 10,521,180.9 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นค่าเฉล่ียต่อปีประมาณ 94,785.4 ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เปรียบเทียบไดก้บัปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตขา้วนาปีประมาณปีละ 120,000 ไร่ 

(192 ตารางกิโลเมตร) ผลการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการกาํหนดแนวทางการชดเชยหรือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี

เกิดขึ้นจากบ่อขยะมูลฝอยชุมชน 

คําสําคัญ: การประมาณค่าก๊าซเรือนกระจก, ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า, บ่อขยะมูลฝอย 

Abstract 

This research estimated greenhouse gas (Carbon Dioxide (CO2) and Methane (CH4)) emissions that is generated 

from Phraphutthabat landfill by quantitative comparison with the reported greenhouse gas emissions from municipal waste 

landfill of a reference study. The calculation was based on the total amount of solid waste of 382,626.9 ton from the 

beginning of the operation of Phraphutthabat Municipality landfill until 2022. The emissions of CO2 and CH4 were 

calculated annually   during 2017 to 2670. It was found that the amount of greenhouse gas emission from 2017 to 2127 was 

10,521,180.9 tonCO2eq, which was equal to the annual average emission of 94,785.4 tonCO2eq. The emission was 

comparable to the emission from 120, 000 rai (192 km2) of major crop season rice cultivation. The result provided 

fundamental information for planning appropriate measures to compensate or reduce the amount of greenhouse gases from 

municipal waste landfill. 

Keywords: estimated greenhouse gas, landfill, tonCO2eq 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ าของอ่างเก็บนํ้ าลาํฉมวก โดยอ่างเก็บนํ้ าลาํ

ฉมวก มีปริมาตรเก็บกกัอยู่ท่ี 23.445 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีพ้ืนท่ีส่งนํ้ าเพ่ือใชใ้นการการเกษตร จาํนวน 11,969 ไร่ และใชใ้น

การอุปโภค – บริโภคกว่า 500 ครัวเรือน จากการเปล่ียนแปลงสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและสภาพภูมิอากาศท่ีเคยเกิดขึ้น 

ทาํให้เกิดนํ้าท่าท่ีมีปริมาณไม่แน่นอน ส่งผลต่อการขาดแคลนนํ้ าและการเกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ี จากผลการวิเคราะห์สมดุลนํ้า

ในแบบจาํลอง MIKE HYDRO Basin ในช่วงระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2529 – 2559) ซ่ึงทาํการปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบติัการ

อ่างเก็บนํ้าระดบันํ้าสูงสุด (Upper Rule Curve) ให้ไดร้ะดบันํ้าสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน อยูท่ี่ระดบั +176.30

เมตร(รทก.) และปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้าระดบันํ้ าตํ่าสุด (Lower Rule Curve) ให้ไดร้ะดบันํ้ าตํ่าสุดในช่วง

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อยู่ท่ีระดบั +171.00 เมตร(รทก.) จากการปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ า พบว่า

ปริมาณนํ้าไหลลน้อาคารระบายนํ้าลดลงและการขาดแคลนนํ้าโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

คําสําคัญ: เกณฑก์ารปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้า, แบบจาํลอง Mike hydro Basin, อ่างเก็บนํ้าลาํฉมวก 

Abstract 

The purpose of this research to improve Lam- Chamuak Reservoir operation rule curves.  The Lam- Chamuak 

Reservoir has a storage volume of 23. 445 million cubic meters. A water conveyance area for agriculture 11,969 Rais, and 

consumption more than 500 households.  From changing in land use conditions and climate that have occurred causing 

inflow with an unstable water content that resulted in water shortages and flooding in the area.  According to the water 

balance analysis from MIKE HYDRO Basin model over a period of 30 years ( 1986–2016)  that improves the operating 

criteria for the reservoir at the maximum water level (Upper Rule Curve) to possess the maximum water level in the months 

of October and November at the level of +176.30 meters (MSL). Also, improves the operating criteria for the reservoir at 

the lowest water level (Lower Rule Curve) to possess the minimum water level in the months of June and July at the level 

of + 171. 00 meters ( MSL) .  From improving the reservoir operating rule curves, it was found that the volume of water 

flowing over the drainage building is decreased and the average of water shortage problems is reasonable.  

Keywords: Lam-Chamuak Reservoir, MIKE HYDRO Basin, reservoir operation rule curves 
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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ เกณฑก์ารปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ า

ของเขื่อนลาํนางรองท่ีใชอ้ยูอ่าจจะไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์นํ้าในปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการเกิดฝนตกหนกัดา้นตน้นํ้ า

จนทาํให้เกิดนํ้าไหลลน้อาคารระบายนํ้าลน้ใน พ.ศ. 2556 ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนท่ีดา้นทา้ยเขื่อนลาํนางรอง สร้างความ

เสียหายให้กบัพ้ืนท่ีการเกษตร และปริมาณฝนตกนอ้ยมากใน พ.ศ. 2561 เพียง 800 มิลลิเมตร หรือคิดเป็น 76% ของปริมาณ

ฝนเฉล่ีย ส่งผลให้มีปริมาณนํ้ าในเขื่อนลํานางรองบางช่วงเวลาน้อยกว่า 30% ของความจุอ่างฯ การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงเกณฑก์ารปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้าของเขื่อนลาํนางรอง โดยใชข้อ้มูลนํ้าฝนจากสถานีวดันํ้าฝนท่ีหวั

งานเขื่อนลาํนางรอง เพ่ือนาํมาคาํนวณความตอ้งการการใชน้ํ้าชลประทานดว้ยแบบจาํลอง WUSMO จากนั้นทาํการวิเคราะห์

สมดุลนํ้ าด้วยแบบจําลอง MIKE Basin และปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้ าโดยวิธี Vacancy-Minimum Storage 

Requirement Rule Curves ทาํให้ทราบถึงศกัยภาพการจดัสรรนํ้าของเขื่อนลาํนางรอง และเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ

นํ้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คําสําคัญ: แบบจาํลอง MIKE Basin, vacancy-minimum storage requirement rule curves, อ่างเก็บนํ้าลาํนางรอง 

Abstract 

Since global climate is more changing, Lam Nang Rong reservoir operation rule curve may not appropriate for 

current situation. For examples, there are heavy raining on the upstream until causing overtopping on the service spillway 

in 2013 so that there is flood in the downstream area. There are only 800 millimeters of rainfall or 76% of average rainfall 

in 2018 causing sometimes water level is below 30% of reservoir’s capacity. The objective of this study is to improve Lam 

Nang Rong reservoir operation rule curve. Rainfall data at Lam Nang Rong Dam were collected and analyzed on irrigation 

water requirement by WUSMO. Then, MIKE Basin model is used to simulate water balance. Vacancy-Minimum Storage 

Requirement Rule Curves is used to improve rule curves of Lam Nang Rong Reservoir for potential of the reservoir and 

effective management according to climate changing situation. 

Keywords: Lam Nang Rong Reservoir, MIKE Basin Model, vacancy-minimum storage requirement rule curves. 
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บทคัดย่อ 

สภาพพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บนํ้ าแม่กวงอุดมธารา ท่ีมีการขยายตวัของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะการใช้นํ้ าดา้น

เกษตรในช่วงฤดูแลง้ การขยายตวัของชุมชนท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการใชน้ํ้าอุปโภค-บริโภคมากขึ้น รวมถึงการขยายตวัการ

ท่องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ จนปัจจุบนัเร่ิมเกิดการขาดแคลนนํ้ า และในอนาคตคาดว่าปัญหาจะ  

ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ทางกรมชลประทานจึงเกิดโครงการการส่งนํ้ าผ่านอุโมงคส่์งนํ้ าจากลาํนํ้ าแม่แตงซ่ึงมีปริมาณ

นํ้ าท่าค่อนขา้งมาก แต่ไม่มีแหล่งกกัเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ จึงสร้างอุโมงคส่์งนํ้ าจากลาํนํ้ าแม่แตงไปสู่อ่างเก็บนํ้าแม่งดัสมบูรณ์

ชลในช่วงฤดูฝน และส่งนํ้าผา่นอุโมงคส่์งนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าแม่งดัสมบูรณ์ชลไปสู่อ่างเก็บนํ้ าแม่กวงอุดมธารา การวิจยัน้ีจึงมี

วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างเกณฑ์ปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ าแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บนํ้ าแม่กวงอุดมธารา โดยวิธี Vacancy 

Minimum Storage Requirement จะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการประกอบการตดัสินใจการบริหารจดัการนํ้ าในปัจจุบนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: เกณฑก์ารปฏิบติัการ, ลุ่มนํ้าแม่กวง, ลุ่มนํ้าแม่งดั, ลุ่มนํ้าแม่แตง, อ่างเก็บนํ้า  

Abstract 

The irrigation will be flown through the Mae Ngat Somboon Chon reservoir to Maekuang Udomthara reservoir. 

The objective of this research is to set the operation plan of Mae Ngat Somboon Chon reservoir and Maekuang Udomthara 

reservoir. The rainfall data will be collected from Royal Irrigation and Meteorological Department’s automatic hydrological 

observing station in Mae Tang, Mae Ngat, and Mae Kuang River area. After finish assembling, the data will be used to 

calculate in NAM model. Apart from comparing the data of rainfall in the area to the nearby area in order to calculate the 

amount of water that support the demand, we also gather the data about agricultural area, the type of plants, and agricultural 

calendar. Finally, we analyze the data for the reservoir’s balance by using MIKEBASIN mathematical model and then we 

set the operation plan of the reservoir by Vacancy Minimum Storage Requirement method. This method will help 

controlling the continuous flow irrigation effectively. 

Keywords: Mae Kuang Udomthara Reservoir, Mae Ngat Somboon Chon Reservoir, Mae Tang Reservoir, reservoir 

operation 



การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

100 

การวิเคราะห์แนวทางการลดค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําสุวรรณภูม ิ

Analysis of electric cost reduction plans of Suvarnabhumi Pumping Station 

สิทธิวิช ดีศิริ*, ณัฐ มาแจ้ง 

Sittivit Deesiri*, Nat Marjang 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Water Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: sittivit.d@ku.th

บทคัดย่อ 

สถานีสูบนํ้ าสุวรรณภูมิ เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2547 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่ท่ี ตาํบลบางปู อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นศึกษาน้ีเพ่ือการวิเคราะห์แนวทางการลดค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานี

สูบนํ้ าสุวรรณภูมิ โดยการการขุดคลองซอยผนันํ้ าจากคลองระบายนํ้ าสุวรรณภูมิลงมายงัคลองชายทะเลตดัยอดนํ้ าท่ีไหล

มายงัสถานีสูบนํ้าสุวรรณภูมิ และใชส้ถานีระบายนํ้าเลียบคลองชายทะเลระบายลงสู่ทะเล เพ่ือลดค่ากระแสไฟฟ้าของสถานี

สูบนํ้ าสุวรรณภูมิท่ีมีมูลค่าสูง โดยใช้แบบจาํลองMike 11 HD ในการวิเคราะห์และจาํลองการไหลในลํ้ านํ้ า และทาํการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างมูลค่าในการก่อสร้างคลองซอยและอาคารประกอบต่าง เปรียบเทียบกบัค่ากระแสไฟฟ้า

ในการสูบระบายของสถานีสูบนํ้าสุวรรณภูมิ 

คําสําคัญ: ทางการลดค่ากระแสไฟฟ้า , แบบจาํลอง MIKE 11 HD 

Abstract 

Suvarnabhumi Pumping Station was constructed on 2004 and completed on 2009, locating at Tambol Bang Pu, 

Amphur Mueng Samut Prakan, Samut Prakan Province. The objective of this Independent Study is to study on Analysis of 

Electric Cost Reduction Plans of Suvarnabhumi Pumping Station by excavating of New by-pass canal for (i) by passing 

water in Suvarnabhumi Water-Drainage Canal which flow to Suvarnabhumi Pumping Station to seaside canal, (ii) utilizing 

the seaside pumping stations for bypassing water to the Gulf of Thailand, and (iii) reducing electricity cost of Suvarnabhumi 

Pumping Station. Such operation is processed by using Mike 11 Hydro Dynamic Model to analyze and simulate water flow 

and analyze an economic method for the construction of bypassing canal together with its control structures in order to 

compare the benefit-cost ratio between the construction cost and the electricity cost for bypassing water of Suvarnabhumi 

Pumping Station. 

Keywords: MIKE 11 HD, reducing electricity cost 
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บทคัดย่อ 

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัระยองปัจจุบนัราคายางพารามีราคาตกตํ่าซ่ึงตรงขา้มกบัราคาทุเรียนท่ีมีราคา

สูงขึ้นทาํให้แนวโนม้ในการเปล่ียนการเกษตรกรรมจากยางพารามาปลูกทุเรียนมากขึ้น ทาํการใชน้ํ้าในพ้ืนท่ีชลประทานมาก

ขึ้นดว้ย ภายใตข้อ้จาํกดัปริมาณนํ้ าเพ่ือเกษตรของพ้ืนท่ีชลประทานฝ่ังขวาจาํนวน 20 ลา้น ลูกบาศกเ์มตรต่อปี การศึกษาน้ี

เน้นเฉพาะไปพ้ืนท่ีชลประทานฝ่ังขวา ระบบส่งนํ้ าดว้ยท่อของโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาประแสร์ วตัถุประสงคเ์พ่ือ 

เสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งนํ้าดว้ยระบบท่อให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีชลประทาน โดยใชแ้บบจาํลอง EPANET ใน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งนํ้ าสูงสุด และการใชแ้บบจาํลอง WUSMO ในการวิเคราะห์ปริมาณความตอ้งการใช้นํ้ า

ของพืชในพ้ืนท่ีชลประทานฝ่ังขวาของโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาประแสร์ 

คําสําคัญ: แบบจาํลอง EPANET, แบบจาํลอง WUSMO 

Abstract 

Durian is a crucial economic of Rayong province. At presents, the price of Durian is growing up. Which opposed 

to Rubber tree, subsequently, many farmers may change the main crop from Rubber tree to Durian. As a result, irrigation 

water requirement for the irrigation area will be increased. However, the irrigation water supply is limited at 20 MCM per 

year for the right side of the area. This study is focus on water pipeline system of Prasae’s irrigation project, which provides 

irrigation water to the right side of the area. The objective of this study is to provide the improvement water distribution 

potential in irrigation project area through water pipeline system. EPANET model will be used for analyze maximum 

outflow potential. Moreover, WUSMO model will be used for analyze irrigation water requirement of the area. 

Keywords: EPANET, WUSMO  
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บทคัดย่อ 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าตน้นํ้ าในประเทศไทยขาดสถานีวดันํ้ าท่า โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ทาํให้การประเมิน

ปริมาณนํ้ าท่าทาํไดย้าก การนาํวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประเมินปริมาณนํ้ าฝนจากเหตุการณ์พายุฝน ในทางปฏิบติัวิธีการคาํนวณ 

Curve Number (CN) ของ Natural Resources Conservation Service (NRCS) เป็นหน่ึงในวิธีท่ีนิยมใช้สําหรับการประเมิน

นํ้ าท่าจากเหตุการณ์นํ้ าฝน ซ่ึงแบบจาํลอง NRCS เป็นแบบจาํลองท่ีไดรั้บยอมรับ เน่ืองจากความเรียบง่ายของกระบวนการ

คาํนวณเพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้ าท่า และสามารถใชก้บัลุ่มนํ้ าท่ีมีสถานีไม่ทัว่ถึง แต่มกัประสบปัญหาความไม่แม่นยาํในการ

ประเมิน ซ่ึงท่ีผ่านมามีการปรับปรุงค่าอตัราการสูญเสียเร่ิมตน้ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จึงเล็งเห็นถึงความสําคญัในการดาํเนินการใน

ประเทศไทย 

คําสําคัญ: แบบจาํลอง NRCS, ปริมาณการเก็บกกัสูงสุด, อตัราการสูญเสียเร่ิมตน้ 

Abstract 

Watershed in Thailand is ungauged especially the upstream area with a small area. Making it difficult to assess 

the amount of runoff. Development of various methods to assess rainfall from rainstorm events in practice, the method of 

calculating the Curve Number (CN) of Natural Resources Conservation Service (NRCS) is one of the most popular methods 

for evaluating runoff from rainwater events. The NRCS model is a widely accepted model due to its smoothness, easy 

process, and effective calculations for runoff forecasting and can be used with alluvial stations that are not widely available. 

Often encounter problems with inaccuracies in the assessment. In the past, there have been improvements in other areas, 

therefore recognizing the importance of operations in Thailand. 

Keywords: initial abstraction, maximum potential retention, NRCS model 
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การหาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีดินฟ้ืนตัวและความช้ืนในดินโดยวิธี NRCS 

Derivation of soil moisture recovery relation using natural resources conservation services (NRCS) 

นันท์นลิน ลีลาน้อย*, กอบเกียรต ิผ่องพุฒ ิ

Nannalin Leelanoi*, Kobkiat Pongput 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการหาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีดินฟ้ืนตวัและความช้ืนในดินโดยวิธี 

NRCS ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าลาํพระเพลิง จงัหวดันคราราชสีมา เพ่ือนาํผลท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทางอุทกวิทยา มาประยุกต์ใช้ 

เช่น การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการบริหารจดัการนํ้ าท่ีดีตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีแม่นยาํและถูกตอ้ง รวมถึงเคร่ืองมือหรือ

แนวทางท่ีเหมาะสมช่วยการตดัสินใจ วิธี NRCS เป็นวิธีการท่ีหน่ึงท่ีง่ายและนิยมใชม้ากท่ีสุด โดยประเมินจากความสัมพนัธ์

ระหว่างสภาพของการเก็บกกัความช้ืนในดินค่าความช้ืนเร่ิมตน้ก่อนการเกิดฝนแลหลงัการเกิดฝน  การศึกษาน้ีใชส้ถานีวดั

นํ้าท่า M.145 เป็นพ้ืนท่ีศึกษา มีพ้ืนท่ีรับนํ้าประมาณ 328 ตารางกิโลเมตร ในการศึกษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลนํ้ าฝนรายวนั

ในพ้ืนท่ีศึกษาจาํนวน 3 สถานี ในปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2560 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีดินฟ้ืนตวัและ

ความช้ืนในดินโดยวิธี NRCS รวมถึงขอ้มูลชนิดดินโดยแยกตามอตัราการระบายนํ้า รวมถึงขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ

กรมพฒันาท่ีดิน ในปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2560 มาประยุกต์ใช้ เพ่ือวิเคราะห์หาค่า CN ของแต่ละพ้ืนท่ี ผลการศึกษาท่ี

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพยากรณ์นํ้าท่วม  

คําสําคัญ: การกกัเก็บความช้ืนของดิน, ความช้ืนเร่ิมตน้, เส้นโคง้นํ้าท่า 

Abstract 

The objective of this study is to find the relativity between recovery time of soil and the soil humidity by NRCS 

method in Lampraplearng riverside of Nakhon Ratchasima Province. The results of the study will be the fundamental 

document to apply for hydrology such as designing the fundamental structure in helpful water supply management which 

has to use the reliable and correct data including the proper equipment or method to find out the final decision. NRCS 

method is one of the easiest and most popular way evaluated by the relativity between initial soil humidity before the rain 

falls and final soil humidity after the rain falls. This study was experimented at M.145 Wadnumtha station. The drainage 

area is about 328 kilometer square and collected the rainfall amount in the same area daily for 3 stations from 2005 – 2018. 

In the study of relativity between recovery time of soil and the soil humidity by NRCS method including the soil type 

classification by the drain rate and the land use of Land Development Department from 2018 to apply for analyzing the CN 

value of each area. 

Keywords: recovery curve, runoff curve number, soil moisture retention 
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method and durian maturity meter for durian fruit on trees in Eastern Region 
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Abstract 

Dry weight is aided as objective maturity index of durian by National Bureau of 

Agricultural Commodity. Indirect moisture content determination erected on theoretical 

material properties that moisture content of biotical material is related to its electrical properties 

that is capacitance in case of durian. Capacitance value of samples was established through 

handheld measuring probe with 2 electrode pins.  These pins were designed to insert to the 

peduncle of sample. Durian’s capacitance value was determined and converted to percentage 

durian dry matter by microcontroller. This conversion was utilized by analyzed data of the 

study on standard method and electrical property of Southern durian after harvesting in 2019.  

Several farmers required the meter for durian on trees.  Study on relationship between durian 

dry matter percentage by standard method and durian maturity meter were established after 

that to compare the Eastern durian on the trees and the Southern durian after harvesting data. 

Fifty of eastern Monthong durian fruits were sampling from one plantation in range between 2 

to 3 as a sample set.  Linear relationship was achieved and Eastern durians on the trees are lower 

in durian dry matter value at the same durian electrical value than southern durian after 

harvesting. 

Keywords: capacitance, dry weight, durian 
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แนวทางการพฒันาจุดเช่ือมต่อระหว่างเรือโดยสารและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

Development guideline at interchange area for water transportation linked to Bangkok Mass Rapid 

Transit Network 

นัยนา ศิริพนัธ์*, สญชัย ลบแย้ม 

Naiyana Siriphan*, Sonchai Lobyaem 
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บทคัดย่อ 

จุดเช่ือมต่อเป็นศูนยก์ลางเช่ือมการจราจรและการขนส่งเพ่ือเปล่ียนถ่ายผูโ้ดยสารระหว่างระบบขนส่งมวลชน 

ประสิทธิภาพของบริเวณจุดเช่ือมต่อเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีให้ทาํเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของระบบขนส่งมวลชน 

การวิจยัศึกษาแนวทางการพฒันาจุดเช่ือมต่อระหว่าง เรือโดยสาร แม่นํ้ าเจา้พระยาและคลองภาษีเจริญ กบัรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ โดยศึกษาจากการสาํรวจสภาพพ้ืนท่ี ศึกษาจากพฤติกรรม ลกัษณะการเดินทาง การใชย้านพาหนะ การเลือก

รูปแบบในการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และความคิดเห็นผูโ้ดยสาร การศึกษาเพ่ือหาปัจจยัท่ีสร้างประสิทธิภาพบริเวณ

จุดเช่ือมต่อไดแ้ก่องคป์ระกอบดา้นกายภาพ การเขา้ถึงจุดเช่ือมต่อโดยทางเทา้, การประสานระบบขนส่งมวลชนให้สัมพนัธ์

กนั และ องคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัของการเดินทาง  

คําสําคัญ: จดุเช่ือมต่อ, พฤติกรรมการเดินทาง, ระบบขนส่งมวลชน, ระบบขนส่งมวลชนทางนํ้า 

Abstract 

Interchange Station is the center which connect traffic and transit for passenger to change between different 

routes, direction or modes. Capability of the Interchange area plays important role in creating efficacy of whole public 

transit system. This research study about Focus development approaches in junction connect Chao Phraya express boat, 

Prasri Charoen cannel express boat and Bangkok Mass Rapid Transit Network. Analyze by inspect surrounding area, user 

behavior, transit pattern, Choice of Vehicles, passenger's choice of transit mode, passenger's choice of transit route 

and  comment from passengers. The research study is to search for elements to create efficacy public transit junction as 

physical elements, access to the interchange station by pedestrian, good coordination of mass transit system and safety 

of mass public transit systems. 

Keywords: interchange station, transit, travel behavior, water transportation 
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การตรวจจับและนับจํานวนวัตถุบนสายพานลาํเลยีงโดยใช้ประสาทเทียม 

Object detection and counting system on the conveyor using deep learning  
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บทคดัย่อ

งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาระบบแมชชีนวิชนัท่ีใชเ้ครือข่ายประสาทเทียมมาใชใ้นการตรวจจบัวตัถุ  และคดัแยก มี

ระบบนบัจาํนวนวตัถุตามประเภทบนสายพานลาํเลียงท่ีว่ิงดว้ยความเร็วต่างๆกนั โดยสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นโรงงาน

จริง ทาํการติดตั้งกลอ้งไวท่ี้สายพานลาํเลียง เม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีมาถึงตาํแหน่งจะทาํการส่งภาพไปท่ีหน่วยประมวลผลและ

ระบบจะทาํการตรวจแยกประเภทและนบัวตัถุ งานวิจยัน้ีจะใชเ้ทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกท่ีสามารถเรียนรู้ และสกดัคุณสมบติั

ของชุดขอ้มูลสอนท่ีขอ้มูลเขา้เป็นรูปภาพ จากผลการทดลองพบว่า ระบบแมชชีนวิชนัท่ีใชป้ระสาทเทียม สามารถตรวจจบั

คดัแยก และนบัจาํนวนวตัถุ บนสายพานลาํเลียงไดอ้ย่างแม่นยาํ ท่ีความเร็วของสายพานลาํเลียงต่างๆ กนั การใชก้ลอ้งจบั

ภาพทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งติดตั้งเซนเซอร์เพ่ือตรวจจบัวตัถุเพ่ิมเติม และยงัสามารถนาํตวัแบบไปขยายผลต่อเพ่ือจบัวตัถุชนิด

อ่ืนๆ ในอนาคต 

คําสําคัญ: การตรวจจบัวตัถุ, การเรียนรู้เชิงลึก, เครือข่ายประสาทเทียม, แมชชีนวิชนั, สายพานลาํเลียง 

Abstract 

This research develops the machine vision system using artificial neural networks. The system also classifies and 

counts the number of objects for each type on the moving conveyor.  The system will be applied to the real factory by 

installing the proper camera on the conveyor. When the object arrives at the camera position, the image is taken and sent 

to process. The machine vision system will detect, classify, and count objects. The technique used in this research is deep 

learning where its model can be learnt and features are extracted from training data. The input training data is images. The 

results demonstrate the accuracy of detection using IoU and MAP on various convey moving different speed.  Using camera 

to capture images removes the need to install the detection sensor and allows the machine vision system to be extended 

easily to detect different kinds of objects.    

Keywords: artificial neural network, belt conveyor, deep learning, machine vision, object detection 
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ปริมาณคาร์บอนท่ีเกดิจากการเดินทางของการขยายตัวของเมือง 

The amount of carbon generated from the journey of urban expansion 
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บทคัดย่อ 

การขยายตวัของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ทาํให้เกิดการเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัจากบา้นบริเวณ

ชานเมืองเขา้สู่เมืองเพ่ือทาํงานท่ีไกลขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากย่ิงขึ้น งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษา

ลกัษณะการเดินทางของผูอ้ยู่อาศยัในพ้ืนท่ีชานเมือง เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ

เดินทาง และปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการเดินทางในระยะไกล โดยการเก็บแบบสอบถามจากโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ี

ชานเมือง 2 โครงการ คือ โครงการภุมริน และโครงการเลอมาน  จากกลุ่มตวัอย่าง 160 คน  โดยการประมาณการการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งจากระยะการเดินทางของยานพาหนะ (Vehicle Kilometers Traveled) ด้วยวิธี 

Bottom-up  พบว่าผูเ้ดินทางในโครงการภุมรินปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเดินทาง 1,050.38 kg.CO2/วนั 

และผูเ้ดินทางในโครงการเลอมานปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทาง 765.88 kg.CO2/วนั จากการ

วิเคราะห์ Perason Analysis พบว่าผูท่ี้มีรายไดม้ากยอมเดินทางในระยะทางไกลซ่ึงส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ

เพ่ิมขึ้น  ดงันั้นควรส่งเสริมการวางผงัเมือง ท่ีลดการเดินทางในระยะไกลเพ่ือช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์      

คําสําคัญ: การขนส่ง, การขยายตวัของเมือง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด,์ ท่ีอยูอ่าศยั 

Abstract 

The expansion of the city without direction (urban sprawl) is the reason for a further journey by private car from the 

residents in a suburban to the workplace in the city. This results in an even greater amount of carbon dioxide. Therefore, 

this research studied the transportation characteristics of suburban residents, to analyze the amount of carbon dioxide 

emissions from a journey and the main factors that affect to long distances journey. 160 samples of questionnaires were 

collected from two real estate projects in the suburbs, namely Phumarin Project and the Leman Project. They were estimated 

carbon dioxide emissions in the transport sector from Vehicle Kilometers Traveled using the Bottom-up method. There 

was found that people traveling in the Phumarin Project emitted carbon dioxide from traveling 1,050.38 kg.CO2/day and 

those who travel in the Leman Project emit carbon dioxide from traveling 765.88 kg.CO2/day. According to Pearson 

Analysis, it was found that people with higher income willing to travel long distances. This effect increased carbon dioxide 

emissions. Therefore, urban planning should be promoted to reduces travel over long distances and the amount of carbon 

dioxide. 

Keywords: carbon dioxide emissions, residents, transportation, urban sprawl  
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Effect of ozone-vertical forced air fumigation on postharvest quality of fresh longan (Dimocarpus longan Lour.) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการรมแก๊สโอโซนดว้ยระบบบงัคบัอากาศแนวตั้งต่อคุณภาพของลาํไย

สด โดยทาํการรมลาํไยสดคร้ังละ 9 กก. ดว้ยแก๊สโอโซนความเขม้ขน้ 2000, 4000, 6000 ppm เป็นเวลา 20 นาที ไหลผ่าน

ตะกร้าในแนวตั้งดว้ยอตัราเร็วเฉล่ีย 0.5 m/s หลงัจากนั้นลาํไยจะถูกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C ผลการศึกษาพบว่าการรม

แก๊สโอโซนทุกตวัอย่าง สามารถชะลอการเกิดโรคและการเกิดสีนํ้ าตาลบนผิวลาํไยได ้การสูญเสียนํ้ าหนักและความแน่น

เน้ือตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาลาํไยเปล่ียนแปลงเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (p ≥ 0.05) ค่าดชันีสี L* และ b* 

ของลาํไยท่ีรมแก๊สโอโซนมีค่าสูงกว่าลาํไยท่ีไม่ได้ผ่านการรมแก๊สโอโซน การรมแก๊สโอโซนดว้ยระบบบังคบัอากาศ

แนวตั้งท่ีความเขม้ขน้ 2000 ppm เป็นเวลา 20 นาที สามารถยืดอายุการลาํไยไดสู้งท่ีสุด 27 วนั คิดเป็น 80% เม่ือเทียบกับ

ตวัอยา่งลาํไยท่ีไม่ไดผ้า่นการรมแก๊สโอโซน 

คําสําคัญ: การยืดอายกุารเก็บรักษา, แก๊สโอโซน, ระบบบงัคบัอาการแนวตั้ง, ลาํไยสด 

 

Abstract 

The objective of this work was to study the effects of ozone-vertical forced air fumigation on quality of fresh 

longan. Gaseous ozone with concentrations of 2000, 4000, 6000 ppm for 20 min was applied on a 9 kg-batch of longan 

with flow velocity of 0.5 m/s and then stored at 4±1°C. Results indicated that the sample of all ozone fumigation was able 

to retard the disease incidence and pericarp browning of longan. The weight loss and firmness of longan during shelf 

storage slightly changed but not significantly different (p ≥ 0 .05). The L* and b* of ozonated longans were higher than 

that of the non-ozone. The ozone-vertical forced air fumigation at 2000 ppm for 20 min was able to maximize the shelf-

life of longan up to 27 days, accounting for the shelf-life extension of 80% longer than that of the non-ozone. 

Keywords: fresh longan, gaseous ozone, shelf-life extension, vertical forced-air fumigation
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีทาํการศึกษาอิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวกลีเซอริลโมโนสเตียเรทความเขม้ขน้ 0–5% โดยนํ้ าหนกัต่อ

คุณสมบติัวิสโคอิลาสติกแบบพลวติัของนํ้ ามนัรําขา้วเสตียริน นํ้ ามนัเมล็ดปาล์มและนํ้ ามนัมะพร้าว ซ่ึงมีสัดส่วนของกรด

ไขมนั และไฟโตสเตอรอล แตกต่างกนั การประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของนํ้ ามนัเม่ือเพ่ิมความถ่ี

เชิงมุมน้ีจะช่วยอธิบายความคงตวัระยะยาวของโครงสร้างไขมนัแขง็ พบว่า นํ้ ามนัทั้งสามชนิดมีคุณลกัษณะของของแข็งท่ี

อุณหภูมิ 25°C เน่ืองจากค่ามอดุลสัสะสมสูงกว่ามอดุลสัสูญเสียตลอดช่วงความถ่ีท่ีทาํการทดสอบ โดยนํ้ ามนัเมล็ดปาล์ม

แสดงค่ามอดุลสัสะสมสูงกว่านํ้ามนัรําขา้วสเตียรินและนํ้ามนัมะพร้าว เม่ือเติมกลีเซอริลโมโนสเตียเรทความเขม้ขน้ 1 % ขึ้น

ไป ค่ามอดุลสัสะสมของนํ้ ามนัทั้งสามชนิดเพ่ิมขึ้น ผลจากการศึกษาน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการปรับเปล่ียนคุณสมบติัวิสโค

อิลาสติกของนํ้ามนัท่ีตอ้งการพฤติกรรมของของแขง็ท่ีเสถียรท่ีอุณหภูมิ 25°C 

คําสําคัญ: กลีเซอริลโมโนสเตียเรท, นํ้ามนัรําขา้ว, วิสโคอิลาสติก, สเตียรีน, สารลดแรงตึงผิว  

 

Abstract 

This research investigated the influence of 0–5% (w/w) glyceryl monostearate (GMS) surfactant on 

viscoelastic properties of vegetable oils containing different fatty acids and phytosterols, namely rice bran stearin oil 

(RBS), palm kernel oil (PKO) and coconut oil (CO). The frequency sweep was used to assess time-dependent viscoelastic 

behaviours and describe the long-term stability of the solid fat structure. All three oils exhibited solid behaviour at 25°C 

observed as storage modulus (Gʹ) values that were higher than the loss modulus (G″) values over the entire frequency 

range. The Gʹ values of PKO were higher than RBS and CO, respectively. The addition of GMS at and higher than 1% 

increased the Gʹ values of all oils. Results could be used to modify the viscoelastic properties of edible oils having solid 

behaviour and stabilized at 25°C.  

Keywords: Glyceryl monostearate, rice bran oil, stearin, surfactant, viscoelastic 
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Effect of rice bran oil and coconut oil on in vitro carbohydrate digestion of cooked 
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Abstract 

This study investigated the influences of cooking oils containing different fatty acids 
and phytosterols on the carbohydrate digestion of cooked rice having different particle size 
and matrix continuity. The cooked fragrance rice contained 85–92% carbohydrate,                     
6.71–7.19% protein and 0.07–7.32% fat on a dried weight basis but similar ash and crude 
fibre contents. The samples were ground for 10 or 300 s to represent a different degree of 
chewing. The disintegration of cooked rice matrix to a great extent by grinding for 300 s 
enhanced carbohydrate digestion that the glucose was released for 60% of carbohydrate and 
reached such a plateau within the first 50 min during in vitro digestion using the COST-
INFOGEST digestion protocol regardless of the type and content of cooking oils (p > 0.05). 
However, cooked rice ground for 10 s released glucose slower but to the greater extent of 
80% of carbohydrate, particularly the rice cooked with 6% coconut oil (p < 0.05). The fast 
release of glucose in cooked rice ground for 300 s was due to the high surface area to volume 
ratio readily for digestive enzymes; while cooked rice ground for 10 s had lower surface area 
and retained physical barrier continuity observed under the light microscope. 
Keywords: Coconut oil, Cooked fragrance rice, Digestion, Glucose, Rice bran oil
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Ultrasound-assisted extraction for the recovery of proteins from duckweed (Wolffia 
globosa) using response surface methodology 
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Abstract 

Duckweed (Wolffia globosa), known as Khai-nam or Phum, is considered as a good 
source of proteins containing up to 40% of dry weight. For comparative purposes with  
the conventional extraction method by using water as a solvent with magnetic stirrer, two 
ultrasound-assisted extraction (UAE) modes, namely flat and horn transducers have been 
investigated. Among all cases, both UAE modes performed effectively than the conventional 
method as a significant increase in the recovery of proteins and a decrease in the extraction 
time were achieved. However, UAE with a flat transducer was selected for process 
optimization using response surface methodology due to the high potential for industrial 
application. The response variables have been addressed as ultrasonic frequency (X1; 40 to  
120 kHz), extraction time (X2; 5 to 25 min), and duckweed powder to water ratio (X3; 1:15 
to 1:25). The statistical analysis fitted with a second‐order model (R2 = 0.943) revealed that 
X1, X3, and the quadratic of X1 and X3 had significant effects (p < 0.05) on the recovery of 
protein. The optimized conditions for maximum recovery of protein (32.87%) from 
duckweed were found to be the ultrasonic frequency at 120 kHz, duckweed powder to water 
ratio 1:25, and 15 min of extraction time. 
Keywords: Protein extraction, Response surface methodology, Ultrasound-assisted 
extraction, Wolffia globosa
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Pressurized liquid extraction of polyphenols from mung bean seed coat 
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Abstract 

Mung bean seed coat is one of the co-products from mung bean processing. It 
contains high amount of polyphenols with various biological activities. This study aimed to 
optimize the extraction of polyphenols from mung bean seed coat using pressurized liquid 
extraction (PLE). In this study, multi-response surface methodology was used to study the 
effects of temperature, pressure and ethanol concentration on the total phenolic contents 
(TPC), total flavonoid contents (TFC) and antioxidative capacity. A three-factor-three-level 
Box-Behnken design was employed to discuss the effects of these three factors. The results 
showed that only ethanol concentration significantly affected to TPC and antioxidative 
capacity while temperature and pressure did not affect. The optimal condition to extract 
polyphenols (50.42 mg GAE/g sample), flavonoids (16.50 mg CAE/g sample) with 
antioxidative capacity (185.86 mg Trolox equivalent/g sample) from mung bean seed coat 
was 160°C, 1200 PSI and 38% ethanol using pressurized liquid extractor. The results 
suggested that optimization of the extraction conditions is critical for quantification of 
polyphenols, flavonoids and antioxidant capacity in mung bean seed coat. This may 
contribute to large-scale industrial application and future pharmacological study of mung 
bean seed coat.  
Keywords: Antioxidative capacity, Mung bean, Polyphenols, Pressurized liquid extraction
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Abstract 

Some members of Enterobacteriaceae, such as Escherichia coli, Salmonella spp. 
have been recognized as foodborne pathogenic bacteria in humans. Providencia spp. and 
Morganella spp. are recently reported as possible emerging foodborne pathogens found in 
various food-producing animals for human consumption. The present study was performed to 
isolate and identify Providencia spp. and Morganella spp. in two types of retail meats sold in 
Bangkok and Pathum Thani provinces. A total of 40 chicken ground meat samples and 40 
pork ground meat samples were randomly collected from 7 different retail markets in those 
two provinces. Isolation and identification of target bacteria were done according to modified 
ISO 21567: 2004 followed by API 20E with a few modifications. The results showed 18 
isolates of Providencia spp. and 17 isolates of Morganella morganii were identified from 18 
chicken ground meat samples and 10 pork ground meat samples, respectively. The 
occurrence percentages of Providencia spp. in chicken ground meat samples and pork ground 
meat samples were 72.2% and 50%, respectively. The occurrence percentages of Morganella 
morganii in chicken ground meat samples and pork ground meat samples were 55.5% and 
70%, respectively. This study indicates that chicken ground meats and pork ground meats are 
potential sources of Providencia spp. and Morganella morganii. 
Keywords: Chicken and pork ground meats, Morganella morganii, Providencia spp.
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Abstract 

FAO/WHO recommended the intake of a minimum of 400 g per day of fruit and 
vegetables for prevention of chronic diseases. However, vegetables for prevention of non-
communicable disease. Though, vegetables were reported as a major source of nitrate 
content, which may result methemoglobinemia and carcinogenesis. Washing procedures were 
among the most common processes applied to a leafy vegetable prior consumption, however 
there were no reports on their efficient on nitrate reduction. The purpose of this study was to 
investigate different washing procedures in reducing nitrate content in green oak lettuce, 
Chinese kale and water spinach. The washing procedures included (i) soaking for 10 min in 
tap water, 0.35% w/v salt solution, 10% v/v of 5% vinegar solution, 0.07% w/v sodium 
bicarbonate and 10% v/v of 7.65% Alkyl Polyglycoside solution. ( ii)  rinse under running 
water at 2 L/min and 5 L/min for 2 min. Soaking and rinsing procedures significantly reduced 
nitrate level in green oak lettuce about 25 to 48% and water spinach about 40 to 54% from 
fresh vegetables. Reduction of nitrate level in Chinese kale after soaking and rinsing were not 
significantly different (p > 0.05) from fresh Chinese kale. 
Keywords: Nitrate content, Reduce, Vegetables, Washing
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Extraction and characterization of bio-polymers from Nostoc commune 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดั สมบติัเคมี-กายภาพและพฤติกรรมการไหลของสารไบโอพอลิเมอร์

จากสาหร่าย Nostoc commune พบว่า วิธีและสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัด ได้แก่ การสกัดด้วยนํ้ าร้อน (hot water 

extraction) จาํนวน 4 รอบ โดยใช้สัดส่วนตวัอย่างต่อนํ้ า เท่ากบั 1:60 ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง ซ่ึง

สารไบโอพอลิเมอร์ท่ีสกัดได้มีค่าร้อยละของผลผลิต เท่ากับ 19.93±0.75% ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้ งหมด เท่ากับ 

41.79±2.57% ปริมาณโปรตีน เท่ากบั 83.82±2.23 µg/mL และมีความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH 

และ ABTS radical scavenging จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของนํ้ าหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค Gel Permeation 

Chromatography และวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลพบว่า สารไบโอพอลิเมอร์มีนํ้ าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 4.49×106 เม่ือ

เทียบสารมาตรฐาน Dextran โดยมีพฤติกรรมการไหลแบบ Shear-thinning pseudoplastic fluids 

คําสําคัญ: การตา้นอนุมูลอิสระ, พฤติกรรมการไหล, วิธีการสกดั, สารไบโพอลิเมอร์, สาหร่าย Nostoc commune 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the optimum extraction condition, physical-chemical properties and 

rheology behavior of biopolymer from Nostoc commune. Results show that the optimum extraction condition was four 

times extract with hot water using the ratio of liquid to solid, 60:1 (v/w) at 90°C for 3 h. The yield of bio-polymer from 

Nostoc commune was 19.93% ( w/w)  which contained carbohydrate ( 41.79%) , protein ( 83.82 µg/mL)  and showed 

antioxidant activity (DPPH and ABTS radical scavenging). The bio-polymer determined distribution of molecular weight 

( Mw) by Gel Permeation Chromatography found that the Mw was 4.49×106 Da. Rheology of biopolymer showed flow 

behaviors as Shear-thinning pseudoplastic fluids. 

Keywords: antioxidant activity, bio-polymer, extraction method, flow behaviors, Nostoc commune
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Abstract 

Rubber Authority of Thailand (RAOT) initiated quality control management 
standards of Good Agricultural Practices (GAP) and Good Manufacturing Practices (GMP) to 
control the quality of products throughout the production from the farm to the factory 
processing. These standards are a set of technical recommendations for natural rubber 
production systems resulting in high consistent quality rubber with minimum waste and lesser 
cost of production. RAOT has developed the GMP systems for productions of ribbed smoked 
sheet (RSS) and thin brown crepe, and also the GAP for rubber to produce fresh latex and cup 
lump. All these systems have been upgraded to the National Standards complied with the 
Agricultural Standards Act in 2013, 2018, 2019, and 2020 respectively. The systems were 
also issued by the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards in the 
Government Gazette. RAOT has been also promoting the GMP system for fresh latex 
collecting centres. Because of high consistent quality, high production with less cost of 
production as well as less environmental pollution, both farmers and consumers were 
satisfied with the systems. We need to continue developing the GAP and GMP systems 
which creating value-added activities throughout the supply chain of sustainable natural 
rubber production.  
Keywords: Cup lump, Fresh latex, GAP, GMP, Thin brown crepe
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Abstract  

Antimicrobial and antioxidant activities of natural red pigment can be extracted from 
plants such as pomegranate, beetroot, and Philangkasa. The antioxidant activity of plant 
extracts was evaluated by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical-scavenging activity, 
2,2’-azino-bis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), ferric reducing antioxidant 
power (FRAP) and total phenolic content. The ethanolic extract of Philungkasa fruit (PLE) 
showed the strongest antioxidative properties including 671.57 and 216.01 mg Trolox/g dw 
for DPPH and ABTS, respectively, and 36 mmol Fe2+/g dw for FRAP. The total phenolic 
content was 329.84 mg GAE/g dw. The antimicrobial activity was studied by agar and broth 
dilution for the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal 
concentration (MBC), respectively. PLE showed the strongest antimicrobial activity which 
can inhibit eight strains of foodborne pathogens associated with meat products, including 
Clostridium sporogenes ATCC 7955. The MICs and MBCs values against tested bacteria 
were in range of 0.03–0.7% v/v and 0.03–0.8% v/v, respectively. Besides, the bactericidal 
effect of 1.5% v/v of PLE against Salmonella Typhimurium within 3 h was shown when 
enumerating cell death overtime. The results of this study show the potential of PLE, in terms 
of natural antioxidants and antimicrobial, for use as a food preservative and coloring agent in 
meat products. 
Keywords: Antimicrobial activity, Antioxidant activity, Foodborne Pathogens,                 
Philangkasa fruit
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Abstract 

This research aimed to reduce the fermentation time of fermented rice noodles 
(Kanomjeen) to 2 4  hours by controlling the initial starter cultures which are Lactobacillus 
brevis TISTR 860 (LB) and Lactobacillus plantarum TISTR 951 (LP) in fermented rice flour 
to achieve the least fermentation time and high gamma-aminobutyric acid (GABA) content. 
Before the fermentation with LB and LP, the pH value of rice slurry was adjusted to 4.5 and 
enriched 2% of monosodium glutamate (MSG). The results showed that LB was able to grow 
from 8.0391 to 9.3272 log CFU/g and LP could grow from 7.9085 to 9.3123 log CFU/g. The 
results of the percentage titratable acidity revealed that the LP showed a 2 . 4 1%  acidity 
content while the LB was less capable of producing the acidity content which showed the 
value at 0.086%. In addition, the results of studies on pH value were gradually reduced in LP 
and LB from 4 .5  to 4 .0 7  and 4 .3 7, respectively. Investigating for GABA content after                    
24 hours, it was found that LB was able to produce the GABA content up to 31.72mg / 100g 
dry basis while LP was able to produce the GABA content of only 0.45mg / 100g dry basis.                                              
Keywords: Fermented rice flour, GABA, Kanomjeen, Lactobacillus brevis
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การพฒันาผลติภัณฑ์หน้ากากผ้าท่ีมีแผ่นกรองกลิน่หอมถอดเปลีย่นได้ด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลช่ัน 

The development of cloth mask with a disposable aromatic filter pad by microencapsulation technology 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาหนา้กากผา้ท่ีมีแผน่กล่ินหอมท่ีสามารถถอดเปล่ียนไดโ้ดยใชเ้ทคนิคการเคลือบ

ไมโครแคปซูลนํ้ ามนัหอมระเหยและศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อหน้ากากท่ีพฒันาขึ้น ในขั้นตอนแรกจะทาํการศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือหนา้กากและความชอบของกล่ินนํ้ ามนัหอมระเหยบนตวัอย่างแผน่กรองนนัวูฟเว่น หลงัจากนั้นจะทาํการ

พฒันาตน้แบบหน้ากากผา้ ขั้นตอนสุดทา้ยจะทาํการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อตน้แบบหน้ากากผา้ฝ้ายถกัท่ีมี

แผน่กรองนนัวูฟเว่นพอลีพรอพิลีนท่ีมีกล่ินหอม ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความชอบกล่ินเปปเปอร์ม้ินท์มากท่ีสุดและ

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ส่วนผลการทดสอบความพึงพอใจต่อหน้ากากผา้

ตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 90 ท่ีไดท้ดลองใชห้นา้กากผา้จะรู้สึกผ่อนคลายและเห็นว่าสามารถช่วยป้องกนัฝุ่ นควนัท่ี

เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางได ้อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คาดว่าจะซ้ือหนา้กากดงักล่าวหากมีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด 

ในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีซ้ือราคาหนา้กากในทอ้งตลาดปัจจุบนัสองเท่า 

คําสําคัญ: การพฒันาผลิตภณัฑ,์ นํ้ามนัหอมระเหย, ไมโครเอนแคปซูเลชัน่, หนา้กากผา้ 

 

Abstract 

This research aims to develop the cloth mask with the aromatic microcapsule coated filter pad and study the 

consumer acceptability.  Firstly, the purchasing behavior of mask and the preference of aromatic scent were conducted 

among 100 young adults in Bangkok, Thailand.  Then, the prototype of the cloth masks was carried out by using the 

knitted cotton fabric and the polypropylene nonwoven fabric. Finally, the consumer acceptability of the developed mask 

was evaluated. It was found that the peppermint scented was preferred and there is no difference between the genders. It 

also was found that 90% of the respondents felt relax while using this prototype mask with peppermint pad in daily basis. 

Moreover, most of the participants would buy the developed mask if they are available in the market at two times of the 

current market price.  

Keywords: cloth mask, essential oil, microencapsulation, product development
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การสร้างแบบจําลองทางจลนพลศาสตร์ของสีผิวของขนมปังระหว่างการอบ 

Kinetic modelling of bread crust color during baking 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจาํลองทางจลนพลศาสตร์ของสีของขนมปัง โดยอบขนมปังท่ีอุณหภูมิ 

150, 175 และ 200°C แลว้ทาํการเก็บค่าสีดว้ยภาพถ่ายผิวขนมปังและแปลงค่าสีในระบบ RGB เป็นค่าสีในระบบ CIELAB 

โดยพบว่าค่าความสว่าง L ค่าสี R, G มีค่าลดลงตามเวลาตามรูปแบบของจลนพลศาสตร์เคมีลาํดบัท่ี 0 และค่าสี B และ ΔE 

เพ่ิมขึ้นแบบพลศาสตร์เคมีลาํดบัท่ี 1 ผลของอุณหภูมิสามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการอาร์รีเนียส สําหรับค่า a และ b ท่ี 150, 

175 และ 200°C มีกราฟเม่ือเทียบกบัเวลาอบเป็นเส้นตรง, ซิกมอยด์และรูประฆงัควํ่าตามลาํดบั ซ่ึงไม่สามารถอธิบายโดย

สมการจลนพลศาสตร์เคมีทัว่ไป ดงันั้น การตรวจติดตามสีท่ีบริเวณผิวหนา้ขนมปังขณะอบดว้ยค่า ΔE, L, R, G และ B ดว้ย

สมการจลนพลศาสตร์ สามารถใชใ้นการเลือกอุณหภูมิท่ีใชอ้บขนมปัง เพ่ือให้ไดสี้ของขนมปังท่ีตอ้งการได ้

คําสําคัญ: การอบ, ขนมปัง, จลนพลศาสตร์, สี 

 

Abstract 

The objective of this research was to develop the kinetic model of bread crust color change during baking. The 

bread was baked at 150, 175 and 200°C and its top surface color was imaged. The RGB color values were recorded and 

converted into the CIELAB. It was found that the lightness, L values, and the R and G values were decreased but the B 

and ΔE values were increased over time following the kinetic reaction with zero and first orders, respectively. The effect 

of temperature on the reaction rates was perfectly expressed by the Arrhenius equation. The kinetics of a and b values at 

150, 175, 200°C showed liner, singmoidal and bell shapes, respectively. These shapes were not simple chemical reaction 

kinetics. In conclusion, monitoring the bread color change using ΔE, L, R, G and B with a simple kinetic model can be 

used to select the temperature at which the bread is baked to get the desired color of the bread. 

Keywords: baking, bread, color, kinetic
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people based on different levels of xanthan gum and sucralose 
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Abstract 

This study focused on the development and formulation of resistance starch type 3 
(RS3), pea protein and other plant-based ingredients in rice beverage mix for the elderly. The 
target group in this research was elderly panelists whose age were over 55 years. The sensory 
form template was designed to use a 7-point hedonic face scale and JAR (Just About Right). 
The concentration of xanthan gum (0%, 0.3%, 0.5%, 0.6% and 0.8%) and sucralose (0%, 
0.1%, 0.2% and 0.3%) were varied at different concentration using randomized complete 
block design and sensory analysis was performed. The results showed that the formulation 
with 0.6% xanthan gum was significantly higher (p ≤ 0.05) than the control with no xanthan 
gum in terms of viscosity and overall liking scores. Moreover, the result showed that the 
formulation with 0.1% sucralose was accepted by elderly panelists with significantly higher 
(p ≤ 0.05) scores for sweetness and overall liking as compared to the control with no 
sucralose. With the aforementioned results, panelists liked the product slightly to moderately 
with 0.6% xanthan gum (5.65 ± 1.09) and 0.1% sucralose (5.50 ± 0.89). Therefore, these 
rations were selected as the final formulation for low GI RS3-rice with plant-based ingredient 
beverage. 
Keywords: Plant-Based beverage, Resistant starch, Sucralose, Xanthan gum
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Abstract 

The objective of this experiment was to determine the optimum condition for 
hydrolysing protein from Inca peanut meal (IPM) which is a by product from Inca peanut oil 
extraction process. The enzymatic hydrolysis was conducted by bromelain to recover the Inca 
peanut meal protein hydrolysate.  Thus, the factorial experiment was applied to find the 
optimization process. The effect of two independent variables including hydrolysis time               
(30–720 min) and enzyme concentration (5–20% w/w) were studied. The optimum condition 
was selected from the highest degree of hydrolysis (DH), yield, protein solubility and protein 
digestibility. The color, antioxidant activity and molecular weight (MW) of the IPM 
hydrolysate were also determined. The optimum condition for hydrolysing IPM was 20% 
bromelain and hydrolysis time of 360 min. At this optimum condition, the IPM hydrolysate 
showed the highest DH (38.7), yield (48.4), protein solubility (66.8) and protein digestibility 
(95.3% ). The color values (L*, a*, b*) of this IPM hydrolysate were 88.4, -1.48, and 6.44, 
respectively. Moreover, the total phenolic content and antioxidant activities as determined by 
FRAP and DPPH of the optimized IPM hydrolysate were 3.68 mg gallic acid equivalents/g 
(mg GAE/g), 49.56 µmol Trolox equivalent/g (µmol TE/g) and 11.51 µmol Trolox equivalent 
/g (µmol TE/g), respectively.  The SDS-PAGE result also showed that the MW of the IPM 
hydrolysate was 9 kDa.  
Keywords: Bromelain, Degree of hydrolysis, Inca peanut meal, Protein digestibility, Protein 
hydrolysis



การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี  59 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

124 

Characteristics and stability of vegetable oil emulsions containing different oil phases 
compared with commercial milk cream 
 
Tirayus Jaiyaia,b, Kullanart Tongkhaoa, Masubon Thongngama, Utai Klinkesorna,b,*   
aDepartment of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand. 
bCenter of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: utai.k@ku.th, fagiutk@ku.ac.th 
 
Abstract 

In this work, the influence of the oil phase (rice bran oil, coconut oil, and 1:1 rice 
bran: coconut oils blend) on the characteristics and stability of oil-in-water emulsion was 
studied. The emulsions at moderate oil content (35 wt%) were prepared and then the solid fat 
content, flow behavior, droplet size and distributions, microstructure, and creaming stability 
of prepared emulsions were evaluated by comparing with commercial milk cream. The solid 
fat content profile of blended oil emulsion showed the most similarity to that of commercial 
sample. All emulsions showed the shear thinning behavior and the highest viscosity was 
observed for commercial milk cream. Polydispersity index values of less than 0.3 were found 
for all samples, indicating a monomodal size distribution. However, the commercial milk 
cream had the largest droplet size of approximately 1193 nm. The results were consistent 
with the microstructure observed through the light-microscope. The emulsion made with 
blended oil had the highest stability even after storage for 42 days. The results suggested that 
the emulsion made with the blended oil between rice bran and coconut oils could be used to 
imitate milk cream. Furthermore, this vegetable oil emulsion has a potential to replace the 
milk cream in some food products such as ganache. 
Keywords: Creaming stability, Emulsion characteristics, Milk cream, Oil-in-water emulsion, 
Vegetable oil type
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Abstract 

The duck skin fat was transformed into valuable oils by the rendering method. 
Generally, the conventional rendering method induced a rapid rate of lipid oxidation. In order 
to retard the rate of lipid oxidation, the vacuum rendering method with various conditions 
was proposed to use. The combined effects of various vacuum rendering conditions, i.e., the 
pressure at 5 , 3 5  and 6 5  kPa, the temperature at 70, 90 and 110°C and rendering time for  
90, 225 and 360 min on the yield and the physical (color) and chemical (i.e., peroxide value 
(PV) acid value (AV) and free fatty acid (FFA)) properties of oil was investigated. The 
results showed that the yield, PV, AV, FFA and L* value of oil increased with the 
temperature. Moreover, at the same temperature the yield, PV, AV, FFA and L* value of oil 
increased with the rendering time. The pressure did not significantly affect the yield of oil. 
The highest yield was obtained from the condition with pressure, temperature and rendering 
time at 35 kPa, 110°C and 225 min, respectively. All vacuum rendered oil samples had lower 
PV and AV than that of the oil processed through the conventional method. 
Keywords: Duck oil, Oil property, Rendering condition, Vacuum rendering
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Abstract 

Overall migration of biobased plastic has been tested. Polylactic acid (PLA) and 
thermoplastic starch (TPS) were processed at the ratio of PLA:TPS as 60:40 and 80:20 with 
the addition of zeolite at 1% as a compatibilizer. The overall migration tests were conducted 
following the Commission Regulation EU 10/2011. Migrants from the samples were 
extracted in food simulants at three standard testing conditions (OM1, OM2, and OM3). After 
the extraction, the simulants were proceeded to determine the amount of migrants while the 
samples were measured for tensile properties. The overall migration results were in a range of 
28.2–418.4 mg/dm2 which higher than the overall migration limit (OML) at 10 mg/dm2, 
which referred to the non-compliance with the regulation. However, the testing condition at 
70°C/2 hr (OM3) showed the most promising application for food contact. The tensile stress, 
tensile strain, and Young’s modulus of the samples with PLA:TPS at 80:20 were higher than 
the samples at 60:40. The Young’s modulus of the sample PLA:TPS at 60:40 with zeolite 
dropped to 475 MPa. There was a significant reduction in tensile properties after contact with 
food simulants. Further investigations are needed to clarify the proper condition for 
commercial usage. 
Keywords: Food contact materials, Migration, Polylactic acid (PLA), Thermoplastic starch 
(TPS), Zeolite
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Abstract 

Packaging with incorporated active compounds were produced as active packaging to 
preserve shrimp quality. Poly(lactic acid) (PLA) and Poly(butylene adipate-co-terephthalate) 
(PBAT) were incorporated with essential oils (EO) namely carvacol and citral for application 
in shrimp storage. PLA: PBAT (40:60) and EO (3% and 6%) were compounded by extrusion 
followed by film producing by blown extrusion. Mechanical and barrier properties were 
increased with increasing EO concentrations. The higher EO concentrations decreased 
surface hydrophobicity. Thermal gravimetric curves showed three different degradation 
temperatures indicated for EO (136–147°C), PLA (315–324°C), and PBAT (381°C). 
Scanning electron microscopy images showed smoother and higher compatibility of cross 
section structure by the incorporation EO into PBAT/PLA matrix. FTIR revealed the 
presence of EO active compound in the films containing EO which has ability to inhibit in 
vitro Staphylococcus aureus and Bacillus cereus (inhibition diameter 5.14–7.39 cm). The EO 
containing films effectively reduced microbial growth and melanosis formation in the 
packaged shrimp. The addition of EO can prevent lipid oxidation due to the antioxidant 
activity, while gave higher drip-loss. EO incorporated in bio-based PLA/PBAT based active 
packaging was proved as active packaging for maintaining shrimp quality. 
Keywords: Active packaging, Biodegradable, Essential oils, PBAT, PLA, Shrimp quality
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Abstract  

The present study aims to investigate the effect of processing cycles on the 
physical and mechanical properties of polyethylene terephthalate (PET) prepared by melt 
extrusion process. The samples were prepared by melting PET pellets using a twin-screw 
extruder with a processing temperature range of 120–280 ℃ and screw speed of 130 rpm. 
The melting process of PET pellets was carried out from 1 to 6 cycles to simulate 
recycled PET (rPET). The results showed significant changes in physical and mechanical 
properties of rPET with increasing number of melting cycle. The density of the samples 
decreased from 1.42 to 1.30 g/cm³ after 6 cycles of extrusion process. The density 
reduction could be explained by chain scission due to hydrolysis, thermal and oxidation 
degradation. The chain scission produces shorter chains which results in more ends per 
unit volume and hence a higher free volume. Melt flow index (MFI) of PET pellets 
drastic increased from 44.18 to 298.15 g/10 min after 6 cycles of melt extrusion. In 
addition, the impact strength of rPET decreased from 2.63×10-² kJ/m2 to 0.41×10-3 kJ/m2. 
Our results have shown that increasing the number of extrusion cycles reduced the 
processability and mechanical properties of PET. 
Keywords: Mechanical, PET, Physical, Properties, Recycling
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Abstract 

Zeolite 5A (Z5A) was impregnated with potassium permanganate (KMnO4) via 
incipient wetness impregnation (IWI) and vacuum impregnation (VI) techniques to compare 
the impregnation efficiency. Z5A was used as a porous matrix due to its microporous 
structure facilitating selective adsorption. KMnO4 was chosen as an active compound because 
it is an effective ethylene scavenger. Both impregnation techniques were performed using 
constant concentration of KMnO4 (6%, w/v), KMnO4:Z5A ratio (1:1, w/w), temperature  
(27°C) and time duration (15 min). IWI and VI experiments were carried out under ambient 
and vacuum (0.09 MPa) pressure, respectively. Loading capacity (LC) of KMnO4 obtained 
from IWI and VI, determined by UV-Vis spectrophotometry, were in the ranges of                   
1.58–1.75% and 5.04–6.94%, respectively. The results suggest that vacuum force facilitates 
the removal of air present inside the Z5A pores and thus allows more KMnO4 molecules to 
enter the pore channels. In addition, results obtained from scanning electron microscopy and 
energy dispersive X-ray spectroscopic analysis confirmed the presences of both potassium 
and manganese atoms in Z5A after impregnation with KMnO4. Larger contents of potassium 
and manganese atoms were present in Z5A when impregnation of KMnO4 was performed via 
VI technique, indicating that VI is more effective than IWI.                                                                                                                                         
Keywords: Impregnation, KMnO4, Loading, Vacuum, Zeolite 5A
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจ วิถีการดาํเนินชีวิต และคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลได้รับจากการ

บริโภคผลิตภณัฑ์นม เพ่ือเป็นแนวทางกลยทุธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภณัฑน์มแนวคิดใหม่ตามลกัษณะวิถีชีวิต (Lifestyle 

milk) ดาํเนินการวิจยัเชิงสํารวจดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มมิลเลนเนียลจาํนวน 410 คน จากการวิเคราะห์วิถีการดาํเนินชีวิต

ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั และการจาํแนกกลุ่มดว้ยการวิเคราะห์กลุ่ม พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มท่ีรักสุขภาพเลือกผลิตภัณฑ์นมจากคุณค่าโภชนาการมากกว่ารสชาติ  2) กลุ่มท่ีชอบความสะดวกรวดเร็ว 

เลือกผลิตภณัฑ์นมจากรสชาติ และสนใจผลิตภณัฑ์แปลกใหม่ และ  3) กลุ่มท่ีเลือกผลิตภณัฑ์นมจากความนิยมทางสังคม 

จากผลวิเคราะห์แบบสอบถาม ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีเลือกผลิตภณัฑ์นมจากรสชาติและสนใจผลิตภณัฑ์แปลกใหม่เป็นกลุ่มท่ี

ยอมรับผลิตภณัฑ์นมแนวคิดใหม่มากท่ีสุด ผลการวิจยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางออกแบบกลยทุธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายมาบริโภคผลิตภณัฑ์นมแนวคิดใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตและคุณค่าท่ีไดรั้บ และพฒันากลยุทธ์

การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ต่อผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 

คําสําคัญ: กลยทุธ์การตลาด, กลุ่มมิลเลนเนียล, คุณค่า, ผลิตภณัฑน์ม, วิถีการดาํเนินชีวิต  

 

Abstract 

The objective of this research was to study consumption behavior, motivation, lifestyle and perceived value of 

millennials consumer in order to design the marketing strategy for new lifestyle milk product.  The questionnaire survey 

was conducted with 410 millennials consumers. Lifestyle variables were analyzed by factor analysis, and consumer 

segments were analyzed by cluster analysis. The results revealed that there were 3 segments; 1) Health and nutritional 

benefit concerned, 2) Convenience, flavor and novel product focused and 3) Trend and social influences concerned.   

Regarding data analysis, the convenience, flavor and novel product focused group indicated the highest acceptance rate 

for the new lifestyle milk product. The results from this research would become a guideline to design the marketing 

strategy for encouraging the target consumer to consume the new milk product that aligned with their lifestyles and value 

perceptions. Finally, the finding results could be used to develop an integrated marketing communication to appropriately 

induce customer engagement in each segment. 

Keywords: Lifestyle, marketing strategy, milk product, millennials, perceived value
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจําแนกกลุ่มผู ้บริโภคพลังหญิง (She-Economy) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสบการณ์ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารผ่านช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ โดยศึกษาเฉพาะ

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในดา้นพฤติกรรม วิถีชีวิต คุณค่าท่ีให้ความสําคญั และทศันคติบนพ้ืนฐานทฤษฎีการยอมรับและการใช้

เทคโนโลยี (UTAUT) และหาตวัแทนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือออกแบบกลยทุธ์การตลาดทางตรงสาํหรับธุรกิจอาหารบนช่องทาง

โซเชียลคอมเมิร์ซ ผลการวิเคราะห์การจดักลุ่มพบว่าผูบ้ริโภคมีวิถีชีวิตแบบใส่ใจสุขภาพ ตามกระแสและสนใจเทคโนโลยี

สมยัใหม่ เม่ือจาํแนกกลุ่มแต่ละช่วงวยัพบว่าแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนัดา้นประเภทของอาหาร ค่าใชจ้่าย ส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

ใช ้คุณค่าและทศันคติ โดยเบบ้ีบูมเมอร์และเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ให้ความสาํคญัคุณค่าดา้นสังคม และไม่กงัวลเก่ียวกบัค่าขนส่ง

สินคา้มากเท่าเจนเนอเรชัน่อ่ืน ขณะท่ีเจเนอเรชัน่วายให้ความสําคญัคุณค่าแบบมีเง่ือนไข ส่วนเจเนอเรชัน่ซีให้ความสําคญั

ดา้นอรรถประโยชน์และอารมณ์ ดงันั้น ผลการวิจยัจะสามารถนาํมาเป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจอาหาร สามารถออกแบบ

ผงัการเดินทางของผูบ้ริโภค สร้างประสบการณ์และการส่ือสารทางการตลาดต่อผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัแต่ละกลุ่ม 

คําสําคัญ: กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด, กลุ่มพลงัหญิง, การตลาดทางตรง, โซเชียลคอมเมิร์ซ  

 

Abstract 

The objective of this research was to segment the She-Economy consumers in Bangkok metropolitan who 

experienced food product purchasing from social commerce including Facebook, Instagram and Line.  The demographic, 

behavior, lifestyle, value proposition and attitude toward food purchasing based on UTAUT theory were investigated in 

order to design the direct marketing strategy for food business on social commerce.  Lifestyle variables were analyzed by 

factor analysis and found health concerned, trendy and technology savvy of consumer lifestyles.  Based on segmentation 

by generation, it was found that each generation was different on the types of food product purchasing, expenses, favored 

social media and value perception. Baby boomer and generation X focused on social value and concerned for delivery 

cost relatively less than others. Generation Y gave an attention to conditional value such as buying seasonal product, 

while generation Z focused on functional and emotional value. The results would become a guideline for food business 

on social commerce to design the customer journey and touch points to create an engagement. Finally, the 

communication strategy through social media for each consumer segment could be specified. 

Keywords: communication strategy, direct marketing, She-Economy, social commerce
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์ภาวะโลกร้อน ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้สนใจสนบัสนุนผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัน้ีศึกษา

วิถีชีวิต คุณค่า และการตัดสินใจซ้ือข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวท่ีมีฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 377 คน พบว่า ผูบ้ริโภค อาย ุ17–73 ปี เห็นว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้ง

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน การสร้างแบบจาํลองการถดถอยโพลิโนเมียล เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 

วิถีชีวิต และคุณค่ากับการตัดสินใจซ้ือ พบว่า คุณค่าท่ีส่งผลกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือข้าวและผลิตภณัฑ์จากข้าวท่ีมีฉลาก

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ ได้แก่ คุณค่าดา้นการเปล่ียนแปลงชีวิตในการมอบความหวงัและทัศนคติเชิงบวกเร่ืองภาวะโลกร้อน 

คุณค่าดา้นอารมณ์ทางด้านความเช่ือมั่นในฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ และบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม คุณค่าด้านการใช้งานคือ

สามารถลดความเส่ียงของภาวะโลกร้อน และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และคุณค่าดา้นผลกระทบทางสังคมในแง่การ

หลุดพน้จากการเอาตวัเองเป็นจุดศูนยก์ลางเพ่ือท่ีช่วยเหลือคนอ่ืน คุณค่าเหล่าน้ีนาํไปใชก้าํหนดกลยทุธ์ให้ผูบ้ริโภคสนบัสนุน

ผลิตภณัฑข์า้วท่ีติดฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์

คําสําคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว, ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท,์ แบบจาํลองการถดถอยโพลีโนเมียล, ภาวะโลกร้อน  

 

Abstract 

Global warming situation, consumers tend to be interested in promoting environmentally friendly products. The 

aims of the research were to study lifestyle, value and consumer’s buying decision for rice and rice products with a carbon 

footprint label in the Bangkok Metropolitan from 377 consumers. The result showed that consumers, 17–73 years old, pay 

attention to the problems of global warming affecting the environment, need to change their behaviors to help reduce the 

global warming effect. A polynomial regression model was constructed to describe the relationship between lifestyle and 

value towards the buying decision. Values that stimulate buying decision of rice and rice products with a carbon footprint 

label included life-changing value of providing hope and a good attitude on global warming, the emotional value of trust on 

the label and aesthetic packaging, functional value of reducing the risk of global warming and high product varieties and 

social impact value of self-transcendence. These values can later be used to formulate a strategy for changing consumer 

behavior to support carbon footprint labeled rice and rice products. 

Keywords: Buying decision, carbon footprint labels, global warming, polynomial regression, rice and rice products
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The impact of lifestyle, value proposition, and brand origin toward purchase intention 
of Indonesian matcha latte among Muslim in Bangkok metropolitan 
 
Fitri Nur Jannatia,*, Ajchara Kessuvana, Agung Putra Pamungkasb 
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Abstract 

This research aimed to study the Thai market potential for imported Indonesian 
matcha latte by conducting consumer research of Muslim people living in the Bangkok 
metropolitan. Data collection was carried out through a questionnaire survey of 316 Muslim 
respondents. Most respondents were students and company employees, 19–36 years old. 
Factor analysis was performed to categorize lifestyle variables into 5 types: health concerned, 
thoughtful, explorative, socialized, and serene. Multiple regression analysis was used to 
analyze the effects of lifestyles, value propositions, and brand origin on Muslim consumer’s 
intention to purchase Indonesian matcha latte. The results indicated that the socialized 
lifestyle, the emotional value of healthy, the Indonesian brand image of having high-quality 
tea products, having a reliable halal certification, and concerning social welfare, gave positive 
effects on purchase intention of Indonesian matcha latte. The results would become a 
guideline for developing a marketing strategy to launch the imported Indonesian matcha latte 
to the Thai market. It could be concluded that the value of trendy-healthy drinks and 
trustworthy brand image needed to be addressed to attract Muslim consumers. 
Keywords: Marketing strategy, Matcha latte, Muslim consumer, Purchase intention 
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คุณสมบัติของสีผสมอาหารจากดอกคําฝอย 

Properties of safflower food colorant  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาผลของตัวทาํละลายท่ีใช้ในการสกดั 2 ชนิด (นํ้ า และ เอทานอลเขม้ขน้ 50%) และอตัราส่วน

ระหว่างวตัถุดิบต่อตวัทาํละลาย ต่อคุณสมบติัทางกายภาพและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของผงสีดอกคาํฝอย รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงของผงสีดอกคาํฝอยระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 45 วนัท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่า ผงสีดอกคาํฝอยมีความช้ืน 

4.09–7.00%  และมีปริมาณฟลาโวนอยด์ 1,056.4–2,577.4 mg/100g ผงสีท่ีสกดัไดโ้ดยใช้นํ้ าจะให้สีเหลืองเขม้ ส่วนผงสี

สกดัไดโ้ดยใชเ้อทานอลเขม้ขน้ 50% จะให้สีเหลือง โดยผงสีท่ีสกดัโดยใชน้ํ้าท่ีอตัราส่วน 1 ส่วนของวตัถุดิบต่อ 5 ส่วนนํ้ า

จะสกดัสารฟลาโวนอยด์ไดม้ากท่ีสุด เม่ือเก็บผงสีเป็นเวลา 45 วนัพบว่า ปริมาณฟลาโวนอยด์ของผงสีท่ีสกดัโดยใชเ้อทา

นอลเขม้ขน้ 50% จะมีความคงตวัมากกว่าผงสีท่ีสกดัโดยใชน้ํ้า  

คําสําคัญ: การสกดั, ค่าสี, ดอกคาํฝอย, ปริมาณฟลาโวนอยด,์ สีผสมอาหาร 

 

Abstract 

This research studied the effect of two extraction solvents (water and 50% ethanol) and the extraction ratios of 

raw material and extraction solvent on physical properties and flavonoid content of the extracted safflower colorant 

powders as well as change of the powders during storage at room temperature for 45 days. The moisture contents and 

flavonoids contents of the powder were 4.09–7.00% and 1,056.4–2,577.4 mg/100g, respectively.  The colorant extracted 

by water gave a deep yellow color while the colorant extracted by 50% ethanol gave a light-yellow color.  The highest 

flavonoid content was found in the powder extracted by using 1 part of raw materials to 5 parts of water.  The flavonoids 

content of the 50% ethanol extract power was more stable than that of the water extract powder after 45-day storage at 

room temperature.  

Keywords: color value, extraction, flavonoid content, food colorant, safflower
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Overall migration from water hyacinth leaf plate and areca leaf plate for single-use food 
container application 
 
Busarin Chongcharoenyanon*, Atiya Prateep Na Thalang, Nutthida Chalodech, Titaphorn Tansiri 
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10900, Thailand. 
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Abstract 

This research focused on the overall migration of chemical substances from water 
hyacinth leaf plate and areca leaf plate. These food containers have been commercialized to 
substitute the single-use plastic plates. However, information about the overall migration 
related to the safety and organoleptic properties of the contained food is limited. The 
migration testing was manipulated as stated in Commission Regulation (EU) No. 10/2011 
with food simulants, 10% ethanol, 3% acetic acid, and isooctane, under the worst foreseeable 
conditions of use at 70°C for 2 hours (OM3). The compression testing was performed to 
indicate the containment function. The result of the migration testing of all samples was 
higher than the overall migration limit at 10 mg/dm2 which did not comply with the 
regulation. The samples extracted by isooctane gave the highest overall migration which 
represents the most incompatibility between these types of food container and oily food. 
While 3% acetic acid, representing the acidic foods, gave the lowest overall migration. The 
result of the compression testing showed a great decrease in load after being used, referring to 
the loss of containment integrity. The sample should be used in less severe actual conditions 
for the safety of consumers. 
Keywords: Areca leaf, Food contact material, Migration, Safety, Water hyacinth leaf

mailto:busarin.cho@ku.th
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Novel treatment for shelf life extension of trimmed aromatic coconut under controlled 
atmospheric conditions 
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Abstract 

Commercialized ready-to-serve trimmed aromatic coconut (TAC) contributes to 
global economic trade but has major problems with microbial and browning spoilage. Sulfite 
is commonly used to solve those problems but it is being restricted due to allergenic 
concerns. Thus, a novel alternative treatment was proposed. In this study, TACs were dipped 
in salt acid solution (SA; 10% sodium chloride and 10% citric acid), stored in controlled 
atmosphere (CA) of O2: CO2 mixtures at 2°C for 8 weeks and TACs dipped with SA stored 
under atmospheric condition were served as control. The physical, microbiological, chemical 
qualities and bacteria profiles of TACs were determined. The results showed that treatment of 
SA+CA (5% O2 + 7.5% CO2) had the lowest average browning index of 29.13. Aerobic plate 
count and total yeast and mold counts were less than 4 log CFU/area during whole storage. 
Titratable acidity, total soluble solid content and pH ranged from 0.026–0.071%, 6.86–8.96 
°Brix and 5.38–6.51, respectively. Moreover, PCR-DGGE suggested that Ralstonia insidiosa 
was the predominant bacteria of all conditions. Therefore, using of SA combined with CA 
(5% O2 + 7.5% CO2) as an alternative chemical treatment could be a novel application to 
extend shelf life of TAC. 
Keywords: Browning index, Controlled atmosphere, Microorganism contamination,  
Shelf life, Trimmed aromatic coconut
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Nutritional values, physical properties and health benefits of okara flour in comparison 
to wheat flour and rice flour 
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Abstract 

Okara (soybean residue) is a by-product from soymilk industry which is rich source of 
dietary fiber, protein, and phytochemicals. The aim of this study was to determine the 
nutritional values, physical properties, antioxidant activities, and bioactive compound of 
okara flour (OF) by comparing with wheat flour (WF) and rice flour (RF). The results 
showed that the water activity and moisture content of OF was significant difference  
(p < 0.05) with WF and RF. The color of OF has the highest redness and yellowness values 
whereas RF has the highest lightness value. Water solubility index of OF was higher than RF 
but lower than WF, while water absorption index of OF was the highest value. The pasting 
properties of OF were lower than WF and RF. Moreover, the nutritional values of OF were 
455.34 kcal, 24.03 g protein, 16.26 g fat, 53.23 g carbohydrate and 53.23 g dietary fiber per 
100 g which were significantly higher than WF and RF except carbohydrate. Furthermore, 
OF presented significantly higher total phenolic contents, total flavonoid contents and 
antioxidant activities than WF and RF. Therefore, OF could be a potential source of protein 
and fiber used to enrich nutritional values and functional benefits of food products. 
Keywords: Antioxidant activities, Fiber content, Flours, Soybean residue,                                 
Total phenolic content
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The investigation in optimized extraction conditions of total anthocyanin content from 
Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib 
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Abstract 

Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib (or Noi-na-kreua in Thai) is a local wild plant in 
Northern Thailand. Its edible pink-reddish fruits had been previously reported to possess 
several medicinal properties due to high contents of phenolics, especially anthocyanins. Even 
though the detecting method of anthocyanins is well-established, the optimization of 
extraction conditions for total anthocyanin content in Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib is 
unavailable. Therefore, this study aimed to investigate the optimized extraction conditions of 
total anthocyanin content in Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib by varying pH of solvent, 
solvent concentration, extraction temperature, and shaking time. As results, it was found that 
the usage of 90% (v/v) ethanol at pH 1.0 as a solvent system, 80°C of an extraction 
temperature, and 3 hours of shaking time provided the highest total anthocyanin content of 
10.59 ± 0.53 mg/g dry weight determined by pH differential method. The information 
received from this study could be used as a reference for further investigation on green 
extraction of anthocyanins and would benefit future development of anthocyanins rich 
products from Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib. 
Keywords: Extraction conditions, Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib, Optimization,  
Total anthocyanin content
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Effect of natural ingredients on the reduction of residual nitrite in cooked cured pork 
during storage 
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Abstract  

Nitrite has been used as curing agent in meat products for many decades for the desire 
color, preservation and microbiological safety of meat products, in particular Clostridium 
botulinum, the bacteria responsible for life-threatening botulism. Unfortunately, nitrite is an 
important precursor of carcinogenic N-nitrosamines. Thus, excessive consumption of nitrite 
could have deleterious consequences on human health. Our study aimed to use natural 
ingredients including bell pepper and mixture of broccoli and cauliflower (levels of 5% and 
10%) to reduce residual nitrite in cooked cured pork during storage. At 6 days of storage, the 
residual nitrite content was decreased by the addition of 10% bell pepper while other 
treatments did not show the reduction effects. This decrease was greatly supported by the 
higher total phenolic content of bell pepper (150.6 mg GAE/kg) than broccoli (46.2 mg 
GAE/kg) and cauliflower (19.6 GAE/kg). The overall acceptability was higher in sample 
containing 10% bell pepper than in control and other treatments. Therefore bell pepper could 
be utilized as natural ingredient to reduce residual nitrite in cured meat product, thus provide 
the better quality and safety of finished product. 
Keywords: Cured meat, Natural ingredient, Residual nitrite, Vegetables
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Abstract 

This study investigated the influences of coconut oil concentration on 
physicochemical properties of drum-dried pre-gelatinized Chainat 1 rice flour. Chainat 1 rice 
flour (6%w/w) was pre-gelatinized at 90°C for 8 min and homogenized with coconut oil  
(0-6%w/w of rice flour) before drying using a drum-dryer at 110°C and 1.05 rpm. The  
pre-gelatinization and drying destroyed the crystallinity of amylopectin. The oil did not 
induce amylose-lipid complexes as determined by Differential scanning calorimetry  
(p > 0.05) and X-ray diffraction spectroscopy (p > 0.05). This modification did not influence 
the in vitro starch digestion although it promoted the structure of ester carbonyl group 
resulted from esterification between rice starch and coconut oil in the range of                            
1744–1745 cm-1 as determined by Fourier transform infrared spectroscopy. The insights on 
the promotion of esterification during the thermal process of rice starch and lipid suggested 
that drum-drying process can be used to esterify rice starch in Chainat 1 and coconut oil. 
Keywords: Chainat 1 rice, Coconut oil, Drum-drying, Flour, Pre-gelatinization
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ผลของการแทนท่ีเนยถั่วบางส่วนด้วยเนยกระบกต่อคุณภาพของคุกกีเ้นยถั่ว 

Effect of partial substitution of peanut butter with krabok butter on the quality of peanut butter cookies 

 

สรญา เอกพนิิจกลุ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช*, อุศมา สุนทรนฤรังสี 

Soraya Ekpinitkul, Pitiporn Ritthiruangdej*, Aussama Soontrunnrudrungsri 

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: pitiporn.r@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

กระบก (Irvingia Malayana) เป็นพืชท่ีอุดมดว้ยนํ้ ามนั เจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนช้ืน ในประเทศไทยบริโภค

เมล็ดกระบกในรูปแบบคัว่เกลือ เน่ืองจากมีปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอ่ิมตวั เช่น กรดลอริก และ กรดไมริสติก  

อย่างไรก็ตามพบว่ายงัขาดขอ้มูลดา้นการใช้ประโยชน์เมล็ดกระบกในผลิตภณัฑ์อาหาร งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาผลของการแทนท่ีเนยถัว่ดว้ยเนยกระบกท่ีระดบั 20, 30 และ 40% ต่อคุณภาพดา้นกายภาพและประสาทสัมผสัของคุกก้ี

เนยถัว่ จากผลการทดลองพบว่า เม่ือแทนท่ีเนยถัว่ดว้ยเนยกระบกในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นไม่พบความแตกต่างของค่านํ้ าหนกัท่ี

สูญเสียหลงัการอบ วอเตอร์แอคติวิต้ี เส้นผ่านศูนยก์ลาง ความหนา และค่าอตัราการแผ่ขยาย ของคุกก้ีสูตรควบคุมและคุกก้ี

ท่ีแทนท่ีเนยถัว่ดว้ยเนยกระบก (p > 0.05) แต่พบว่าคุกก้ีเนยกระบกมีสีท่ีเขม้กว่าคุกก้ีเนยถัว่ เม่ือพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใช้สเกลความชอบ 9 ระดบั กบัผูท้ดสอบ 50 คน พบว่า การแทนท่ีเนยถัว่ดว้ยเนยกระบก 

30% สามารถใชใ้นการทาํคุกก้ีเนยถัว่ไดโ้ดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากบั 6.96 คะแนน 

คําสําคัญ: กระบก, การแทนท่ี, คกุก้ี, เนยถัว่ 

 

Abstract  

Krabok (Irvingia Malayana) is an oil-rich plant that grows well in tropical areas. In Thailand, the krabok seeds 

are normally consumed in salt roasted form. It is known for its high lipids content which mostly are saturated fatty acids 

such as lauric and myristic acids. However, no information is available on the utilization of krabok seeds in food 

products. Therefore, the study aimed to investigate the effect of krabok butter substitution (2 0, 30, and 40% by peanut 

butter weight) on the physical and sensory properties of peanut butter cookies. The results indicated that there were no 

significant differences (p > 0.05) in weight loss during baking, water activity, diameter, thickness, spread ratio values 

between control cookies and cookies prepared with increasing amount of krabok butter substitution. The krabok butter 

cookies were also found to be darker compared to control cookies. Considering the nine-point hedonic sensory scores              

(n = 50), the results suggested that substitution of peanut butter with krabok butter at 30% could be used to prepare 

peanut butter cookie with an overall liking score of about 6.96. 

Keywords: cookie, krabok, peanut butter, substitution
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ขนมขบเคีย้วปลกีล้วยท่ีมีส่วนผสมของเมลด็มะม่วงหิมพานต์ เมลด็ทานตะวัน และนิวทริช่ันแนลยีสต์  

Banana blossom snack mixed with cashew nuts, sunflower seeds and nutritional yeast 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาสูตรการผลิตขนมขบเคี้ยวปลีกลว้ยโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด

และกาํหนดปริมาณการใชเ้มล็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดทานตะวนั นิวทริชนัแนลยีสต์ และแป้งมนัสําปะหลงัร่วมกบักลว้ย

นํ้าวา้ดิบเป็นส่ิงทดลองและใชก้ารทดสอบทางประสาทสัมผสักบัผูท้ดสอบชิมท่ีไม่ผา่นการฝึกฝน 2) ศึกษาคุณลกัษณะทาง

กายภาพและทางเคมี ตลอดจนคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑข์นมขบเคี้ยวปลีกลว้ย ผลการศึกษาพบว่าผูท้ดสอบชิมให้

การยอมรับขนมขบเคี้ยวปลีกลว้ยสูตรสุดทา้ยท่ีมีอตัราส่วนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และเมล็ดทานตะวนัร้อยละ 5 นิวทริชั่น

แนลยีสต์ร้อยละ 2.5 และใชแ้ป้งมนัสําปะหลงัร้อยละ 3.5 ร่วมกบักลว้ยนํ้ าวา้ดิบร้อยละ 10 เป็นตวัประสานในการขึ้นรูป โดย

มีคะแนนความชอบท่ีระดบัชอบปานกลาง ค่าความสว่าง 42.29 ค่าความเป็นสีแดง 12.66 ค่าความเป็นสีเหลือง 23.33 และมีค่า

ความแข็ง 2.11 นิวตัน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ ยวปลีกกล้วย 100 กรัม ให้พลังงาน 448 กิโลแคลอรี คุณค่าทางโภชนาการ

ประกอบด้วย โปรตีน 18.5 กรัม ไขมัน 19.5 กรัม คาร์โบไฮเดรท 49.6 กรัม และมีเกลือแร่ท่ีสําคัญ เช่น โพแทสเซียม 

ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม ปริมาณสูง โดยเฉพาะโพแทสเซียม 1,308 มิลลิกรัม และมีความช้ืนร้อยละ 7.27 

คําสําคัญ: ขนมขบเคี้ยว, นิวทริชนัแนลยีสต,์ ปลีกลว้ย, เมลด็ทานตะวนั, เมลด็มะม่วงหิมพานต ์

 

Abstract  

This research aimed to 1) Develop the formula of the banana blossom snack by planning a completely 

randomized design and determine the consumption of cashew nuts, sunflower seeds, nutritional yeast, and tapioca starch 

together with a raw banana was the treatment and sensory tests on untrained test participants. 2) Study the physical and 

chemistry characteristics and nutritional values of banana blossom snacks. The results showed that the participants 

accepted the final formula banana blossom snack recipes with a proportion of 5% cashew nuts and sunflower seeds, 2.5% 

nutritional yeast, and used 3.5% tapioca starch together with 10% raw banana as binding agents. The preference score 

was at a moderate level. L*, a*, b* and had the hardness 2.11 N. Nutritional value of Banana blossom snack 100 g 

Provided energy 448 kcal. The nutritional value contained 18.5 g of protein, 19.5 g of fat, 49.6 g of carbohydrate, and a 

high content of essential minerals such as potassium, phosphorus, calcium, and magnesium especially 1,308 mg of 

potassium and 7.27% moisture.  

Keywords: banana blossom, cashew nuts, nutritional yeast, snack, sunflower seeds
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การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคในการใช้บริการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิสําหรับสินค้าเกษตรและอาหาร 

A study of consumers' willingness to pay for temperature-controlled delivery service for agri-food products 
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บทคัดย่อ 

การใชบ้ริการจดัส่งสินคา้แบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัตํ่า เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายสูงกว่าการ

ขนส่งทัว่ไป ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้เกษตรและอาหารรวมถึงผูบ้ริโภคจึงยงัไม่ให้ความสําคญัและไม่เต็มใจจ่ายเพ่ือใชบ้ริการ

มากนกั งานวิจยัน้ีศึกษาความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการจดัส่งสินคา้ควบคุมอุณหภูมิสาํหรับสินคา้เกษตรและ

อาหาร เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการพฒันากลยุทธ์ของผูจ้ดัจาํหน่าย ผลสํารวจผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าเกษตรและอาหารผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาํนวน 100 คนดว้ยแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เคยใชบ้ริการส่งสินคา้แบบควบคุมอุณหภูมิ โดยสินคา้ท่ีนิยมซ้ือเป็นอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ผลไมพ้รีเมียม โดยให้เหตุผลว่า 

สะดวกในการซ้ือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจจ่ายสําหรับการใช้บริการจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษาและอาชีพ โดยความเต็มใจจ่ายจะแปรผนัตามระดบัการศึกษา และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีความเต็มใจจ่าย

สูงสุด โดยมีความเตม็ใจจ่ายค่าบริการโดยเฉล่ีย 115 บาทต่อคร้ัง สาํหรับผลไมพ้รีเมียม 

คําสําคัญ: การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ, ความเตม็ใจจ่าย, สินคา้เกษตรและอาหาร 

 

Abstract 

The use of temperature-controlled delivery services in Thailand is still low because the services have higher 

costs than conventional delivery services. Agri-food product distributors and consumers are thus less concerned and not 

much willing to pay for these services. This research studied consumers' willingness to pay for temperature-controlled 

delivery services for agri-food products to provide information for strategy development for agri-food product 

distributors.  From the survey of 100 consumers in Bangkok Metropolitan who bought agri-food products via online 

channels, most respondents had previously used temperature-controlled delivery services. Those that consumers bought 

the most were premium fruits because of the conveniences when purchasing online. From multiple regression analysis, 

the factors that associated with consumers’ willingness to pay for these services were education level and occupation of 

consumers.  The willingness to pay varied correspondingly to the level of education and employees in private companies 

were willing to at pay the highest. The willingness to pay of consumers is 115 baht per order on average for premium fruits. 

Keywords: Agri-food products, temperature-controlled delivery service, willingness to pay
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การจําแนกสินค้าคงคลงัด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ K-Means เพ่ือการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัของร้านขายยา 

Inventory classification by K-Means clustering for inventory management of a pharmacy 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาการแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์สมุนไพร เพ่ือการบริหารจดัการและควบคุมสินคา้คงคลงัของร้านขายยา

กรณีศึกษาในจังหวดัปราจีนบุรี  ปัจจุบันร้านขายยากรณีศึกษาประสบปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลงั ทาํให้มีต้นทุน 

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังสูง เน่ืองจากไม่มีนโยบายในการกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือและปริมาณสินค้าคงคลัง 

ท่ีเหมาะสม จึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้คงคลงัจาํนวน 245 รายการ ยอ้นหลงั 9 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือนํามาจําแนกกลุ่มสินค้าตามระบบการจําแนกสินค้าคงคลังแบบ ABC ด้วยเทคนิค 

การทาํเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยการแบ่งกลุ่ม (Clustering) ด้วยวิธี K-Means  พบว่า สินค้ากลุ่ม A เป็นกลุ่มท่ีมี

ยอดขายสูงสุด ประกอบดว้ยสินคา้จาํนวน 3 รายการ สินคา้กลุ่ม B ซ่ึงมียอดขายปานกลาง ประกอบดว้ยสินคา้จาํนวน 40 

รายการ และสินคา้กลุ่ม C ซ่ึงมียอดขายตํ่าสุด ประกอบดว้ยสินคา้จาํนวน 202 รายการ โดยมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 19.29, 

46.66 และ 34.05 ของสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพรทั้งหมดตามลาํดบั จากนั้นนาํเสนอนโยบายการส่ังซ้ือและควบคุมสินคา้ 

คงคลงัท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้แต่ละกลุ่มให้แก่ร้านขายยากรณีศึกษาต่อไป 

คําสําคัญ: การควบคุมสินคา้คงคลงั, การแบ่งกลุ่ม, ระบบการจาํแนกสินคา้คงคลงัแบบ ABC, ร้านขายยา, K-Means 

 

Abstract 

This research studied the classification of herbal products for inventory management and control of a pharmacy 

in Prachin Buri. At present, the pharmacy in this case study faced an inventory control problem which incurred a high 

cost of inventory management.  This was because there was no policy for determining appropriate order quantities and 

inventory quantities.  We thus collected the inventory historical data of all 245 items in total, for 9 months, from 

December 2019 to August 2020, to classify the items based on ABC inventory classification, using a data-mining 

technique, namely K-Means clustering. The classification result showed that A group with the highest sales, consisted of 

3 items, contributing to 19.29% of the total sales; B group with the intermediate sales, consisted of 40 items, contributing 

to 46.66% of the total sales; and C group with the lowest sales, consisted of 202 items, contributing to 34.05% of the total 

sales; Then, we proposed the appropriate ordering and inventory control for each group to the case-study pharmacy. 

Keywords: ABC classification, clustering, inventory control, K-Means, pharmacy
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การพยากรณ์ราคาซ้ือไก่สดแช่แข็ง 

Forecasting of the buying prices of frozen chicken 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาการพยากรณ์ราคาซ้ือวตัถุดิบไก่สดแช่แข็งเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบของ

บริษทักรณีศึกษา โดยเนน้ศึกษาวตัถุดิบไก่สดกลุ่ม A ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุดิบไก่สด 2 ช้ินส่วนหลกั ไดแ้ก่ อกไก่ลอกหนัง

ไม่มีกระดูก (Skinless Boneless Breasts, SBB) และสันในไก่ (Fillets) มียอดการส่ังซ้ือวตัถุดิบคิดเป็น 68.99% ของมูลค่า

การส่ังซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดของบริษทักรณีศึกษา ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลราคาตลาดของวตัถุดิบไก่สดแช่แข็งรายเดือนตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และนํามาพยากรณ์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  พบว่า 

วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการพยากรณ์ราคาอกไก่ลอกหนงัไม่มีกระดูก ไดแ้ก่ วิธี SARIMA(1,0,1)(1,0,1) มีคา่

ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ในรูปค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error, 

MAPE) ท่ี 3.36% และวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการพยากรณ์ราคาสันในไก่ ไดแ้ก่ วิธี SARIMA(2,1,2)(1,0,1) 

มีค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ MAPE ท่ี 4.27% ซ่ึงราคาวตัถุดิบไก่สดท่ีบริษทักรณีศึกษาซ้ือมีราคาท่ีแตกต่างจาก

ราคาตลาด บริษทัสามารถนาํค่าพยากรณ์ของราคาตลาดของวตัถุดิบไก่สดไปใชใ้นการวางแผนและการต่อรองราคาวตัถุดิบ

ไก่สดกบัผูส่้งมอบ รวมถึงใชใ้นการวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบให้เหมาะสมต่อไป 

คําสําคัญ: การพยากรณ์ราคา, การวิเคราะห์อนุกรมเวลา, ไก่สดแช่แขง็ 

 

Abstract 

This research is to forecast the buying prices of frozen chicken raw materials for purchasing planning of the 

case-study company. We focused on the raw materials in Group A, which consisted of two main chicken parts: Skinless 

Boneless Breast (SBB) and fillets. The buying values of these raw materials were 68.99% of the total buying values of all 

raw materials. We collected monthly market prices of frozen chicken raw materials from January 2015 to December 2019 

and forecasted the prices using time series analysis techniques. It was found that the most appropriate forecasting 

techniques were SARIMA(1,0,1)(1,0,1) for SBB prices with an MAPE of 3.36% and SARIMA(2,1,2)(1,0,1) for fillet 

prices with an MAPE of 4 .2 7 % . However, the buying prices of the company were different to the market prices. The 

company can use these buying prices of frozen chicken to plan and negotiate the raw materials buying prices with the 

suppliers, and to develop an appropriate purchasing plan. 

Keywords: frozen chicken, price forecasting, time series analysis
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Influence of sodium chloride on quality of palm oil after deep-fat frying 
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Abstract 

Salt is commonly used in deep-fried food as a universal flavor improver to reduce 
bitterness but increase sweet and umami tastes. The effects of salt on palm oil deterioration 
during deep-fat frying had been investigated. Three levels of sodium chloride (0, 1.5 and 3%) 
were added in pork during marinated. The quality indices of fried oil [color, acid value (AV) 
and peroxide value (PV)] were determined. From  the experiment, it was found that 3% NaCl 
fried-pork oil showed cleaner appearance with higher lightness (L*) value and higher PV 
values during frying than other two samples (0 and 1.5% NaCl fried-pork oil). AV values 
were little increased in all samples during continuous frying for 8 hrs. Therefore, it could 
suggest that salt had little effect on the hydrolysis reaction; however, it had much influenced 
on the oil oxidation parameters, in particular PV values. Therefore, using salt in meat need to 
be aware since it could accelerate oil deterioration during deep-fat frying led to cause poor 
quality of oil. 
Keywords: Deep-fat frying, Frying oil quality, Oxidation, Sodium chloride
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Influences of carbohydrate excipients on conformational changes and moisture-induced 
aggregation of spray-dried antioxidative whey protein powder 
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Abstract  

The amorphous glassy matrix of carbohydrate is commonly used as an excipient 
stabilizing therapeutic proteins against conformational changes during dehydration and 
storage. This study investigated the influences of trehalose (TH) and maltodextrin (MD) on 
the conformational changes of whey proteins (WPC) and partially hydrolyzed antioxidative 
whey proteins (WPH) before and after spray-drying and storage at 11 and 24% relative 
humidity (RH).  Fluorescence quenching with fluorophore showed that the MD exposed more 
hydrophobic residues of proteins than did the TH before spray-drying that further influenced 
the storage stability of the powder.  The glass transition temperature (Tg) of WPC-TH, WPC-
MD, WPH-TH and WPH-MD powder before storage was in the range of 60–90°C depending 
on the sources of protein and the types of excipient. After storage at 24% RH at  
35°C, Tg of TH-containing powder reduced and moisture-induced aggregation of whey 
proteins occurred via covalent non-disulfide bond as revealed by two-dimensional gel 
electrophoresis. MD excipient, however, prevented moisture-induced aggregation of whey 
proteins during storage. The insights on the influence of excipient types on the conformation 
of proteins before and after spray-drying could help to control the structural transition of 
antioxidative whey proteins in the powder during storage.   
Keywords: Conformation, Fluorescence, Protein, Storage, Whey
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์คุณภาพของวีทเบียร์ผสมไรซ์เบอร์ร่ี ท่ีใช้สายพนัธ์ุของยีสต์ในการหมกัทั้งหมด 3 สายพนัธ์ุไดแ้ก่ 

WB-06, S-04 และ T-58 พบว่าเบียร์ท่ีหมกัโดยเช้ือทั้ง 3 สายพนัธ์ุน้ีมีค่าแอลกอฮอล ์และสีท่ีใกลเ้คียงกนั ผลิตภณัฑ์เบียร์ท่ี

หมักโดยยีสต์สายพันธ์ุ T-58 มีสารประกอบฟีนอลิคทั้ งหมดท่ีสูงท่ีสุดท่ี  437 ± 21 mg/L GAE ผลการวิเคราะห์ค่า

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP และ DPPH Radical Scavenging Activity ของเบียร์จากยีสต์สายพนัธ์ุ 

T-58 มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 101 ± 6 mg/L FeSO4  และ 80.94% ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์นํ้ าตาลโดยวิธี HPLC พบว่ายีสต์

สายพนัธ์ุ T-58 มีความสามารถในการใช้นํ้ าตาลสูงท่ีสุด ดังนั้นเช้ือยีสต์สายพนัธ์ุ T-58 จึงมีศกัยภาพท่ีสูงพอท่ีจะนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นการผลิตเบียร์ประเภทวีทเบียร์ผสมขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เพ่ือพฒันาต่อยอดและเพ่ิมคุณภาพของวีทเบียร์ให้มีความ

แปลกใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูงขึ้น 

คําสําคัญ: การตา้นอนุมูลอิสระ, ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี, วีทเบียร์, Saccharomyces cerevisiae 

 

Abstract 

Quality analysis of wheat beer mixed with riceberry rice fermented by using three strains of yeast; WB-06,  

S-04 and T-58 showed similar results in %ABV and color. However, it was found that the T-58’s beer had the highest 

total polyphenolic content at 437 ± 21 mg / L GAE. The results of antioxidant assay tested by FRAP and DPPH Radical 

Scavenging methods of T-58’s beer activity were also highest at 101 ± 6 mg/ L FeSO4 and 80.94% respectively. Sugar 

analysis result by HPLC also showed the highest sugar consumption of T-58 yeast. We found that the T-58 strain yeast 

had high quality to be used in wheat beer production mixed with rice berry rice to further develop and enhance the 

nutritional quality of wheat beer. 

Keywords: antioxidant activity, riceberry rice, Saccharomyces cerevisiae, wheat beer



การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

150 

ผลของการทําแห้งด้วยลมอุณหภูมิตํ่าต่อคุณภาพข้าวเปลือก 

Effects of drying with low temperature air on paddy rice qualities 
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บทคัดย่อ 

การทาํแห้งขา้วเปลือกเป็นกระบวนการหลงัการเก็บเก่ียวท่ีสําคญัเพราะมีผลต่อคุณภาพและความปลอดภยั งานวิจยัน้ี 

มุ่งศึกษาประสิทธิภาพของการลดความช้ืนดว้ยลมอุณหภูมิตํ่าและวิธีการเก็บรักษาขา้วเปลือกโดยเปรียบเทียบกบัวิธีการปฏิบติั

ของเกษตรกร ผลการทดลองพบว่าการตากดว้ยแสงอาทิตยแ์ละการลดความช้ืนดว้ยลมอุณหภูมิตํ่าสามารถลดความช้ืนขา้วเปลือก

ลงถึงร้อยละ 9.12  และ ร้อยละ 11.08 ไดภ้ายในเวลา 30 ชัว่โมงและ 12 ชัว่โมง ตามลาํดบั ในระหว่างการเก็บรักษาพบว่าขา้วเปลือก

ท่ีเก็บในสภาวะปิดมีความช้ืนลดลงร้อยละ 27.80 ขณะท่ีขา้วเปลือกท่ีเก็บในยุง้ฉางมีความช้ืนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.69 ตามความช้ืน

สัมพทัธ์อากาศเม่ือเก็บนาน 6 เดือน ขา้วเปลือกท่ีเก็บจากทั้ง 2 วิธีไม่พบสารอะฟลาทอกซิน แต่ทั้ง 2 วิธีไม่สามารถควบคุมการลด

สารฟีนอลิกได้ กล่าวโดยสรุปการใช้ลมอุณหภูมิตํ่ามีประสิทธิภาพในการลดความช้ืนของข้าวเปลือกและรักษาความช้ืน 

ในระหว่างการเก็บรักษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจาํเป็นตอ้งมีการพฒันานวตักรรมการลดความช้ืนและเก็บรักษา

ขา้วเปลือกท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของเกษตรกรยคุ 4.0 ในการชะลอการจาํหน่ายในช่วงราคาตกตํ่า 

คําสําคัญ: การลดความช้ืน, ขา้วเปลือก, ฟีนอลิก, ลมอุณหภูมิตํ่า, อะฟลาทอกซิน 

 

Abstract 

Drying is the critical process for post-harvest of paddy rice because it influences the qualities and safety. This study aimed 

to investigate the efficacy of the innovative drying and storage system and compare to traditional approaches. The results showed 

that sun-drying and the low temperature air are capable to lower moisture to 9.12% and 11.08% within 30 and 12 h, respectively. 

During storage, the moisture of paddy rice stored in a closed condition was decreased 27.80% but the moisture of paddy rice stored 

in traditional granary was increased 6.69% depending on relative humidity after 6 months storage. Paddy rice stored in both 

conditions were free from aflatoxin. However, both storage conditions were not able to maintain phenolics of paddy rice during 

storage. In conclusion, the innovative drying and storage system is efficient to lower moisture of paddy rice after harvesting and 

maintain moisture during storage. However, the bigger size of innovation for drying and storage system is needed for trading 

retardation during price decline for Smart Farmer 4.0. 

Keywords: aflatoxin, dehydration, low temperature air, paddy rice, phenolics
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Abstract 

The objective of this research was to study the effect of partial replacement of sucrose 
with sucralose on rheological properties of mixture and the moisture transfer of Marian plum 
leathers. Marian plum leathers prepared with 0, 25, 50 and 75%  sucralose substitution were 
prepared with an equivalent sweetness.  Based on the flow behavior test results, the data 
provided a good fit (the coefficient of determination (R2) > 0.97) for the power law model. 
The flow behavior index ( n)  ranged from 0.330 to 0. 477, which showed a shear thinning 
behavior ( n < 1) .  The consistency index ( K)  of mixtures decreased with decreasing sugar 
which affected moisture transfer rate of Marian plum leathers.  Moisture transfer of Marian 
plum leathers during drying at 60°C was verified to fit the Page drying kinetic model.  The 
values for R2 and root mean square error were in the ranges of 0 .9 2 4 –0 .9 7 1  and 0.0058–
0. 0144, respectively.  Results indicated that increasing sucrose replacement with sucralose 
substantially increased drying rate.  The drying time required to achieve a final moisture 
content (10% wet basis) for the four leather samples (100, 75, 50, and 25% sucrose content) 
were approximately 681, 676, 674 and 463 mins, respectively. 
Keywords: Drying, Fruit leather, Marian plum, Rheology, Sucralose
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Abstract 

In this research, the potential of near-infrared spectroscopy (NIR) to monitor the fat, 
moisture and protein content changes of grated coconut in the coconut milk extraction 
process was investigated. A total of 175 grated coconut samples were collected from raw 
material (n=35) and four-stages of the coconut milk extraction process (n=140) in a coconut 
milk factory in Thailand. NIR spectra of grated coconut samples were collected in reflectance 
mode in a wavelength region of 950–1650 nm using an NIR instrument with a large sample 
dish. Subsequently, the fat, moisture and protein of samples were analyzed using the standard 
method. Partial least square regression (PLSR) was applied to develop the calibration models.  
The PLSR result showed that the developed model had acceptable ability of prediction with 
the correlation coefficient in calibration above 0.98 and the ratio of prediction to deviation 
above 5.92. In addition, the paired t-test results demonstrated that there was no statistically 
significant difference (p > 0.05) between the measured values and NIR predicted values. 
Therefore, NIR spectroscopy can be used in-line or on-line for the raw material quality 
control of the grated coconut meat and for better monitoring of fat, moisture and protein 
content changes during the coconut milk extraction process. 
Keywords: Coconut milk, Extraction, Grated coconut meat, Near-infrared spectroscopy (NIRs)
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Abstract 

In this research, Near-infrared spectroscopy (NIRs) in a wavelength region of 950-
1650 nm was used to determine qualities of sugarcane samples based on the shredded cane 
spectra. All shredded cane (n=240) were collected from two sugar industries based on 
different raw sugarcane harvesting methods (manual and mechanical harvesting methods) in 
Chaiyaphum, Thailand from November 2018 to March 2019. NIR spectra were collected in 
reflectance mode using a large sample dish. Subsequently, the qualities of sugarcane samples 
including moisture, fiber, total soluble solids (Brix) and total sugar (TS) values were 
analyzed according to the standard methods. NIR calibration models were established 
individually by partial least square regression (PLSR) with full cross-validation.  The PLSR 
results showed that the developed models for moisture, fiber, Brix and TS values yielded the 
best prediction with values for the correlation coefficient in calibration (Rc) ranging from 
0.878 to 0.981. No statistically significant difference (p > 0.05) was found between the 
measured values and NIR predicted values for any model. Therefore, it can be concluded that 
the NIRs technique is a rapid and alternative tool for quantitative analysis of sugarcane based 
on the shredded cane spectra. This newly developed method is rapid and there is little sample 
preparation required.  
Keywords: Harvesting method, Near-infrared spectroscopy (NIRs), Partial least squares 
regression (PLSR), Shredded cane
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Abstract 

This research aimed to investigate the antibacterial activity of commercial surfactants, 
originated from natural substances, against food-related microorganisms including Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus for use as an antimicrobial 
surfactant in food manufacturers. The antibacterial activity was screened by agar diffusion 
assay and then determined the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 
bactericidal concentration (MBC) by using broth dilution assay, respectively. Also, the time-
kill profile was examined by enumerating cell survival over time. Among tested surfactants, 
coco glucoside (CG) and sodium lauroamphoacetae (SL) had stronger antibacterial activity 
than others, their MIC and MBC values against those pathogens ranged from 0.15->15% 
(w/w). Among tested pathogens, L. monocytogenes was the most sensitive strain. The time-
kill curves revealed that CG had stronger antibacterial activity than SL. The 5% CG 
inactivated 5 Logs of L. monocytogenes within 5 min, E. coli within 10 min, and S. aureus 
within 60 min, respectively. This research discovered the antibacterial activity of coco 
glucoside for inactivating foodborne pathogens. Therefore, the coco glucoside which 
originated from coconut has the potential to use as a natural antimicrobial surfactant for food 
manufacturers particularly in organic food processing.    
Keywords: Foodborne pathogens, Sanitizer, Surfactant
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Abstract 

Melon is a nutritious fleshy fruit with relatively short storage life. Texture, appearance 
and flavor are some of the key factors determining melon quality. Precooling of melon to 10-
15°C after harvest is recommended to maintain quality. Conventional practice in Thailand is 
room-cooling of melon without precooling. This study was aimed to compare hydro-cooling 
(5°C) time of 'orange fleshed rocky' melon with room-cooling and evaluate the effect of 
hydro-cooling on the quality of melon during storage (10°C, 85% RH). Melon was hydro-
cooled with water, ice and salt as cooling medium and compared with non-precooled melon 
(control) up to 4 weeks of storage. The hydro-cooling was 4 times faster than conventional 
room-cooling (10°C) to decrease the temperature of melon to 15°C. Hydro-cooling 
significantly reduced (p ≤ 0.05) the weight loss of melon. Pulp firmness and physicochemical 
qualities (total soluble solid and titratable acidity) of hydro-cooled melon were higher than 
non-precooled melon during storage.  However, there was no significant effect of hydro-
cooling on pH and ascorbic acid content of the fruit (p > 0.05). In terms of appearance and 
decay percentage, hydro-cooled melon was better than the control which suggests that hydro-
cooling is more effective for maintaining the quality of melon during storage. 
Keywords: Fruit quality, Hydro-cooling, Melon, Postharvest, Precooling
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เซร่ัมบาํรุงผิวหน้าท่ีมี

ส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบลาํดบัขั้น ผลการสัมภาษณ์นาํมาสร้างแผนภาพลาํดบัขั้น 

เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ ผลท่ีไดรั้บและคุณค่าท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ ์โดยใชก้ลุ่มผูบ้ริโภค เพศหญิง อาย ุ50 

ปีขึ้นไป จาํนวน 20 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีสารสกดัจากธรรมชาติท่ีไดจ้ากพืช สาํหรับคุณลกัษณะของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคชอบ คือ เน้ือเซร่ัมมีลกัษณะซึมเข้าสู่ผิวง่าย เน้ือสัมผสัมีความบางเบาและคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการมากท่ีสุด คือ เน้ือเซร่ัมมีความเขม้ขน้ ราคาสมเหตุสมผล สาํหรับผลท่ีไดรั้บ คือ ไม่เหนอะหนะผิว สบายผิว เห็นผล

ชัดเจน และคุณค่าท่ีผูบ้ ริโภคได้รับจากผลิตภัณฑ์เซร่ัม คือ สุขภาพผิวดีขึ้ นและรู้สึกมั่นใจ นอกจากน้ีผู ้บริโภคยงัมี

ขอ้เสนอแนะให้มีการใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีสามารถนาํเซร่ัมออกมาใช้ไดห้มด มีการนาํสารสกดัจากธรรมชาติชนิดใหม่ๆ มาใช้

และตอ้งการให้ผลิตภณัฑร์าคาถูกลง 

คําสําคัญ: การสัมภาษณ์แบบลาํดบัขั้น, เซร่ัมบาํรุงผิวหนา้, แผนภาพลาํดบัขั้น, สารสกดัจากธรรมชาติ 

 

Abstract 

The aim of this research was to study behavior and demand of consumers for facial serum containing natural 

ingredients. The research started with survey of consumer behaviors and demands by laddering interview. The results 

were transformed to the hierarchical value map, a graphic description that interprets the relationship between attribute, 

consequence, and value of the product. The sample was female consumers (50 years and over) by using 20 interviewees. 

The results showed that consumers select natural ingredients extract from plant. For attributes, consumers prefer attributes 

of easy to absorb into the skin and soft texture. The most attribute that the consumers require is concentrate texture. The 

relationships with consequence are non - sticky to skin, skin comfort, and clear result. The value that the consumers 

appreciate for the product is improving skin health and make self - confidence. In addition, consumers suggested the use 

of packaging that easy to disperse the last bits of the product, contain new natural ingredients, and have a lower price. 

Keywords: facial serum, hierarchical value map, laddering interview, natural ingredient extract
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Abstract 

Acrylamide is thermally generated toxicant formed in carbohydrate-rich foods during 
thermal processes. Acrylamide is mainly formed through the Maillard reaction occurred 
between asparagine in combination with reducing sugar at high temperature. Acrylamide 
formation and browning were studied in glucose-asparagine model system at three different 
heating temperatures (100, 130 and 160 ºC). Results revealed that no acrylamide was formed 
at 100 ºC, while heating condition at 130 ºC produced acrylamide when the time reached 20 
min.  When heating at 160 ºC, browning and acrylamide formation were both increased with 
heating time (0-20 min). Furthermore, acrylamide is proved as intermediate product of brown 
pigment that was generated by Maillard reaction and was measured by UV-VIS 
spectrophotometer at absorbance 294 nm and 420 nm, respectively. Moreover, inhibitory 
effect of chitosan had been studied for the reduction of acrylamide. Result showed that the 
addition of 2.5% (w/v) chitosan promoted the reduction of acrylamide formation in the model 
system up to 75%. Therefore, using of chitosan could be useful as a mitigation strategy to 
limit the formation of acrylamide in food. 
Keywords: Acrylamide, Carbohydrate-rich foods, Chitosan, Maillard reaction
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Abstract 

Formation of potentially carcinogenic acrylamide in cooked starchy foods poses a 
substantial adverse health effect. Sugar and salt are the basic ingredients added in food to 
enhance flavor and taste. Our study aimed to investigate the addition of sugar together with 
salt on acrylamide formation by using asparagine/glucose model system. Currently, 
potassium chloride is most commonly used as a salt replacer to reduce the sodium contents. 
In our study, various amounts of glucose (0.1, 0.15, 0.2 M), sodium chloride and potassium 
chloride (1, 3, 5% w/v) were added in the model system heated at 160ºC for 15 min, and 
acrylamide was determined using HPLC-DAD. The results showed that acrylamide 
concentration was detected at an initial 0.1 M of glucose concentration with a non-linear 
increase at higher concentrations. Presences of sodium chloride and potassium chloride were 
effective in inhibiting acrylamide formation up to 42% and 38%, respectively in 0.1 M 
equimolar of reactants. Based on the results of our investigation we have confirmed that both 
sodium chloride and potassium chloride could potentially inhibit acrylamide formation. This 
could be useful information for the further application in improving the safety of cooked 
starchy food products. 
Keywords: Acrylamide, Food, Potassium chloride, Sodium chloride, Sugar
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Abstract 

Petal of Clitoria ternatea is a source of water-soluble ternatins; the polyacylated 
delphinidins responsible for the blue-colour and health-promoting bioactive compound of 
butterfly pea flower. This study investigated the binding characteristics of whey proteins to 
delphinidin derivatives using ternatin-B2 (T-B2) as a representative quencher since it was the 
major delphinidin as determined by Liquid-Chromatograph Mass Spectrometer-Ion Trap-
Time of Flight (LCMS-IT-TOF). The binding of whey proteins with T-B2 was via                         
H-bondings within the temperature range of 35–65°C, 0–150 mM sucrose or lactose and                
0–500 mM CaCl2. The increase in the temperature lowered the binding constant (Ka), and the 
number of binding sites (n) on protein molecules for T-B2 (p < 0.05). Increasing sucrose 
concentration did not significantly affect the Ka and n values (p > 0.05). However, the                    
n values significantly increased when lactose concentration was above 75 mM (p < 0.05). 
Moreover, increasing CaCl2 concentration to above 375 mM increased the binding constants 
and the number of binding sites (p < 0.05). Understanding the binding mechanisms of 
complex formation between whey proteins and delphinidin derivatives via reversible non-
covalent forces under different temperatures, osmotic pressure, and ionic strength could help 
to design molecular encapsulation of delphinidin derivatives by whey proteins with the 
controlled-release properties. 
Keywords: Clitoria ternatea, Delphinidin, Fluorescence, Protein, Whey
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Abstract 

Excessive lipid accumulation in adipocytes results in low-grade inflammation, the 
major cause of many chronic diseases, including metabolic syndrome, hypertension, diabetes 
and cardiovascular diseases. Excessive lipid accumulation causes the production of 
inflammatory mediators, pro-inflammatory cytokines and free radicals. Many plant extracts 
rich in polyphenols have been reported about their anti-inflammatory activities. Mung bean 
seed coat, a by-product from mung bean processing industry, contains high amount of 
polyphenols (4.39±0.01 mgGAE/g dry weight). This study aimed to investigate anti-
inflammatory potential of mung bean seed coat water extract (MSWE) in LPS-induced 3T3-
L1 adipocytes. The results showed that MSWE lowered mRNA expression of inflammatory 
mediator (COX2), proinflammatory cytokines, including IL-1β, IL-6 and TNF-α as well as 
elevated anti-inflammatory cytokines (IL-10). MSWE also lowered mRNA expression of Cu-
SOD, indicating the lower cellular free radicals production. In conclusion, MSWE exerted 
anti-inflammatory potential via immune modulation and lowering cellular free radicals 
production. This suggests that MSWE is beneficial to alleviate or prevent inflammatory 
diseases.  
Keywords: Inflammation, Mung bean seed coat, Polyphenol
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Abstract 

Split gill mushrooms (Schizophyllum commune) in each maturity stage and harvesting 
time are different in their bioactive compounds production and biological antioxidant 
activities. Aim of this study was to determine the quantitative changes of bioactive 
compounds and antioxidant activities in the first and second harvests of the split gill 
mushroom. Fresh mushroom samples were separately harvested into three groups for two 
successive growing cycles: 1) immature fruiting body 2) mature fruiting body with immature 
spores 3) mature fruiting body with mature spores. The results indicate that the fully mature 
mushroom with spores of each growth cycle significantly exhibited the highest quantities of 
phenolic compounds, flavonoids, β-1,3- and β-1,3-1,6-glucans. The bioactive compounds of 
split gill mushrooms increased along with its growth whether in both cycles. The highest 
DPPH· and ABTS·+ scavenging activities and ferric reducing antioxidant power (FRAP) in 
each harvesting cycle were also observed in the fully grown mushrooms and were strongly 
correspond to their phenolics and flavonoids contents. Interestingly, the bioactive compounds 
and antioxidant activities of the second harvest mushroom were higher than the first batch. 
This could be applied to extract the bioactive compounds derived from split gill mushroom to 
use in future food and pharmaceutical industries. 
Keywords: Antioxidant activity, Bioactive compound, Maturity stage, Mushroom harvest, 
Split gill mushroom
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Effect of inlet air temperature of spray dryer on physical characteristics and sensory quality of 

aromatic coconut powder 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิลมขาเขา้ของเคร่ืองทาํแห้งแบบพ่นฝอย 3 ระดบั คือ 150, 160 

และ 170°C ต่อคุณภาพมะพร้าวนํ้ าหอมผง พบว่า อนุภาคผงมะพร้าวทาํแห้งท่ีอุณหภูมิลม 170°C มีค่าการกระจายตวัของ

ขนาดอนุภาคผงน้อยท่ีสุดและขนาดผงเฉล่ียเลก็ท่ีสุด (2.61 มม.) รองลงมาคือท่ี 160 และ 150°C โดยทุกตวัอย่างมีความช้ืน

เร่ิมตน้ใกลเ้คียงกนั แต่ท่ี 170°C ผงมีค่าการเปียกสูง แต่มีค่าการละลายตํ่ากว่าการทาํแห้งดว้ยอุณหภูมิลมตํ่ากว่า และเกิดการ

เกาะตวัเป็นกอ้นง่ายกว่ามะพร้าวผงท่ี 160°C เน่ืองจากมีความช้ืนสูงกว่าเล็กนอ้ย และการทดสอบทางประสาทสัมผสั พบว่า 

ผงท่ีทาํแห้งท่ี 150°C เป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดในทุกด้าน รองลงมาคือ 160 และ 170°C ตามลาํดับ เม่ือพิจารณาโดยรวม 

อุณหภูมิ 160°C มีความเหมาะสมมากกกว่า 150°C เพราะให้สีและลกัษณะปรากฏดอ้ยกว่าเพียงเล็กน้อย แต่คุณภาพดา้นอ่ืน

มีค่าไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) และเกิดปัญหาการเกาะตวักนันอ้ยท่ีสุด   

คําสําคัญ: คุณภาพ, เคร่ืองทาํแห้งแบบพ่นฝอย, มะพร้าว, อุณหภูมิ 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the effect of spray-dryer air inlet temperature at 3 levels: 150, 160 

and 170°C on aromatic coconut powder quality. It was found that the dried coconut powder particles at the inlet 

temperature of 170°C had the smallest size distribution value and the smallest average powder size (2.61mm), followed 

by those at 160 and 150°C. All samples had similar initial moisture. The powders dried at 170°C had a higher wettability 

value but a lower solubility value than those at lower air inlet temperature and caking is easier than coconut powder at 

160°C due to the slightly higher moisture content. The sensory testing showed that the powders dried at 150°C were the 

most acceptable on all quality attributes, followed by those at 160 and 170°C. Overall, the temperature of 160°C was 

more suitable for the drying than 150°C because it caused only slightly inferior color and appearance. The quality of 

other aspects had insignificant differences (p > 0.05) from those at other temperature levels and the problem of caking 

was the least.  

Keywords: coconut, quality, spray dryer, temperature
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Abstract 

This research demonstrated the use of wheat gluten to promote natural dyeing of 
cotton fabrics with Xylocarpus granatum bark extract. Wheat gluten powder was dissolved in 
water at pH 12 and was applied on the cotton fabrics using a padding mangle. It was found 
that wheat gluten successfully improved dye uptake of cotton. Therefore, the dyed fabrics 
appeared reddish brown with higher color strength values while they were treated with wheat 
gluten prior to dyeing. The effects of protein concentration, pH, dyeing time, and dyeing 
temperature on the color strength values were investigated. This protein treatment also led to 
slight improvement of some color fastness properties, i.e. color fastness to washing, sea 
water, and light. However, protein treatment significantly reduced tearing strength in both 
warp and weft directions while the tensile strength was not affected. 
Keywords: Cotton, Natural dyeing, Tannin, Wheat gluten, Xylocarpus granatum
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Abstract 

Gold nanoparticles (AuNPs) were synthesized from chloroauric acid in aqueous 
solution at pH 4 under ambient conditions. Tannin-rich powder obtained from Xylocarpus 
granatum barks was used as a reducing agent and a capping agent to rapidly convert Au(I) 
salt into AuNPs. The as-prepared AuNPs were spherical in shape with the average diameter 
of 17 nm as examined using a transmission electron microscope (TEM). The nanoparticles 
served as a catalyst for the catalytic reduction of Congo red (a carcinogenic azo dye) by 
sodium borohydride in water. Cotton fabrics were used as a solid support for AuNPs with 
whey protein isolate serving as a binder to facilitate handling of the nanoparticles. The color 
of the fabrics became reddish purple due to the presence of AuNPs as confirmed by EDX 
analysis. The tearing strength of the fabric deteriorated significantly in both warp and weft 
directions after coating while the tensile strength was not affected. UV-visible spectroscopy 
was used to determine the concentration of the dye in water. The degradation of Congo red 
(initial concentration 0.020 g/L) occurred only in the presence of the nanoparticles and the 
degradation efficiency was improved considerably when AuNPs loading increased.  For the 
AuNP-coated fabrics, only 5% of Congo red remained in the solution after 24-h treatment.  
Keywords: Congo red, Dye degradation, Gold nanoparticle, Tannin, Textile finishing
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Study of pad dyeing of rayon fabrics with Xylocarpus granatum bark extract 

 

ภิชญา วงศ์มาa, เบญจมาศ คล้ายเครือญาติa, รับโชค ทองเจริญb, เพญ็วิสาข์ พสิิฏฐศักด์ิa,* 

Pitchaya Wongmaa, Benjamas Klaykruayata, Rabchok Thongcharoenb, Penwisa Pisitsaka,* 
aสาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุและส่ิงทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12120 
bสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ กรุงเทพฯ 10110 
aDepartment of Materials and Textile Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University,  

Pathum Thani 12120, Thailand. 
bThailand Textile Institute, Bangkok 10110, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: penwisa_p@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาการยอ้มสีผา้เรยอนดว้ยสียอ้มสกดัจากเปลือกไมต้ะบูนขาว ซ่ึงอุดมไปดว้ยสารแทนนิน โดยนาํ

เปลือกไมม้าตม้ในนํ้า จากนั้นนาํนํ้าสียอ้มท่ีไดไ้ปทาํแห้งแบบพ่นละอองฝอย ไดเ้ป็นสีผงท่ีมีสีนํ้าตาลแดง  เม่ือนาํไปยอ้มผา้

เรยอนร่วมกับสารช่วยติดสี 4 ชนิด ได้แก่ สารช่วยติดสีสารส้ม, จุนสี, เฟอร์รัสซัลเฟต, และ ทิน (II) คลอไรด์ โดยใช้

กระบวนการพรีมอร์แดนท ์และทาํการยอ้มดว้ยเทคนิคการจุ่มอดั พบว่าผา้ท่ีไดย้อ้มติดสีไดดี้ มีค่าความเขม้สี (K/S) สูงกว่า

ผา้ท่ีไม่ใช้สารช่วยติดสี เฉดสีท่ีไดแ้ตกต่างกนัขึ้นกบัชนิดของสารช่วยติดสี  ไดผ้ลจากการยอ้มท่ีมีผา้ท่ีไม่ใชส้ารช่วยติดสี

เป็นสีนํ้าตาลอ่อน  ส่วนสารช่วยติดสีชนิดอ่ืนๆ ให้สีนํ้าตาลท่ีชดัเจนขึ้น ยกเวน้การใชเ้ฟอร์รัสซลัเฟตซ่ึงให้เฉดสีนํ้าตาล-เทา 

โดยขึ้นกบัความเขม้ขน้ของสีท่ีใช ้ ความคงทนของสีต่อการซกัอยูใ่นระดบัดี (4) และดี-ดีมาก (4–5) 

คําสําคัญ: การจุ่มอดั, การยอ้มสีธรรมชาติ, ตะบูนขาว, เรยอน, สารช่วยติดสี  

 

Abstract 

In this research, rayon fabrics were dyed with a tannin-rich extract from Xylocarpus granatum bark. The 

reddish-brown dye powder was obtained by heating the bark in water and spray-drying the resulting dye solution. Pad-

dyeing of rayon fabrics was carried out using a pre-mordanting technique, with four types of mordant: alum, blue vitriol, 

ferrous sulfate, and tin (II) chloride. Good dyeability was observed as the K/S values of the mordanted fabrics were 

higher than the unmordanted ones. Different color shades were found depending on the mordant type. Without 

mordanting, the color of the dyed fabric was light brown. By using other mordants, stronger brown shades were obtained 

except for ferrous sulfate, which produced dark-greyish brown color depending on the dye concentration. The dyed 

fabrics showed good (4) and good to excellent (4–5) washing fastness ratings.  

Keywords: mordant, natural dyeing, pad-dyeing, rayon, Xylocarpus granatum
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาสภาวะในการยอ้มสีผา้เรยอนดว้ยสีผงท่ีอุดมดว้ยสารแทนนินซ่ึงสกดัจากเปลือกไมต้ะบูนขาว โดย

ใช้การยอ้มด้วยเคร่ืองย้อมสีแบบอินฟราเรด สารช่วยติดสีท่ีใช้ ได้แก่ สารส้ม จุนสี และทิน (II) คลอไรด์ โดยใช้

กระบวนการพรีมอร์แดนท์ ทาํการยอ้มในสภาวะกรด พบว่าผา้ท่ีไดมี้สีนํ้าตาลแดง โดยพบว่าการใชจุ้นสีมีผลให้ไดสี้นํ้ าตาล

แดงท่ีเขม้ขึ้น ขณะท่ีสารส้มและทิน (II) คลอไรด์จะทาํให้ไดผ้า้ท่ีมีสีอ่อนใกลเ้คียงกบัผา้ท่ีไม่ใชส้ารช่วยติดสี  สภาวะการ

ยอ้มท่ีทาํการศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ (70–90°C) เวลา (45–60 min) ความเข้มขน้ของสียอ้ม (5–25% owf) และสารช่วยติดสี  

(1–5% owf) พบว่า เม่ือตวัแปรเหล่าน้ีมีค่าสูงขึ้น จะไดค้วามเขม้สีเพ่ิมขึ้น  ผลการทดสอบความคงทนของสีพบว่าผา้มีความ

คงทนของสีต่อการซกัอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก (4–5) เน่ืองจากสารช่วยติดสีทาํปฏิกิริยากบัสียอ้มเกิดเป็นสารประกอบเชิงซอ้น

ท่ีไม่ละลายนํ้า  ความคงทนของสีต่อแสงอยูใ่นระดบัพอใช ้(3) และระดบัแยถึ่งพอใช ้(2–3) 

คําสําคัญ: การยอ้มสีธรรมชาติ, ความคงทนของสี, ตะบูนขาว, เรยอน, สารช่วยติดสี 

 

Abstract 

In this work, natural dyeing conditions of rayon fabrics with tannin-rich dye powder extracted from Xylocarpus 

granatum bark were studied. Dyeing was carried out in an infrared dyeing machine. The mordants used were alum, blue 

vitriol, and tin(II) chloride. A pre-mordanting technique was used and the dye solutions were acidic. The dyed fabrics 

were reddish-brown. Using blue vitriol produced stronger reddish-brown whereas alum and tin (II) chloride produced a 

weak color similar to the unmordanted fabric. Dyeing conditions including temperature (70–90°C), time (45–60 min), 

dye concentration (5–25% owf), and mordant concentration (1–5% owf) were studied. It was found that increasing these 

parameters improved the color strength. Color fastness testing revealed that washing fastness ratings of all fabrics were 

good to excellent (4–5) because of insoluble complex formation between the mordant and the dye. Light fastness ratings 

were fair (3) and poor to fair (2–3). 

Keywords: color fastness, mordant, natural dyeing, rayon, Xylocarpus granatum
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การศึกษาสมบัติการย้อมสีธรรมชาติและการป้องกันรังสียูวีของผ้าเรยอน โดยใช้สีย้อมสกดัจากเปลือกตะบูนขาว

และเฟอร์รัสซัลเฟต 

Study of natural dyeing properties and UV protection of rayon fabrics using natural dye extracted 

from Xylocarpus granatum barks and ferrous sulfate 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาสมบติัการยอ้มสีธรรมชาติบนผา้เรยอน โดยใชสี้ผงท่ีอุดมดว้ยสารแทนนินซ่ึงสกดัจากเปลือกไม้

ตะบูนขาว และใชเ้ฟอร์รัสซลัเฟตเป็นสารช่วยติดสี  ทาํการยอ้มในเคร่ืองยอ้มระบบอินฟราเรด วดัค่าสีในระบบซีไออีแอลเอ

บี พบว่าผา้ท่ีไม่ใชส้ารช่วยติดสีมีสีนํ้ าตาลอ่อน ขณะท่ีผา้ท่ีใชส้ารช่วยติดสีจะมีสีนํ้ าตาล-เทาท่ีมีความเขม้สีมากขึ้น การเพ่ิม

ปริมาณสารช่วยติดสี (1–5% owf )  และการเพ่ิมความเข้มขน้ของสารละลายสียอ้ม (5–25% owf) มีผลให้ค่าความเข้มสี

เพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมอุณหภูมิและเวลาในการยอ้มไม่มีผลต่อความเขม้สี แต่มีผลต่อเฉดสีเลก็น้อย การใชส้ารช่วย

ติดสีนอกจากจะทาํให้สีของผา้เขม้ขึ้นแลว้ ยงัทาํให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัรังสียวีูของผา้ดีขึ้น 

คําสําคัญ: การป้องกนัรังสียวีู, การยอ้มสีธรรมชาติ, ผา้สมบติัพิเศษ, เฟอร์รัสซลัเฟต, เรยอน  

 

Abstract 

This work investigated natural dyeing properties of rayon fabrics using a tannin-rich natural dye extracted from 

Xylocarpus granatum bark and ferrous sulfate as a mordant. Dyeing was conducted using an infrared dyeing machine. 

CIELAB color space values were measured. It was found that the unmordanted fabrics appeared light brown, while the 

mordanted fabrics appeared dark grayish-brown with a higher color strength value. Increasing mordant concentration  

(1–5% owf) and dye concentration (5–25% owf) resulted in higher color strength values. However, increasing dyeing 

temperature and time did not affect the color strength values but altered the color shade slightly. Mordanting did not only 

enhance the color strength, but also improved the ultraviolet protection efficiency of the fabrics. 

Keywords: ferrous sulfate, functional fabric, natural dyeing, rayon, ultraviolet protection factor
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Surveying vegetarian’s behavior and attitudes on meat analogue from plant 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวไทยมีแนวโน้มการบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทนการบริโภคเน้ือสัตวเ์พ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็

ตามผลิตภณัฑโ์ปรตีนพืชทางเลือกทดแทนเน้ือสัตวใ์นประเทศมีปริมาณนอ้ยและไม่ตอบสนองความตอ้งการ การศึกษาน้ีจึง

มีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ รวมถึงทศันคติของผูบ้ริโภคมงัสวิรัติต่อเน้ือเทียมจากพืช 

โดยศึกษาในกลุ่มผูผู้บ้ริโภคมงัสวิรัติจาํนวน 450 คน ในรูปแบบการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 45 ปีขึ้นไป โดยมีการบริโภค

อาหารมงัสวิรัติมานานกว่า 1 ปี เหตุผลในการรับประทานมงัสวิรัติ คือตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี ความสุขทางจิตใจ และลดการ

ฆ่าสัตว ์ผูบ้ริโภคมงัสวิรัติให้ความสําคญักบัโภชนาการและผลต่อสุขภาพมากท่ีสุด เช่น โปรตีนสูง เส้นใยอาหารสูง ช่วย

ระบบขบัถ่าย ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลชนิด LDL และให้ความสําคญักบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เช่น ลกัษณะปรากฏ สี 

กล่ิน เน้ือสัมผสั เป็นอนัดับรองลงมา นอกจากน้ียงัพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑม์งัสวิรัติ 

คําสําคัญ: เน้ือเทียม, โปรตีนจากพืช, ผูบ้ริโภคมงัสวิรัติ, ผลิตภณัฑม์งัสวิรัติ 

 

Abstract 

Presently Thai consumers tend to consume plant-based protein increasingly instead of consuming meat 

products. However, plant-based products in Thailand are in the limited amount and do not meet the need of consumers. 

This study aimed to survey consumption behavior of the vegetarians and attitudes toward consuming meat analogue. The 

450 vegetarian consumers were surveyed using questionnaires, then consumers’ data were collected and statistically 

analyzed. The results showed that most of the consumers were female at the age over 45 years consuming vegetarian 

food for more than 1 year. The reasons for consuming vegetarian food were for good health, mental happiness, and less 

animal killing. The vegetarian paid the most attentions on nutrition and health’s effect of the meat analogue, for example, 

high protein, high fiber, supporting defecation, and controlling level of LDL-cholesterol. The characteristics of the meat 

analogue, such as appearance, flavor, and texture, were also important. Furthermore, this study found that gender, age, 

and education level affected the purchasing decision making of the vegetarian consumers. 

Keywords: meat analogue, plant-based protein, vegetarian, vegetarian products
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of electron beam (E-beam) 
irradiation on the gel properties of Threadfin bream (Nemipterus virgatus) surimi. The surimi 
was chopped with sodium chloride (2.5% by surimi weight) and the moisture content of the 
mixture was adjusted to 80%. Irradiation was carried out at room temperature (25°C) at doses 
of 0–5 kGy using an electron accelerator. The samples were subjected to heat at 40°C for 30 
min, followed by 90°C for 20 min. The results showed that when the dose irradiation level 
increased, breaking force, deformation, gel strength of surimi samples significantly (p <  0.05) 
increased, while the expressible water significantly (p < 0.05) decreased. In addition, 
whiteness of surimi samples had a tendency to decrease.  
Keywords: Electron beam irradiation, Gel properties, Threadfin bream surimi
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Identification and biochemical characterization of isolates from commercial SCOBY used for 

kombucha fermentation in Thailand 
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บทคัดย่อ 

คอมบูชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีได้จากการหมักด้วยชา นํ้ าตาลและแผ่นสโคบ้ี งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

คุณสมบติัของยีสต์และแบคทีเรียจากสโคบ้ีเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบ

ทางชีวเคมี โดยขั้นแรกสามารถคดัแยกจุลินทรียไ์ด ้38 ชนิด แลว้จดักลุ่มโดยใชก้ารคดัแยกตามลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

พบว่ามีแบคทีเรีย 14 ชนิด และยีสต ์5 ชนิด ผลการทดสอบทางชีวเคมี จุลินทรียไ์ดท่ี้ให้ผลบวกในปฏิกิริยา Overoxidation of 

ethanol (OE), Acid production from glucose (AP) และ Cellulose production (CP)  ได้แก่  NIB002, NIB007, NIB025D, 

NIB030B, NIB031, NIB032, NIB033B และ NIB033D จุลินทรียไ์ดท่ี้ให้ผลบวกในปฏิกิริยา OE และ AP ไดแ้ก่ NIB001B 

และ NIB001D จุลินทรียท่ี์ให้ผลบวกในปฏิกิริยา AP และ CP ไดแ้ก่ NIB026E และจุลินทรียท่ี์ให้ผลบวกในปฏิกิริยา AP 

ไดแ้ก่ NIB004D, NIB012 และ NIB015 จากนั้นตรวจสอบ DNA sequencing เพ่ือยืนยนัและระบุช่ือของจุลินทรีย ์ 

คําสําคัญ: คอมบูชา, สโคบ้ี, acid production (AP), cellulosed production (CP), overoxidation of ethanol (OE) 

 

Abstract 

Kombucha is composed of tea, sugar, and SCOBY. The purpose of this research is to identify and characterize 

yeast and bacteria from commercial SCOBY in Thailand.  Using selective media, 38 microbials were isolated.  These 

isolates then were classified using morphology characterization. The results showed that there 14 selected bacteria and 5 

selected yeasts.  The results of biochemical tests showed that NIB002, NIB007, NIB025D, NIB030B, NIB031, NIB032, 

NIB033B and NIB033D were positively tested in Overoxidation of ethanol (OE), Acid production from glucose (AP) 

และ Cellulose production (CP). NIB001B and NIB001D were positively tested in OE and AP, NIB026E was positive in 

AP and CP, while NIB004D, NIB012 and NIB015 were positive only in AP. Further confirmation of isolates will be done 

using DNA sequencing.  

Keywords: acid production (AP), cellulosed production (CP), kombucha, overoxidation of ethanol (OE), SCOBY
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Development of low fat tuna sausage with Sous-vide and ultrasonic technology 

 

ทัชชกร ทองคลํา้*, ทานตะวัน พรัิกษ์ 

Thachakorn Thongklam*, Tantawan Pirak 

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900  

Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: thachakorn.th@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาอตัราส่วนและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมของเน้ือทูน่าต่อซูริมิ 3 ชุดการทดลอง 

ไดแ้ก่ 0:100 (ชุดควบคุม), 25:75 และ 50:50 ต่อคุณภาพดา้นกายภาพ เน้ือสัมผสั และประสาทสัมผสั ผลการประเมินคะแนน

ความชอบทางประสาทสัมผสัโดยใชส้เกลความชอบ 9 ระดบั พบว่าอตัราส่วนเน้ือปลาทูน่าต่อซูริมิท่ี 25:75 อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้ จากนั้ นจึงคัดเลือกกระบวนการผลิต 4 วิธี ได้แก่ การต้ม (ชุดควบคุม) เทคโนโลยีซูวี อัลตราโซนิก และ 

เทคโนโลยีซูวีร่วมอลัตราโซนิก จากการทดลองพบว่า ไส้กรอกปลาทูน่าท่ีใชเ้ทคโนโลยีซูวีร่วมกบัอลัตราโซนิกมีค่าความ

เหนียว ความยืดหยุ่น และความยากในการเคี้ ยวสูงกว่าไส้กรอกปลาท่ีใช้กระบวนการอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  

(p < 0.05) อย่างไรก็ตามค่าดชันีความสว่างไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) ผลการประเมินคะแนน

ความชอบทางประสาทสัมผสั พบว่าคะแนนความชอบดา้นเน้ือสัมผสัโดยรวมและความชอบโดยรวมของไส้กรอกปลาทูน่า

จากกระบวนการเทคโนโลยีซูวีร่วมกบัอลัตราโซนิกมีคะแนนความชอบมากกว่ากระบวนการอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p < 0.05) 

คําสําคัญ: ไขมนัตํ่า, เทคโนโลยีซูวี, เทคโนโลยีอลัตราโซนิก, ทูน่า, ไส้กรอกปลา 

 

Abstract 

This research aims to determine the optimal production and the ratio of tuna and surimi in fish sausage. Three 

treatments with different ratios of tuna:surimi [0:100 (control), 25:75, and 50:50] were experimented. Quality parameters 

of tuna sausage include physical quality, texture, and sensory properties of fish sausage. The sensory analysis using a  

9-point hedonic scale showed the ratio of 25:75 to be acceptable. Four different cooking methods were studied including 

boiling (control), Sous-vide technology, ultrasonic technology, and Sous-vide with ultrasonic technology. The results 

showed that cohesiveness, gumminess, and chewiness of sausage produced with Sous-vide and ultrasonic technology 

significantly higher than the other samples (p < 0.05). However, the brightness index was not significantly different  

(p > 0.05). Sensory analysis using a 9-point hedonic scale showed the texture and overall liking score of tuna sausages 

from the Sous-vide with ultrasonic technology were better than other processing methods (p < 0.05). 

Keywords: fish sausage, low fat, Sous-Vide technology, tuna, ultrasonic technology
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Study of sugarcane juice concentration as fermentation substrate on levan production 
by Bacillus subtilis 
 
Chanyanuch Noidee, Boontiwa Ninchan* 
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Abstract 

Levan is an exopolysaccharide of fructose linked by ß-glycosidic bonds. Bacillus sp. 
produced levansucrase as a levan producing enzyme using sucrose-based substrates. The 
applications of levan are widely used in many industries due to its immunomodulating, 
prebiotic property, and many good distinguishing properties such as low viscosity, high water 
solubility, and non-toxic, etc. This research aimed to study the efficiency of levan production 
from sugarcane juice by Bacillus subtilis. The sugarcane juice concentrations at 10, 15, 20, 
and 25 Brix were studied under fermentation conditions at initial pH 6.8 at 30°C, 150 rpm for 
168 hours. The results found that the concentration of sugarcane juice at 25 Brix at 48 hours 
of fermentation time showed the highest efficiency of levan production that Bacillus subtilis 
had the highest levansucrase at 5.14×107 units/mL including produced the highest fructose 
polymer in the form of the total fructose content that was 3.6 % (w/v). 
Keywords: Bacillus subtilis, Fructose polymer, Levan, Levansucrase, Sugarcane juice
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Examination of natural starter cultures used for vinegar fermentation 
 
Kullanart Tongkhaoa,*, Khemmapas Treesuwanb, Kanokwan Yod-inb, Jutamas Klinsodab,  
Sirinan Shompoosangb 

aDepartment of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand. 
bInstitute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail address: kullanart.t@ku.th 
 
Abstract 

A local Thai vinegar fermentation process was commonly used natural microorganisms 
resulted in long fermentation period with low acid production. Its fermentation period could 
reach 91 days with total acetic acid at 1.5%. This study aimed to identify microorganisms 
related to the local vinegar fermentation process from a local Small and Medium Enterprises 
(SMEs) producer by using Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis (PCR-DGGE) technique. Microorganisms were examined through 91 days 
of fermentation period from a surface of a fermentation tank and a fermented vinegar product. 
The PCR-DGGE results revealed various microorganisms involved in the process including: 
mold such as Penicillium sp.; yeasts such as Saccharomycopsis fibuligera, Brettanomyces 
bruxellensis, Dekkera bruxellensis, Candida glabrata and Pichia manshurica; and bacteria such 
as Lactococcus lactis, Pediococcus pentosaceus, Clostridium tyrobutyricum, Clostridium 
thermopalmarium and Acetobacteraceae bacterium. Microorganisms revealed by this study 
suggested that the SMEs should carefully selected a starter culture strain that better support their 
vinegar fermentation process. 
Keywords: Acetic acid, Fermentation, Microorganisms, PCR-DGGE, Vinegar
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Current market and consumer situation on salt reduction product and the effect of 
flavors and MSG on consumer perception and acceptance 
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Abstract  

Salt is a commonly used food additive for enhancing taste and flavor. Sodium-rich 
diets have been largely demonstrated to promote hypertension that cause cardiovascular 
diseases. The aim of this research was to study current market and consumer behavior 
towards salt-reduction product and effect of different flavors (bacon, seafood, and smoked) 
and monosodium glutamate (MSG) on salt perception (Degree of Different test) and 
acceptance (9-point hedonic scale) in cream and clear soup model containing different 
percentage of salt. It was found from consumer survey (n=187) that consumer cared about fat, 
vitamins and minerals contained. According to consumer’s responds towards Health and 
Taste Attitude Scale, consumer had positive opinion about light product and believe it might 
improve their health. As for the saltiness perception study, consumer could detect the 
different saltiness in both clear and cream soup. However, the overall liking towards cream 
soup with bacon flavor was not significantly different at 50% salt comparing to 100% salt, 
then followed by clear soup with smoked flavor and lobster flavor which was not 
significantly different at 75% salt comparing to 100% salt. Therefore, adding flavor in soup 
might help reducing salt from its original recipe from 25% to 50% without affecting overall 
liking. 
Keywords: Consumer, Flavor, Monosodium glutamate, Salt reduction, Soup
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Influence of lecithin on physicochemical properties and stability of sunflower seed milk 
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Abstract 

Plant-based milk is a non-dairy milk alternative with advantageous health benefits and 
can produce from various plant types. Sunflower seed is another material capable for plant-
based milk production. Sunflower seed milk (SSM) is an oil in water emulsion. Its instability 
led to undesirable phase separation characteristics which are important for consumer 
acceptance. Lecithin addition is necessary for phase separation elimination. Therefore, the 
influence of lecithin on physicochemical properties and stability of SSM was studied. The 
physicochemical properties and stability of SSM were investigated under different lecithin 
concentrations (0–2 wt%). The stabilization of SSM emulsions was evaluated through visual 
analysis. The addition of lecithin mainly affected pH, viscosity, and stability. Increasing 
lecithin concentration resulted in an increase in pH values of SSM from 6.75 to 7.17. Lecithin 
improved flowability in which its increased viscosity and promoted stability of SSM. At the 
highest lecithin level (2 wt%), the sample showed the highest stability during 28 hr storage. 
In conclusion, the results gained from this study showed the possible application of lecithin 
used in non-dairy milk alternative product. 
Keywords: Lecithin, Physicochemical properties, Sunflower seed milk
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การพฒันาจีวรพระจากผ้าฝ้ายด้วยสีย้อมจากแก่นขนุน  

The development of dyeing Buddhist monk cotton rope using natural dyes from Jackfruit wood 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีพฒันากระบวนการยอ้มสีผา้ไตรจีวรดว้ยสียอ้มธรรมชาติจากแก่นขนุนเพ่ือให้ไดวิ้ธีการยอ้มจีวรดว้ยสี

สกดัจากแก่นขนุนท่ีไดสี้ตามตวัอย่างของสีจีวรท่ียอ้มดว้ยสีเคมี จากการทดลองพบว่าในการสกดัสียอ้มธรรมชาติจากแก่น

ขนุนนั้น ตอ้งสับแก่นขนุนให้เป็นช้ินเล็กๆ (ความยาวประมาณ  1 น้ิว) หลงัจากนั้นนาํไปแช่นํ้ าทิ้งไว ้ 24  ชั่วโมง โดยใช้

อตัราส่วนโดยนํ้ าหนกัของแก่นขนุนต่อนํ้ าเท่ากบั 1: 10  นาํมาตม้ท่ีอุณหภูมิ  100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3  ชัว่โมง จากนั้น

นาํแก่นขนุนออกแลว้เคี่ยวไฟอ่อนต่อเป็นเวลา  1 ชัว่โมง ในกระบวนการยอ้มใชอ้ตัราส่วนโดยนํ้าหนกัของผา้ฝ้ายต่อนํ้าสกดั

จากแก่นขนุนเท่ากับ  1:20  ยอ้มท่ีอุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียล ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 60  กรัมต่อลิตร 

เพ่ือให้ไดเ้ฉดสีตามตอ้งการ พบว่าผลการยอ้มของผา้ฝ้ายท่ีถูกยอ้มทบัซํ้ า 4 คร้ัง แลว้นาํมาจุ่มในสารเฟอร์รัสซลัเฟส (FeSO4) 

5 กรัมต่อลิตร ไดเ้ฉดสีท่ียอมรับไดป้ระเมินดว้ยเกรยส์เกล  

คําสําคัญ: แก่นขนุน, ผา้ไตรจีวร, สียอ้มธรรมชาติ 

 

Abstract 

This research developed a procedure for dyeing Buddhist monk robe using natural dyes from Jackfruit wood to 

finding the dyeing procedure that can matching color of the Buddhist monk robe using Jackfruit wood with the reference 

monk rope dyed from synthetic dyes. From the experiment, it was found that to extract the dyes from the Jackfruit wood, 

which was needed to be chopped into small pieces (about 1 inch long) and was soaked in water for 24 hours using a 1:10 

weight ratio of Jackfruit wood to water and then boiled at 100°C for 3 hours. After boiling, the residue was removed and 

then the bath was simmered for an additional 1 hour. In dyeing process, using a weight ratio of cotton fabric to jackfruit 

extraction 1:20, boiled with and 60 g/l Sodium Chloride (NaCl), for 1 hour. It was found that, the fabric which dyed over 

and over for 4 cycles then mordanting with 5 g/l Ferrous Sulfate (FeSO4)  showed the accepted depth of color by grey 

scale rating evaluation.  

Keywords: Buddhist monk rope, Jackfruit wood, natural dyes
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การศึกษาโซ่คุณค่าเพ่ือขับเคล่ือนเกษตรกรแปลงใหญ่ กรณีศึกษา กลุ่มหม่อนไหมแปลงใหญ่บ้านสันธาตุ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีวิเคราะห์ความสามารถการสร้างมูลค่าเพ่ิมในกิจกรรมโซ่คุณค่าของกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเล้ียงไหม

แปลงใหญ่ ท่ีมีความสําคญัต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตไหมไทยของประเทศ โดยเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ กรณีศึกษาบา้น

สันธาตุ ซ่ึงมีสมาชิกกลุ่ม 60 คน ผลการวิเคราะห์กิจกรรมตลอดโซ่อุทาน ไดแ้ก่การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การเล้ียงหนอน

ไหม การสาวเส้น ฟอกยอ้ม และผลิตผา้ผืน เม่ือวิเคราะห์ดว้ยตน้ทุนฐานกิจกรรมพบว่ากิจกรรม (1) ปลูกหม่อนมีตน้ทุน

กิจกรรมเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุดคิดเป็น 35.8% รองลงมากิจกรรม (2) เล้ียงไหมมีสัดส่วนคิดเป็น 22.9% จากนั้นนาํตน้ทุนและ

รายได้ มาวิเคราะห์อัตราการทาํกาํไรขั้นต้นพบว่า การขายเส้นไหมมีอัตราส่วนทาํกาํไรขั้นต้นสูงท่ีสุดคิดเป็น 33.3% 

รองลงมาคือหนอนไหมมีอตัรส่วนการทาํกาํไรขั้นตน้คิดเป็น 29% และเม่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย

ในโซ่คุณค่า พบว่าการตลาดมีช่องทางการรับซ้ือหนอนไหมเพ่ือทาํแผ่นใยไหมมาสก์หน้าซ่ึงมีมูลค่าสูงขึ้น เม่ือไดป้รับปรุง

กระบวนการเล้ียงหนอนไหมวยัอ่อนและวยัแก่ทาํให้สามารถเพ่ิมอตัราการรอดของหนอนไหมและสามารถทาํกาํไรในการ

ขายหนอนไหมสุกไดม้ากขึ้น 10–15% นอกจากน้ียงัพบว่ารอบระยะเวลาการผลิตขั้นน้ีส้ันท่ีสุดทาํให้มีรายไดก้ลบัเขา้มาเร็ว

ขึ้น 66.6% 

คําสําคัญ: การศึกษาโซ่คุณค่า, เกษตรกรหม่อนไหมแปลงใหญ่ 

 

Abstract 
This action research aimed at studying the capability to create added values in value chain of the large-scale 

sericulture farming group, which was significant to silk manufacturing increment in Thailand. It was also a case study 

conducted with 60 participants who were the members of Ban San That. The analysis throughout the supply chain 

activities consisted of mulberry cultivation, silk-growing, silkworm rearing, reeling, and producing clothes. In terms of 

the analysis of the activity-based costing, it was found that mulberry cultivation was the highest at 35.8%, followed by 

silk-growing at 22.9%. The capital and profits were then particularly analyzed for gross profit margin. It revealed that the 

gross profit of silk marketing was the highest at 33.3% mainly from the sales of raw silk, followed by silk worms with the 

gross profit at 29%. When examining the feasibility of the stakeholders in value chain, it was found that the marketing 

with a channel to distribute silk worms for facial mask production had higher value. Therefore, the enhancement of 

silkworm rearing process helped increase the survival ratio of young and old silk worms, which made more profits from 

the silkworm sales at 10%–15%. Besides, the production took the shortest period of manufacturing time and could help 

return the income for the next production faster at 66.6%. 

Keywords: large scale sericulture farming, value chain study



การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

178 

Production of ethanol, bio-electricity and hydrogen gas in yeast fuel cell  
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Abstract 

Microbial Fuel Cells (MFCs) technology is an excellent alternative for production of 
bio-electricity and hydrogen gas directly.  In this work, Saccharomyces yeast was anaerobic 
fermented in anodic chamber of MFC and the effect of sugar concentrations (140-220 g/L) in 
medium on production of ethanol, electricity and hydrogen gas was studied.  Maximum 
ethanol yield was 42.8 g/L from fermentation at 220 g/ L sucrose concentration for 120 h.    
During alcohol fermentation, yeast also emitted the electrons that moved from anode to 
cathode electrodes of MFC, and generated the maximum current density about 0.187 A/m2 at 
220 g/ L sucrose concentration.   To produce the hydrogen gas, MFC was operated without 
oxygen supply in cathode and the current from direct current generator was pass up the outer 
circuit of MFC system (called, Microbial Electrolysis Cell, MEC) .  The supply of currents 
(0.15–2.0 Volts) to outer circuit had an impact on both hydrogen gas and ethanol production. 
Hydrogen gas bubbles rose out (3.71 mL/L/h) in MEC with current supply at 1.0V, after 120 
h fermentation at 220 g/L sucrose. MFC and MEC technology was considered to help 
alleviate the energy crisis with having the potential to produce the renewable and sustainable 
fuel and energy, in addition to basic producing of the bio-products.  
Keywords: Bioelectricity, Ethanol fermentation, Hydrogen, Microbial fuel cells, Yeast
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาสูตรผลิตภณัฑ์เม็ดไข่มุกจากแป้งมนัสําปะหลงัเสริมใยอาหารที่เหมาะสม

โดยวางแผนการทดลองแบบผสมแบบกําหนดช่วง (constrained simplex lattice mixture design) ศึกษาผลของ 3 ปัจจัย 

ไดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงั (60–80%) ส่วนผสมระหว่างผงเห็ดนางฟ้าและเมือกกระเจ๊ียบเขียวในอตัราส่วน 50:50 (20–40% ) 

และอินูลิน (0–20%) พบว่า การเติมอินูลินส่งผลให้ค่า peak viscosity, breakdown viscosity, final viscosity และ setback 

viscosity ลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05)  ในขณะท่ีค่าความแข็ง (hardness) ของเม็ดไข่มุกมีค่าเพ่ิมมากขึ้น และ

สูตรท่ีมีการเติมผงเห็ดและเมือกกระเจ๊ียบเขียวปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้ค่าความสามารถในการเกาะรวมตวั (Cohesiveness) 

ลดลง และเม่ือพิจารณาจากคะแนนการประเมินคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัพบว่า เม่ือเติมแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ิมมากขึ้น 

คะแนนความชอบดา้นเน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวมมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น สูตรเมด็ไข่มุกท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย แป้งมนั

สําปะหลงั 70% ส่วนผสมของผงเห็ดและเมือกกระเจ๊ียบเขียว 10% และอินูลิน 10% มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด

เท่ากบั 6.8 (ชอบเลก็นอ้ยถึงชอบปานกลาง) 

คําสําคัญ: การทดลองแบบผสม, ผงเห็ด, เมด็ไข่มุก, เมือกกระเจ๊ียบเขียว, อินูลิน 

 

Abstract  

This research aimed to develop the optimal formulation of tapioca pearl with fiber addition using constrained 

simplex lattice mixture design. The effects of 3 factors: tapioca starch (60–80%), mixture of mushroom powder and okra 

mucilage 50:50 (20–40%) and Inulin (0–20%) on physical and sensory properties of tapioca pearl were investigated. The 

addition of inulin significantly ( p < 0 .0 5 )  decrease peak viscosity, breakdown viscosity, final viscosity and setback 

viscosity, while it increased the hardness of tapioca pearl. The formula with higher amount of mushroom powder and 

okra mucilage mixture had decreased cohesiveness value. From sensory evaluation, increasing tapioca starch increased 

texture liking and overall liking scores of tapioca pearl. The optimal formula of tapioca pearl consisted of 70%  tapioca 

starch, 10%  ratio of mushroom powder and okra mucilage, 10%  inulin and received the highest liking score of 6.8 (like 

slightly to moderately). 

Keywords: inulin, mixture design, mushroom powder, okra mucilage, tapioca pearl
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Development of extrudate from indigenous upland brown rice in Nakhon fortified with cricket 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีศึกษาการพฒันาเอกซ์ทรูเดตจากขา้วกลอ้งไร่พ้ืนเมืองนคร (เม็ดในฝ้าย สังขห์ยด และเหนียวดาํ) และผง

จิ้งหรีดดว้ยเคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์สกรูคู่ วิเคราะห์คุณภาพของขา้วกลอ้งพ้ืนเมืองนครและผงจิ้งหรีด รวมถึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพเอกซ์ทรูเดต ไดแ้ก่ ปริมาณของผงจิ้งหรีด (0-20% w/w) และปริมาณของขา้วกลอ้งไร่พ้ืนเมืองนคร (0–30%) ท่ี

สภาวะคงท่ี คือ อุณหภูมิบาเรล 1–6 (40–120°C) อุณหภูมิดาย (140°C) ความเร็วรอบสกรู (450 rpm) และความช้ืนสารป้อน 

(12% w/w) พบว่า ขา้วกลอ้งเม็ดในฝ้ายมีค่าการตา้นอนุมูลอิสระ (6.94 mg vitamin C/g DW) และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 

(0.74 mg GAE/g DW) มากกว่าข้าวกล้องสังข์หยด (0.03±0.01 mg GAE/g DW) และข้าวกล้องเหนียวดาํ (0.18±0.01 mg 

GAE/g DW) ส่วนผงจิ้งหรีดมีองค์ประกอบทางเคมีโดยเฉพาะปริมาณโปรตีน (60.40% โดยนํ้ าหนักเปียก) และไขมัน 

(16.92% โดยนํ้าหนกัเปียก) สูง การเพ่ิมปริมาณผงจิ้งหรีดและปริมาณของขา้วกลอ้งไร่พ้ืนเมืองนครส่งผลต่อเอกซ์ทรูเดตให้

ค่าความแข็งเพ่ิมขึ้น ค่าการพองตวัลดลง และค่าสีมีค่า L* และ b* ลดลง แต่ a* เพ่ิมขึ้น ท่ีสัดส่วนของผงจิ้งหรีดและขา้ว

กลอ้งไร่พ้ืนเมืองนคร 5% w/w ไดเ้อกซ์ทรูเดต (การพองตวัสูงและความแขง็ตํ่า) เหมาะสมท่ีสุด 

คําสําคัญ: ขา้วกลอ้งไร่พ้ืนเมือง, เคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์, ผงจิ้งหรีด, เอกซ์ทรูเดต 

 

Abstract 
In this study, extrudate from indigenous upland brown rice ( Mednai Fay, Sung Yod and Black waxy)  and 

cricket powder was developed with twin screw extruder. Properties of indigenous upland brown rice and cricket powder 

were analyzed. In addition, effects of cricket powder content (0-20% w/w) and indigenous upland brown rice content (0-

30%) were determined. Barrel temperature 1–6 (40–120°C), die temperature (140°C), screw speed (450 rpm) and feed 

moisture (12% w/w) of extruder conditions were controlled at a constant value in this study. It was found that antioxidant 

activity value (6.94 mg vitamin C/g DW)  and total phenolic content (0.74 mg GAE/g DW) of Mednai Fay brown rice 

have more than Sung Yod brown rice (0.03±0.01 mg GAE/g DW) and Black waxy brown rice (0.18±0.01 mg GAE/g 

DW) . Proximate analysis of cricket powder has a high protein and fat at 60.40% by wet weight and 16.92% by wet 

weight, respectively. Increasing of cricket powder content and indigenous upland brown rice content has affected on 

properties of extrudate. Results showed that hardness increased but expansion decreased with increasing of cricket 

powder content and indigenous upland brown rice content. Moreover, color value found that L* and b* decreased but a* 

value increased. The optimum extrudate ( high expansion and low hardness)  with use of cricket powder content and 

indigenous upland brown rice content was 5% w/w. 

Keywords: cricket powder, extrudate, extruder, indigenous upland brown rice 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีศึกษาการสังเคราะห์ดว้ยแสงในหญา้ทะเล Halophila ovalis ในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม) และช่วงฤดูฝน 

(ตุลาคม) โดยวัดการตอบสนองต่อแสง (RLCs) ด้วยเทคนิค PAM fluorometry และปริมาณรงควัตถุ ร่วมกับปัจจัย

ส่ิงแวดล้อม พบว่า  ในฤดูร้อนมีค่าอตัราการถ่ายทอดอิเล็กตรอนสูงสุด ความสามารถในการกาํจัดแสงส่วนเกิน และ                    

ปริมาณแคโรทีนอยด์สูงกว่าในฤดูฝน แต่ในฤดูฝนมีค่าประสิทธิภาพการใช้แสงเพ่ือการสังเคราะห์ดว้ยแสงและปริมาณ

คลอโรฟิลล์ท่ีสูงกว่าในฤดูร้อน สอดคล้องกับปัจจัยทางกายภาพ ท่ีพบว่าในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิ ความเข้มแสงเฉล่ีย                  

และปริมาณไนเตรตสูงกว่า  ซ่ึงอาจทาํให้พืชสังเคราะห์ดว้ยแสงไดม้ากและตอ้งมีการทาํงานของของระบบป้องกนัตวัเอง

จากความเขม้แสงสูง ขณะท่ีฤดูฝนพืชจะมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการสังเคราะห์ดว้ยแสงดว้ยการเพ่ิมปริมาณรงควตัถุหลกั 

ดงันั้นการสังเคราะห์ดว้ยแสงของหญา้ทะเลใบมะกรูดจึงอาจเป็นตวับ่งช้ีทางชีวภาพเพ่ือติดตามสถานภาพของหญา้ทะเล

ชนิดน้ีตามช่วงฤดูกาลได ้ 

คําสําคัญ: การสังเคราะห์ดว้ยแสง, ตวับ่งช้ีทางชีวภาพ, หญา้ทะเลใบมะกรูด 

 

Abstract 

 This study investigated the photo-physiological responses of Halophila ovalis during summer (March) and rainy 

season (October). Rapid light curves (RLCs) were conducted by Pulse Amplitude Modulator (PAM) fluorometry together 

with the analyses of pigments composition and environmental factors (temperature, light and nutrients in porewater).                    

In summer, the seagrass displayed higher maximum electron transport rate, non-photochemical quenching and carotenoid 

content than in the rainy season. On the contrary, plants in rainy season showed higher photosynthetic efficiency and 

chlorophyll content. The photosynthetic characteristics correspond with higher light availability, temperature and nitrate in 

porewater in summer which may induce photosynthesis as well as photoprotection while higher photosynthetic efficiency 

and chlorophyll a and b accumulation may play a role in maintaining photosynthetic activity in the rainy season. Therefore, 

photosynthetic characteristics may be used as a biomarker for monitoring seasonal variation in seagrass health. 

Keywords: biomarker, Halophila ovalis, photosynthesis 
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ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างและความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีสันทราย อาํเภอปะทิว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายของชนิดพรรณไม้พ้ืนล่างและความสัมพนัธ์กับปัจจัย

ส่ิงแวดลอ้ม (ความเค็มในทราย สีของทราย ความช้ืนในทราย การปกคลุมเรือนยอด ความเขม้แสง และทิศดา้นลาดของ

แปลงสาํรวจ) ในพ้ืนท่ีสันทราย  ผลการศึกษาพบพรรณไมพ้ื้นล่าง 50 ชนิด สามารถระบุชนิดได ้48 ชนิด (จดัอยูใ่น 47 สกุล 

34 วงศ์) ส่วนอีก 2 ชนิดไม่สามารถระบุชนิดได ้พบพรรณไมพ้ื้นล่างในวงศ์ Poaceae (หรือ Gramineae) มากท่ีสุด  ดชันี

ความหลากหลาย (Shannon-Wiener index) ของพรรณไมพ้ื้นล่างในรอบปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียน้อยมีค่ามากกว่าพรรณไม้พ้ืน

ล่างในรอบปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียมาก (H’ = 4.23 และ 3.31 ตามลาํดบั)  และเม่ือวิเคราะห์การจดัลาํดบัชั้น พบว่าทั้งพรรณไม้

พ้ืนล่างในรอบปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียน้อยและพรรณไมพ้ื้นล่างในรอบปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียมาก ต่างก็สามารถแบ่งย่อยออกได้

เป็น 3 กลุ่ม แต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั 

คําสําคัญ: การปกคลุมเรือนยอด, ความเขม้แสง, ความช้ืนในทราย, สีของทราย 

 

Abstract 

This research aimed to study the species diversity of undergrowths and their relationships with environmental 

factors (including sand salinity, sand colour, sand moisture, crown cover percentage, light intensity and the aspect of the 

study plots) on the sand dune. The results showed that, totally, 50 undergrowths species were found. Of these, 48 species 

were identifiable, belonging to 47 genera from 34 families, while the other 2 species were unidentifiable. Among those, the 

family Poaceae (Gramineae) was most often found. The Shannon-Wiener index of the undergrowths in the low average 

rainfall period was higher than the undergrowths in the high average rainfall period (H' = 4.23 and 3.31, respectively). The 

results from ordination analysis showed that each of the undergrowths in the low average rainfall period and those of the 

high average rainfall period can be sub-divided into 3 groups. However, the groups were correlated to the environmental 

factors differently. 

Keywords: crown cover, light intensity, sand color, sand moisture 
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รูปแบบกจิกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์ป่ากินเน้ือในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

Activity pattern and temporal overlap of carnivorous mammal species in Khao Yai National Park 
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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบกิจกรรมและการซ้อนทบัในเชิงเวลาของสัตวป่์ากินเน้ือในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดาํเนินการ

ระหว่างเดือนธนัวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ดว้ยการติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพในพ้ืนท่ีรวมจาํนวน 72 ตาํแหน่ง จาํนวน 

4,500 กบัดกัคืน พบสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมกินเน้ือรวม 7 ชนิด วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมของสัตวป่์ากินเน้ือท่ีอาศยัในพ้ืนท่ี

เดียวกนั ดว้ย overlap package ในโปรแกรม R เพ่ือทดสอบสมมุติฐานของการหลบเล่ียงกนัในเชิงเวลาของสัตวป่์ากินเน้ือ

หลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกนั พบว่า สามารถแบ่งออกได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีกิจกรรมในเวลากลางวนัเป็นส่วนใหญ่ คือ 

หมาใน กลุ่มท่ีมีกิจกรรมส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางคืน ไดแ้ก่ หมูหร่ิง และหมาจิ้งจอก และกลุ่มท่ีมีกิจกรรมในช่วงเวลา

กลางคืน ไดแ้ก่ อีเห็นธรรมดา ชะมดแผงหางปลอ้ง ชะมดแผงสันหางดาํ และแมวดาว เป็นไปตามสมมุติฐานการหลบหลีก

กนัของสัตวป่์ากินเน้ือหลายชนิดท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีเดียวกนั ขอ้เสนอแนะในการจดัการไดแ้ก่การจดัการกิจกรรมการท่องเท่ียว 

การเดินทางในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในเวลากลางคืน การจดัการพ้ืนท่ีอาศยั เพ่ือการฟ้ืนฟูประชากรสัตวป่์าท่ีเป็นเหย่ือของสัตวป่์า

กินเน้ือในพ้ืนท่ีต่อไป 

คําสําคัญ: การซอ้นทบัในเชิงเวลา, รูปแบบกิจกรรม, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

 

Abstract 

A study of activity patterns and temporal overlap of carnivorous mammal species in Khao Yai National Park was 

operated between December 2017 and March 2020. Camera trap techniques was used with a total of 4,500 trap nights,                  

72 camera trap locations. Seven species of carnivorous mammals were photographically recorded. The results of analyzing 

the activity patterns of the wild animals by overlap package in the R program to test the hypothesis of the temporal 

avoidance of various carnivorous wildlife in the same area were found to be divided into three groups. These were those 

with mostly diurnal activity: dhole. The most nocturnal activity patterns were found in two groups: hog badger and Asiatic 

jackal and the group with strongly nocturnal activity patterns were: common palm civet, large Indian civet, large spotted 

civet and leopard cat are based on the hypothesis of the avoidance of various carnivorous wildlife living in the same area. 

Recommendations for conservation management include tourism activities management, traveling in the area, especially 

at night, habitat management for further rehabilitation of prey species in the area. 

Keywords: activity pattern, Khao Yai National Park, temporal overlap 
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ผลของวัสดุปลูกและวิธีการเกบ็รักษาเช้ือเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus)                                                

ต่อการเกดิรากเอคโตไมคอร์ไรซาของยางนา (Dipterocarpus alatus) 

Effects of planting material and preservation of Astraeus odoratus spores on ectomycorrhizal root 

formation of Dipterocarpus alatus 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของวสัดุปลูกและวิธีการเก็บรักษาสปอร์เห็ดเผาะหนงัต่อการเกิดราก

เอคโตไมคอร์ไรซาของยางนา  โดยทดสอบวสัดุปลูก 2 สูตร คือ สูตรท่ี 1 เวอร์มิคูไลท์ + พีทมอส และ สูตรท่ี 2 ดิน +                

แกลบดาํ + ขุยมะพร้าว  ผลการศึกษาพบว่ากลา้ท่ีปลูกในวสัดุปลูกสูตรท่ี 1 เกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซา 34.17 เปอร์เซ็นต์             

ไม่พบการเกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซาในวสัดุปลูกสูตรท่ี 2  หลงัจากทดสอบวิธีการเก็บรักษาสปอร์ 4 วิธี คือ อุณหภูมิห้อง

นาน 1 ปี และ 2 ปี, อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 2 ปี และอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 2 ปี  ผลการศึกษาพบว่ากลา้ท่ี

ปลูกเช้ือดว้ยสปอร์ท่ีเก็บในอุณหภูมิห้อง นาน 2 ปี มีการเกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซาน้อยท่ีสุด ส่วนกลา้ไมท่ี้ปลูกเช้ือดว้ย

สปอร์ท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 2 ปี มีการเกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซามากท่ีสุด  

คําสําคัญ: การเติบโต, ไมคอร์ไรซา, ไมว้งศย์าง, หวัเช้ือ  

 

Abstract 

The objectives of this study was to study the effect of planting media and preservation A. odoratus’s spores on 

ectomycorrhizal (ECM) root formation.  Two formulae of planting media, including Formula I, vermiculite + peat moss 

and Formula 2, soil + granules black rice husk + coconut husk were assessed the effect on ECM formation. The result 

revealed that the inoculated seedlings with Formula I formed ECM root rate 34.17%. ECM root formation were not found 

in the inoculated seedings planting in Formula 2. Four methods of spore preservation, including 1) preservation at room 

temperature for 1 year, 2) preservation at room temperature for 2 years, 3) preservation at 4°C for 2 years and 4) preservation 

at -20°C for 2 years were assessed the effect on ECM formation. The result revealed that the inoculated seedlings with 

preservation of spore at 4°C for 2 years had the lowest in ECM formation rate, although the inoculated seedlings with 

preservation of spore at -20°C for 2 years had the highest in ECM formation rate.  

Keywords: Dipterocarpaceae, growth, inoculum, mycorrhiza 
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การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา และการเพิ่มพื้นท่ีป่าต่อน้ําท่าและตะกอน                           

บริเวณลุ่มน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก 

Assessing the effects of soil and water conservation and increasing forestlands measures on 

discharge and sediment yields in Phra That Basin, Tak Province 
 

 

สหภาพ พนัธ์ปัญญากรกุลa, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละb,*, วีนัส ต่วนเครือb, อนิศรา เพญ็สุข ติ๊บแก้วc 

Sahapap Panphanyakorakula, Yutthaphong Kheereemangklab,*, Venus Tuankruab, Anisara Pensuk Tibkaewc 
aบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
bภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
cภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
aThe Graduate School, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
bDepartment of Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
cDepartment of Geography, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: fforypk@ku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

การประเมินการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางอุทกวิทยา บริเวณลุ่มนํ้ าพระธาตุ จังหวดัตาก ทาํการศึกษาผลของ

มาตรการอนุรักษ์ดิน และนํ้ า และการอนุรักษ์ป่าไม้ต่อระบบนิเวศลุ่มนํ้ า โดยกาํหนดสถานการณ์ของมาตรการต่าง ๆ                      

7 สถานการณ์ วิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง Soil and Water Assessment Tool: SWAT เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงนํ้าท่า และ

ตะกอน และเปรียบเทียบกบัสถานการณ์การใชท่ี้ดินปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) ผลการศึกษา พบว่า การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าในบริเวณท่ีมี

ความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ร่วมกบัการทาํขั้นบนัไดดิน และการปลูกพืชตามแนวขอบเขา ทาํให้ปริมาณนํ้ าท่าลดลง 

(ร้อยละ 1.01) แต่ไม่ต่างจากสถานการณ์อ่ืน ๆ  ส่วนปริมาณตะกอนลดลงร้อยละ 42.97 โดยมาตรการอนุรักษดิ์น และนํ้ า 

และการอนุรักษ์ป่าไม้ช่วยลดอัตราการชะล้างพังทลาย และปริมาณการสูญเสียดินจากพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า ซ่ึงเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัการลุ่มนํ้าในการสร้างความยัง่ยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

คําสําคัญ: ตะกอน, นํ้าท่า, แบบจาํลอง SWAT, มาตรการอนุรักษดิ์น และนํ้า, ลุ่มนํ้าพระธาตุ 
 

Abstract 

Assessing changes in hydrological characteristics to the soil and water conservation and increasing forestlands 

measures in Phra That Basin, Tak Province was designed to assess the effects of conservation practices and forest 

management on discharge and sediment yields. Seven scenarios were modeled with the Soil and Water Assessment Tool: 

SWAT and the results were compared to the existing conditions–land use of the year 2016. The findings indicated that 

increasing forestlands in the areas which having slopes greater than 35% with the addition of terracing and contour 

cultivation had a small decrease in discharge (1.01 percent), but greatly influenced in decreasing sedimentation (42.97 

percent). These results informed that the conservation practices that adopts soil and water conservation measures together 

with forest management has a strong effect on decreasing soil loss rate and sediment loads. The research outputs will serve 

the watershed management objectives–to meet natural resources and environmental sustainability. 

Keywords: discharge, Phra That Basin, sediment yields, soil and water conservation, SWAT model 
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การศึกษาธรณีนิเวศของแหล่งพุน้ําร้อนเพ่ือการจัดการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

Study on ecological geology of hot springs for wellness tourism management in Mae Hong Son 

Province 
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 บทคดัย่อ 

  การวิจยัน้ีศึกษาธรณีนิเวศของแหล่งพุนํ้ าร้อนเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประกอบดว้ย แม่อุมลอง หนองแห้ง ผาบ่อง ไทรงาม และ ท่าปาย โดยทาํการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพ และเคมีของแหล่ง

พุนํ้าร้อน ผลการศึกษาพบว่า แหล่งกาํเนิดพุนํ้าร้อนของแม่อุมลองและท่าปายมาจากหินแกรนิต มีอุณหภูมิ 76 และ 84 องศา

เซลเซียส ผาบ่องและไทรงาม มาจากหินปูน มีอุณหภูมิ 62.5 และ 36 องศาเซลเซียส ส่วนหนองแห้งมาจากหินดินดานและ

หินเชิร์ต มีอุณหภูมิ 76 องศาเซลเซียส ท่าปายมีกล่ินกาํมะถนัรุนแรง ส่วนแม่อุมลอง หนองแห้ง และ ผาบ่องมีกล่ินกาํมะถนั

เล็กน้อย ส่วนไทรงามไม่มีกล่ินกาํมะถนั ผาบ่องและไทรงามมีปริมาณไบคาร์บอเนตสูงสุด (567 และ 482 มิลลิกรัมต่อลิตร

ตามลาํดบั) ส่วนแม่อุมลอง หนองแห้ง และท่าปายพบมีซิลิกา (45.36–94.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) แบไรต ์(0.0–0.59 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) และ ฟลูออไรด ์(10.70–17.80 มิลลิกรัมต่อลิตร) สูงกว่าแหล่งอ่ืน ผลการศึกษาสรุปไดว่้าคุณภาพทางเคมีของพุนํ้าร้อน

สัมพนัธ์กบัธรณีวิทยาแหล่งแร่ และพุนํ้ าร้อนทั้ง 5 แหล่งมีความเหมาะสมสําหรับอาบแช่ในเชิงรักษาสุขภาพเน่ืองจากอุดม

ไปดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ แต่ไม่เหมาะสาํหรับการจดัทาํนํ้าแร่เพ่ือการบริโภค  

คําสําคัญ: การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ, พุนํ้าร้อน, แม่ฮ่องสอน 

 

Abstract  

This research aimed to study the ecological geology of hot springs for wellness tourism management in Mae 

Hong Son Province, including Mae Um Long, Nong Haeng, Pha bong, Sai Ngam, and Tha Pai. The physical and chemical 

properties of hot springs were analyzed. This study reported that the hot water in Tha Pai and Mae Um Long come out 

along granitic rock, which has a temperature of 76 and 84°C, respectively. The hot water in Pha Bong and Sai Ngam come 

out along limestone, which has a temperature of 62.5 and 36°C, respectively, whereas the hot water of Nong Haeng comes 

out along shale and chert with a temperature of 76°C.  The rotten egg smell is observed in Mae Um Long Pha Bong and 

Tha Pai hot springs. Moreover, Pha Bong and Sai Ngam hot springs have a high bicarbonate concentration (567 and 482 

mg/l respectively), whereas Mae Um Long, Nong Haeng, and Tha Pai have a rich silica (45.36–94.5 mg/l) barite (0.0–0.59 

mg/l) and fluorite (10.70–17.80 mg/l) than others. From these findings, it can be concluded that the water quality of these 

hot springs is related to the geology and mineral deposits in terms of their location. These hot springs are suitable only for 

a warm bath in terms of wellness due to the enrichment of minerals.                                                                                                    

Keywords: hot spring, Mae Hong Son, wellness tourism 
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The utilization of high quality bamboo charcoal as adsorbent for enhancing undistilled 
whisky filtration process 
 
Khin Moe Moe Htet*, Pongsak Hengniran 
Department of Forest Products, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
*Corresponding author. E-mail: khinmoemoehtet.h@ku.th 
 
Abstract 

Bamboo charcoal is the carbonaceous residue which is left after heating bamboo in the 
absence of oxygen. Thanks to its extra-ordinarily large surface area, it can be used as adsorbents 
for purifying fluids. In this research, three types of bamboo charcoal were applied for filtering 
Thai whisky in order to enhance their qualities to improve for a new market opportunity by 
applying an inexpensive and simple processes. The properties of three types of bamboo 
charcoal were tested, performing the whisky filtration process to optimize process condition – 
according to Thai Industrial Standard for local whisky in Phrae province. The approximate 
analysis showed the fixed carbon content of three bamboo charcoals were statistically 
significant difference (p = 0.037), but their specific surface area did not show any significant 
difference. The filtration process resulted that charcoal 1 and 2 reduced most ester, fusel oil 
and acid content in the whisky. For taste tests by volunteers, the filtered whisky had better 
flavor and smell, with no cloudiness. From the study, it was found that the bamboo charcoal 
has intriguingly effect on the property and taste of Thai whisky; therefore, it could be expected 
to share the market from popular imported whisky. 
Keywords: Bamboo Charcoal, Distillation, Whisky filtration 
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Product life cycles design strategy for sustainable environmental of furniture industry  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินการนาํวิธีออกแบบวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑเ์ขา้เป็นส่วนหน่ึงในกลยทุธ์ธุรกิจของ

ผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์โดยแบ่งกลุ่มตามขนาดองค์กรธุรกิจ ใช้เคร่ืองมือประเมินระดับความตระหนักต่อแนวทางแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มภายใตวิ้ธีออกแบบของบริษทัเฟอร์นิเจอร์ จาํนวน 24 แห่งในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์สถิติดว้ย                 

t-test และ ANOVA ทดสอบท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมของผู ้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (3.36/5) บริษทัขนาดกลางตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มสูงกว่าอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ  บางบริษทัไดใ้ชวิ้ธีออกแบบตามวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑเ์ป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ ส่งเสริมให้มีจาํนวนผลิตภณัฑใ์หม่

เพ่ิมขึ้ นช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์  แต่ย ังพบอุปสรรคการนําปฏิบัติใช้จริง                         

โดยบางวิธีการเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายแก่ผูป้ระกอบการ อีกทั้งกฎหมายความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมยงัไม่มี                   

ความเขม้งวดกบัผูผ้ลิตมากนกั 

คําสําคัญ: การออกแบบเพ่ือความยัง่ยืน, ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์, วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ 

 

Abstract  

This study aims to evaluate the furniture manufacturing company for have embraced the ecodesign as their 

business strategy, Enterprises can be classified in different categories according to their size. The survey measuring the 

level of environmental concerns and awareness on solutions for diminishing the environmental impacts as their design was 

conducted at 24 companies located in Bangkok.  By using statistics, t-test and ANOVA, tests yielded a confidence level of 

95% (at a .05 level of significance). Research findings indicated that the overall levels of company’s environmentally 

friendly awareness were moderate (3.36/5). Medium size furniture companies were significantly more aware of products 

reducing environmental impact, some furniture companies have embraced the ecodesign products and services as their 

business strategy.  These approaches have helped promote an increase of eco-designed products as well as reduce the 

environmental impact. Some of the methods have put more burdens on business owners. Moreover, legal policy enforcing 

the environmental accountability of manufacturers remains trivial makes ecodesign for products inadequate.  

Keywords: ecodesign, environment friendly, furniture, furniture industry, product life cycle 
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ผลของรูปแบบการให้ปุ๋ ยต่อการคงเหลือของธาตุอาหารในดินและผลผลติของน้ํายางพารา 

Effects of fertilizer applying methods on the nutrient retention in soil and yield of rubber latex 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีศึกษาผลของรูปแบบการให้ปุ๋ ยเคมีแก่ยางพาราในพ้ืนท่ีราบ บนเขา และเชิงเขา ระหว่างการให้ปุ๋ ยแบบ

หว่านและการฝังกลบท่ีความลึก 15 เซนติเมตร โดยปริมาณปุ๋ ยอา้งอิงตามตารางค่าแนะนาํของสถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการ

เกษตร ผลการศึกษาพบว่าการให้ปุ๋ ยแบบฝังกลบให้ผลผลิตของนํ้ ายางสูงกว่าแบบหว่าน และไม่ใส่ปุ๋ ย มีค่าเฉล่ียระหว่าง    

38–47, 45–77 และ 16–35 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดับ และพบว่าการให้ปุ๋ ยแบบฝังกลบมีปริมาณธาตุอาหาร (ไนโตรเจน

ทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด) สะสมในดินน้อยกว่าการใส่ปุ๋ ยแบบหว่าน โดยพบว่า ปริมาณผลผลิตนํ้ ายางแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่าง รูปแบบการให้ปุ๋ ย และลกัษณะภูมิประเทศ  (p < 0.05) ส่วนปริมาณสารอาหารคงเหลือใน

ดิน ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งวิธีการให้ปุ๋ ย ความลึกของดิน และสภาพภูมิประเทศ และพบว่า

ผลผลิต นํ้ายางมีความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นตรงแบบผกผนัอยา่งมีนยัสาํคญัย่ิงกบัปริมาณคงเหลืออินทรียวตัถุในดิน (r = 0.286,                    

p = 0.003)  และมีความสัมพนัธ์แบบตามกบัค่าการนาํไฟฟ้า (r = 0.415, p = 0.000) 

คําสําคัญ: ผลผลิตนํ้ายางพารา, ยางพารา, รูปแบบการใหปุ้๋ ย, สารอาหารในดิน 

 

Abstract 

 Effect of the fertilizer applying methods; spreading and hole buried (at 15 cm depth) applying methods on the 

rubber plantation was studied, using the amount of fertilizer derived from the recommended guideline of the Rubber 

Research Institute, Department of Agriculture, with planted on 3 different topographies; flat, hilltop, and foothills. The 

results showed that the hole buried method gave significantly higher yields of latex than that of spreading and without 

applying fertilizer; 45–77, 45–77, and 16–35 kg/rai, respectively. Furthermore, hole buried applying method resulted in 

significantly less residual of soil nutrient (TN and TP) than that of the others. Additionally, latex yield was significantly 

different within the treatment of application and topographies. Most of residual nutrients were also significantly different 

among treatments of application, topographies, and soil depths (p < 0.05). Moreover, latex yield was significantly inversely 

negatively correlated with soil organic matter content (r = 0.286, p = 0.003), and was positively correlated with soil 

electrical conductivity (r = 0.415, p = 0.000) 

Keywords: fertilizer applying methods, latex production, rubber tree, soil nutrient 
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การพฒันาสถานีตรวจวัด และแอปพลเิคชันบนสมาร์ทโฟนสําหรับบริหารจัดการพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกจิ         

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กรณีศึกษาสวนมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง ตําบลพนัชาล ีอาํเภอวังทอง จังหวดัพิษณุโลก 

The development of monitoring station and smartphone applications for economics crops 

management in the lower north of Thailand: A case study of the yellow mango orchards in Phan 

Chali Subdistrict, Wang Thong District, Phitsanulok  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ี คณะผูวิ้จยัไดศึ้กษาการพฒันาสถานีตรวจวดัและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สําหรับบริหาร

จดัการพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนมะม่วงนํ้ าดอกไมสี้ทอง โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพ่ือพฒันาสถานีตรวจวดั 

พฒันาแอปพลิเคชนัสําหรับบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูก และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพ การพฒันาสถานีตรวจวดั เป็นการพฒันาเซนเซอร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิและความช้ืนใน

อากาศ เซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิและความช้ืนในดิน เซนเซอร์วดัค่าในดินและเซนเซอร์วดัค่าความเขม้ของแสงแดด เพ่ือใช้

เก็บข้อมูลท่ีเป็นปัจจยัในกระบวนการผลิตและดูแลมะม่วงนํ้ าดอกไม้สีทอง และนําข้อมูลท่ีได้มาพฒันาแอปพลิเคชัน                   

บนสมาร์ทโฟน ทาํให้เกษตรกรสามารถทราบขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างแม่นยาํและเป็นปัจจุบนั เพ่ือให้สามารถวางแผนการ

บริหารจดัการปัจจยัในกระบวนการผลิตและการดูแลพืชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: เกษตรอจัฉริยะ, เซนเซอร์, มะม่วงนํ้าดอกไมสี้ทอง, อินเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง, แอปพลิเคชนั  
 

Abstract 

In this research, the researchers studied the development of a monitoring station and smartphone applications for 

economics crops management in the Yellow mango orchards.  The purposes of this study were developed the monitoring 

station, applications for plantation management and promoted farmers can be applied technology effectively.  The 

development a monitoring station is sensor development consists of Temperature and Air humidity sensor, Temperature 

and Soil humidity sensor, Soil sensor and sunlight intensity sensor for collected data factors of production process in the 

Yellow mango orchards and use the data for developed smartphone application.  Therefore, the famer received accuracy 

and real-time information for managed factors of production process and effective plantation. 

Keywords: application, internet of thing, sensor, smart farm, yellow mango 
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Application of LINE Chatbot for tourist information service in national park 
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บทคัดย่อ 

 การบริการขอ้มูลในอุทยานแห่งชาติให้แก่นักท่องเท่ียวเป็นบริการพ้ืนฐานท่ีเจา้หน้าท่ีอุทยานจะให้ขอ้มูล และ

ข่าวสารกบันกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมและมีผูใ้ชง้านอย่างกวา้งขวาง ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคน

ไทยนิยมใช้และมีแนวโน้มผูใ้ช้เพ่ิมมากขึ้นไดแ้ก่ LINE ท่ีสามารถเขา้ถึงผูใ้ช้ไดทุ้กช่วงอายุ สามารถพฒันาระบบตอบรับ

อตัโนมติั (chatbot) ได ้ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การใช ้LINE ในการส่งข่าวสารของอุทยานแห่งชาติ งานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันาระบบ

ตอบรับอตัโนมัติ (chatbot) ของแอปพลิเคชัน LINE เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติในการถามและตอบบริการขอ้มูลต่างๆ ช่วยให้ตอบคาํถามหรือส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และตลอดเวลา ลดเวลารอ

ของนักท่องเท่ียว รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้หน้าท่ี ระบบตอบรับอตัโนมัติน้ีอยู่ในรูปแบบของ บัญชีขององค์กร 

(LINE Official Account) เพ่ือให้บริการขอ้มูลของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยผูใ้ช้สามารถเลือกข้อมูลจากเมนูภาพ                  

(rich menu) ซ่ึงเป็นเมนูลดัท่ีสามารถแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ขอ้มูลจากเมนูภาพน้ีจะเป็นขอ้มูลคาํตอบ

จากคาํถามท่ีพบบ่อย เช่น ท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรม เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงไดง้่ายขึ้น หรือผูใ้ช้

สามารถถามเพ่ิมเติมไดจ้ากการสนทนาในระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชผ้่านระบบน้ีอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ

มากท่ีสุด 

คําสําคัญ: การบริการขอ้มูล, ระบบตอบรับอตัโนมติั, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, แอปพลิเคชนัไลน ์

 

Abstract 

 Information service is a basic service in national park to provide information and news to tourists. Nowadays, 

social media are so popular and widely used. Social media platform LINE in Thailand tends to increase the number of users 

because easy for people of all ages and chatbot development can be applied. Currently, LINE is not being used in Thailand’s 

national park. In this study, LINE chatbot was developed for alternative communication channels between tourists and 

national park staffs. It is quickly replying anytime and reduce waiting time for tourists. LINE Official Account with chatbot 

was created for case study Khaoyai national park. Users can meet the response by rich menu which is a shortcut menu to 

display users interact by graphical interface. This rich menu gives the answer that are frequently asked questions such as 

accommodation, sightseeing spots, activities and other to make it easy for users. Moreover, users can ask questions thru 

the conversation system. The survey the satisfaction of users is high satisfaction. 

Keywords: chatbot, information service, Khaoyai National Park, LINE application 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการกระตุน้การฟ้ืนฟูดินปนเป้ือนนํ้ามนัผสมใชแ้ลว้ดว้ยวิธีทางชีวภาพ 3 แนวทางไดแ้ก่ การใช้

สารลดแรงตึงผิวร่วมกบักลุ่มจุลินทรียท่ี์คดัแยกได ้การใช้สารลดแรงตึงผิวร่วมกับเศษพืช และการใช้สารลดแรงตึงผิว

ร่วมกบักากตะกอนจุลินทรีย ์โดยมีทั้งชุดการทดลองท่ีเติมและไม่เติมปุ๋ ยอนินทรีย ์ เม่ือรวมกบัชุดการทดลองกระตุน้วิธีเดียว

และชุดควบคุมท่ีไม่มีการกระตุน้จะมีชุดการทดลองทั้งหมด 12 ชุดการทดลอง  ดินตวัอยา่งปนเป้ือนนํ้ามนัผสมใชแ้ลว้วดัใน

รูป Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) 1,130 มก./กก. สารลดแรงตึงผิวจะสามารถลด TPH เหลือร้อยละ 42 ภายในเวลา 

20 วนั ในขณะท่ีกากตะกอนจุลินทรียจ์ะลดค่า TPH ลงอย่างช้า ๆจนเหลือร้อยละ 40 ในเวลา 60 วนั ในชุดการเติมปุ๋ ย                     

อนินทรียแ์ละชุดควบคุมพบว่า TPH ลดลงน้อยมาก การใช้สารลดแรงตึงผิวร่วมกับการเติมจุลินทรียย์่อยสลายนํ้ ามนัที

คดัเลือกให้ผลไม่แตกต่างจากการใชส้ารลดแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียว การเติมสารลดแรงตึงผิวร่วมกบัการเติมกากตะกอน 

และ การเติมสารลดแรงตึงผิวร่วมกบัเศษพืช สามารถลด TPH ไดถึ้งร้อยละ 80–90 เม่ือเติมปุ๋ ยอนินทรียร่์วมดว้ยสามารถลด 

TPH ไดม้ากกว่าร้อยละ 95  การเติมกากตะกอนช่วยเพ่ิมจุลินทรียใ์นระบบ แต่จุลินทรียท์อ้งถ่ินในดินปนเป้ือนสามารถเพ่ิม

จาํนวนไดเ้ม่ือมีการเพ่ิมสารอินทรียใ์ห้แก่ดิน 

 คําสําคัญ: การกระตุน้จุลินทรีย,์ การฟ้ืนฟูทางชีวภาพ, ดินปนเป้ือนนํ้ามนั  
 

Abstract 

In this study, three multi- amendment strategies for biostimulation, namely surfactant with biosolid, surfactant 

with oil-degrading consortium, and surfactant with green waste, all with or without inorganic fertilizer, were examined for 

their effectiveness of treating used mixed- oil contaminated soil.  Together with single amendment and no- amendment 

control, totally 12 experimental conditions were set up.  The contaminated soil contained n 1130 mg kg- 1 hydrocarbon in 

form of Total Petroleum Hydrocarbon (TPH. Limited changes in TPH were observed in control and fertilizer amendments. 

Adding only surfactant reduced TPH to 42% in 20 days, while biosolid amendments reached 40% TPH removal in 60 days. 

Co-addition of oil-degrading consortium with surfactant show no differences to surfactant single amendments. Surfactant 

with biosolid co- amendments and surfactant with green waste co- amendments achieved 80– 90% TPH removal.  The 

addition of inorganic fertilizer to those treatments stimulated the TPH removal to 95%. The addition of biosolid increased 

density of microorganism in soil. Indigenous microorganisms thrived and proliferated in mixed-oil contaminated soil when 

organic materials were added. 

Keywords: bioremediation, biostimulation, oil contaminated soil  
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บทคัดย่อ 

เมโทรนิดาโซล (Metronidazole, MNZ) เป็นยาปฏิชีวนะท่ีใชรั้กษาโรคในมนุษยแ์ละสัตว ์การปนเป้ือนของ MNZ 

ในนํ้ าเสียและแหล่งนํ้ าธรรมชาติอาจก่อให้เกิดปัญหาเช้ือด้ือยาได้ จึงต้องมีการบาํบัดท่ีเหมาะสมก่อนปล่อยออกสู่

ส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพและปัจจยัท่ีมีผลต่อการบาํบดั MNZ ในนํ้ าเสียสังเคราะห์ดว้ย

กระบวนการโอโซเนชนัท่ีใชร้ะบบเวนทูรีในการผสมก๊าซโอโซนกบันํ้ าเสีย โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ ปริมาณโอโซน 

ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ MNZ และ ค่าพีเอช จากการศึกษาพบว่าการเพ่ิมปริมาณโอโซน ระยะเวลา และพีเอช ส่งผลให้

ประสิทธิภาพการบาํบดั MNZ เพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีการเพ่ิมความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ MNZ ทาํให้ประสิทธิภาพการบาํบดัลดลง 

สภาวะท่ีเหมาะสมได้แก่ อตัราการผลิตก๊าซโอโซนเท่ากบั 72 mg/h ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ MNZ เท่ากบั 40 mg/l และ                 

ค่าพีเอชเท่ากบั 9 สามารถบาํบดั MNZ ไดถึ้ง 92% ท่ีเวลา 120 นาที การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาพบว่า

ปฏิกิริยาระหว่างก๊าซโอโซนและ MNZ เป็นไปตามปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าคงท่ีอตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา (k) 

เท่ากบั 0.02 min-1  

คําสําคัญ: เมโทรนิดาโซล, ยาปฏิชีวนะ, เวนทูรี, โอโซเนชนั 

 

Abstract 

Metronidazole (MNZ) is an antibiotic used among humans and animals. Contamination of MNZ in wastewater 

and aquatic environment leads to antibiotic resistance of microorganisms. It is necessary to treat MNZ appropriately prior 

to release into the environment. This research aimed to study the removal efficiency and factors affecting removal efficiency 

in the treatment of MNZ containing in synthetic wastewater by using venturi-type ozonation process. The effects of ozone 

loading, initial concentration of MNZ and solution pH were investigated. The results showed that the increase of ozone 

loading, reaction time and pH enhanced the MNZ removal efficiency of MNZ. While the increase of MNZ concentration 

reduced the removal efficiency. An ozone loading of 72 mg/h, initial MNZ concentration of 40 mg/l and solution pH of 9 

were optimum condition for MNZ removal with a removal efficiency of 92% at 120 min. The study of reaction kinetic 

indicated that reaction of MZN and ozone followed the first order kinetic with a reaction rate constant (k) of 0.02 min-1. 

Keywords: antibiotic, metronidazole, ozonation, venturi 

 

 



การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                           สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

196 

การบําบัดออกซีเตตราซัยคลนิด้วยปฏิกริิยาโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชัน 

Treatment of oxytetracycline by photocatalytic ozonation 

 

ณิชกุล ชาติทรัพยสิทธิ, ชลอ จารุสุทธิรักษ์*  

Nichakun Chatsapphayasitti, Chalor Jarusutthirak* 

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Environmental Technology and Management, Faculty of Environment, Kasetsart University, Bangkok 

10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: ecclj@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาประสิทธิภาพและปัจจยัท่ีมีผลต่อการบาํบดัออกซีเตตราซยัคลิน (OTC) ในนํ้ าเสียสังเคราะห์ดว้ย

กระบวนการโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชนั โดยใชห้ลอดยวีู 9 วตัต ์และเคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน 1.23 มก./นาที ศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อประสิทธิภาพการบาํบดัไดแ้ก่ ระยะเวลา ความเขม้ขน้ของ OTC และค่าพีเอช ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการ

บาํบดั OTC เพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมระยะเวลาบาํบดั การเพ่ิมความเขม้ขน้ OTC ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงโดยท่ีความเขม้ขน้ 10, 

20 และ 30 มก./ล. (เวลา 60 นาที และพีเอช 9) มีประสิทธิภาพ 88.39%, 86.65% และ 78.77% ตามลาํดบั การเพ่ิมพีเอชส่งผล

เพ่ิมประสิทธิภาพโดยพีเอช 3.8, 7 และ 9 ให้ประสิทธิภาพ 59.08%, 66.19% และ 78.77% ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัการ

ใช้โอโซนอย่างเดียวพบว่ากระบวนการโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชันให้ประสิทธิภาพการบําบัดสูงกว่า การศึกษา

จลนพลศาสตร์พบว่าการบาํบดั OTC ดว้ยกระบวนการโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชันและโอโซเนชันเป็นไปตามปฏิกิริยา

อนัดบัหน่ึงเทียม โดยท่ีพีเอช 9 ให้ค่าคงท่ีอตัราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดเท่ากบั 0.037 และ 0.019 ต่อนาที ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: โฟโตแคตะไลติกโอโซเนชนั, ยาปฏิชีวนะ, ออกซีเตตราซยัคลิน, โอโซเนชนั 

 

Abstract 

 This research studied factors affecting the performance of photocatalytic ozonation on removal of OTC containing 

in synthetic wastewater. The system was equipped with 9-watt UV-light and ozone generator with a generation rate of 1.23 

mg/min. Factors affecting OTC removal efficiency including reaction time, initial concentration and pH, were investigated. 

The result showed that OTC removal efficiency became higher as the reaction time increased. The increase of OTC initial 

concentration reduced the removal efficiency. At initial concentrations of 10, 20 and 30 mg/l (reaction time of 60 min. and 

pH of 9), OTC removal efficiencies by photocatalytic ozonation were 88.39%, 86.65%, and 78.77%, respectively. An 

increase of solution pH enhanced the removal efficiency. At pH of 3.8, 7 and 9, OTC removal efficiencies were 59.08%, 

66.19%, and 78.77%, respectively. Photocatalytic ozonation exhibited better performance on OTC removal than ozonation 

alone. The study of reaction kinetic exhibited that degradation of OTC by photocatalytic ozonation and ozonation alone 

followed the pseudo-first order reaction with the highest reaction rate constants (k) of 0.037 and 0.019 min-1, at pH of 9. 

Keywords: antibiotic, oxytetracycline, ozonation, photocatalytic ozonation  
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การใช้พรรณไม้น้ําสวยงามชนิดต่าง ๆ เพ่ือบําบัดน้ําเสียจากฟาร์มเลีย้งกบ 

Using various aquatic plants for frog-farm wastewater treatment 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาการบาํบดันํ้ าเสียจากฟาร์มเล้ียงกบดว้ยพรรณไมน้ํ้ าสวยงาม ไดแ้ก่ ตน้สาหร่ายหางกระรอก ตน้คาบอมบา 

สันตะวาใบขา้ว และตน้ดาวกระจาย เป็นเวลา 15 วนั ซ่ึงเป็นการมุ่งใชป้ระโยชน์นํ้ าเสียเพ่ือการเพาะปลูกพรรณไมน้ํ้าท่ีมีค่า

ทางเศรษฐกิจ นํ้ าเสียเร่ิมตน้มีปริมาณแอมโนเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟต 23.06, 0.10, 11.76 และ 1.05 ppm 

ตามลาํดบั พบว่าตน้คาบอมบาลดปริมาณแอมโมเนีย และไนเตรทได ้100.00±0.00%  และ 54.79±13.57%  ในเวลา 6 วนั ซ่ึง

มีประสิทธิภาพสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน ๆ  (p < 0.05) ขณะท่ีสันตะวาใบขา้วลดปริมาณไนไตรท์ได้มากท่ีสุดในเวลา                  

6 วนั (26.95±5.01%) ตน้สาหร่ายหางกระรอก ตน้คาบอมบา และตน้ดาวกระจายมีประสิทธิภาพในการลดออร์โธฟอสเฟต

ในเวลา 9 ว ัน โดยมีค่า 66.12±10.33% , 53.51±4.77% และ 42.05±6.16% ตามลําดับ  เ ม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่า                        

สันตะวาใบขา้วไม่สามารถเจริญได ้และมวลชีวภาพของตน้คาบอมบา และตน้ดาวกระจายลดลงกว่ามวลชีวภาพเร่ิมตน้               

แต่ตน้สาหร่ายหางกระรอกมีมวลชีวภาพเพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลาของการทดลอง การทดลองสรุปว่าตน้คาบอมบามีศกัยภาพ

เป็นพรรณไมน้ํ้าสวยงามสาํหรับบาํบดันํ้าเสียจากฟาร์มเล้ียงกบไดใ้นระยะเวลา 6–9 วนั  

คําสําคัญ: การบาํบดันํ้าเสีย, นํ้าเสียฟาร์มกบ, พรรณไมน้ํ้าสวยงาม 

 

Abstract 

 Studied on wastes removal from frog-farm wastewater by using various ornamental aquatic plants i.e. Hydrilla 

(Hydrilla verticillata), Green Cabomba (Cabomba caroliniana), Blyxa (Blyxa echinosperma) and Wisteria (Hygrophila 

difformis) for 15 days, which aim to utilize waste water for the cultivation of economically ornamental aquatic plants. Initial 

concentration of ammonia, nitrite, nitrate and orthophosphate were 23.06, 0.10, 11.76 and 1.05 ppm respectively. Ammonia 

and nitrate removal efficiency in Green Cabomba were 100.00±0.00% and 54.79±13.57% within 6 days and showed a 

higher removal efficiency than other treatments (p < 0.05). Whereas, the highest nitrite removal efficiency 

(26.95±5.01%) was found in Blyxa on day-6. Orthophosphate removal efficiency of Hydrilla, Green Cabomba and Wisteria 

on day-9 were 66.12±10.33%, 53.51±4.77% and 42.05±6.16% respectively. At the end of the experiment, Blyxa cannot 

survive within 15 days of the experimental period, the final biomass of Green Cabomba and Wisteria lower than the initial 

value, but Hydrilla increased biomass during all experimental period. In conclusion, Green Cabomba had a high potential 

for application as plant phytoremediation in frog farm wastewater treatment systems.  

Keywords: frog-farm waste water, ornamental aquatic plants, wastewater treatment 
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ผลของความเข้มข้นของคาร์บอนอนินทรีย์และออกซิเจนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงในหญ้าใบมะกรูด 

(Halophila ovalis (R. Br.) Hook.) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Asch.) 

The effects of dissolved inorganic carbon and oxygen concentration on the photosynthesis of two 

common tropical seagrasses Halophila ovalis (R. Br.) Hook. and Thallasia hemprichii (Ehrenb.) Asch. 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของความเขม้ขน้ของคาร์บอนอนินทรีย ์(DIC) และออกซิเจนต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงในหญา้ทะเล 

Halophila ovalis และ Thalassia hemprichii การทดลองแรกวัดการขนส่งอิเล็กตรอน (rETR) การกําจัดพลังงานแสง

ส่วนเกิน (NPQ) และประสิทธิภาพสูงสุดของ PSII (Fv/Fm) ในนํ้ าทะเลท่ีมี DIC 2.2 mM และขาด DIC โดยวดัท่ีสภาวะ

ออกซิเจนอ่ิมตวั (~300 µM) ออกซิเจนตํ่า (~10 µM) และออกซิเจนอ่ิมตวัอีกคร้ัง พบว่าสภาวะขาด DIC ลด rETR และเพ่ิม 

NPQ และสภาวะออกซิเจนตํ่าลด rETR และ Fv/Fm  การทดลองท่ีสองวดั Fv/Fm ของใบหลงัไดรั้บแสงความเขม้ 400–2800 

μmol photons m-2s-1เป็นเวลา 40 นาที ในนํ้าทะเลท่ีมี 1) DIC 2.2  mM และออกซิเจนอ่ิมตวั 2) ขาด DIC และออกซิเจนอ่ิมตวั 

3) DIC 2.2 mM และออกซิเจนตํ่า 4) ขาด DIC และออกซิเจนตํ่า พบว่า Fv/Fm ลดลงตามความเข้มแสงแต่ไม่มีผลจาก                 

ความเขม้ขน้ DIC และออกซิเจน 

คําสําคัญ: การสังเคราะห์ดว้ยแสง, คลอโรฟิลลฟ์ลูออเรสเซนต,์ หญา้ชะเงาเต่า, หญา้ใบมะกรูด 
 

Abstract 

The effect of dissolved inorganic carbon (DIC) and oxygen on photosynthesis of the seagrasses Halophila ovalis 

and Thalassia hemprichii was investigated. In the first experiment, plants were incubated in 2.2 mM DIC or DIC-free 

media. Electron transport rates (rETR), non-photochemical quenching (NPQ) and the maximum quantum yield of PSII 

(Fv/Fm) were measured under saturating irradiance at air-equilibrated level of O2 (~300 µM), low O2 (~10 µM), and at 

restored O2 level (~300 µM). DIC limitation lowered rETR and increased NPQ while low O2 reduced rETR and Fv/Fm. In 

the second experiments, plants were subjected to irradiance of either 400, 1200, 2000 or 2800 μmol photons m-2 s-1 for 40 

min in 1) 2.2 mM DIC, air-equilibrated level of O2 2) DIC-free, air-equilibrated level of O2 3) 2.2 mM DIC, low O2 4) DIC-

free, low O2.  Photoinhibition due to high light exposure was detected; however, no significant effect of DIC and O2 contents 

was observed.  

Keywords: chlorophyll fluorescence, Halophila ovalis, photosynthesis, Thalassia hemprichii 
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ผลของอุณหภูมิสูงต่อการใช้คาร์บอนและการสังเคราะห์ด้วยแสงของผู้ผลติข้ันต้นในพื้นท่ีชายฝ่ัง  

The effects of warming on carbon utilization and photosynthesis of marine primary producers  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของหญ้าทะเล Thalassia hemprichii และสาหร่ายทะเล Padina 

boryana และ Ulva intestinalis ต่ออุณหภูมิสูง โดยเปรียบเทียบการใชค้าร์บอน การสังเคราะห์ดว้ยแสง (Fv/Fm และ φPSII) 

และการสะสมอนุมูลอิสระ (ROS) ระหว่างชุดควบคุม (30°C) และชุดทดลอง (40°C) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่า ท่ี 30°C                  

U. intestinalis มีอัตราการใช้คาร์บอนสูงท่ีสุด ส่วน T. hemprichii และ P. boryana มีอัตราการใช้คาร์บอนใกล้เคียงกัน                        

ท่ี 40°C ทุกชนิดมีการใช้คาร์บอนลดลง โดย U. intestinalis มีการใช้คาร์บอนลดลงมากท่ีสุด และ T. hemprichii สามารถ

รักษาสมดุลการใชค้าร์บอนไดดี้ท่ีสุด ท่ี 40°C T. hemprichii มีค่า Fv/Fm สูงท่ีสุด และทั้งสามชนิดมีค่า φPSII ลดลงใกลเ้คียง

กนั โดยการลดลงของ φPSII ในสาหร่ายทะเลน่าจะเป็นผลจากความเสียหายของระบบการสังเคราะหด์ว้ยแสงสอดคลอ้งกบั

ค่า Fv/Fm ส่วนใน T. hemprichii น่าจะเป็นผลจากการกาํจดัพลงังานแสงส่วนเกินโดย non-photochemical quenching ไม่พบ

การเปล่ียนแปลงของ ROS ใน T. hemprichii และ P. boryana แต่พบการลดลงของ ROS ใน U. intestinalis ท่ี 40°C 

คําสําคัญ: การใชค้าร์บอน, การสังเคราะห์ดว้ยแสง, คลอโรฟิลลฟ์ลูออเรสเซนต ์

 

Abstract 

We investigated physiological response to warming in the seagrass, Thalassia hemprichii and the two macroalgae 

Padina boryana and Ulva intestinalis by comparing dissolved inorganic carbon (DIC) utilization, photosynthesis ( Fv/Fm 

and φPSII) and reactive oxygen species (ROS) production after 4 hours of exposure to control (30°C) or warming (40°C). 

At 3 0 °C, U. intestinalis displayed highest DIC uptake rates, whereas those of T. hemprichii and P. boryana were 

comparable. Warming reduced DIC use in all species. U. intestinalis was affected to the greatest extent while T. hemprichii 

was the most effective in maintaining carbon balance. Similarly, T. hemprichii showed smallest reduction in Fv/Fm. Those 

of P. boryana and U. intestinalis are likely a result of photodamage, as supported by a reduction in Fv/Fm whereas those 

of T. hemprichii is likely a result of photoprotection by non-photochemical quenching. Nevertheless, warming did not 

increase ROS accumulation in T. hemprichii and P. boryana but decreased an accumulation of ROS in U. intestinalis.  

Keywords: chlorophyll fluorescence, dissolved inorganic carbon (DIC), photosynthesis 
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การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด 

Assessment of greenhouse gas emission from Pakkret City municipality’s waste management 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียชุมชน ได้แก่  

การจดัการขยะ และการจดัการนํ้ าเสีย โดยคาํนวณตามแนวทางคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร และแสดงปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผลการศึกษา พบว่า ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการจดัการนํ้ าเสีย 

ตั้งแต่เร่ิมเดินระบบในเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2563 อยู่ในช่วง 21,826.46–25,188.51 kgCO2eq หรือเท่ากับ 0.1200–0.1833 

kgCO2eq/m3 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า สาํหรับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการจดัการขยะทัว่ไป ปีงบประมาณ 

2556–2563 อยู่ในช่วง 22,571,002.09–29,857,814.17 kgCO2eq (288.03–304.45 kgCO2eq/ton) และก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจาก

การจัดการขยะติดเ ช้ือ ปีงบประมาณ 2557–2563 อยู่ ในช่วง 1,084,936.87–1,913,925.71 kgCO2eq (5,586.90–6,365.38 

kgCO2eq/ton) ผลการศึกษาน้ีควรหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการของเสียชุมชนให้เหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ส่งเสริมการใช้นํ้ าอย่างประหยดั และการคดัแยกขยะตน้ทาง เพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้าของเคร่ืองจกัรในระบบบาํบดันํ้าเสีย เพ่ือลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม และลดค่าใชจ้่าย  

คําสําคัญ: การจดัการของเสีย, ก๊าซเรือนกระจก, ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

Abstract 

 The study aimed to assess the amount of greenhouse gas emission from Pakkret City Municipality’s waste management 

such as the domestic wastewater management and municipal waste management by calculating the amount of greenhouse gas 

emissions based on the organization's carbon footprint guidelines and indicating the amount of its emission shown in Carbon 

Dioxide equivalent unit. The result has been found that the GHG emission from the wastewater management during May – 

October 2020 is in the range of 21,826.46–25,188.51 kgCO2eq or 0.1200–0.1833 kgCO2eq/m3. The emission is mainly arising 

from electricity consumption. While the GHG emission from the waste management during the fiscal years 2013–2020 is in the 

range of 22,571,002.09–29,857,814.17 kgCO2eq (288.03–304.45 kgCO2eq/ton). And the GHG emission from the clinical waste 

management during the fiscal years 2014–2020 is in the range of 1,084,936.87–1,913,925.71 kgCO2eq (5,586.90–6,365.38 

kgCO2eq/ton). From this study, it suggested to develop the implementation guideline of waste management system to the most 

appropriate and effective by focusing on the campaigns to promote the efficiency use of water and waste separation at its source 

to reduce the amount of domestic waste generated. In addition, increasing the efficiency use of electricity of mechanical equipment 

in the wastewater treatment system is another proper way to reduce the environmental impacts and financial expenses.  

Keywords: greenhouse gas, waste management, wastewater treatment 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเพ่ือพฒันาการขนส่งท่ีย ัง่ยืน ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพฤติกรรมการเดินทางในมหาวิทยาลยัปี 

พ.ศ. 2563 จากกลุ่มประชากร 17,501 คน สุ่มตัวอย่าง 400 คน สํารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวนัท่ี 1–14 

ธันวาคม 2563 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง พบว่ามีการเดินทางดว้ยรถส่วนบุคคลเป็นหลกัโดยมีสัดส่วน

รถจกัรยานยนต์มากท่ีสุดร้อยละ 82.00 รองลงมา คือ รถยนต์ร้อยละ 14.00 ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

1,035.70 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี เกิดจากรถจกัรยานยนต ์663.84 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และ

รถยนต ์337.09 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี คิดเป็นร้อยละ 64.09 และร้อยละ 32.55 และส่วนท่ีสอง พบว่ามีความ

ตอ้งการให้มีรถขนส่งมวลชนไฟฟ้าร้อยละ 55.00 และปรับปรุงทางเทา้และทางจกัรยานร้อยละ 23.80 จากขอ้มูลแสดงให้

เห็นว่ารถขนส่งมวลชนไฟฟ้าเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมสาํหรับการพฒันาการขนส่งท่ีย ัง่ยืน  

คําสําคัญ: การขนส่ง, การขนส่งอยา่งย ัง่ยืน, ก๊าซเรือนกระจก, มหาวิทยาลยั 
 

Abstract 

 The research has the objective to assess greenhouse gas (GHG)  emissions caused by transportation of students 

and staff in Ubon Ratchathani University for developing sustainable transportation.  From the total population of 17,501, 

this study evaluated GHG emissions from commuting behaviors of 400 students and staff in 2020 from online survey, 

conducted during 1st–14th December 2020. The study was divided into two parts. First, the results found that most students 

and staff commuted by motorcycles at 82.00%, followed by cars at 14.00%. The total GHG emissions from transport were 

equivalent to 1,035.70 tCO2eq/year. GHG emissions caused by motorcycles were 663.84 tCO2eq/year and by personal cars 

were 337.09 tCO2eq/year, accounted for 64.09% and 32.55% respectively. Second, the results also revealed that most 

students and staff (55.00%) preferred the electric shuttle bus in the university as an alternative for sustainable transport in 

the university, followed by developing footpath and bike lanes (23.80%). In conclusion, the results of this research revealed 

that the electric shuttle bus was the suitable alternative for sustainable transport in the university. 

Keywords: greenhouse gas, sustainable transport, transportation, university 

 

 

mailto:trakan.pr.60@ubu.ac.th


การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                           สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

202 

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นหลงัคาปลูกได้จากวัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตร 

A physical studies of urban green roof from agricultural waste 

 

ขวัญรัตน์ อัสสานนท์a,*, สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธรb, มณฑล ฐานุตตมวงศ์b 

Kwanrat Assanonta,*, Sareewan Juengjarernnirathornb, Monthon Thanuttamavongb 
aภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
bวิทยาลยับูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
aDepartment of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
bSchool of Integrated Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: kwanrat_ooh@windowslive.com 

 

บทคัดย่อ 

            ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมกัพบเศษวสัดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเป็นจาํนวนมากเช่น ฟางขา้วและ

เส้นใยมะพร้าว ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวนมีนํ้ าหนกัเบาทนทานและกกัเก็บความช้ืนไดดี้ สามารถนาํมาผลิตเป็นแผน่หลงัคา

ปลูกไดท่ี้ใช้ติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารโดยผสมส่วนผสมทั้งหมด 6 สูตรไดแ้ก่ R1 (ฟางขา้ว:เปลือกสน:ขี้ เถ้า:กาว), R2             

(ฟางข้าว:เปลือกสน:พีทมอส:กาว), R3 (ฟางข้าว:พีทมอส:ขี้ เถ้า:กาว), C1 (ใยมะพร้าว:เปลือกสน:พีทมอส:กาว), C2                       

(ใยมะพร้าว:เปลือกสน:ขี้ เถา้:กาว), C3 (ใยมะพร้าว:พีทมอส:ขี้ เถา้:กาว), อตัราส่วน 3:1:1:1 ขนาด 30×40×7.62 ซม.นาํมา

ทดสอบการดูดซับนํ้ าพบว่าหลงัคาปลูกไดสู้ตร R1 มีค่า % การดูดซับนํ้ ามากท่ีสุดเท่ากบั 253.59% และการทดสอบแรงดดั

พบว่าสูตร C3 มีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 0.13 kg/cm2 สรุปไดว่้าหลงัคาปลูกไดสู้ตร R1 ดูดซับนํ้ าไดดี้ท่ีสุดและหลงัคาปลูกได้

สูตร C3 สามารถรับแรงดดัไดดี้ท่ีสุด 

คําสําคัญ: การดูดซึมนํ้า, การรับแรงดดั, พีทมอส, หลงัคาปลูกได ้ 

 

Abstract 

 Thailand is an agricultural country therefore, there has a lot of waste has been dumped from the agricultural 

materials such as rice straw and coconut fiber. Those materials have properties as insulation due to it has lightweight, 

durability, and good water absorbability. The produce urban green roofs from trailed mixing of waste materials as a mixture 

with 6 formula as followed: R1 (Rice Straw: Pine Bark: Ash: Glue), R2 (Rice Straw: Pine Bark: Peat moss: Glue), R3 (Rice 

Straw: Peat moss: Ash: Glue), C1 (coconut fiber: pine bark: peat moss: Glue ), C2 (coconut fiber: pine bark: ash: Glue), 

C3 (coconut fiber: peat moss: ash: Glue), The proportion of formula is 3: 1: 1: 1 with sized 30×40×7.62 cm. The test of 

water absorption has been conducted. The result showed that R1 is maximum for all as 253.59%. In terms of flexural 

Strength test, the result showed that the C3 is maximum for all as 0.13 kg/cm. The result showed that urban green roofs 

formula R1 is the best water absorption and C3 is the best flexural Strength. 

Keywords: bending strength, peat moss, urban green roofs, water absorption 
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9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล  ขยันสํารวจ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันติ์ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท กรรมการ 

13. นายประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ กรรมการ 

14. นายถิรวัฒน  รายรัตน กรรมการ 

15. นายวชิระ  ใจงาม กรรมการ 

16. นายธนัสพงษ  โภควนิช กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ ผูชวยเลขานุการ 

18. นางศุภินทรา  ภูเงิน ผูชวยเลขานุการ 



10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์  เท่ียงธรรม ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน  นิยม   ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา  จันดา  ประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี  เพ็ชรดี  รองประธานกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์  สุวรรณา  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย  โกวิทวที   กรรมการ 

7. สัตวแพทยหญิง นิอร  รัตนภพ    กรรมการ 

8. สัตวแพทยหญิง ยลยง  วุนวงษ    กรรมการ 

9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา  ลีฬหาพงศธร   กรรมการ 

10. นางสาววริศรา  มารยาท     กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. วาท่ีรอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร    ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะเกษตร     ท่ีปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร ท่ีปรึกษา 

4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร   ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร    ท่ีปรึกษา 

6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ   ท่ีปรึกษา 

7. รองศาสตราจารยอบเชย  วงศทอง    ท่ีปรึกษา 

8. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ    ท่ีปรึกษา 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง   ประธานกรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรียบรอย คิม   รองประธานกรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ   รองประธานกรรมการ 

12. นางสาวนริศรา  อินทะสิริ    รองประธานกรรมการ 

13. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ   กรรมการ 

14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ    กรรมการ 

15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล   กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 



18. ผูชวยศาสตราจารยอําพร  แจมผล   กรรมการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร  กรรมการ 

20. ผูชวยศาสตราจารยมาริษา  ภูภิญโญกุล   กรรมการ 

21. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน  กรรมการ 

22. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก   กรรมการ 

23. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา   กรรมการ 

24. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร   กรรมการ 

25. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กรรมการ 

26. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง   กรรมการ 

27. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา    กรรมการ 

28. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา   กรรมการ 

29. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา   กรรมการ 

30. นางสาวชลาธร  จูเจริญ     กรรมการ 

31. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย    กรรมการ 

32. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกุล    กรรมการ 

33. นายปรีดา  สามงามยา     กรรมการ 

34. นายเศกศักดิ์  เชยชม     กรรมการ 

35. นางสาวสุจิตตา  เรืองรัศมี    กรรมการ 

36. นางสุขกมล  ปญญาจันทร    กรรมการ 

37. นางสาววสพร  นิชรัตน     กรรมการ 

38. นายสถาพร  ประดิษฐพงษ    กรรมการ 

39. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา    กรรมการ 

40. นายวิภูษณะ  ศุภนคร     กรรมการ 

41. นางทิพากร  มวงถึก     กรรมการ 

42. นายเสถียร  แสงแถวทิม     กรรมการและเลขานุการ 

43. วาท่ีรอยตรี สหภาพ  ศรีโท    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

44. นางสาวมณินทร  เดชแหว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

45. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

46. นายภูคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

47. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

48. นางวลีรัตน  บรรจงจิต     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

49. นางสาวภิญญาพัชญ  โทนหงสษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



50. นางธรรมสร  ทองดอนเกลื่อง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

51. นางสาวธนัชชา  กุญแจทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

11.1 สาขาวิทยาศาสตร 

1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ  ศงสะเสน   ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต   ประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา  วงศแสงนาค   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองมี   กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว    กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร  กิมกง    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ  เกียรติวุฒินนท  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ ์ ดวงศรีไสย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา    กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา   กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน   กรรมการ 

16. นายฤทธี  มีสัตย     กรรมการ 

17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน    กรรมการ 

18. นางสาวลัดดา  แตงวัฒนานุกุล    กรรมการ 

19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล    กรรมการและเลขานุการ 

20. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

22. นางสาวแพรวไพลิน  กังวานสุระ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23. นางสาวภัสรา  นวะบุศย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นายพิชัย  สิริแสงสวาง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ    ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ   รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจริญผล    รองประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช    กรรมการ 

5. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยดวงฤดี  ฉายสุวรรณ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  หนูพันธ   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ  สิงหเถ่ือน   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ   กรรมการ 

13. นายพสิษฐ  สืบสุวงศ     กรรมการ 

14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต    กรรมการและเลขานุการ 

15. นางชุติณัท  ขุนทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นางดารณี  ยงยืน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุนทรี  สุวรรณสิชณน   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยพรธิภา  องคคุณารักษ   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรีวานิช   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต  พุทธพงษศิริพร   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย  วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล กรรมการ 

9. นางสาวภัทรินทร  ลีลาภิวัฒน   กรรมการ 

10. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ   กรรมการ 

11. นางสาวสุมัลลิกา  โมรากุล   กรรมการ 

12. นางสาวสุวิมล  เจริญสิทธิ ์   กรรมการ 



13. นายนิพัฒน  ลิ้มสงวน   กรรมการ 

14. นายประมวล  ทรายทอง   กรรมการ 

15. นางสาวนัฏพร  ขนุนกอน   กรรมการ 

16. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย   กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยณัฐดนัย  หาญการสุจริต   กรรมการและเลขานุการ 

18. นางดวงสมร  นามกระโทก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางศศิธร  พลโยธา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์  วันธงไชย   ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บวัเลิศ    ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ   ประธานกรรมการ 

4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย     รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน    กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล    กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน  เนียมสุวรรณ   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจําปา   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เม้ียนมิตร   กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล  ณรงคะชวนะ  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  เหมือนพงษ   กรรมการ 

13. นางสาวแอน  กําภู ณ อยุธยา     กรรมการ 

14. นายกฤษฎาพันธุ  ผลากิจ    กรรมการ 

15. นายปวีร  คลองเวสสะ     กรรมการ 

16. นายวรงค  สุขเสวต     กรรมการ 

17. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ     กรรมการ 

18. นางสาวละอองดาว  เถาวพิมาย    กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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