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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื ่องเปนประจำทุกป โดยรวมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ และเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี
ถัดไป พลิกวิกฤติสูความยั่งยืน” (Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability) เพื่อมุง
สงเสริมใหนักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นำเสนอผลงานวิจ ัย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ และความชำนาญ ระหวางนักวิชาการ คณาจารยของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูความ
รวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการ
ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนำมาซึ่งความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน  

การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจำนวน 143 เรื่อง และภาคโปสเตอรจำนวน  
86 เรื่อง รวม 229 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เอกสารฉบับน้ีเปนบทคัดยอ เลมที่ 2  ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพ่ือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60  

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั ้งที ่ 60 ขอขอบคุณ นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารยที่ไดนำผลงานมาเสนอ และผูที่สนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
 
 

       (ดร. จงรัก วัชรินทรรัตน) 
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ความสมบูรณของการเสนอผลงาน 

ในการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 60 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประกอบดวย หนังสอืรับรองการมาเสนอผลงาน 

และการไดตีพิมพลงในเอกสารบทคัดยอ 
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สารบัญ 

 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 วท.1/O6 การทดสอบไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนโฟมนิกเกิล 

ในการกําจดัเชือ้โรคในอากาศ 

ณฐัชา เจริญใหญ่, นนัทกาญจน์ มรุศิต, สมพงศ์ โอทอง 

2 

2 วท.3/O22 การจําลองการลดทอนอนภุาคนิวตรอนและสมบติัการต้านทาน

การสกึหรอ/ความแข็งของวสัดเุชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE  

ท่ีมีการปรับปรุงผิวของสารตวัเติม   

ธิติสรณ์ เอนกรัตน์มนตรี, เกียรติศกัด์ิ แสนบญุเรือง,  

ดลฤดี โตเยน็, เอกชยั วมิลมาลา 

3 

3 วท.19/O89 อิทธิพลของวธีิการขึน้รูปจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยตอ่สมบติั 

ในการปอ้งกนัรังสีแกมมา 

นภเกตน์ สมช่ือ, พวงทพิย์ แก้วทบัทิม, สมญัญา สงวนพรรค 

4 

4 วท.27/O161 การหาปริมาณสารสกดัหมกึปากกาและวฏัภาคเคล่ือนท่ี 

ท่ีเหมาะสมสําหรับเทคนิครงคเลขผิวบางและการวเิคราะห์ด้วย

ภาพถา่ย 

พชัราภรณ์ จรเสมอ, ภาณพุล โขลนกระโทก,  

อาภาภรณ์ สกลุการะเวก 

5 

5 วท.18/O83 สารสกดัและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากใบหมกัม่อ  

(วงศ์เข็ม) ท่ีมีฤทธ์ิในเชงิบวกตอ่เซลล์เพาะเลีย้งของปลา

เศรษฐกิจ 

ณฐัฉริยา จนัดีบตุร, งามพกัต์ ทายะนา, ขวญัใจ รอสงูเนิน,  

สราพร อินทรสาม, ภภิูภทัร ใจแก้ว, สเุปญญา จิตตพนัธ์,  

ทิวธวฒั นาพิรุณ 

6 

6 วท.11/O55 การบริหารจดัการการประชมุรัฐสภาไทย 

เหนือฝัน พิมพ์วงศ์, พบสิทธ์ิ  กมลเวชช 

7 

 

 

สาขาวทิยาศาสตร์ (Oral Presentation) 
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ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 วท.6/P97 Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanoparticles under 

different reaction times and zinc sources 

Khemmanich Khamenkit, Suthee Wattanasiriwech,  

Chuleeporn Thanomsilp, Darunee Wattanasiriweach 

9 

2 วท.15/P58 Extraction of the metal from used zinc-carbon primary 

batteries 

Prakornkit Taphat, Supak Pattaweepaiboon,  

Weekit Sirisaksoontorn 

10 

3 วท.22/P64 Bioelectricity generation from the melanoidin degradation 

in palm oil mill effluent by oxidoreductase producing 

bacteria integrated with microbial fuel cell 

Junjira Thipraksa, Pimprapa Chaijak 

11 

4 วท.9/P40 Enhanced cytoplasmic Polyhydroxybutyrate (PHB) granule 

production by recombinant Synechocystis sp. PCC 6803 

overexpressing PhaP protein 

Authen Promariya, Chanchanok Duangsri, Nat-Anong  Mudtham, 

Khomson Satchasataporn, Supochana Charoensin,Suchanit 

Ngamkala, Nattaphong Akrimajirachoote,  Wuttinun Raksajit 

12 

5 วท.21/P96 การหาเง่ือนไขการทําความเย็นท่ีเหมาะสมของ 

เทอร์โมอิเลก็ทริก ด้วยการจําลองการจา่ยไฟฟา้กระแสตรง 

รูปส่ีเหล่ียมเพ่ือการประยกุต์เป็นอปุกรณ์จดัเก็บวคัซีน 

วนสันนัท์ งามทรัพย์มณี, อาภาภรณ์ สกลุการะเวก,  

ภาณพุล โขลนกระโทก 

13 

6 วท.4/P23 การออกแบบและสร้างตวัแปลงสญัญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิง 

1 นิวตนัเมตร 

โชคชยั วาดทอง, วิวฒัน์ วงศ์ก่อเกือ้ 

14 

สาขาวทิยาศาสตร์ (Poster Presentation) 



 
III 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

7 วท.5/P24 ประสิทธิภาพของตวัเข้ารหสัแบบหมนุเพ่ือการเทียบมาตรฐาน

บรรทดัเหลก็ 

วศิน ชมโฉม, วิวฒัน์ วงศ์ก่อเกือ้ 

15 

8 วท.2/P6 ผลของอณุหภมูิและคา่ pH ตอ่การสกดัและสมบติัของเพกทิน

จากเปลือกโกโก้ 

รวิษฎา ผลสิน, กิติพงศ์ อศัตรกลุ 

16 

9 วท.17/P61 ผลของการอบแห้งตอ่ปริมาณไซยาไนด์ในมนัสําปะหลงั 

พิมภคั ทวีวงษ์, จิรารัตน์ อนนัตกลู 

17 

10 วท.25/P69 การผลิตร่วมกนัของไฟโคอีรีทริน เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และ 

กรดไขมนั จาก Porphyridium cruentum ภายใต้ความเข้มแสงท่ี 

แตกตา่งกนั 

กนัย์ดนยั ทรัพย์อดุมมาก, สริุยนั ธญักิจจานกิุจ, จนัทนา ไพรบรูณ์ 

18 

11 วท.24/P68 การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบ 

อลัคาลอยด์ในสารสกดัพลบัพลงึด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟี 

ของเหลวสมรรถนะสงู 

อภิสรา บหุงารัตน์, ธนภมูิ มณีบญุ, ประภสัสร รักถาวร,  

เกสรี กล่ินสคุนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สริุสา สากยโรจน์,  

อดุมลกัษณ์ สขุอตัตะ 

19 

12 วท.16/P59 การสกดัเปลือกมงัคดุด้วยคล่ืนอลัตราโซนิคร่วมกบัตวัทําละลาย:  

ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินและฤทธ์ิยบัยัง้แบคทีเรีย 

วิมลรัตน์ อินศวร, นนัทิยา หาญศภุลกัษณ์, ทพิยรัตน์ ชาหอมช่ืน 

20 

13 วท.10/P41 การศกึษาการต้านออกซิเดชนัของนาโนอิมลัชนัของนํา้มนั 

หอมระเหยวานิลลาท่ีเตรียมด้วยเทคนิค ultrasonication 

ชนิกานต์ ชสิูทธ์ิ, อบุลรัตน์ สิริภทัราวรรณ 

21 

14 วท.7/P29 ผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและ 

พรีไบโอติกในอาหารตอ่การเจริญเติบโตและระบบภมูิคุ้มกนัของ

ปลากดัไทย 

วลยัพร เจริญทรัพย์ศรี, จนัทร์ประภา อ่ิมจงใจรัก, ปิติ อ่ําพายพั 

22 

 

 



 
IV 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

15 วท.8/P32 องค์ประกอบของกรดไขมนัและการแสดงออกของยีน  

methyl-end desaturases ในโคพีพอด Apocyclops royi 

ศภุกานต์ สงัข์แก้ว, วลยัพร เจริญทรัพย์ศรี, ปิติ อ่ําพายพั,  

จนัทร์ประภา อ่ิมจงใจรัก 

23 

16 วท.14/P52 เปรียบเทียบฤทธ์ิในการฆา่แบคทีเรีย Pseudomonas 

aeruginosa ATCC9027 ด้วยพลาสมาชนิดไดอิเลก็ตริก 

แบริเออร์ดิสชาร์จและเคร่ืองกําเนิดไอออนประจลุบ 

ตนัติกร เหลา่สขุ, นฤสรณ์ แน่นหนา, บญุโชติ เผ่าสวสัด์ิยรรยง,  

ศิริรัตน์ เร่งพพิฒัน์, ธนาภทัร ปาลกะ 

24 

17 วท.23/P66 การวิเคราะห์ลกัษณะสมบติัและการแสดงออกของ crustacean 

hyperglycemic hormone (CHH)-like peptide ในโคพีพอด 

Apocyclops royi 

พชัรี โยควิบลู, วลยัพร เจริญทรัพย์ศรี, ปวณีา ตปนียวรวงศ์,  

ปาริชาติ ชมุทอง, ปรารถนา ปานทอง, ปิติ อ่ําพายพั 

25 

18 วท.26/P72 ปริมาณผลผลิตและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การสกดัคอลลาเจนจาก

กระดกูจระเข้พนัธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) 

กญัญารัตน์ โชคตระกลู, จนิดาวรรณ สิรันทวิเนติ,  

สดุาวรรณ เชยชมศรี, วิน เชยชมศรี 

26 

19 วท.28/P89 สภาวะท่ีเหมาะสมของการสกดัด้วยเอนไซม์ และคณุสมบติัของ

ไฮโดรไลเสทจากรกช้างไทย 

วิภาว ีโสภา, จินดาวรรณ สิรันทวเินติ, สดุาวรรณ เชยชมศรี,  

วิน เชยชมศรี 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 สถ.วศ.14/O69 ประสิทธิภาพของปลอ่งรังสอีาทิตย์ร่วมกบัเคร่ืองทําความชืน้

แบบอลัตราโซนิกส์เพ่ือลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

สปุรียา ผ่องใส, ธนา อนนัต์อาชา 

29 

2 สถ.วศ.15/O70 ประสิทธิภาพของตู้ เสือ้ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ 

จอร์จ เคดารี, ธนา อนนัต์อาชา 

30 

3 สถ.วศ.27/O109 การพฒันาหน้าตา่งบานฝาไหลลดการถา่ยเทความร้อน 

สูอ่าคารพกัอาศยั 

กฤษฎ์ิ ปัดลี, ธนา อนนัต์อาชา 

31 

4 สถ.วศ.11/O53 การประเมนิความเป็นไปได้ในการนําเเบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออน

จากรถยนต์ไฟฟ้ากลบัมาใช้ใหม่เป็นระบบกกัเก็บพลงังาน

ร่วมกบัพลงังานเเสงอาทิตย์เเบบติดตัง้บนหลงัคาในประเทศไทย 

นิติชยั เหลืองอร่าม, กสูกานา กบูาฮา, รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ 

32 

5 สถ.วศ.17/O74 ออกแบบโปรแกรมแบบจบัต้องสําหรับหุน่ยนต์แขนกล 

ชนิด 6 แกนด้วยรหสัแท่งแบบ 2 มิติชนิด Apriltag 

วชัรินทร์ ขาวบบุผา, ณฐัวฒุิ ขวญัแก้ว 

33 

6 สถ.วศ.19/O78 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองช่วยบอกทศิทางสําหรับ 

ผู้พิการทางสายตา 

กชกร ข่ายกระโทก, ธนพร พยอมใหม,่ สมสิน วางขนุทด 

34 

7 สถ.วศ.36/O169 แบบจําลองการพยากรณ์ต้นทนุของโครงการอาคารเขียว  

โดยพิจารณาการจดัตารางงานแบบยืดหยุ่น ภายใต้สถานการณ์

โควิด-19 

กรรณิการ์ บรรจงรักษา, ฆนิศา รุ่งแจ้ง, พงษ์ศกัด์ิ สริุยวนากลุ 

35 

8 สถ.วศ.37/O170 การประยกุต์ใช้กล้อง 360 องศาควบคมุงานก่อสร้าง 

ในสถานการณ์โควิด-19 

ชนนัพฒัน์ อินทร, มานพ แก้วโมราเจริญ 

36 

 

 

 

สาขาวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Oral Presentation) 



 
VI 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

9 สถ.วศ.26/O103 การพฒันาแบบจําลองอ้างอิงความแข็งสําหรับทํานายกําลงัของ

คอนกรีตท่ีถกูโอบรัดด้วย พอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา 

ทวิภทัร หอเหมรัตน์, ธิดารัตน์ จิระวฒันาสมกลุ,  

สเุชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง 

37 

10 สถ.วศ.35/O166 การเสริมกําลงัจดุตอ่เสา-คานคอนกรีตกําลงัอดัต่ําโดยใช้ระบบ

แผ่นเหลก็เหนียวอดัแรงรัดรอบภายหลงั 

สรายทุธ สําราญบงึแก, อดุมวิทย์ ไชยสกลุเกียรติ,  

ทนงศกัด์ิ อ่ิมใจ 

38 

11 สถ.วศ.6/O29 การศกึษาลกัษณะเฉพาะของสถานีบริการรถยนต์ร่วม 

ในกรุงเทพมหานคร  

สโรช บญุศิริพนัธ์, กฤติน กงัวาลกลุกิจ 

39 

12 สถ.วศ.8/O33 การประเมนิความเส่ียงในงานก่อสร้างโดยประยกุต์เทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขบั: กรณีศกึษางานก่อสร้างอาคารสงู 

วรพชัร จอมท่ีรักษ์, อนเุผ่า อบแพทย์ 

40 

13 สถ.วศ.18/O76 การประเมนิความเส่ียงและแนวทางการแก้ไขท่ีเป็นไปได้สําหรับ

การติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์แบบหลงัคาลาดเอียง 

อารียา หมดัสสุนั, อนเุผ่า อบแพทย์ 

41 

14 สถ.วศ.10/O52 การวิเคราะห์แบบจําลองการอพยพ และการจดัการเหตฉุกุเฉิน 

กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินภายในอโุมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย 

พจันา ศิลป์สโมสร, อนเุผ่า อบแพทย์ 

42 

15 สถ.วศ.13/O67 การประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์การกอ่สร้างอาคาร: กรณีศกึษา

งานก่อสร้างอาคารในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครในการควบคมุของ 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

นิตินยั พระไชยบญุ, วชัรินทร์ วทิยกลุ, ดีบญุ เมธากลุชาติ 

43 

16 สถ.วศ.3/O17 การศกึษาการใช้เถ้าใยปาล์มเพ่ือปรับปรุงคณุสมบติั 

ของดินซีเมนต์สําหรับวสัดงุานทาง 

ฒฤณ ศรีนงัคะมาลี, ก่อโชค จนัทวรางกรู, วีระเกษตร สวนผกา 

44 

17 สถ.วศ.4/O26 การศกึษาพฤติกรรมการรับแรงดงึของเหลก็เดือยเสริมในรูกลวง 

ของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงแบบแรงเหวีย่ง 

ชํานาญ น้อยพิทกัษ์, สนธยา ทองอรุณศรี, วนัดี พนูพจน์มาศ 

45 



 
VII 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

18 สถ.วศ.12/O60 อิทธิพลของระดบัความเค้นแบบกระทําซํา้ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม

การเปล่ียนรูปของดินเหนียวเคโอลิน 

ปริตตา ศภุโกวิทย์, พงษ์พพิฒัน์ อานนัทนสกลุ 

46 

19 สถ.วศ.24/O90 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความสําเร็จของการอนญุาต 

วางท่อประปาจากหนว่ยงานเจ้าของพืน้ท่ี ในเขตพืน้ท่ี 

กรุงเทพมหานคร ของการประปานครหลวง 

วิจิตรา โสมสงูเนิน, วีระเกษตร สวนผกา 

47 

20 สถ.วศ.25/O96 การนําวสัดเุหลือทิง้จําพวกกระเบือ้งเซรามิคมาผสมกบัหินคลกุ 

เพ่ือใช้เป็นวสัดพืุน้ทาง 

กฤต อินทรกลุ, ก่อโชค จนัทวรางกรู, วีระเกษตร สวนผกา 

48 

21 สถ.วศ.1/O10 การศกึษาประสิทธิภาพการกําจดัไมโครพลาสติกในโรงควบคมุ 

คณุภาพนํา้ กรุงเทพมหานคร 

วรินทร์พร อโศกบญุรัตน์, พรรณทวิา จติรชวาล, สชีุลา พลเรือง 

49 

22 สถ.วศ.2/O11 การศกึษาปริมาณ รูปร่าง และขนาด ไมโครพลาสติกใน 

โรงควบคมุคณุภาพนํา้กรุงเทพมหานคร 

สชีุลา พลเรือง, อารยา คงขวญัเมือง, วรินทร์พร อโศกบญุรัตน์ 

50 

23 สถ.วศ.7/O31 การศกึษาชนิดปริมาณและลกัษณะของขยะทะเลบริเวณ 

เกาะสีชงัประเทศไทย 

วรินทร์พร อโศกบญุรัตน์, กฤษฎา สริุศรี, สชีุลา พลเรือง   

51 

24 สถ.วศ.21/O81 การจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณของการกวนผสม 

ในบอ่แอน็อกซิกของระบบบําบดันํา้เสีย โรงงานชําแหละ 

และแปรรูปสกุร 

ศตวรรษ เพชรลอ, พีรกานต์ิ บรรเจิดกิจ 

52 

25 สถ.วศ.23/O88 การเส่ือมสภาพของพลาสติก LLDPE (Linear Low-Density 

Polyethylene) ภายใต้การจําลองสภาวะการทดสอบแบบแห้ง 

สชีุลา พลเรือง, อญัชิสา สมประสงค์, วรินทร์พร อโศกบญุรัตน์ 

53 

 

 

 



 
VIII 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

26 สถ.วศ.9/O36 การศกึษาประสิทธิภาพการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็น 

ก๊าซชีวภาพด้วยเคร่ืองแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 

ศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

บางมว่ง จงัหวดันนทบรีุ 

สขุมุาล เมฆนิ, ชาติ เจียมไชยศรี    

54 

27 สถ.วศ.5/O27 การพฒันาโปรแกรมคํานวณขนาดบรรจผุลิตภณัฑ์จากผู้ผลิต

เคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมอาหารด้วยโปรแกรมแอพชีท 

อญัชสา ประมวลเจริญกิจ, ณฐัพร ณ เชียงใหม ่

55 

28 สถ.วศ.20/O80 การศกึษาและปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องพน่ทราย 

ศิรสิทธ์ิ แก้วมว่ง, ชนินทร์ ตรงจิตภกัดี 

56 

29 สถ.วศ.30/O127 การออกแบบการทดลองเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิด 

ความหนาบางของบรรจภุณัฑ์แก้วในกระบวนการขึน้รูป 

สราวฒุิ กลุบตุร, ประไพศรี สทุศัน์ ณ อยธุยา, สวุิชภรณ์ วิชกลู 

57 

30 สถ.วศ.28/O114 ผลของสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารยืดตอ่สายโซโ่มเลกลุท่ี

มีตอ่สมบติัเชิงกลและนํา้หนกัโมเลกลุของพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง

พอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต 

สาริษฐ์ สขุวฒันจรูญ, ธีระศกัด์ิ หมากผิน, เอกชยั วิมลมาลา, 

ณรงค์ฤทธ์ิ สมบติัสมภพ 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IX 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 อก.11/O100 Anti-inflammatory and anti-diabetic properties of the 

chemical composition in papaya seed extracts 

Nutcha Hunsanimitkul, Waralee Singpuengrab,  

Sucharat Sanongkiet 

60 

2 อก.12/O42 Cyclic lipopeptides from Bacillus subtilis ptku12 inhibits 

cell growth of Phytophthora palmivora 

Paiboon Tunsagool, Anurag Sunpapao,  

Anunnit Kuiyoksui, Janthima Jaresitthikunchai,  

Sittiruk Roytrakul, Wanwipa Vongsangnak 

61 

3 อก.23/O93 Identification of dipeptidyl peptidase IV inhibitory 

peptides derived from gac seeds protein hydrolysate 

using HILIC and RP-HPLC 

Samuchaya Ngamsuk, Jue-Liang Hsu 

62 

4 อก.30/O145 The effect of tapioca starch and hydrocolloids additions 

on mung bean protein-based burger patties 

Ratnaningsih Ratnaningsih, Sirichai Songsermpong 

63 

5 อก.1/O7 Impact of maturity at harvest on ripening, quality and 

volatile compounds in palmyra palm  

(Borassus flabellifer) fruit pulp 

Thipthida Kaewtathip, Gassinee Trakoontivakorn,  

Sumitra Boonbumrung, Pramuan Saithong,  

Thidarat Pantoa, Wassana Narasri 

64 

6 อก.22/O92 รูปแบบการบริโภคหวานและความตระหนกัในส่ือรณรงค์ 

การลดบริโภคหวาน 

พฐันนท์ คมเดช, อภิชญา ลีลาวณิชกลุ 

65 

 

 

 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Oral Presentation) 



 
X 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

7 อก.9/O32 ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชนัแรงดนัสงูตอ่คณุภาพ 

ทางกายภาพ เคมี และจลิุนทรีย์ของเคร่ืองด่ืมนํา้นมมะพร้าว

ผสมนํา้มะมว่ง 

วิชดุา สมุาลยั, วรรณสวสัด์ิ รัฐพิทกัษ์สนัติ 

66 

8 อก.14/O44 Process design of instant fermented rice noodle to 

rehydrate in 2 minutes by hot water and effects of drying 

methods on quality and rehydration time 

Sarailak Yoora, Sirichai Songsermpong 

67 

9 อก.31/O149 Optimization of puffing tofu skin snack by home 

microwave oven 

Ratanachai Sompong, Sirichai Songsermpong 

68 

10 อก.32/O157 Effect of microwave drying on physical and sensory 

properties of instant mung bean vermicelli 

Tien Phung Nguyen, Sirichai Songsermpong 

69 

11 อก.33/O167 Effect of microwave vacuum drying on the qualities of 

Indian gooseberry (Phyllanthus emblica) 

Akhil Mangadu Omanakuttan, Sasitorn Tongchitpakdee 

70 

 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 อก.2/P7 Chemical properties and inhibitory effect on nitric oxide 

production of five mushroom extracts in RAW264.7 

macrophages 

Kwanchanok Hunthayung, Sassy Bhawamai 

72 

2 อก.3/P9 Chemical properties, antioxidant activity and total phenolic 

content of Muntingia calabura fermented vinegar macerate 

with Canabis sativa and Mitragyna speciosa 

Wilawan Boonsupa, Supattra Chinakool,  

Chananchida Boonwiset, Ornuma Kongnarong,  

Kanokwan Pimkhwan 

73 
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XI 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

3 อก.4/P14 ผลของโปรตีนจากถัว่เหลืองและเห็ดนางฟา้ตอ่คณุภาพมีทบอล 

จากเห็ด 

ฐิตินนัท์ โรจน์เพ็ญเพียร, กมลวรรณ แจ้งชดั, อนวุตัร แจ้งชดั 

74 

4 อก.5/P19 ผลของการทดแทนแปง้สาลีบางสว่นด้วยโปรตีนถัว่เหลืองสกดั 

ตอ่คณุภาพด้านเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอม 

ปรียา รักษาเจริญ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นนัทวนั เทอดไทย 

75 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีใ้ห้ความสนใจบทบาทการยบัยัง้เชือ้โรคในอากาศของสารในกลุ่มอนพุนัธ์ของออกซิเจน การผลิตสาร

กลุ่มอนพุนัธ์ออกซิเจน โดยอาศยักระบวนการโฟโตแคตะไลติกโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิลเป็น

ตวัเร่งปฏิกิริยา โดยมีการทดสอบ คณุลกัษณะตวัเร่งปฏิกิริยาด้วยจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ในการทดสอบการ

ย่อยสลายสีของโรดามีนบี ภายใต้แสยูวีชนิดเอ ความยาวคล่ืน ประมาณ 368 นาโนเมตร ระยะเวลาทดลอง 180 นาที 

พบว่ากระบวนการโฟโตแคตะไลติกโดยไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบโฟมนิกเกิล สามารลดสีย้อมได้ 43.75% และตวัเร่ง

ปฏิกิริยานีส้ามารถงานใช้ซํา้ได้โดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลง สําหรับการทดสอบการกําจดัเชือ้แบคทีเรียทัง้หมดในอากาศ 

ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เคลือบโฟมนิกเกิล โดยมีประสิทธิภาพการกําจดัสงูสดุ 94.74% ใช้เวลากําจดั 120 นาที 

คาํสาํคัญ: กําจดัเชือ้โรคในอากาศ, กระบวนการโฟโตแคตะไลติก, ไทเทเนียมไดออกไซด์ 

 

Abstract 

 This research focuses on the role of reactive oxygen species (ROS) in airborne pathogens inactivation. 

Production of ROS by photocatalytic process using titanium dioxide-coated nickel foam as a photocatalyst. The 

characteristic of the photocatalyst was investigated by scanning electron microscopy (SEM). The photocatalytic 

activity of titanium dioxide-coated nickel foam under UVA (λ = 368 nm) irradiation for 180 minutes was found 

that photocatalytic degradation of rhodamine b 43.75%. And this photocatalyst can be reused with stable 

efficiency. For total bacteria removal tests were carried out over titanium dioxide-coated nickel foam. The best 

removal efficiency was 94.74% within 120 minutes. 

Keywords: Airborne pathogens removal, Photocatalytic process, Titanium dioxide 
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การจาํลองการลดทอนอนุภาคนิวตรอนและสมบตักิารต้านทานการสึกหรอ/ความแข็งของวัสดุ
เชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ที่มีการปรับปรุงผิวของสารตัวเตมิ 
Simulation of neutron attenuation and wear resistance/hardness properties of Gd2O3/UHMWPE 
composites with surface treatment of the filler 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้ึกษาสมบติัการลดทอนอนุภาคนิวตรอนโดยการจําลองความสามารถในการลดทอนความเข้มของ
อนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนมวล โมเลกุลสูงพิเศษ (Ultrahigh molecular weight polyethylene; 
UHMWPE) ที่มีการเติมสารตัวเติมแกโดลิเนียมออกไซด์ (Gadolinium oxide; Gd2O3) ในอัตราส่วน 0–50%wt ด้วย
โปรแกรม NGCal ผลจากการจําลองพบว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้นและเชิงมวล (µ และ µm) มีค่าเพิ่มขึน้ตาม
ปริมาณของสารตวัเติม Gd2O3 นอกจากนี ้งานวิจยัได้มีการศึกษาผลของการปรับปรุงผิวสารตวัเติม Gd2O3 ด้วยสารคู่
ควบประเภทไซเลนชนิด KBE-903 ที่ปริมาณ 5% wt, 10% wt และ 20% wt ที่มีต่อสมบัติการต้านทานการสึกหรอและ
ความแข็งของวสัดเุชิงประกอบ ผลการวิจยัพบว่าการปรับปรุงผิวของสารตวัเติม Gd2O3 ที่ปริมาณ 20%wt ทําให้วสัดเุชิง
ประกอบ UHMWPE มีความสามารถในการต้านทานการสึกหรอที่ดีและมีความแข็งของวสัดเุชิงประกอบเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
ทัง้นี ้ผลการวิจยัสามารถนําไปประยกุต์และพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์สําหรับบรรจสุารกมัมนัตรังสีที่มีประสิทธิภาพสงูได้ 
คาํสาํคัญ: การต้านทานการสกึหรอ, วสัดเุชิงประกอบ, สมบติัการลดทอนอนภุาคนิวตรอน, สารคูค่วบไซเลน, สารตวัเติม 
 
Abstract 

This work aimed to investigate neutron shielding properties of ultrahigh molecular weight polyethylene 
(UHMWPE) with the addition of 0–50%wt Gd2O3 through the simulation using NGCal. The results showed that 
both linear and mass attenuation coefficient (µ and µm) of the UHMWPE composites were increased with 
increasing Gd2O3 contents. This work also determined effects of surface modification of Gd2O3 on wear 
resistance and hardness properties of the composites. The surface modification of Gd2O3 was carried out using 
a silane coupling agent, namely KBE903, with varying contents of 5% wt, 10% wt, and 20% wt. The results 
indicated that Gd2O3/UHMWPE composites with 20%wt of a silane coupling agent exhibited the highest wear 
resistance, with slightly increases in hardness properties. In summary, the outcomes from this work could be 
applied for the development of highly effective transporting casks for the containment of radioactive materials. 
Keyword: Composites, Filler, Neutron attenuation, Silane coupling agent, Wear resistance 
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อิทธิพลของวิธีการขึน้รูปวัสดุจีโอพอลเิมอร์จากเถ้าลอยต่อสมบตัใินการป้องกันรังสีแกมมา 
Influence of fly ash-based geopolymer forming method on gamma radiation shielding properties 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาอิทธิพลของวิธีการขึน้รูปจีโอพอลิเมอร์ (แบบอดั และ แบบหล่อ) จากเถ้าลอยที่ได้จาก

โรงไฟฟ้าในจังหวดัสงขลา เพื่อใช้เป็นวสัดุในการป้องกันรังสีแกมมา โดยทดลองขึน้รูปจีโอพอลิเมอร์ด้วยวิธีการอัดและ

วิธีการหล่อ จากนัน้ทําการเปรียบเทียบคณุสมบติัทางกายภาพ และคณุสมบติัในการป้องกนัรังสีแกมมา(ค่าสมัประสิทธ์ิ

การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้น และค่าความหนาคร่ึงคา่) ของจีโอพอลิเมอร์ จากผลการทดลอง พบว่า จีโอพอลิเมอร์ที่ขึน้

รูปด้วยวิธีการอดัให้ค่ากําลงัอดั และให้ค่าในการป้องกันรังสีมากกว่าจีโอพอลิเมอร์ที่ขึน้รูปด้วยวิธีการหล่อ โดยจีโอพอลิ

เมอร์จากเถ้าลอยที่ขึน้รูปด้วยวิธีการแบบอดัสามารถให้ค่าสมัประสิทธ์ิการลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้นอยู่ในช่วง 1.3498–

1.3662/cm และค่าความหนาคร่ึงค่าอยู่ในช่วง 0.5134–0.5073 cm นอกจากนีจี้โอพอลิเมอร์ที่ขึน้รูปด้วยวิธีการอัด ยัง

สามารถให้คา่การปอ้งกนัรังสีแกมมาได้ดีกวา่ซีเมนต์เพสต์ที่ขึน้รูปด้วยการอดัด้วยเช่นกนั 

คาํสาํคัญ: จีโอพอลิเมอร์, เถ้าลอย, ซีเมนต์เพสต์ 

 

Abstract 

 This research is to study the influence of geopolymer forming methods (press and cast) from fly ash 

from power plants in Songkhla Province. To be used as a material to shield gamma rays by experimenting with 

forming the geopolymer by compression and casting method then compare the physical properties and gamma 

radiation protection properties. From the experimental results, it was found that the geopolymer formed by the 

compression method gave compressive strength and provides a greater radiation protection value than cast-

molded geopolymers. Compression method was able to provide a linear gamma attenuation coefficient in the 

range is 1.3498–1.3662/cm and half-thickness values are in the range is 0.5134–0.5073 cm. In addition, the 

Compression method better protection against gamma radiation than extruded cement.  

Keywords: Cement paste, Fly ash, Geopolymer 
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การหาปริมาณสารสกัดหมึกปากกาและวฏัภาคเคล่ือนที่ที่เหมาะสมสาํหรับเทคนิครงคเลขผิวบาง

และการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย 

Quantification of blue ballpoint pen ink extract and mobile phase for thin layer chromatography 

technique and image analysis 
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บทคัดย่อ 

บทความนีแ้สดงการวิเคราะห์ด้วยรงคเลขผิวบางของหมกึเพื่อใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ซึง่เป็นกระบวนการที่ง่าย

และรวดเร็วไม่ต้องใช้เคร่ืองมือที่ซับซ้อนในกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างของหมึกปากกาลูกล่ืนที่หาได้จากร้าน

สะดวกซือ้ทัว่ไป ผู้วิจยัคํานึงถึงตวัทําละลายที่ใช้สกดัหมึกและวฏัภาคเคล่ือนที่ เพื่อทําให้รงคเลขผิวบางแสดงแถบสําหรับ

แยกความแตกต่างของหมึกปากกาได้ดีที่สดุ ซึ่ง Ethanol เป็นตวัทําละลายที่เหมาะสมสําหรับการสกัดหมึกและวฏัภาค

เคล่ือนที่ที่ใช้เป็น n-Butanol:Ethanol:H2O อัตราส่วน 50:15:15 v:v:v ให้ภาพของโครมาโตแกรมแสดงการแยกได้

เหมาะสมที่สดุ 

คาํสาํคัญ: การประมวลผลภาพ, การวิเคราะห์ข้อมลู, ปากกาลกูล่ืน, พิสจูน์หลกัฐาน, รงคเลขผิวบาง 

 

Abstract 

This article is an analysis of thin layers of chromatography ink for forensic use. The researchers looked 

at the solvents used to separate inks and mobile phases so that thin layers of chromatography showed the best 

differences between pen inks. Ethanol is solvent for ink extraction and mobile phase n-Butanol:Ethanol:H2O. 

The ratio of 50:15:15 v:v:v provides the best separation of chromatogram images. 

Keywords: Ballpoint pen, Data analytic, Forensic, Image analysis, Thin-layer chromatography  
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สารสกัดและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบหมักม่อ (วงศ์เข็ม) ที่มีฤทธิ์ในเชิงบวกต่อเซลล์
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บทคัดย่อ 

หมกัม่อ (Rothmannia wittii) หนึ่งในพืชสมนุไพรวงศ์เข็มหรือวงศ์กาแฟ (Rubiaceae) มีการกระจายพนัธุ์อย่าง
กว้างขวางในเขตป่าชมุชนและขอบป่าโดยเฉพาะในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใบของหมกัม่อมีความโดดเด่นในการ
ใช้ประโยชน์เพื่อการลดไข้ การให้สารที่มีคณุสมบติัยบัยัง้การเจริญของเซลล์มะเร็ง และมีการพบสารสําคญัทางพฤกษเคมี
ที่มีประโยชน์หลายชนิด ในการศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อการแยกสารสําคญัทางพฤกษเคมีจากสารสกัดใบหมกัม่อและ
การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อเซลล์เพาะเลีย้งของปลานํา้จืดเศรษฐกิจชนิด BF-2 ในการสกัดใช้รูปแบบการสกัด
แบบแยกส่วนโดยเทคนิคคอลมัน์โครมาโทกราฟี และเก็บสารแต่ละส่วนด้วยระบบตวัทําละลายของ เฮกเซน:เอทิล อะซิ
เตท:ไดเอทิล อีเทอร์:เมทานอล นําสารสกดัแบบแยกส่วนมาตรวจสอบด้วยเทคนิค TLC และ HPLC-MS ด้วยระบบตวัทํา
ละลาย เมทานอล:สารละลายบฟัเฟอร์ (60:40 v/v) สารสําคญักลุ่มเทอร์พีนอยด์และอิริดอยด์ถูกตรวจสอบด้วยเทคนิค 
TLC และสามารถแยกสารที่มีลกัษณะทางกายภาพเป็นผงสีขาวได้ในปริมาณ 14.70 มิลลิกรัม จากนํา้หนกัแห้งจากสาร
สกัดใบ 157.08 กรัม ข้อมลูแมสสเปกโตรเมทรี (MS) และการเปรียบเทียบด้วยสารมาตรฐานพบว่าสารที่แยกได้เป็นสาร  
เจนิปิน (genipin: C11H14O5) สารสกดัและสารบริสทุธ์ิถกูนําไปทดสอบความเป็นพิษกบัเซลล์เพาะเลีย้ง BF-2 ด้วยเทคนิค  
MTT ซึง่ให้ผลค่าความมีชีวิตสงูสดุของเซลล์ที่ระดบัความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในเวลาทดสอบ 24 ชัว่โมง และ
แสดงผลค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ทําให้เซลล์ตายคร่ึงหนึ่งของทัง้หมด (IC50) ที่ 5,932.88 และ 69.84  ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตรตามลําดบัดงันัน้สารสกดัและสารเจนิปินจึงสามารถส่งเสริมความมีชีวิตของเซลล์และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ 
BF-2 ผลการทดลองนี ้สามารถพัฒนาการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่ไม่เป็นพิษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพได้ในอนาคต 
คาํสาํคัญ: ความเป็นพษิตอ่เซลล์, พฤกษเคมี, พืชวงศ์เข็ม  
 
 Abstract 

Rothmannia wittii commonly known as “Muk Mo” is one of the medicinal species in coffee family 
(Rubiaceae) that wildly distributed in Thai community forests and forest edges especially in Northeastern region. 
The mature leaves used reduce fevers, anti-cancer cell agents and phytonutrients. The aim of this work was to 
isolate bioactive compound from R. wittii leaf extract and cytotoxic sensitivity testing in economic freshwater 
fish cell line BF-2. The fractionation using flash column chromatography with the mixture solvent system of 
hexane, ethyl acetate, diethyl ether and methanol were continuously TLC and HPLC-MS, mobile phase 
(Methanol : Aqueous buffer, 60:40 v/v). Terpenoids and iridoids were detected via TLC screening and the white 
powder from lipophilic leaf extract yielding 14.70 mg by dry weight 157.08 g of extract. The MS information and 
standard comparison genipin (C11H14O5). The leaf lipophilic extract and pure compound were evaluated 
cytotoxicity on BF-2 economic fish cell line. MTT assay showed the increase in cell viability at 1 µg/ml after 24 
h treatment. The leaf extract and genipin revealed the half maximal inhibitory concentration (IC50) values of 
5,932.88 and 69.84 µg/ml, respectively. Thus, leaf extract and genipin can selectively promote cell viability and 
exhibited non-toxic property on BF-2 cell line. This study presented non-toxic phytochemical compound from 
R. wittii that will be useful for future bioproducts.   
Keywords: Cytotoxicity, Phytochemistry, Rubiaceae 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษา ออกแบบและบริหารจัดการการประชุมของรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน

แผนพฒันารัฐสภาดิจิทลัการให้ความสําคญักบัการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้สนบัสนนุการปฏิบติังาน

และระบบบริการ รัฐสภาได้พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน จดัทําระบบรักษาความปลอดภยั อีกทัง้บูรณาการสารสนเทศ

และฐานข้อมลู รวมถึงนําส่ือหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกบัการปฏิบติังานด้านการประชมุให้มีประสิทธิภาพ  การวิจยัครัง้นี ้

ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทดีไวซ์ และเทคโนโลยีคลาวด์ เป็นแนวทางของการปรับใช้

เทคโนโลยีเพื่อสนบัสนนุการปฏิบติังานรัฐสภาอฉัริยะ ผลการวิจยัในครัง้นีป้รากฏวา่คณุภาพการใช้งานระบบบริหารจดัการ

ห้องประชมุมีคา่อยู่ในระดบัดี (x� = 3.93, SD = 0.51)  

คาํสาํคัญ: บริหารจดัการประชมุ, รัฐสภาดิจิทลั, สมาร์ทดีไวซ์ 

 

Abstract 

This research study design and administer the meetings of the new parliament. To support the drive 

of the Digital Parliamentary Development Plan, the focus is on the use of information and communication 

technology to support operations and service systems. Parliament has developed an infrastructure system. Set 

up a security system as well as integrate information and databases including bringing many media Type to be 

used in conjunction with meeting operations to be effective. This research has developed a meeting 

management system through smart devices and cloud technology. It is a guideline for deploying technology to 

support the operation of the Smart Parliament. The results of this research show that the quality of meeting room 

management system usage is at a good level. (x� = 3.93, SD = 0.51). 

Keywords: Digital parliament, Manage meetings, Smart drive 
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Abstract 

In this work, ZnO particles with different morphologies and particle sizes have been prepared by the 

hydrothermal method using various time and zinc sources. The obtained ZnO powders were characterized for 

phase identification, morphology, elemental composition, and photocatalyst activity by X-ray diffraction (XRD), 

Scanning Electron Microscopy (SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDS), and UV-Vis absorption spectrum, 

respectively. The experimental results confirm that all hydrothermally synthesised ZnO samples crystallized into 

a wurtzite hexagonal structure. The morphology and particle size of the product are influenced by processing 

parameters, e.g., reaction time and zinc sources. During which the reaction time is increased, the morphology 

changes from the rod-like shape to the sphere-like shaps and the size decreases, which has an influence on 

the photocatalytic activity, even though small particles with the rod-like shapes and the spherical-like shapes 

are more active in photocatalytic activity. 

Keywords: Hydrothermal method, Methylene blue degradation, Photocatalyst activity, ZnO nanoparticles 
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Abstract 

 

The metallic components (zinc and manganese) in used zinc-carbon primary batteries were 

successfully separated from cathode black powder by using acidic-H2SO4 leaching process. With the presence 

of H2O2 as a reducing agent, both zinc and manganese were completely leached out from the black powder in 

the forms of free cations (Zn2+ and Mn2+). The concentrations of zinc and manganese as analyzed by ICP-OES 

were found to be 25.41% wt of zinc and 29.99%wt of manganese. To separate Zn2+ from Mn2+ in the leaching 

solution, oxalic acid was used as a precipitating reagent in which ZnC2O4 was firstly formed under the optimal 

condition. However, few amounts of MnC2O4 was also found as a co-precipitating product. After filtration of 

ZnC2O4 white solid, Mn2+ in the solution was further precipitated by adding K2CO3 to yield MnCO3 pale-brown 

solid. The crystal structures of ZnC2O4 and MnCO3 precipitates were confirmed by the XRD results and their 

thermal behaviors were also investigated by TGA analyses. In addition, the EDX spectrum showed the negligible 

amount of zinc present in the MnCO3 precipitates.  

Keywords: Acidic leaching, Precipitation, Used zinc-carbon primary batteries  
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Abstract 

 Melanoidin is a by-product of the Maillard reaction, which is responsible for the dark color of palm oil 

mill effluent (POME). The purpose of this research is to investigate melanoidin degradation in POME and apply 

it to electricity generation in a microbial fuel cell (MFC). The enzyme activities and melanoidin degrading 

potential of the oxidoreductase-producing bacteria Bacillus licheniformis PC-02 were investigated. Single-

chamber microbial fuel cell with a low-cost coconut shell biochar electrode integrated with B. licheniformis  

PC-02 was used to generate electricity from melanoidin degradation. Melanoidin removal rates of 75.32±1.52%, 

71.12±1.50%, and 68.83±0.50% were obtained from melanoidin solution, synthetic POME, and real POME, 

respectively. This culture has laccase and manganese peroxidase activities of 30.75±0.21 U/L and 20.90±0.10 

U/L, respectively. The maximum open circuit voltage, current density, power density, and internal resistance 

were 910.00±5.00 mV, 517.50±15.21 mA/m2, 107.18±6.24 mW/m2, and 777.426.54 Ω, respectively. This study 

realized about using oxidoreductase-producing bacteria to degrade melanoidin while also producing electrical 

power. 

Keywords: Electricity generation, Melanoidin, Microbial fuel cell, Palm oil mill effluent 
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Abstract 

Polyhydroxybutyrate (PHB) is polyoxoesters produced by various prokaryotes and accumulated as 

cytoplasmic granules. PHB is important storage compound of carbon and energy in cyanobacteria. PhaP 

proteins are granule-associated proteins accumulated in strains producing PHB. The biosynthesis of PhaP 

proteins has been proposed to be dependent on PHB granule formation. The recombinant Synechocystis sp. 

PCC 6803 overexpressing phaP gene (OE strains) was successfully engineered. The results showed the similar 

growth pattern of WT and OE strains during 7 days in BG11. Particularly, PHB appeared as brightly fluorescent 

orange granules in Synechocystis sp. PCC 6803 WT and OE cells cultivated in BG11 and BG11o (N-deprived) 

media. More brightly orange granules in each cell were observed under BG11o than under BG11 media. 

Furthermore, the phaP transcript levels of N-deprived OE and WT cells were 1.7- and 1.4-folds, respectively, of 

the BG11-grown cells. The phaP gene of OE cells was responsible for PHB granule formation within cells grown 

in nitrogen-deprived condition. 

Keywords: phaP gene, PHB granule, Polyhydroxybutyrate, Synechocystis sp. PCC 6803 
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การหาเงื่อนไขการทาํความเยน็ที่เหมาะสมของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจาํลองการจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงรูปส่ีเหล่ียมเพื่อการประยุกต์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บวัคซีน 
Optimization condition of thermoelectric cooling using square current wave simulation for 
storage of vaccines application  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้สนอการหาเง่ือนไขการทําความเย็นที่เหมาะสมของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยการจําลองการจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงรูปส่ีเหล่ียมเพื่อการประยกุต์เป็นอปุกรณ์จดัเก็บวคัซีน วคัซีนไวต่ออณุหภมิู จึงมีระบบจดัเก็บวคัซีน แต่ข้อเสีย 
คือ ใหญ่ ไม่เหมาะกบัการย้าย จึงมีการศกึษาอปุกรณ์ทําความเย็นที่รักษาอณุหภมิู ขนย้ายได้ คือ ระบบทําความเย็นเทอร์
โมอิเล็กทริก แต่มีกําลงัไฟฟ้าที่สงู งานวิจยัจึงศึกษาพารามิเตอร์เพื่อลดกําลงัไฟฟ้า คือ ดิวตีไ้ซเคิล และความถ่ี ตอนที่ 1 
การหากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1 ถึง 7  A 100 s พบว่า กระแสไฟฟ้าตรง 3 A อุณหภูมิฝ่ังเย็นจะ
ลดลงต่ําสดุ ตอนที่ 2 การหาความถ่ีที่เหมาะสม ศกึษาความถ่ี 10 100 1000 Hz บนัทกึเวลาเม่ืออณุหภมิูลดถึง 8°C พบวา่ 
ความถ่ีส่งผลให้ช่วงเวลาที่ใช้ลดลงเพียงเล็กน้อย ตอนที่ 3 การหาดิวตีไ้ซเคิลที่เหมาะสม กําหนดดิวตีไ้ซเคิล คือ 60% ถึง 
100% บนัทกึเวลาเม่ืออณุหภมิูลดถึง 8°C ที่ 60% ถึง 90% เทียบกบั 100% ใช้เวลาเพิ่ม 188.90% ถึง 18.63% กําลงัไฟฟ้า
ลด 35.06% ถึง 6.89% ประสิทธิภาพในการทําความเย็นเพิ่ม 55.30% ถึง 8.32% 
คาํสาํคัญ: การทําความเย็น, เทอร์โมอิเลก็ทริก, แผ่นร้อนเย็น, รอบการทํางาน, สญัญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปส่ีเหล่ียม 
 
Abstract 
 This research proposes optimization condition of thermoelectric cooling using square current wave 
simulation for storage of vaccines application. The storage system has created because the vaccine is sensitive 
to temperature but the weak point is the storage is not suitable for moving. Therefore, the study of Thermoelectric 
cooling system which keeping the vaccine in good conditions, maintain stable temperature and suitable for 
moving Nevertheless, there is a limitation to the thermoelectric cooling system. Its electric power is too high. 
The research studies parameters to reduce power and the optimum parameters are duty cycle and frequency. 
Part 1 Suitable current for applying to thermoelectric device. Apply current 1–7 A to thermoelectric device for 
100 s. The simulation results showed that current 3 A has lowest temperature at cold side. Part 2 Suitable 
frequency for applying to thermoelectric device. Apply frequency 10 100 1000Hz to thermoelectric device. 
Record time from 27°C down to 8°C, found that the frequency has less effect to time, even though, applying 
more frequencies but the time is almost not different. Part 3 Suitable duty cycle for applying to thermoelectric 
device. Determine the duty cycle is 60% to 100%. Record time from 27°C down to 8°C. Duty cycle at 60% to 
90% comparing with 100%, the time increased 188.90% to 18.63%, the power reduced 35.06% to 6.89% and 
the COP increased 55.30% to 8.32%. 
Keywords: Cooling, Duty Cycle, Peltier, Square current wave, Thermoelectric 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตวัแปลงสญัญาณแรงบิดมาตรฐานอ้างอิงพิสยั 0.1 Nm ถึง 1 Nm 

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือเทียบมาตรฐานสําหรับตวัเทียบมาตรฐานไขควงแรงบิด โดยทําการออกแบบสว่นรับรู้ปริมาณความเค้น 

ตรงกลางเป็นแบบแผ่นเพื่อติดสเตรนเกจ แกนกลางเป็นเพลากลมผ่าแนวขวางเพื่อให้เป็นอิสระตอ่กนั การออกแบบถกู

คํานวณตามสตูรและทวนสอบแบบด้วยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ในขณะที่ทดสอบด้วยแรงบิดบริสทุธ์ิในแนวแกนวดั 

พบวา่สญัญาณจากสว่นวดัแรงบิดให้คา่เป็นสดัสว่นแปรผนัตรงกบัปริมาณแรงบิดที่เกิดขึน้ เพื่อพิสจูน์ผลของการออกแบบ

เคร่ืองมือวดั จงึได้ทําการเทียบมาตรฐานตาม DIN51309 ในช่วง 10% ถึง 100% พบวา่เคร่ืองมือที่สร้างขึน้อยู่ในคลาส 0.5 

มีคา่ความไม่แน่นอนของการวดั ±0.27% ดีเพียงพอตอ่การนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือเทียบมาตรฐาน 

คาํสาํคัญ: ความไม่แน่นอนของการวดั, แรงบิดบริสทุธ์ิ, สว่นรับรู้ความเค้น 

 

Abstract 

This research aims to design and fabricate a standard torque transducer for the range of 0.1 Nm to 1 

Nm which will be used as a standard instrument for a torque screwdriver calibrator. A stress sensing body has 

been designed as a sheet in the center for adhered strain gauges. The center shaft has a split cross-section to 

allow independent movement. The validity of the design has been calculated by finite element analysis. When 

simulating pure torque along the instrument axis, the signals from the sensing body are proportional to the given 

torque as the design objective. To test the instrument design, the transducer has been calibrated according to 

DIN51309 standard in the range of 10% to 100%. The calibration result indicates that the instrument 

measurement uncertainty is 0.27% which stays within class 0.5 As a result, this research gives the standard 

torque transducer that can be sufficiently used in practical works. 

Keywords: Measurement uncertainty, Pure torque, Stress sensing body 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาประสิทธิภาพของตวัเข้ารหสัแบบหมนุ โดยการจดัสร้างเคร่ืองมือสําหรับเทียบ

มาตรฐานบรรทดัเหล็กแบบก่ึงอตัโนมติั ที่มีองค์ประกอบหลกัคือใช้ตวัเข้ารหสัแบบหมนุมาเป็นตวัอ่านค่าความยาว ซึ่งมี

ระบบรางเล่ือนที่มีลกัษณะการเคล่ือนที่แบบเชิงเส้น ใช้สเต็ปปิง้มอเตอร์ในการบงัคบัการเคล่ือนที่ และใช้การตรวจจบัเส้น

สเกลบนบรรทัดเหล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีระบบค้นหาระยะทางระหว่างเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่งด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ผลการเทียบมาตรฐานแสดงเป็นค่าความคลาดเคล่ือนหรือค่าแก้ และความไม่แน่นอน อีกทัง้ยังทําการ

เปรียบเทียบผลการวดักบัเคร่ืองมือเทียบมาตรฐานที่ใช้ตวัเข้ารหสัแบบเชิงเส้น เพื่อคํานวณอตัราส่วนความคลาดเคล่ือน

ของวิธีที่นําเสนอเทียบกับวิธีอ้างอิงต่อค่าความไม่แน่นอน (อัตราส่วน 𝐸𝐸𝑛𝑛) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือ

เทียบมาตรฐานบรรทดัเหล็กที่ใช้ตวัเข้ารหสัแบบหมนุมีความสามารถเทียบมาตรฐานบรรทดัเหล็กได้เน่ืองจากมีอตัราส่วน 

𝐸𝐸𝑛𝑛 น้อยกวา่ 1 ซึง่หมายถึงผลการวดัสอดคล้องกบัคา่อ้างอิง  

คาํสาํคัญ: เคร่ืองมือเทียบมาตรฐานด้านความยาว, ตวัเข้ารหสัแบบหมนุ, บรรทดัเหลก็ 

 

Abstract 

 This research aims to study the performance of the rotary encoder. A semi-automatic instrument was 

fabricated based on a rotary encoder for length scale reading. The translation state system was linear type 

motivated by a stepping motor. The scale lines of a steel ruler can be detected by a microscope. The distance 

between the adjacent lines can be calculated by the software. The measurement results were reported as errors 

or corrections with associated uncertainties. Moreover, we compared the measurement results with the linear 

encoder instrument to compare the 𝐸𝐸𝑛𝑛  ratios. From the results, the instrument based on the rotary encoder was 

enabled to calibrate a steel ruler because the 𝐸𝐸𝑛𝑛  ratios less than one that indicates the measurement results 

correspond to the reference values. 

Keywords: Rotary encoder, Scale calibration machine, Steel ruler 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของภาวะการสกดัต่อสมบติัของเพกทินจากเปลือกโกโก้ โดยแปรอณุหภมิู 

(60°C 70°C และ 80°C) และค่า pH (กรด: pH 4.0 และเบส: pH 10.0) โดยควบคุมภาวะการสกัดด้วยอ่างนํา้ควบคุม

อณุหภมิูแบบเขย่า เป็นเวลา 1 hr และความเร็วรอบ 150 rpm จากการศกึษาการสกดัเพกทินจากเปลือกโกโก้ที่ภาวะตา่ง ๆ 

พบว่า ปริมาณเพกทิน ระดับของเอสเทอริฟิเคชัน และปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกมีค่าเท่ากับ 3.50–7.78%, 50.73–

84.07% และ 15.15–35.70 µg/mL ตามลําดบั โดยภาวะในการสกดัเพกทินจากเปลือกโกโก้ที่ได้ปริมาณเพกทินสงูสดุ คือ 

อณุหภมิูในการสกดั 70°C และคา่ pH 4.0 ซึง่ได้ปริมาณเพกทินเท่ากบั 7.78% มีระดบัของเอสเทอริฟิเคชนั 75.83% และมี

ปริมาณกรดกาแลคทโูรนิก 25.15 µg/mL 

คาํสาํคัญ: คา่ pH, เปลือกโกโก้, เพกทิน, อณุหภมิู 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study the effect of extraction conditions on the properties of pectin 

from cocoa shell by varying temperatures (60°C, 70°C and 80°C) and pH values (acidic = pH 4.0 and alkaline 

= pH 10.0). The extraction was performed by shaking water bath for 1 hr with the speed of 150 rpm. The results 

showed that the yield of pectin, the degree of esterification and galacturonic acid content were in range of 3.50–

7.78%, 50.73–84.07% and 15.15–35.70 µg/mL, respectively. The extraction conditions at 70°C and pH 4.0 

exhibited the highest yield of pectin (7.78%) with the degree of esterification and content of galacturonic acid 

equal to 75.83% and 25.15 µg/mL, respectively. 

Keywords: Cocoa shell, Pectin, pH value, Temperature 
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Effect of drying on cyanide content in cassava 
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บทคัดย่อ 

การผลิตแปง้มนัสําปะหลงัในปัจจบุนัโดยการโม่เปียก ซึง่มีการใช้นํา้และทําให้เกิดนํา้เสียปริมาณมาก การโม่แห้ง

เป็นทางเลือกที่มีการใช้นํา้น้อย แต่มีข้อจํากดัคือไม่สามารถกําจดัไซยาไนด์ได้ตามมาตรฐาน งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ

ศกึษาผลของอณุหภมิูที่ใช้อบแห้งตอ่ปริมาณไซยาไนด์ในมนัสําปะหลงั และศกึษาสมบติัของแปง้มนัสําปะหลงัโม่แห้ง จาก

การทดลองอบแห้งที่ 60°C, 70°C และ 80°C พบว่ามนัสําปะหลงัมีไซยาไนด์เพิ่มขึน้ในช่วง 40 นาทีแรก และลดลงในช่วง

หลงัของการอบแห้ง โดยการอบแห้งที่ 80°C นาน 240 นาที ทําให้ปริมาณไซยาไนด์ในมนัสําปะหลงัลดลงตัง้แต่ร้อยละ 54 

ถึงร้อยละ 78 ของปริมาณไซยาไนด์ตัง้ต้น (ฐานแห้ง) แต่การลดลงดงักล่าวยงัไม่ทําให้แป้งมนัสําปะหลงัโม่แห้งมีปริมาณ

ไซยาไนด์ต่ํากว่ามาตรฐาน นอกจากนีพ้บว่าแป้งมนัสําปะหลงัโม่แห้งมีความสามารถในการจบันํา้ กําลงัการพองตวั การ

ละลาย และความหนืดสงูสดุสงูกวา่แปง้มนัสําปะหลงัที่ผลิตจากกระบวนการโม่เปียก  

คาํสาํคัญ: ไซยาไนด์, แปง้มนัสําปะหลงั, โม่เปียก, โม่แห้ง, อบแห้ง 

 

Abstract 

 The current cassava starch production is done by wet milling, which utilizes a substantial amount of 

water and causes a large amount of wastewater. Dry milling is an alternative method with low water 

consumption. The limitation of the dry milling method is that it cannot reduce the level of cyanide content to 

comply with the standard. This research aimed to study the effect of drying temperature on the change of 

cyanide content in cassava before milling. The experiment was carried out by drying at 3 different temperatures, 

at 60, 70 and 80°C, and cyanide content in cassava was monitored during drying. It was found that cassava 

had increased cyanide during the first 40 minutes of drying, and cyanide was reduced in the latter part of 

drying. Drying at 80°C for 240 minutes resulted in a reduction in the cyanide content of cassava from 54% to 

78% (dry basis). However, this reduction did not result in starch that complies with standard cyanide content in 

cassava starch. The swelling capacity, solubility and peak viscosity of dry-milled cassava flour were higher than 

the cassava starch produced by wet milling. 

Keywords: Cassava flour, Cyanide, Dry milling, Drying, Wet milling 
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การผลิตร่วมกันของไฟโคอีรีทริน เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และกรดไขมัน จาก Porphyridium 
cruentum ภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน 
Co-production of phycoerythrin, exo-polysaccharide and fatty acids of Porphyridium cruentum 
under difference light intensity 
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บทคัดย่อ 

Porphyridium cruentum เป็นสาหร่ายสีแดงขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการผลิตไฟโคอีรีทริน (Phycoerythrin, 
PE) เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ (Exopolysaccharides, EPS) กรดไขมันเออาร์เอ (Arachidonic acid, ARA) และกรดไขมัน 
อีพีเอ (Eicosapentaenoic acid, EPA) ซึง่เป็นสารที่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์และมีมลูค่าทางการตลาดสงู ดงันัน้ใน
การศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มแสงต่อประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกันของสารสําคญัดงักล่าว
จาก P. cruentum โดยใช้ความเข้มแสงที่ 50, 80, 100 และ 200 µmol photon/m2s ภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการ  
ผลจากการศึกษาพบว่าที่ความเข้มแสง 100 µmol photon/m2s ให้กําลังผลิตชีวมวล (4.57 g/L/d) ผลผลิต EPS (2.17 
g/L) กําลงัผลิตไขมนั (147.61 mg/L/d) และกําลงัผลิตกรดไขมนั ARA (7.87 mg/L/d) สงูสดุ ขณะที่การเลีย้งที่ความเข้ม
แสง 200 µmol photon/m2s ให้กําลงัผลิต PE สงูสดุ 55.01 mg/L/d และที่ความเข้มแสง 80 µmol photon/m2s ให้ผลผลิต
กรดไขมัน EPA สูงสุด 4.09 mg/L/d ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเข้มแสงมีผลต่อการการผลิตสารสําคัญที่
แตกตา่งกนั ซึง่ผลการศกึษานีส้ามารถนําไปใช้ในการคดัเลือกความเข้มแสงที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้งสาหร่ายชนิด
นีเ้พื่อผลิตสารสําคญัตามความต้องการของการตลาดได้ 
คาํสาํคัญ: กรดไขมนัเออาร์เอ, กรดไขมนัอีพีเอ, ความเข้มแสง, ไฟโคอีรีทริน, Porphyridium cruentum 
 

Abstract 
Porphyridium cruentum, a red microalga that has the potential to produce phycoerythrin (PE), 

exopolysaccharides (EPS) and eicosapentaenoic acid (EPA) and arachidonic acid (ARA), which are important 
substances that has medical benefits and has a high market value. Therefore, the purpose of this study was to 
determine the effect of light intensity at 50, 80,100 and 200 µmol photon/m2s on the co-production efficiency of 
those active substances from P. cruentum under laboratory condition. The results show that the highest biomass 
productivity (4.57 g/L/d), EPS production (2.17 g/L), lipid productivity (147.61 mg/L/d) and ARA productivity 
(7.87 mg/L/d) obtained from the light intensity of 100 µmol photon/m2s. Whereas, the highest PE productivity 
was 55.01 mg/L/d obtained from the light intensity at 200 µmol photon/m2s and the highest EPA productivity 
was 4.09 mg/L/d at a light intensity of 80 µmol photon/m2s. These results show that light intensity has different 
effects on the production of the active substance. The results of this study can be used to select the appropriate 
light intensity for culturing this alga to produce the active substances according to market demand. 
Keywords: Arachidonic acid, Eicosapentaenoic acid, Light intensity, Phycoerythrin, Porphyridium cruentum 
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HPLC 
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บทคัดย่อ 

พลบัพลึงมีสารประกอบอลัคาลอยด์ที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพที่น่าสนใจ คือ Lycorine และ Crinamine  ในงานวิจยันี ้

จงึได้มีการศกึษาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการหาปริมาณสารประกอบอลัคาลอยด์ในสารสกดัพลบัพลงึ ด้วยเคร่ือง HPLC 

ชนิดวฏัภาคย้อนกลบั คอลมัน์คาร์บอน 18 โดยมีวฏัภาคเคล่ือนที่ คือ อะซิโทไนไตรล์ต่อสารละลายบฟัเฟอร์ 1% (w/v) 

แอมโมเนียม-อะซิเตทที่ pH 6.6 และตรวจสอบ linearity, accuracy, precision, LOD และ LOQ. จากผลการศึกษา

สารละลายมาตรฐาน (1) ไลโครีน (2) 6-ไฮดรอกซีครินามีน (3) ครินามีน ความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงได้ค่า R2 มากกว่า 

0.9950 ผลของความแม่นยําได้ค่า %RSD ที่วิเคราะห์ในวนัเดียวกันและระหว่างวนั มีค่าไม่เกิน 2% ค่า LOD เท่ากบั (1) 

3.646 (2) 0.512 (3) 0.851 และค่า LOQ เท่ากบั (1) 11.048 (2) 1.550 (3) 2.582 µg/ml ตามลําดบั ความถกูต้องของวิธี 

ได้คา่ %recovery อยู่ในช่วง 90–110%  

คาํสาํคัญ: เคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู, พลบัพลงึ, สารประกอบอลัคาลอยด์ 

 

ABSTRACT 

 This research aims to optimize HPLC method to determine alkaloid compounds in C. asiaticum using 

reversed phase C18 column and a gradient system with acetonitrile and 1% (w/v) ammonium acetate buffer 

(pH 6.6). The HPLC method was validated for linearity, accuracy, precision, LOD and LOQ. The results 

indicated good linearity (R2 > 0.9950). The intraday and interday analysis showed satisfied precision with the 

coefficient of variation (CV) less than 2%. The LOD and LOQ were 3.646, 11.048 µg/ml for lycorine, 0.512, 1.550 

µg/ml for 6-hydroxycrinamine and 0.851, 2.582 µg/ml for crinamine, respectively. The percentage of recovery 

of all analytical markers were in range of 90–110. 

Keyword: Alkaloids, Crinum asiaticum L., Extract, HPLC, Method validation 
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บทคัดย่อ 

การศกึษานีเ้พื่อการสกดัสารกลุ่มสารแซนโทนจากเปลือกมงัคดุโดยใช้ตวัทําละลายร่วมกบัคล่ืนอลัตราโซนิคเพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกดั โดยศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการสกดัได้แก่ ชนิดของตวัทําละลาย อตัราส่วนของตวัทําละลาย

ต่อผงเปลือกมงัคดุและระยะเวลาในการสกดั โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกดัคือการใช้ 95% เอทานอลเป็นตวัทํา

ละลายในการสกดั เป็นเวลา 20 นาที ที่อตัราส่วนของผงเปลือกมงัคดุต่อเอทานอลเท่ากบั 1:20 (อตัราส่วนโดยนํา้หนกัต่อ

ปริมาตร) ซึง่สภาวะนีใ้ห้ร้อยละผลผลิตของการสกดัเท่ากบั 8.1 ของนํา้หนกัแห้ง มีปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินเท่ากบั 95.9 

มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกดั เม่ือทดสอบประสิทธิภาพในการยบัยัง้และฆ่าเชือ้แบคทีเรียของสารสกดัหยาบพบว่าสารสกดัมี

ประสิทธิภาพสงูในการยบัยัง้และฆ่าเชือ้ B. subtilis และ S. intermedius การศกึษานีจ้ึงแสดงประสิทธิภาพของการสกดั

โดยใช้ตวัทําละลายร่วมกบัคล่ืนอลัตราโซนิคในการสกดัสารกลุม่สารแซนโทนจากเปลือกมงัคดุ 

คาํสาํคัญ: คล่ืนอลัตราโซนิคร่วมกบัตวัทําละลาย, เปลือกมงัคดุ, ฤทธ์ิยบัยัง้แบคทีเรีย, แอลฟา-แมงโกสติน 

 

Abstract 

In this present study, xanthones were extracted from mangosteen pericarp by using ultrasound-

assisted solvent extraction (UAE). The optimal extraction condition was investigated.  In the extraction, three 

parameters: solvent types, solid to solvent ratio and extraction time were used to determine the optimal 

extraction condition of xanthones as α-mangostin from the sample. It was found that the extraction of sample 

with 95% ethanol for 20 minutes with the ratio of sample powder to ethanol was 1:20 (w/v) gave the crude extract 

yield (8.1% w/w on dry sample powder) and the α-mangostin content (95.9 mg/g crude extract). Crude extract 

revealed maximum antibacterial potential against B. subtilis and S. intermedius. Therefore, the results revealed 

that UAE improved the extraction efficiency of the xanthone compounds from the mangosteen pericarp. 

Keywords: α-mangostin, Antibacterial activity, Mangosteen pericarp, Ultrasound-assisted solvent extraction 
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ultrasonication techniques 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสมบติัการต้านการเกิดออกซิเดชนัของนาโนอิมลัชนัของนํา้มนัหอมระเหยวา

นิลลา ซึ่งเตรียมด้วยเทคนิค ultrasonication โดยแปรอัตราส่วนของของนํา้มันหอมระเหยวานิลลาต่อสารลดแรงตึงผิว 

Tween80 เป็น 1:1 (NE1:1), 4:1 (NE4:1) และ 5:1 (NE5:1) วัดขนาดอนุภาค (particle size) และการกระจายตัวของ

อนุภาค (polydispersity index, PDI) เพื่อติดตามความเสถียรของนาโนอิมัลชันเป็นระยะเวลา 30 วัน ที่ 30°C รวมทัง้

ศึกษาสมบัติการต้านออกซิเดชัน 2 วิธี คือ FRAP assay และ DPPH assay จากผลการทดลองพบว่า NE1:1 มีขนาด

อนภุาคและการกระจายตวัของอนภุาคดีที่สดุ และมีสมบติัการต้านออกซิเดชนัเม่ือวดัด้วย FRAP activity สงูสดุ อย่างไรก็

ตามพบว่า NE1:1 มีค่า DPPH activity ต่ํากว่า NE4:1 และ NE5:1 อาจเน่ืองมาจากปฏิกิริยาระหว่างอนุมูล DPPH กับ

สารฟีนอลิกบางตัวที่มีในนํา้มันหอมระเหยวานิลลา จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า NE1:1 ให้นาโนอิมัลชันที่

เหมาะสมตอ่การนําไปใช้เป็นสารต้านออกซิเดชนัในอาหารมากที่สดุ 

คาํสาํคัญ: การต้านออกซิเดชนั, นาโนอิมลัชนั, นํา้มนัหอมระเหยวานิลลา, DPPH, FRAP 

 

Abstract 

This research aimed to investigate antioxidant activities of vanilla essential oil (VEO) and its 

nanoemulsion fabricated using ultrasonication technique. The VEO nanoemulsion was fabricated by using 

different ratios of VEO to Tween80 i.e. 1:1 (NE1:1), 4:1 (NE4:1) and 5:1 (NE5:1). The VEO nanoemulsions were 

characterized for particle size, polydispersity index (PDI) and stability for 30 days at 30°C. The antioxidant 

activities of the nanoemulsion were evaluated using two antioxidation systems i.e. FRAP and DPPH assays. The 

results showed NE1:1 had the best particle size and PDI, whereas exhibited the highest FRAP activity. However, 

NE1:1 showed lowest DPPH activity probably due to the interaction between DPPH free radical and certain 

phenolic compounds in VEO. The results suggested that NE1:1 was the optimal formula. 

Keywords: Antioxidant activity, DPPH, FRAP, Nanoemlusion, Vanilla essential oil 
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Effect of dietary supplementation of probiotic lactic acid bacteria and prebiotics on growth 
performance and immune response of Siamese fighting fish Betta splendens 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactobacillus 

plantarum SGLAB01 แ ล ะ  Lactococcus lactis SGLAB02) แ ล ะ พ รี ไ บ โ อ ติ ก  ( fructooligosaccharide แ ล ะ 

maltodextrin) ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภมิูคุ้มกนัของปลากดัไทย ผลการวิจยัพบว่าปลากดัที่เลีย้งด้วยโปร

ไบโอติก พรีไบโอติก และโปรไบโอติกควบคู่กับพรีไบโอติกเป็นเวลา 15 วนั มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และมีการ

แสดงออกของยีนในระบบภมิูคุ้มกนั ได้แก่ ฮีทช็อคโปรตีน และเพปไทด์ต้านจลุชีพ เพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคมุที่เลีย้งด้วยอาหารปกติ แสดงให้เห็นว่าการเสริมด้วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและ 

พรีไบโอติกในอาหารอาจเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพช่วยสง่เสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นภมิูคุ้มกนัของปลากดัไทย 

คาํสาํคัญ: ปลากดัไทย, โปรไบโอติก, พรีไบโอติก, แลกติกแอซิดแบคทีเรีย 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of dietary supplementation of two probiotic lactic acid 

bacteria (LAB), Lactobacillus plantarum SGLAB01 and Lactococcus lactis SGLAB02, two prebiotics, 

fructooligosaccharide and maltodextrin, and their combination on the growth performance and immune 

response of Siamese fighting fish Betta splendens. The results showed that betta fish fed probiotics, prebiotics, 

and the combination of both probiotics and prebiotics for 15 days had significantly higher specific growth rate 

(SGR) and the relative mRNA expression of the immune-related genes, including heat shock protein and 

antimicrobial peptides (AMPs), compared to the control group fed basal diet. These findings suggest that 

dietary supplementation of probiotic lactic acid bacteria and prebiotics might be an effective strategy to 

improve the growth performance and immune response of the betta fish. 

Keywords: Lactic acid bacteria, Prebiotic, Probiotic, Siamese fighting fish 
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บทคัดย่อ 

โคพีพอด Apocyclops royi จดัอยู่ในกลุ่มของครัสเตเชียนขนาดเล็ก มีบทบาทสําคญัในการใช้เป็นอาหารมีชีวิต
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ ในการศึกษานีไ้ด้ทําการวิเคราะห์กรดไขมันโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟฟี/
แมสสเปกโทรสโกปี ค้นพบว่าทุกระยะของ A. royi ได้แก่ นอเพลียส โคพีโพดิด และตัวเต็มวัย ที่เลีย้งด้วยสาหร่าย 
Tetraselmis sp. มี LC-PUFA ในปริมาณสงูรวมถึง DHA และ EPA นอกจากนัน้ได้ค้นพบลําดบันิวคลีโอไทด์ที่สมบรูณ์ของ
ยีน methyl-end desaturases ใหม่ 2 ยีน ได้แก่ ArO3D-1 และ ArO3D-2 จากฐานข้อมูลทรานสคริปโตม เม่ือวิเคราะห์
โปรตีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 พบว่ามีความเหมือนกับยีน O3D-1 และ O3D-2 ของโคพีพอด Tigriopus californicus 
เท่ากบั 72% และ 73% ตามลําดบั การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนพบวา่ยีนมีการแสดงออกในทกุระยะพฒันาการ และ
แสดงออกเพิ่มสูงขึน้ในระยะตัวเต็มวัย แสดงให้เห็นว่าทัง้ 2 ยีนอาจทําหน้าที่ในวิถีการสังเคราะห์กรดไขมัน PUFA  
ของโคพีพอด A. royi 
คาํสาํคัญ: กรดไขมนัไม่อิ่มตวัเชิงซ้อน, โคพีพอด, ดีแซตทเูรส 
 
Abstract 

Copepod Apocyclops royi is a group of small crustaceans, which plays an important role as major live 
feed in the aquaculture industry. In this study, analysis of the fatty acid contents using gas chromatography/ 
mass spectroscopy analysis indicated that all copepod stages (nauplius, copepodid and adult stages) of a 
Thai culture of A. royi fed Tetraselmis sp. contained high levels of LC-PUFAs, including docosahexaenoic acid 
(DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA). Moreover, two novel full-length cDNA of methyl-end desaturases 
(ArO3D-1 and ArO3D-2) of A. royi were identified through transcriptome database. ArO3D-1 and ArO3D-2 
proteins exhibited 72% and 73% similarity to O3D-1 and O3D-2 of the copepod Tigriopus californicus, 
respectively. Gene expression analysis showed that ArO3D-1 and ArO3D-2 were universally expressed in all 
different stages and also upregulated in the adult stages, suggesting the possible function of these genes in 
LC-PUFA biosynthesis pathway of copepod A. royi. 
Keywords: Copepod, Desaturase, Polyunsaturated fatty acids (PUFA) 
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เปรียบเทยีบฤทธิ์ในการฆ่าแบคทเีรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 ด้วยพลาสมาชนิด 
ไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดสิชาร์จและเคร่ืองกาํเนิดไอออนประจุลบ 
Comparative bactericidal activities against Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 by Dielectric-
barrier discharge (DBD) plasma and negative ion generator  
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิในการฆ่าแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 บน

อาหารแข็งชนิด Luria Bertani (LB) ด้วยพลาสมาชนิดไดอิเล็กตริก แบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric-barrier discharge; 
DBD) และเคร่ืองกําเนิดไอออนประจลุบ (negative ion generator) โดยใช้วิธีการนบัโคโลนี (plate count method) 
หลงัจากเลีย้ง P. aeruginosa ในอาหารเหลว LB broth ที่ 37°C เป็นเวลา 3 ชม นําเชือ้มาทําเจือจาง 10 เท่าให้ถึงระดบั  
10-6 หยดสารแขวนลอยแบคทีเรีย 100 µl ลงบนจานอาหารแข็งชนิด LB และเกล่ียให้ทัว่จานอาหารเพาะเชือ้ การทดลอง
ประกอบด้วย ชดุควบคมุ ชดุที่สมัผสัพลาสมาชนิด DBD และชดุที่สมัผสั negative ion generator เวลาที่ใช้ในการสมัผสั
คือ 1 ชัว่โมง นําจานเลีย้งเชือ้ทัง้หมดไปบม่ที่ 37°C ข้ามคืน จากการประเมินผลการทดลองซํา้สามครัง้ในแตล่ะภาวะ พบวา่
พลาสมาชนิด DBD มีประสิทธิภาพในการฆ่า P. aeruginosa 99.18±1.41% ซึง่มากกวา่การฆ่าด้วย negative ion 
generator ที่มีเพียง 1.42±8.26% และพลาสมาชนิด DBD ยงัมีประสิทธิภาพในการฆ่าที่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญักบัชดุ
ควบคมุที่ p < 0.01 ผลที่ได้จากการงานวิจยันีบ้ง่ชีถึ้งศกัยภาพในการนําพลาสมาชนิด DBD ไปประยกุต์ใช้ในงานที่ต้องการ
กําจดัแบคทีเรียได้ 
คาํสาํคัญ: เคร่ืองกําเนิดไอออนประจลุบ, พลาสมาชนิดไดอิเล็กตริก แบริเออร์ดิสชาร์จ, ฤทธ์ิในการฆ่าแบคทีเรีย 
Abstract 

This research aims to compare bactericidal activities against Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 on 
Luria Bertani (LB) agar by Dielectric-barrier discharge (DBD) Plasma and negative ion generator. The 
experiment was performed by the plate count method. After P. aeruginosa was cultured in LB broth at 37oC for 
3 hr, the culture was diluted 10-fold to 10-6, and bacterial suspension 100 µl was dropped and spread evenly 
on LB agar. The study was divided into 3 groups: the control group, the DBD plasma exposure for 1 hr, and the 
negative ion generator exposure for 1 hr. All plates, in triplicate for individual condition were then incubated 
overnight at 37°C. The results showed that DBD plasma with the antibacterial activities of 99.18±1.41% was 
more effective than the negative ion generator with antibacterial activities only 1.42±8.26%. The DBD plasma is 
significantly effective than those of the control at p < 0.01. These results indicate the applicable potential to use 
the DBD plasma in the field that requires eliminating bacteria. 
Keywords: Bactericidal activity, Dielectric-barrier discharge (DBD) plasma, Negative ion generator 
 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 60 สาขาวิทยาศาสตร์ 

 25 ภาคโปสเตอร์ 

การวิเคราะห์ลักษณะสมบตัแิละการแสดงออกของ crustacean hyperglycemic hormone  
(CHH)-like peptide ในโคพีพอด Apocyclops royi 
Characterization and expression analysis of crustacean hyperglycemic hormone (CHH)-like 
peptide in copepod Apocyclops royi 
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บทคัดย่อ 

Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) เป็นนิวโรเพปไทด์ที่ควบคมุสมดลุของพลงังานและกระบวนการ

ทางสรีรวิทยาที่สําคญัในครัสเตเชียน เช่น เมแทบอลิซึมของไขมัน การลอกคราบ และการสืบพันธุ์ งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษา

ลกัษณะสมบติัของยีน ArCHH-like ในโคพีพอด Apocyclops royi พบว่า ArCHH-like มีรูปแบบการจดัเรียงตวัของลําดบั

กรดอะมิโนคล้ายกบัโปรตีนในกลุม่ CHH และมีความคล้ายกบัโปรตีน CHH-like ของโคพีพอด Lepeophtheirus salmonis 

68% เม่ือวิเคราะห์การแสดงออกของยีนพบว่า ArCHH-like มีการแสดงออกในระยะตวัเต็มวยัสงูกว่าระยะนอเพลียสและ

โคพีโพดิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ArCHH-like อาจเป็นนิวโรเพปไทด์ที่มีบทบาท

สําคญัในช่วงปลายของการเจริญพฒันาของโคพีพอด A. royi 

คําสําคญั: โคพีพอด, นิวโรเพปไทด์, Crustacean hyperglycemic hormone 

Abstract 

Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) is a neuropeptide that plays key roles in the regulation of 

energy balance and several important physiological processes in crustaceans such as lipid metabolism, 

molting, and reproduction. In this study, a CHH-like peptide, ArCHH-like, from the copepod Apocyclops royi 

was characterized. ArCHH-like contained characteristic sequence structure of the CHH protein family and 

exhibited 68% amino acid sequence similarity to a CHH-like protein of the copepod Lepeophtheirus salmonis. 

Gene expression analysis revealed that ArCHH-like transcript was significantly expressed at higher level in the 

adult stage as compared to the nauplius and copepodid stages. This finding suggests that ArCHH-like peptide 

may plays a role in the later stages of A. royi development. 

Keywords: Copepod, Crustacean hyperglycemic hormone, Neuropeptide 
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ปริมาณผลผลิตและปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อการสกัดคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้พันธ์ุไทย 
(Crocodylus siamensis) 
Yield and influencing factor on collagen extraction from Siamese crocodile (Crocodylus 
siamensis) bone 
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บทคัดย่อ  

กระดกูจระเข้ เป็นของเหลือทิง้จากอตุสาหกรรมการชําแหละซึง่มีมลูค่าต่ํา การศกึษานีเ้ก็บตวัอย่างกระดกูจระเข้

พนัธุ์ไทยจากการเพาะเลีย้งมาทําความสะอาด บด กําจดัแคลเซียมและโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน แล้วสกดัคอลลาเจนด้วย

กรดอะซิติก 0.5 M (ที่อุณหภูมิ 70°C, 90°C และไม่ใช้ความร้อน) ร่วมกับเอนไซม์เปปซินความเข้มข้น 0.1% พบปริมาณ

ผลผลิตของคอลลาเจนจากการสกัดเท่ากับ 10% เม่ือหาปริมาณโปรตีนรวมด้วยวิธีการ Bradford และวิเคราะห์รูปแบบ

โปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบการสกดัด้วยกรดที่ 90°C แสดงปริมาณโปรตีนสงูที่สดุ และรูปแบบโปรตีนแสดงขนาด

โมเลกุลเปปไทด์เล็กที่สดุ ปริมาณโปรตีนรองลงมาได้แก่ การสกัดที่ 70°C และการสกัดที่ไม่ใช้ความร้อน ผลการศึกษา

แสดงปัจจยัอณุหภมิูมีผลตอ่ปริมาณโปรตีนและขนาดโมเลกลุของเปปไทด์ของสารสกดัคอลลาเจน 

คําสําคญั: การสกดั, กระดกู, คอลลาเจน, จระเข้, เปปซิน  

Abstract 

Crocodile bone is a by-product during processing of the crocodile slaughter industry. It is regarded as 

trash and has a low valuation. This study collected bone samples of Siamese crocodile obtained from captive 

and then cleaned, ground, and removed calcium and non-collagen proteins. Collagen was then extracted with 

0.5 M acetic acid (at 70°C, 90°C and without heat) and with 0.1% pepsin. The yield of the extracted collagen 

was 10%. The extracts were determined for total protein by Bradford's method and the protein form was 

analyzed by the SDS-PAGE technique. The acidic extraction at 90°C showed the highest protein content and 

the protein form presented the smallest peptide molecular size. The following protein contents were extraction 

at 70°C and non-thermal extraction. The results reveal that temperature factor influenced protein content and 

molecular size of the collagen extract peptides. 

Keywords: Bone, Collagen, Crocodile, Extraction, Pepsin 
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สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดด้วยเอนไซม์ และคุณสมบัตขิองไฮโดรไลเสทจากรกช้างไทย 

Optimization of enzyme-assisted extraction and characterization of the hydrolysate from Thai 

elephant placenta 
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บทคัดย่อ 
การศกึษานีเ้ก็บตวัอย่างเนือ้เย่ือรกช้าง แล้วฟรีซดราย พบวา่ปริมาณผลผลิตเท่ากบั 14.5% จากนัน้ศกึษาสภาวะ

ที่เหมาะสมของการสกดัโปรตีนด้วยเอนไซม์เปปซิน ความเข้มข้น 5% อตัราสว่น 1:10 (w/v) ที่อณุหภมิูตา่งกนัคือ (1) 37°C 

และ (2) 55°C ประเมินประสิทธิภาพในการสกดัโปรตีน จากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม และวิเคราะห์รูปแบบโปรตีน 

ของไฮโดรไลเสท พบว่าการสกดัแบบที่ (1) และ (2) แสดงปริมาณโปรตีนรวมเท่ากบั 32.24 และ31.75 µg/µL ตามลําดบั 

อย่างไรก็ตามการสกดัแบบที่ (1) เท่านัน้ที่แสดงรูปแบบโปรตีนที่นํา้หนกัโมเลกลุ 20–25 kDa ทัง้นีรู้ปแบบโปรตีนในสภาวะ

ที่มีและไม่มีสารรีดิวซ์ ไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษานีแ้สดงสภาวะที่เหมาะสมของการสกดัที่ 37°C การศึกษานีเ้ป็นข้อมลู

พืน้ฐานในการศกึษาโปรตีนจากรกของช้างเลีย้ง 

คาํสาํคัญ: รกช้าง, อณุหภมิู, เอนไซม์เปปซิน 

 

Abstract 

In this study, elephant placenta tissue samples were freeze-dried. Yields were found to be 14.5%. 

Then, the optimum conditions of protein extraction with 5% pepsin, ratio 1:10 (w/v) at different temperatures of 

(1) 37°C and (2) 55°C. Efficacy of protein extraction with the appropriate enzyme was assessed. The total 

protein content was analyzed and the protein pattern analysis of the hydrolysates was obtained. It was found 

that the extracts (1) and (2) showed total protein content of 32.24 and 31.75 µg/ µL, respectively. However, only 

the extract (1) presented the protein pattern at a molecular weight of 20–25 kDa. Proteins in the presence and 

absence of reducing agents were no different. The results show the optimum conditions of pepsin-assisted 

placenta extraction at 37°C. This study provides the basis for further study of placental proteins in the captive 

elephants. 

Keywords: Elephant placenta, Enzyme pepsin, Temperature 
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ประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทติย์ร่วมกบัเคร่ืองทาํความชืน้แบบอัลตราโซนิกส์เพื่อลดฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

The efficiency of solar chimney with ultrasonic humidifier for reduce indoor particulate matter (PM2.5) 
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บทคัดย่อ 
ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลกัของของประชาชนที่พักอาศยัอยู่ในเมือง ฝุ่ นละออง PM2.5 ก่อให้เกิด

ปัญหาสขุภาพมากมาย  งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทิตย์ร่วมกบัเคร่ืองทําความชืน้

แบบอลัตราโซนิกส์เพื่อลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เปรียบเทียบบ้านทดสอบ 2 หลงั มีปริมาตรเท่ากนัที่ 0.88 

m3 บ้านหลงัที่ 1 ติดตัง้ปล่องรังสีอาทิตย์ บ้านหลงัที่ 2 ติดตัง้ปล่องรังสีอาทิตย์ร่วมกบัเคร่ืองทําความชืน้อลัตราโซนิกส์ ทํา

การทดสอบปล่อยละอองนํา้ที่ 1 นาที เว้น 29 นาที, 2 นาที เว้น 28 นาที และ 3 นาที เว้น 27 นาที ตัง้แต่เวลา 8.00 น. –

16.00 น. ผลการทดลองพบวา่ SC-UH มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 มากกว่า SC 18.4% และมีอณุหภมิูตา่งกนัมาก

ที่สดุในช่วง 14.30 น. คือ 1.37°C 

คาํสาํคัญ: ปลอ่งรังสีอาทิตย์, ฝุ่ น PM2.5, ละอองนํา้ 

 

Abstract  

 Air pollution is the main problem of people living in cities. PM 2.5 causes many health problems. The 

objective of this research was to test the efficiency of the Solar Chimney with an Ultrasonic Humidifier to reduce the 

particulate matter of less than 2.5 microns. Compare between house installed Solar Chimney and the house 

installed Solar Chimney with Ultrasonic Humidifier in the same volume at 0.88 m3. Spraying water droplets were 

tested at 1, 2, and 3 min, every 30 min, from 8.00 am – 4.00 pm. The results showed that SC-UH was 18.4% more 

effective at reducing PM2.5 than SC with large temperature differences. A maximum of 1.37°C at 2.30 pm. 

Keyword: PM2.5, Solar Chimney, Ultrasonic Humidifier 
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ประสิทธิภาพของตู้เสือ้ผ้าบวิท์อินระบายอากาศ 

Efficiency of ventilated built-in closet 
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาเร่ืองความชืน้สะสมในตู้ เสือ้ผ้า งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตู้ เสือ้ผ้าบิวท์อิน

ระบายอากาศ (Ventilated Built-in Closet: VBC) เพื่อลดอณุหภมิู ความชืน้สะสมในตู้ เสือ้ผ้า โดยตู้  VBC ประกอบด้วยปล่อง

ระบายอากาศ ติดตัง้พดัลม ขนาด 24 โวลต์ ช่องระบายอากาศ (Air Gap) ขนาด 7.5 เซนติเมตร และมีช่องเปิด 2 ช่อง ขนาด 

1.5 × 22 เซนติเมตร คือ ช่องนําอากาศเข้าบริเวณด้านลา่ง และช่องเปิดด้านหลงัตู้  เพื่อระบายอากาศ โดยเปรียบเทียบระหวา่ง

ตู้ เสือ้ผ้าที่ระบายอากาศกบัไม่ระบายอากาศ จากการวดัอณุหภมิู ความชืน้ และความเร็วลม และเปรียบเทียบช่วงเวลากบัรอบ

การทํางานของพัดลม แบ่งเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง เปิด 20 นาที ปิด 10 นาที เฉพาะเวลากลางวนั (6.00 น. – 18.00 น.) 

กรณีที่สอง เปิด 15 นาที ปิด 15 นาที และ กรณีที่สาม เปิด 10 นาที ปิด 20 นาที ตลอด 24 ชัว่โมง เก็บข้อมลูทกุๆ 5 นาที เป็น

เวลา 2 วนั ผลวิเคราะห์ พบวา่การระบายอากาศที่เหมาะสม ในเวลากลางวนั คือ กรณีที่ 1 แตใ่นกลางคืน จะเป็นกรณีที่ 3 และ

พบวา่ สามารถลดอณุหภมิู ความชืน้ในตู้ เสือ้ผ้า ได้อตัราการแลกเปล่ียนอากาศที่ 8.87 ACH 

คาํสาํคัญ: การระบายอากาศ คณุภาพอากาศ ตู้ เสือ้ผ้าบิวท์อินระบายอากาศ 

 

Abstract 

This paper reports on the efficiency of a Ventilated Built-in Closet (VBC) to reduce the temperature and 

humidity build-up in the closet. The design included a 7.5 cm air gap at the back, 2 openings 1.5 × 22 cm at 

bottom and at the shelves and a  24  V ventilation fan. Temperature and relative humidity are compared between 

ventilated and non-ventilated wardrobes. Three fan cycles were considered. Case 1: It will turn on for 20 min, turn 

off for 10 min during 6.00 am – 18.00 pm. Case 2 : Open  15 min, Close 15  min, and Case 3, Open 10 min, Close 

20 min. It was found that the designed ventilated built-in wardrobe can reduce the temperature and humidity 

accumulation efficiently. The measured air change (ACH) of the ventilated closet is 8.87. During the day, case 1 is 

recommended and lead to good ventilation, whereas at night, case 3 is suitable. 

Keywords: Indoor air quality, Ventilated built-in closet, Ventilation 
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การพัฒนาหน้าต่างบานฝาไหลลดการถ่ายเทความร้อนสู่อาคารพักอาศยั 

The development of falhai windows reduces heat transfer to residential buildings 
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาความร้อนเข้าสู่อาคาร งานวิจยันี ้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่

อาคารโดยมีแนวคิดมาจากบานหน้าต่างฝาไหลร่วมกบัปล่องรังสีอาทิตย์ เพื่อลดอณุหภมิูที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร บานฝาไหล

เป็นการทําฝาไม้สองชัน้ที่ตีเว้นช่องสลบักนั หากเล่ือนมาซ้อนกนัจะเป็นฝาผนงัที่ทึบตนั แต่หากเล่ือนขยบัฝาชัน้ในก็จะทํา

ให้เกิดช่องที่ฝานัน้ ทําให้แสงและลมสามารถผ่านเข้าออกได้ ทําการทดลอง 3 กรณีเปรียบเทียบบานฝาไหลที่มีช่องว่าง

อากาศ กรณีที่หนึ่ง 2.5 เซนติเมตร กับบานหน้าต่างทัว่ไป กรณีที่สอง 5 เซนติเมตร กบับานหน้าต่างทัว่ไป กรณีที่สาม 10 

เซนติเมตร กบับานหน้าต่างทัว่ไป ทําการทดสอบวดัอณุหภมิูทกุ 15 นาที ในเวลากลางวนั (8.00 น. – 16.30 น.) จากการ

วิเคราะห์พบว่ากรณีที่ 3 (ช่องว่างระหว่างบาน 10 เซนติเมตร) สามารถลดความร้อนเข้าสู่อาคารได้ดีที่สดุเม่ือเปรียบเทียบ

กบับานอื่นในเวลาที่ตา่งที่สดุในช่วง 14.30 น. คือ 2.27°C 

คาํสาํคัญ: ลดการถ่ายเทความร้อน, หน้าตา่ง 

 

Abstract 

             From the problem of heat entering the building. This research aims to study the efficiency of heat 

transfer into the building with the concept of flow-covered window panes combined with solar chimneys. To 

reduce the temperature transferred into the building. The flowing lid is made of two layers of wooden lids that 

alternately spaced each other. If sliding overlap, it will be a solid wall. But if moving the inner lid, it will cause a 

hole in the lid. Allowing light and wind to pass through. Three experiments were performed comparing the 

flow door with an air gap. 1) 2.5 cm with a general pane 2) 5 cm with a general pane 3) 10 cm with a general 

pane. The temperature measurement test was performed every 15 minutes during the daytime (8.00 am – 

16.30 pm). (Gap between the panels 10 cm) can reduce the heat entering the building the best when 

compared to other doors at the largest difference between 2.30 pm, which is 2.27°C. 

Keywords: Reduce heat transfer, Window 
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การประเมินความเป็นไปได้ในการนําเเบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่

เป็นระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานเเสงอาทติย์เเบบตดิตัง้บนหลังคาในประเทศไทย 

Assessment of repurposing lithium-ion batteries from electric vehicles for co-energy storage 

system of solar rooftop in Thailand 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีศ้ึกษาการประเมินความเป็นไปได้ของการนําแบตเตอร่ีกลับมาใช้ใหม่ทัง้ 4 ด้าน คือด้านเทคนิค, 

ส่ิงแวดล้อม, การเงิน, และสงัคม การประเมินด้านเทคนิคทํานายข้อมลูด้วยวิธีการแยกส่วนประกอบร่วมกบัสมการถดถอย 

เพื่อให้ทราบจํานวนรถยนต์ไฟฟ้าและจํานวนครัวเรือนที่ติดตัง้พลงังานแสงอาทิตย์ การประเมินด้านส่ิงแวดล้อมพิจารณา

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการใช้แบตเตอร่ีและพลงังานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

ระบบกริด การประเมินด้านการเงินพิจารณา NPV, IRR และ PB การประเมินด้านสังคมพิจารณาแบบสํารวจจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 400 คน เพื่อประเมินความต้องการของผู้ตอบแบบสํารวจ โดยประยกุต์ใช้หลกัการบ้านแห่งคณุภาพ ผลการวิจยั

พบว่าการนําแบตเตอร่ีกลับมาใช้ใหม่มีความเป็นไปได้ เม่ือมีการพิจารณาค่าความอ่อนไหวของตัวแปร โดยราคาของ

แบตเตอร่ีที่นํากลบัมาใช้ใหม่มีค่าเท่ากับหรือต่ํากว่า 33% ของแบตเตอร่ีใหม่ และเพิ่มค่า DOD ในการใช้แบตเตอร่ีเป็น 

50% รวมถึงการให้ความรู้และมีการพฒันาเทคโนโลยีให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สดุ 

คาํสาํคัญ: การกกัเก็บพลงังาน, การประเมินความเป็นไปได้, แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน, พลงังานแสงอาทิตย์, รถยนต์ไฟฟ้า 

 

Abstract 

 This research studies feasibility of repurposing batteries in four factors that are technical, 

environmental, financial, and social. The technical feasibility applies the method of decomposition and 

regression analysis to forecast the data. The environmental feasibility considers reducing carbon dioxide 

emissions in the case of using batteries with solar rooftops. The financial feasibility considers NPV, IRR, and 

PB. The social feasibility considers questionnaires from a sample group of 400 people. These data are used 

for the evaluated requirement by applying the method of “House of Quality”. The results show that 

repurposing batteries are possible when there are considering sensitivity analysis of parameters. The cost of 

repurposing batteries should be adjusted equal or lower to 33%, and increasing the DOD is 50%. In addition, 

educating most people and improving the technology to respond to customer needs are important for the 

feasibility. 

Keywords: Battery Lithium-ion, Electric vehicles, Energy storage, Feasibility assessment, Solar energy  
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ออกแบบโปรแกรมแบบจับต้องสาํหรับหุ่นยนต์แขนกลชนิด 6 แกนด้วยรหสัแท่งแบบ 2 มิตชินิด Apriltag 

Design tangible programming by Apriltag for 6 axis robot arm 
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บทคัดย่อ 

 หุ่นยนต์แขนกลเป็นเคร่ืองจกัรสําคญัในอตุสาหกรรมยคุ 4.0 ที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนษุย์การเรียนรู้เก่ียวกบั

แขนกลจึงเป็นเร่ืองสําคญั การนําเอาเทคนิคการโปรแกรมแบบจบัต้องได้มาใช้ในการศึกษาการทํางานของหุ่นยนต์ทําให้

สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และรับรู้ถึงการตอบสนองต่อคําสัง่ได้ในทนัทีโดยวิธีการที่ใช้ในการโปรแกรมหุ่นยนต์คือการใช้รหสั

แบบ 2 มิติชนิด Apriltag ร่วมกบัการประมวลผลภาพจากเทคโนโลยี OpenMV ร่วมกบัภาษาไมโครไพทอนซึง่ทํางานได้บน

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึน้จะมีส่วนของแขนกลชนิด 6 แกนที่ประกอบไปด้วย ฐาน หวัไหล ข้อศอก 

และมือจบั  และอปุกรณ์รับคําสัง่อยู่ในตวัเดียวกนั และสามารถควบคมุได้ทัง้จากการโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมแบบจบั

ต้องได้ และภาษาไมโครไพทอนโดยการควบคมุทําได้ทัง้รูปแบบการควบคมุทีละมอเตอร์ไปจนถึงสัง่งานควบคมุระยะทางที่

แขนกลจะต้องเคล่ือนที่ไปในพืน้ที่ทํางานซึ่งในการทํางานในแต่ละรอบจะใช้เวลาในการทํางานเฉล่ีย 3 วินาที ตัง้แต่การ

อา่นจนจบคําสัง่โดยความถกูต้องในการรับคําสัง่มีค่าอยู่ที ่100 เปอร์เซ็นต์ และความคลาดเคล่ือนในการเคล่ือนที่ของแขน

กลจะอยู่ที่ ±1 – 2 เซนติเมตร 

คาํสาํคัญ: โปรแกรมแบบจบัต้องได้, หุ่นยนต์แขนกล, Apriltag, 

 

Abstract 

 Industrial 4.0 is a trend of technology to replace human workers with the robot arm. Workers have to 

know about robot arms. Tangible programming is an easy learning method to know how to control a robot 

because it uses a physical command to control and receive respond from the robot currently. A tangible 

programming use Apriltag, which is a 2-dimension barcode, and OpenMV with micro-python to input 

command to a microcontroller. A robot in this project has a robot arm 6 axis that it has base, shoulder, elbow, 

wrist and gripper. It on top of a microcontroller with a camera therefore robot can un-plug programming. The 

robot control method has directly controlled motor and distance between reference points. Respond per 

command is 3 second and respond commands correctly has 100 percent. Tolerant of position of robot is ±1 – 

2 centimeters  

Keywords: Apriltag, Robot arm, Tangible programming  
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การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองช่วยบอกทศิทางสาํหรับผู้พกิารทางสายตา 

Design and development of directional aids for the visually impaired 
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บทคัดย่อ 

 เน่ืองจากปัจจบุนัมีผู้พิการทางสายตาเป็นจํานวนมากซึง่มีปัญหาในการเคล่ือนที่หรือการเดินทางที่ไม่รู้ทิศทางรวมทัง้

ส่ิงกีดขวางรอบๆตวัทําให้มีความลําบากในการใช้ชีวิตประจําวนั ดงันัน้จึงออกแบบเคร่ืองช่วยบอกทิศทางด้วยเสียงเพื่อผู้

พิการทางสายตาขึน้มาเพื่อบอกทิศทางรวมถึงส่ิงกีดขวางเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองรับสมัผสัในการมองเห็นซึง่เคร่ืองคอยทํา

หน้าที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้ทราบทิศทางที่ต้องการจะทราบเดินไปและเคร่ืองยังสามารถบอกเป็นระยะทางได้

อย่างน้อย 2 เมตร และ ทัง้สองโหมดจะทํางานผ่าน ไมโครคอนโทลเลอร์ จะอา่นข้อมลูจากเข็มทิศที่ใช้ บอกทิศทางมาซึง่จะ

ประมวลผลและแสดงการแจ้งเตือนมาเป็นเสียงซึ่งจะทําให้การดําเนินชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหาเร่ืองสายตามองไม่เห็นได้

ใช้ชีวิตสะดวกและปลอดภยัมากขึน้ โดยขนาดของเคร่ืองสามารถใช้งานแบบพกพาได้ด้วยการใช้งานแบตเตอร์ร่ี  9 โวลต์ 

คาํสาํคัญ:  เคร่ืองช่วยบอกทิศทาง, ผู้พิการทางสายตา, ไมโครคอนโทลเลอร์ 

 

Abstract 

Nowadays, the large number of visually impaired people who have difficulty moving or traveling 

without direction and obstacles around them, it is difficult to live their daily life. Therefore, a voice-guided 

directional aid was designed for the visually impaired to give directions, including obstacles, as a visual 

sensor that the machine serves to help the visually impaired to know the direction they want to walk and the 

machine can also tell a distance of at least 2 meters and both modes can work through microcontroller read 

data from the used compass It gives directions, which can process and display notifications as sounds, which 

will make the lifestyle of those who suffer from blindness have a more convenient and safe life. The size of the 

device is portable with the use of a 9 Volt battery. 

Keywords:  Directional aid, Microcontroller, Visually impaired 
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แบบจาํลองการพยากรณ์ต้นทนุของโครงการอาคารเขยีว โดยพจิารณาการจัดตารางงานแบบ
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Cost forecasting simulation in green building project considering flexible work arrangement 
during COVID-19 
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บทคัดย่อ    

 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีความจําเป็นต้องปรับตารางเวลาทํางาน  และการใช้งานอาคาร

ตามนโยบายสาธารณสขุ ทําให้เกิดผลกระทบต่อความผนัแปรต้นทนุ และความคุ้มค่าของการพฒันาโครงการเป็นอาคาร

เขียว งานวิจัยนีจ้ึงนําเสนอแบบจําลองการพยากรณ์ต้นทุนของโครงการอาคารเขียว เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน

ก่อสร้างอาคารสํานักงานของกรุงเทพมหานคร  ต้นทุนที่พิจารณาเป็นผลรวมของ ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายในการ

พฒันาเป็นอาคารเขียว และค่าสาธารณูปโภค  แบบจําลองที่วิเคราะห์มี 3 กรณี คือ แบบจําลองสํานกังานธรรมดาที่ไม่ใช่

อาคารเขียว แบบจําลองสํานกังานอาคารเขียวระดบั Certified และ Platinum  การวิเคราะห์ได้พิจารณาปรับตารางงาน

แบบยืดหยุ่นให้ผันแปรตัง้แต่การใช้งานอาคารแบบที่ให้บริการประชาชนออนไลน์จนถึงแบบที่ให้บริการประชาชนใน

สถานการณ์ปกติ ผลงานวิจยัพบว่า สภาวการณ์ใช้งานอาคารที่น้อยลง  ส่งผลให้การลงทุนโครงการอาคารเขียวมีความ

เส่ียงต่อความไม่คุ้มค่า  เน่ืองจากต้นทนุในการพฒันาอาคารเขียวในระดบัมาตรฐานที่สงูขึน้จะมีมลูค่าสงูกว่าการประหยดั

ได้ของคา่สาธารณปูโภคสําหรับโครงการลงทนุที่มีอาย ุ20 ปี  ดงันัน้แผนการลงทนุควรกําหนดแผนระยะสัน้ กลาง และยาว

ให้สอดรับกบัแผนการใช้งานอาคารภายใต้สภาวการณ์ที่ผนัแปร จนสามารถพฒันาเป็นอาคารเขียวได้ 

คาํสาํคัญ: การลงทนุ, สํานกังาน, อาคารเขียว 

 

Abstract 

 Flexible work arrangement and building use during COVID-19 affect the cost and break-even of 

green building investment. This research proposed cost forecasting simulation in green building project 

considering flexible work arrangement of Bangkok office building. According to the analysis, three main cost 

items of construction cost, the investment of green building project and operating cost are simulated into the 

three models including the existing office building (not green building), the “Certified” green building, and the 

“Platinum” green building. Wide ranges of the flexible work arrangement from the full online working to the full-

time office work are analyzed. The forecasting simulations of 20-years service life show that the investment of 

improving building to the high level of Green standard is high risk since the project cost of the high-level 

standard cannot be covered by its saving of operating cost. Therefore, the green building design and 

planning during uncertain condition should be classified into short-, medium-, and long-term plan until the 

situation improves. 

Keywords: Green Building, Investment, Office Building 
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การประยุกต์ใช้กล้อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 

Application of 360-degree cameras for construction control in the situation of COVID-19 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนีศ้ึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้กล้อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 โดยการเก็บ

ข้อมลูการดําเนินงานในรูปแบบของภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา จากกล้อง Ricoh theta SC2 ในการควบคมุงาน และ

ทําแบบ สอบถามประเมินความพึงพอใจเฉพาะผู้ มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการควบคมุงานก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่าการ

ควบคมุงานก่อสร้างผ่านภาพพาโนรามา 360 องศา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.48 รายการประเมินที่มีคะแนน

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ แนวโน้มที่จะนําไปใช้ในอนาคต ค่าเฉล่ีย 4.83 และความสะดวกในการใช้งาน 

ค่าเฉล่ีย 4.33 และรายการประเมินที่มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดบัน้อย คือ ตรวจสอบศนูย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะ

รวมทัง้หมด คา่เฉล่ีย 2.47 

คาํสาํคัญ: กล้อง 360 องศา, การควบคมุงานก่อสร้าง, โควิด-19  

 

Abstract 

This study looks at how 360-degree cameras can be used to control construction in the COVID-19 

circumstance. In the construction supervision, gathering operational data in the form of 360-degree 

panoramic photographs from the Ricoh theta SC2 camera and completing the satisfaction rating 

questionnaire exclusively for those involved in the construction supervision. According to the findings of the 

research construction oversight using 360-degree panoramic photographs was high level with an average of 

3.48. The assessment items with the greatest evaluation ratings are future trends with an average of 4.83 and 

convenience in implementing with an average of 4.33, while the assessment items with the low evaluation 

ratings is examine the pole's core, distance between poles, total distance with an average of 2.47 

Keywords: 360-degree camera, Construction supervision, COVID-19 
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การพัฒนาแบบจําลองอ้างอิงความแข็งสําหรับทํานายกําลังของคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยพอลิเมอร์ 
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Development of stiffness-based model for prediction of confined-concrete with jute fiber reinforced polymer 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีดํ้าเนินการศึกษาและพฒันาแบบจําลองอ้างอิงความแข็งสําหรับทํานายพฤติกรรมของคอนกรีตที่ถูก

โอบรัดด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา โดยศึกษาและปรับปรุงแบบจําลองตัง้ต้นที่เสนอโดย Bai และคณะ โดย

พิจารณาความแม่นยําการทํานายด้วยตวัชีว้ดั RMSE (Root Mean Square Error) และเปรียบเทียบระหว่างแบบจําลองที่

ปรับปรุงใหม่กับผลการทดสอบคอนกรีตในอดีตโดยเฉพาะค่าความเค้นสูงสดุ และค่าความเครียดสงูสุด ในแบบจําลอง

ปรับปรุงใหม่ ได้ทําการปรับเง่ือนไขค่าอตัราส่วนความแข็งในการโอบรัดของพอลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อกําลงัรับแรงอดัของ

คอนกรีตที่ไม่ถกูโอบรัดอยู่ในรูปของพารามิเตอร์ ρ ซึง่ส่งผลให้แบบจําลองใหม่นีท้ํานายผลได้ดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

ทํานายพฤติกรรมการเพิ่มขึน้และลดลงของค่าความเค้นสงูสดุ มีความแม่นยํามาก ทัง้นีย้งัสามารถทํานายค่าความเครียด

ได้รับการปรับปรุงให้แม่นยําขึน้อีกด้วย  

คาํสาํคัญ: การโอบรัดคอนกรีต, แบบจําลองอ้างอิงความแข็ง, ปอกระเจา, พอลิเมอร์เสริมเส้นใย, เส้นใยธรรมชาติ 

 

Abstract 

 This research focuses on development of a stiffness-based model for predicting confined-concrete 

with jute fiber reinforced polymer. Based on the Bai et al.’s model, the proposed model was modified to 

achieve better accuracy by considering the Root Mean Square Error (RMSE) values. Then, the predicted 

results from the modified model were compared with the experimental results, especially the peak axial stress 

and strain. In the modified model, the ratio of the confinement stiffness of the FRP jacket to the compressive 

strength of unconfined concrete denoted by the parameter ρ was modified to improve the predicting results, 

in particular to hardening and softening behavior. In addition, the predicted axial strain was significantly 

improved through the modified model.  

Keywords: Concrete confinement, FRP, Jute, Natural fibre, Stiffness-based model 
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Deficient external RC Beam-Column joints with low compressive strength concrete using 

prestressed metal strapping. 
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บทคัดย่อ 

 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างโดยไม่ได้ออกแบบรับแผ่นดินไหวจะมีความอ่อนแอและเกิดความ

เสียหายที่จุดต่อหรือชิน้ส่วนเสา-คาน บทความนีมุ้่งเน้นเพื่อศึกษาการเสริมกําลงัจุดต่อเสา-คานที่มีคอนกรีตกําลงัอดัต่ํา 

จํานวน 1 ตวัอย่าง คือ JC-1 โดยใช้ระบบแผ่นเหล็กเหนียวอดัแรงรัดรอบภายหลงั ในการออกแบบโครงสร้างจําเป็นต้องรับ

แรงบิดที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหว หรือการรับแรงกระทําเยือ้งศูนย์ ซึ่งการวิบติัของอาคารจะทําให้เกิดความเสียหายอย่าง

รุนแรงทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่มกัจะพบว่า เสากบัคาน ที่เป็นองค์ประกอบหลกัมกัจะเกิดการวิบติัก่อน ผลการ

ทดสอบระบุได้ว่าเทคนิค Post-Tensioned Metal Strapping มีประสิทธิภาพมากในการเสริมแรงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ต้นทุนต่ํา มีความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน เทคนิคนีจ้ึงมีความสามารถในการซ่อมแซมและสร้างความ

แข็งแรงของโครงสร้าง โดยเฉพาะในโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของประเทศที่กําลงัพฒันาได้ 

คาํสาํคัญ: จดุต่อเสา-คาน, แผ่นดินไหว, แผ่นเหลก็อดัแรงรัดรอบภายหลงั, เสริมกําลงั 

 

Abstract 

 Reinforced concrete buildings constructed without seismic design are subject to susceptibility 

and damage to joints or column-beam parts. This article aims to study the reinforcement of column-beam 

joints with low compressive strength concrete, 1 example, JC-1 by using a pre-stressed steel plate system for 

later tightening. In structural design, it is necessary to bear the torque that may be caused by earthquakes, or 

receiving the force acting off-center. The collapse of the building will cause severe damage to both life and 

property. Most often, it is found that the pillars and beams that are the main components tend to be 

catastrophic first. The test results indicated that the technique Post-Tensioned Metal Strapping is very 

effective in reinforced concrete, low cost, convenient and quick to use. This technique is therefore capable of 

repairing and building structural strength. Especially in non-standard structures of developing countries. 

Keywords: Column-Beam joint, Earthquake, Post-Tensioned Metal Strapping, Reinforcement 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจบุนัประชาชนมีความคุ้นเคยในการใช้บริการระบบรถยนต์ร่วมเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการ

เดินทาง และช่วยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล ระบบรถยนต์ร่วมมีการให้บริการในกรุงเทพมหานครตัง้แต่ พ.ศ. 2559 

แตมี่งานศกึษาที่เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะต่างๆ ของสถานีไม่มากนกั ในการศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะเฉพาะ

ของสถานีบริการรถยนต์ร่วมในกรุงเทพมหานคร โดยทําการรวบรวมข้อมลูลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสถานี ข้อมลูผู้ ใช้งาน 

และพฤติกรรมการใช้รถยนต์ร่วม และใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มในการแบ่งกลุ่มสถานีบริการรถยนต์ร่วม 153 สถานีออกได้

เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) สถานีในเมือง ใกล้ระบบขนส่งมวลชน 2) สถานีในเมือง ใช้โดยคนรอบ ๆ สถานี 3) สถานีให้บริการรถ

เช่ารายวนั และ 4) สถานีชานเมือง โดยกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 สถานีจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เหมาะสําหรับผู้ ใช้บริการ

แบบรายวนั และกลุ่มที่ 4 สถานีจะอยู่ชานเมือง เหมาะสําหรับผู้ ใช้บริการแบบรายชัว่โมง จากผลการศึกษาครัง้นี ้รัฐบาล

สามารถนําข้อมลูไปกําหนดนโยบายเพื่อออกแบบจดัตัง้สถานีบริการรถยนต์ร่วมกบัเครือข่ายการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่มี

อยู่ให้ดีย่ิงขึน้ และผู้ให้บริการสามารถออกแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัลกูค้าในแตล่ะกลุม่สถานีได้ 

คาํสาํคัญ: การวิเคราะห์กลุม่, ระบบรถยนต์ร่วม, สถานีบริการรถยนต์ร่วม  

 

Abstract 

Nowadays, people increasingly adopt the use of carsharing services because it is convenient and 

could potentially reduce the need of private cars. Carsharing service is available in Bangkok since 2016 but 

there are few studies determining the characteristics of carsharing stations in Bangkok. The objective of this 

study was to investigate the characteristics of carsharing stations in different areas of Bangkok. Carsharing 

station attributes, users’ profiles and users’ behaviors were analyzed using cluster analysis technique. As a 

result, 153 carsharing stations were categorized into four groups including 1) city stations with mass transit 

stations, 2) city stations, used by people around the stations, 3) traditional car rental stations, and 4) suburban 

stations. Carsharing stations in groups 1, 2, and 3 are located in Bangkok and mainly used by daily rent 

users. In addition, the stations in group 4 are located in the suburban and used by the hourly rent users. The 

findings in this study can help the government to set up policies to support the integration of carsharing 

stations with the existing mass transit stations in the city and suburban areas. Also, carsharing operators can 

roll out promotions tailored for each station group. 

Keywords: Carsharing, Carsharing station, Cluster analysis 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานหลงัจากการนําอากาศยานไร้คนขบั (UAV) มา

ใช้ในงานสํารวจด้านความปลอดภยั โดยวิธีการเปรียบเทียบระดบัคะแนนทศันคติด้านความเส่ียงในการทํางาน พบว่าจาก

เดิมคะแนนทัศนคติด้านความเส่ียงอยู่ในระดบัสูง ถึงสูงมาก ลดลงเป็นระดบัปานกลาง ถึงสงู และเปรียบเทียบระยะเวลา

สูงสุดในการสํารวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย กับ UAV  พบว่า ระยะเวลาในการสํารวจลดลงโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 อาคารดงันี ้อาคารที่ 1 จาก 30 นาที เหลือ 14 นาที อาคารที่ 2 จาก 26 นาที เหลือ 11 นาที และอาคารที่ 3 จาก 

26 นาที เหลือ 12 นาที นอกจากนีไ้ด้ให้วิศวกร 26 คน และคนงาน 67 คน ตอบแบบสอบถามทัศนคติด้านความปลอดภัย

เก่ียวกับการทํางานร่วมกับ UAV โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ค่าที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนีก่้อนการใช้ UAV มีค่าทัศนคติอยู่ที่  3.38 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังจากการใช้ UAV มีค่า

ทศันคติอยู่ที่ 4.09 อยู่ในระดบัดี จะเห็นได้วา่หลงัจากการใช้ UAV ในการตรวจสอบความปลอดภยั มีคา่ทศันคติที่ดีขึน้ 

คาํสาํคัญ:  การประเมินความเส่ียง,  งานก่อสร้างอาคารสงู,  อากาศยานไร้คนขบั   

 

Abstract 

The purpose of this research was to compare working performance after using UAV in the site safety 

surveying; the risk assessment level reduced from medium to high-risk level. Also, Comparing the duration of the 

safety survey of safety officer with UAV in 3 buildings found that the maximum duration reduced in Building No.1 

from 30 min. to 14 min., No.2, 26 min. to 11 min. and No.3, 26 min. to 12 min. In this research, we asked 26 

engineers and 67 workers to complete a safety attitude questionnaire about working with UAV by analyzing the 

statistical data. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The research results can be 

summarized that before using the UAV, the visual attitude value of 3.38 was at a moderate level. Furthermore, 

after using the UAV, the attitude value was 4.09 at a good level. In conclusion, engineers and workers have a 

better attitude toward safety concerns by using UAV in construction site surveying. 

Keywords: High-Rise building, Risk assessment, UAV 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาการประเมินความเส่ียงสําหรับการติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาที่มีความลาดเอียง      

15°40 องศา ด้วยวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม (JSEA) พบว่าผลกระทบที่เกิดขึน้มีระดบัความ

เป็นอนัตรายสงูเกิดจากการตกจากที่สงู เม่ือปรับปรุงให้ปลอดภยัตามแนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้ รวมไปถึงการพฒันา

ความรู้ด้านความปลอดภยั ได้แก่ การอบรมความปลอดภัยเบือ้งต้น ความปลอดภยัในการทํางานบนที่สงู และการสอน

งาน (OJT) กับผู้ปฏิบติังานติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์บนหลงัคา จํานวน 150 คน ประเมินประสิทธิผลของการอบรมด้วยการ

สมัภาษณ์และทดสอบปฏิบติั ใช้โปรแกรมทางสถิติมาวิเคราะห์ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความรู้หลงั

อบรมสงูกว่าก่อนอบรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 จากการศึกษาพบว่าสถิติการเกิดอบุติัเหตกุ่อนปรับปรุงมี

จํานวน 12 ครัง้ (92.30%) และหลงัปรับปรุงมีอบุติัเหตเุกิดขึน้จํานวน 1 ครัง้ (7.70%)    

คาํสาํคัญ: การประเมินความเส่ียง, ระบบพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา, การทํางานบนที่สงู 

 

Abstract 

 This study presents Risk Assessment for installing solar rooftop systems with a slope of 15–40 

degrees by Job Safety and Environment Analysis (JSEA) method. It was found that the impact occurred with a 

high level of hazard caused by falling from a height. When safeguarded as possible solutions. Including the 

development of safety knowledge including basic safety training, safe working at height training and on-the-

job training (OJT) with worker installing solar rooftop 150 people. Evaluate the effectiveness of the training 

through interviews and practice tests. Using IBM SPSS program to analyze the percentage and standard 

deviation. It was found that the knowledge after training was higher than before training. Statistically 

significant at the 0.05 level. Result the statistics of accidents before improvement were 12 times (92.30%) and 

after the improvement, there was 1 accident (7.70%). 

Keywords: Risk assessment, Solar rooftop systems, Working at height 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาเก่ียวกบัการจําลองการอพยพผู้ โดยสารและการบริหารจดัการเหตฉุกุเฉินภายในอโุมงค์รถไฟฟ้าใต้

ดิน ด้วยโปรแกรม PyroSim และ Pathfinder โดยกําหนดพืน้ผิว (Surface) ให้มีอตัราการปล่อยความร้อนต่อพืน้ที่ 1,000 

kW/m2 และจําลองปฏิกิริยา (Reaction) เป็นปฏิกิริยา Propylene และกําหนดการอพยพเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ อพยพจาก

รถไฟฟ้าไปยังราง และอพยพจากรถไฟฟ้าไปยังอาคารปล่องระบายอากาศ โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาเป็น 5 กรณี ได้แก่ 1,135  991  703  799 และ 577 คน พบว่าผู้ โดยสารทุกคนสามารถอพยพออกจากขบวน

รถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภยัจากก๊าซพิษ (Fractional Effective Dose; FED) ที่วดัค่าได้ไม่เกิน 0.3 ในวินาทีที่ 1,806  1,497  

982  1,140 และ 836 โดยยงัสามารถมองเห็นเส้นทางในการอพยพได้ แต่ผู้ โดยสารบางส่วนอาจไม่ปลอดภยัเน่ืองจากการ

สมัผสัอณุหภมิูสงูถึง 100 องศาเซลเซียส 

คาํสาํคัญ: การขนสง่, การอพยพ, ฉกุเฉิน, อโุมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 

 

Abstract 

 This study presents Occupants Evacuation Simulation and Emergency response management in 

subway tunnels using PyroSim and Pathfinder programs. Propylene reaction has been used in this simulation 

and designed Heat Release Rate Per Area (HRRPUA) of the surface to 1,000 kW/m2. Two situations are being 

identified for the evacuation; one is to evacuate occupants from Train to Track, and the second is to evacuate 

occupants from Train to Intervention shaft building. We separated sample groups into 5 cases: 1,135, 991,  703,  

799 and 577 people. The study found that all occupants could evacuate from a train safely when the FED 

(Fractional Effective Dose) level is not more than 0.3 in 1,806,  1,497, 982,  1,140, and 836 seconds, respectively. 

During the evacuation, occupants could see routes, but some occupants might not be safe due to contact with 

high temperatures, nearly 100°C. 

Keywords: Emergency, Evacuation, Subway tunnel, Transportation 
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บทคัดย่อ 

 เน่ืองจากประชากรและเศรษฐกิจเติบโตขึน้ปัญหาทางด้านมลพิษจึงเพิ่มขึน้จนเป็นปัญหาที่น่ากังวลของทัว่โลก 

มลพิษทางอากาศที่สําคญัคือก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจวดัมลพิษทาง

อากาศด้วยคาร์บอนฟุตพริน้ท์จึงถกูพฒันาในการตรวจสอบกิจกรรมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การหาแนวทางลดการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตวับ่งชี ้อย่างไรก็ตามงานวิจยัส่วนใหญ่

จะคํานึงถึงแต่กระบวนการผลิตและกระบวนการบํารุงรักษา ในขณะที่อตุสาหกรรมก่อสร้างมีส่วนทําให้เกิดการใช้พลงังาน

ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ของโลกและเก่ียวข้องกบัก๊าซเรือนกระจกอนัดบัที่ 3 ของโลก งานวิจยันีจ้ะศึกษาการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการก่อสร้างอาคาร 10 ชัน้ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครภายใต้การควบคมุของกรมโยธาธิการและผงั

เมืองตามวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA) โดยค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ในการก่อสร้างอาคารมีค่า 3,245.183 t CO2e หรือ 

371.6 kg CO2e ตอ่ ตารางเมตร   

คาํสาํคัญ: คาร์บอนฟตุพริน้ท์, งานก่อสร้าง, อาคารสงู, กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

Abstract 

 According to effects of increasing population and economy growth, pollution has become a global 

concern. The main air pollution problem is greenhouse gas. Carbon dioxide is favorite indicator to quantify 

emission pollutant in products or organization. Previous research studies have focused on operational phase, 

while the construction industry accounts for about 40%  of the world's energy use and is associated with the 

world's 3rd largest greenhouse gas. This research paper evaluates the carbon emissions during construction 

for a case study of construction by Department of Public Works and Town & Country Planning in Bangkok, 

Thailand. Carbon footprint was applied to estimate the carbon emissions. The amount of carbon equivalent 

was calculated according to the Life Cycle Assessment (LCA) method. The carbon footprint value of the 

construction was 3,245.183 kg CO2e or 371.6 kg CO2e per square meter.  

Keywords: Carbon footprint, Construction, High building, DPT  
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บทคัดย่อ   

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการใช้เถ้าใยปาล์มนํา้มันซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตนํา้มันปาล์ม ซึ่งใน

ปัจจุบนัมีปริมาณมากขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม งานวิจัยนีจ้ึงได้ศึกษาปริมาณและอตัราส่วนการใช้เถ้าใยปาล์ม

นํา้มันต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินซีเมนต์สําหรับวัสดุงานทาง ซึ่งนํามาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานงานพืน้ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท  ด้วยการแทนที่ปนูซีเมนต์ที่ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 โดยทํา

การทดสอบคณุสมบติัเบือ้งต้นของดินเพื่อจําแนกลกัษณะของดิน การทดสอบความหนาแน่นแบบสงูกว่ามาตรฐาน และ

ทําการบ่มที่ระยะเวลา 1 วนั และ 7 วนั ก่อนนําไปทดสอบหาค่ากําลงัอดัแกนเดียว ผลการศึกษาพบว่าเถ้าใยปาล์มนํา้มนั

สามารถใช้เป็นวสัดใุนการผสมดินซีเมนต์ได้ในอตัราสว่นที่เหมาะสม และผ่านมาตรฐานงานพืน้ทางดินซีเมนต์ของกรมทาง

หลวงชนบท  

คาํสาํคัญ: กําลงัอดัแกนเดียว, ดินซีเมนต์, เถ้าใยปาล์มนํา้มนั 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the potential use of Palm oil fiber ash, which are waste 

material form palm oil production process that increasingly cause environment problem. The palm oil fiber ash 

was used in the improvement of soil cement in highway construction works according to Department of Rural 

Roads Standards. The Portland cement was substituted by Palm oil fiber ash at 50 percent and 100 percent. 

The study of the soil properties comprises of Soil Classification test, Modified Compaction test and 

Unconfined Compression test. The sample was cured for 1 day and 7 days before each test. The 

experimental results show that Palm oil fiber ash can be used as a material for soil-cement mixing at an 

appropriate ratio that meets the standards of soil- cement base of the Department of Rural Roads Standards. 

Keywords: Palm oil fiber ash, Soil-cement, Unconfined compression test 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของเหล็กเดือยร่วมกบัคอนกรีตที่กรอกในรูกลวงของ

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงแบบแรงเหวี่ยง (PHCP) โดยการใช้เสาเข็ม PHCP ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายนอก 40 

เซนติเมตร และใช้เหล็กเดือย 4-DB12 SD40 ที่ระยะฝัง 50 100 และ 150 เซนติเมตร คอนกรีตที่ใช้กรอกมีกําลงัอดัเฉล่ียที่

อาย ุ28 วนั เท่ากบั 255 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลการทดสอบพบวา่ทกุตวัอย่างที่ทดสอบเกิดการวิบติัเน่ืองจากแรง

ดงึในเหล็กเดือย การเสริมเหล็กเดือยให้มีระยะฝังตามที่คํานวณได้จากสมการคํานวณระยะฝังสําหรับเหล็กข้ออ้อยรับแรง

ดงึตามมาตรฐาน ACI 318-08 รวมถึงการใช้ระยะฝังมากกว่า 2.5 เท่าของเส้นผ่านศนูย์กลางเสาเข็ม จะทําให้การวิบติัเกิด

จากกําลงัดงึประลยัของเหลก็เดือย โดยไม่เกิดการเล่ือนไถลของผิวสมัผสัระหวา่งคอนกรีตที่กรอกและคอนกรีตเสาเข็ม 

คาํสาํคัญ: ระยะฝัง, เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงแบบแรงเหวี่ยง, เหลก็เดือย, หน่วยแรงยดึเหน่ียว 

 

Abstract 

 The research aims to study the tensile behavior of dowel together with infilled concrete in the hollow 

holes of pretensioned spun high-strength concrete pile (PHCP). The PHCP piles with outer diameter 40 cm 

and 4-DB12 SD40 at embedded length of 50, 100 and 150 cm were used. The infilled concrete used to have 

an average compressive strength of 28 days, equal to 255 kg/sq.cm. Test results showed that all of the tested 

samples were fail, due to the tensile force in the dowel bar. The development length of dowel bar can be 

calculated from the tension development length formulas according to ACI 3318-08. This included the use of 

embedded length more than 2.5 times of the outside diameter of the piles. As a result, the causes fail caused 

by the tensile in the dowel bar without bond slip of the contact surface between the infilled concrete and the 

pile concrete. 

Keywords: Bound stress, Dowel bar, Development length, Pretensioned spun high-strength concrete pile 
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บทคัดย่อ  

จดุมุ่งหมายของงานวิจยันีคื้อศึกษาการรับแรงแบบกระทําซํา้ของดินเหนียวเคโอลิน (Kaolin Clay) โดยจําลอง

สถานการณ์การรับแรงในสนามด้วยการทดสอบอดัตวัคายนํา้แรงอดัสามแกนในห้องปฏิบติัการ ภายใต้เง่ือนไขการอดัตวั

ปกติและรับแรงเฉือนในสภาพไม่ระบายนํา้ของดินเหนียว (Consolidated-undrained triaxial test on normally 

consolidated Kaolin clay) ที่ความถ่ี 0.05 Hz จํานวน 10,000 รอบ ในระดับความเค้นจากแรงแบบกระทําซํา้ (Cyclic 

stress ratio, CSR) ที่แตกต่างกนั 5 ระดบั ซึ่งผลการทดสอบพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวเคโอลินที่รับแรงแบบ

กระทําซํา้นัน้จะวิเคราะห์ในรูปของความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดถาวรสะสม (Accumulative plastic strain) ที่เพิ่มขึน้

ตามจํานวนรอบแรงกระทํา (Number of cycles) ตลอดระยะเวลาการทดสอบ อีกทัง้ยงักล่าวถึงการจําแนกพฤติกรรมการ

เปล่ียนรูปของตวัอย่างดินที่ทําการทดสอบในแตล่ะระดบัความเค้นด้วยด้วยทฤษฎี Shakedown   

คาํสาํคัญ: เคร่ืองมือทดสอบแรงอดัสามแกน, ความเครียดถาวรสะสม, แรงแบบกระทําซํา้ 

 

Abstract  

Consolidated-undrained cyclic triaxial tests were performed on normally consolidated Kaolin clay 

specimens to investigate the deformation behavior of Kaolin subjected to repeated loading at a cyclic 

frequency of 0.05 Hz and undergo a number of load cycles of 10,000. Cyclic stress ratios (CSR) of 0.30, 0.45 

, 0.60, 0.75, and 0.90 were employed. The obtained results indicate that the accumulated plastic strains are 

brightly dependent of CSR. When CSR value is 0.90, the plastic strains increase insignificantly and the 

specimens present ratcheting behavior or failure. For CSR values are equal to or less than 0.60, plastic strains 

increase only marginally. The specimens stabilize and elastic shakedown behavior is present. 

Keywords: Accumulative plastic strain, Cyclic loading, Triaxial test  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้จุดประสงค์เพื่อทําการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการดําเนินการขออนุญาต

วางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้าของพืน้ที่ ในเขตพืน้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของการประปานครหลวง ด้วยการส่ง

แบบสอบถามไปยงัผู้บริหารหน่วยงาน ผู้อํานวยการ วิศวกร นายช่างโครงการ และช่าง ของหน่วยงานเจ้าของพืน้ที่ ได้แก่ 

สํานกัการโยธา สํานกัการระบายนํา้ สํานกังานเขต กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท เอกชน

จํานวน 200 ตวัอย่าง นําไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติพิจารณาพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และนําผลการวิเคราะห์มาจดัระดบัความสําคญั การวิจยัพบว่า ปัจจยั

ด้านบุคคลและนโยบาย มีค่าองค์ประกอบนํา้หนัก (Factor Loading) สูงที่สุดเท่ากับ 0.98 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร 

รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสถานที่ ค่าองค์ประกอบนํา้หนัก (Factor Loading) เท่ากับ 0.91 ประกอบด้วย 4 ตัวแปรและ

ปัจจยัด้านการออกแบบ คา่องค์ประกอบนํา้หนกั (Factor Loading) ต่ําที่สดุ เท่ากบั 0.73 ประกอบด้วย 3 ตวัแปร  

คาํสาํคัญ: การขออนญุาต, ท่อประปา, องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

 

Abstract 

 The objective of this research was to identify factors affecting the success of permit consideration of 

water piping work from viewpoint of authorities in the Bangkok Province of Metropolitan Waterworks Authority 

(MWA) the sample of this research was 200 of project’s manager in the authorized area to analyze statistical 

data by using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The findings were as follows: CFA indicated that the three 

elements of the model. The factor loadings ranking were personnel and policy factors the highest factor 

loading is 0.98, consisting of 5 variables. Location factor where Factor Loading is 0.91, consists of 4 variables 

and design factors. The lowest factor loading factor is 0.73, consisting of 3 variables. 

Keywords: CFA, Permit Consideration, Water Piping  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้ึกษาการนําวสัดเุหลือทิง้จําพวกกระเบือ้งเซรามิคจากโรงงานอตุสาหกรรมหลงัคา จงัหวดัสระบุรี มา

ใช้เป็นวสัดชุัน้พืน้ทางโดยผสมแทนที่หินคลกุ ในอตัราส่วน ร้อยละ 0, ร้อยละ 10, ร้อยละ 20, ร้อยละ 30, ร้อยละ 40 และ

ร้อยละ 50 โดยนํา้หนกั เพื่อศกึษาคณุสมบติัทางวิศวกรรมของวสัดตุามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ผลการศกึษาพบว่า

กระเบือ้งเซรามิคที่มาผสมแทนที่หินคลกุมีผลต่อคุณสมบติัทางวิศวกรรม กระเบือ้งเซรามิคที่เพิ่มขึน้ส่งผลให้ ร้อยละการ

ผ่านตะแกรงเพิ่มขึน้ ร้อยละความสึกหรอของวสัดุมากขึน้ ค่า C.B.R. ลดลง ความหนาแน่นแห้งลดลง และความชืน้ที่

เหมาะสมเปล่ียนแปลงไม่มากนกั นอกจากนีพ้บว่า อตัราส่วนผสมร้อยละ10 มีคณุสมบติัผ่านเกณฑ์กําหนดวสัดชุัน้พืน้ทาง  

สามารถนําไปใช้ในงานก่อสร้างได้ และต้นทุนในงานก่อสร้างยงัถกูกว่าอตัราส่วนผสมที่มีแต่หินคลกุ สรุปได้ว่าวสัดุเหลือ

ทิง้กระเบือ้งเซรามิค สามารถนํามาใช้แทนที่หินคลกุในการก่อสร้างชัน้พืน้ทาง  โดยต้องใช้ในอตัราส่วนที่เหมาะสม จึงจะ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบวสัดงุานทาง การนํากระเบือ้งเซรามิคมาแทนที่หินคลกุนอกจากจะลดต้นทนุการก่อสร้างได้แล้วยงั

เป็นการลดมลพลพิษทางส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

คาํสาํคัญ: กระเบือ้งเซรามิค, คณุสมบติัของวสัดตุามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท, หินคลกุ 

 

Abstract 

This research studies the use of abundant ceramic tiles, which is waste from a roof manufacturing 

factory in Saraburi Province, to mix with crushed rocks for the final use as Base’s materials. The mixture 

portion are 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50%, by weight. The experiment tests the engineering properties 

under the Standard of Department of Rural Roads. The result appears that the portion of ceramic tiles effects 

the engineering properties. The more portion of ceramic tiles increases %passing and %LA. However, it 

decreases C.B.R. and dry density value while it only effects minor change in the optimum moisture content 

value. In addition, the mixture portion of 10% meets the standard and can be used in base construction. 

Moreover, the cost is lower than pure crushed rock. In conclusion, the abundant ceramic tiles can be used to 

replace crushed rocks as Base’s material provided that the portion of the ceramic tiles to mix shall meet the 

Standard. The use of ceramic tiles will not only save cost of construction but also save the environment. 

Keywords: Abundant ceramic tiles, Crush rocks, Properties of the ceramic tiles according to the Standard of 

Department of Rural Roads 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจดัไมโครพลาสติก รวมทัง้ขนาดและรูปร่างไมโครพลาสติก

จากโรงควบคมุคณุภาพนํา้กรุงเทพมหานคร โดยทําการเก็บตวัอย่างไมโครพลาสติกในนํา้เสีย นํา้ทิง้และตะกอนหมนุเวียนของ

ระบบบําบัดนํา้เสียขัน้ที่  2 แบบ two-stage activated sludge process จํานวน 4 ครัง้ (สิงหาคม 2563, ตุลาคม 2563, 

กุมภาพันธ์ 2564 และมีนาคม 2564) และวิเคราะห์จํานวนไมโครพลาสติกขนาด 75 – 300 µm และ 300 – 5,000 µm โดย

วิธีการแยกตามความหนาแน่น จากการศกึษาพบว่าโรงควบคมุคณุภาพนํา้สามารถกําจดัไมโครพลาสติกทัง้สองขนาด 76.4 ± 

5.9% โดยพบไมโครพลาสติกในตวัอย่างนํา้เสียและนํา้ทิง้มีค่า 22.3 ± 10.3 MP/L และ 6.7 ± 1.6 MP/L ตามลําดบั และพบไม

โครพลาสติกจากตัวอย่างตะกอนหมุนเวียนในปริมาณสูง (206.4 ± 135.1 MP/g) ส่วนใหญ่ไมโครพลาสติกมีรูปร่างแบบ

ชิน้ส่วนแตกหกั 82.1 ± 10.1% ของไมโครพลาสติกทัง้หมดในตวัอย่างนํา้ และ 69.5 ± 20.4% ของไมโครพลาสติกทัง้หมดใน

ตวัอย่างตะกอนหมนุเวียน และพบไมโครพลาสติกขนาด 300 – 5,000 µm มีค่า 52.8  ± 18.4% ของไมโครพลาสติกทัง้หมดใน

ตวัอย่างนํา้ และ 48.7 ± 16.1% ของไมโครพลาสติกทัง้หมดในตวัอย่างตะกอนหมนุเวียน  

คาํสาํคัญ: กรุงเทพมหานคร, ไมโครพลาสติก, โรงควบคมุคณุภาพนํา้ 

 

Abstract 

 This research aimed to study microplastic removal efficiency, as well as shape, and size microplastics 

found in a wastewater treatment plant, Bangkok. The microplastic samples in influent, effluent, and returned 

sludge of secondary wastewater treatment plant with two-stage activated sludge process were collected with 4 

periods of sampling (August 2020, October 2020, February 2021, and March 2021) and the number of 

microplastic samples with sizes of 75 – 300 µm and 300 – 5,000 µm were analyzed by density separation. The 

study showed that the microplastic removal efficiency of this secondary wastewater treatment plant ขนาด 76.4 ± 

5.9%. The number of microplastics in influent and effluent samples was 22.3 ± 10.3 MP/L and 6.7 ± 1.6 MP/L, 

respectively, and the highest number of microplastics was found in retuned sludge samples (206.4 ± 135.1 

MP/g). Most of the microplastic samples found in this study were fragment microplastics that were 82.1 ± 10.1% 

of total microplastics in water samples and 69.5 ± 20.4% of total microplastics in return sludge samples. 

Microplastics with a size of 300-5,000 µm were 52.8  ± 18.4% of total microplastics in water samples and 48.7 ± 

16.1% of total microplastics in returned sludge samples. 

Keywords: Bangkok, Microplastics, Wastewater treatment plant 
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 งานวิจัยนีไ้ด้ทําการศึกษาปริมาณ รูปร่าง และขนาดไมโครพลาสติกของระบบบําบัดนํา้เสียชุมชนแห่งหนึ่งของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกระบวนการบําบดันํา้เสียแบบใช้อากาศระบบตะกอนเร่ง Activated sludge with nutrient removal 

โดยทําการเก็บตวัอย่าง 4 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ผลการศึกษาพบว่า สามารถตรวจพบไมโครพลาสติกในทุกจดุเก็บ

ตวัอย่างทัง้ ไมโครพลาสติกขนาด 75 – 300 µm และ 300 – 5000 µm โดยปริมาณไมโครพลาสติกพบมากที่สุดในตะกอน

จลิุนทรีย์ รองลงมาในนํา้เสียก่อนเข้าระบบบําบดัและนํา้เสียหลงัผ่านกระบวนการบําบดั ตามลําดบั ปริมาณไมโครพลาสติก

ที่พบในตะกอนจุลินทรีย์ 15.7 – 85.4 ชิน้ต่อกรัม ในตัวอย่างนํา้เสีย 10.0 – 30.5 ชิน้ต่อลิตร และนํา้ทิง้ 2.2 – 13.8 ชิน้ต่อ

ลิตร นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์พบว่า ไมโครพลาสติกที่พบในนํา้เสีย นํา้ทิง้และตะกอนจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีรูปร่าง ไม่

แน่นอน (Fragment) คิดเป็นร้อยละ 85, 73 และ 91 ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ: นํา้เสีย, ไมโครพลาสติก, โรงควบคมุคณุภาพนํา้ 

 

Abstract 

 This research aimed to study quantity, shape and size of microplastics in an activated sludge with 

nutrient removal wastewater treatment system in Bangkok. Samples were collected 4 times over a period of 7 

months. The results showed that microplastics can be detected at every sampling point. Size of microplastics 

found ranged between 75 – 300 µm and 300 – 5000 µm. The highest amount of microplastics was found in 

sludge (15.7min – 85.4maxMP/g), followed by those in wastewater influent, and treated effluent, which ranged 

between 10.0min – 30.5maxMP/L, 2.2min – 13.8maxMP/L in both water lines. Moreover, it was found that the 

majority of microplastics were fragments 85% in wastewater, 73% in effluent and 91% in sludge. 

Keywords: Microplastics, Wastewater, Wastewater treatment plant 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีไ้ด้ทําการศกึษาปริมาณขยะทะเลตกค้างและขยะทะเลที่เข้ามาใหม่ โดยพืน้ที่ที่ทําการศกึษาคือ เกาะสี

ชัง ซึ่งแบ่งเป็น 3 พืน้ที่ศึกษา คือ หาดหินหมวดศิลา (ทิศเหนือฝ่ังตะวนัออกของเกาะ) แหลมงู (ทิศใต้ฝ่ังตะวนัออกของ

เกาะ) และหาดถํา้พัง (ทิศตะวนัตกของเกาะ) ทําการเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ในช่วงเวลา 1 ปี คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วง

ปลายฝนต้นหนาว เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริมาณและประเภทของขยะทะเล ผลการศึกษาพบว่าในช่วงฤดูฝนพบ

ขยะทะเลทัง้หมด 3986 ชิน้ นํา้หนกั 109.77 กิโลกรัม คิดเป็นความหนาแน่นเฉล่ียต่อพืน้ที่เท่ากบั 66.72 ± 49.75 ชิน้/100 

ตารางเมตร ในช่วงฤดูหนาวพบขยะทะเลทัง้หมด 508 ชิน้  นํา้หนัก 8.12 กิโลกรัม ในช่วงฤดูฝนขยะทะเลพบปริมาณ

มากกวา่ในช่วงฤดหูนาวประมาณ 6.8 เท่า  

คาํสาํคัญ: เกาะสีชงั, ขยะทะเล, ฤดฝูน 

 

Abstract 

This research studied the amount of residual marine debris and new marine debris, Koh Sichang. In 

the area of Koh Sichang, it was divided into 3 study areas. 2 study areas are at the east side of Koh Sichang; 

namely Hin Muat Sila beach and Laem Ngu, which are in the nortern part and southern part of the island, 

respectively. The other one study area is Tham Phang beach, which is on the west side of Koh Sichang. In 

each study area samples were collected 3 times over a period of 1 year: rainy season, winter, and late rainy 

season. The difference in quantity and types of marine debris were examined. The results showed that in the 

rainy season the total amount of marine debris from all study areas were 3,986 pieces (109.77 kilograms), 

which representing an average density per area of 66.72 ± 49.75 pieces/100 square meters. During the winter 

and late rainy period, a total of 508 pieces of marine debris from all study areas were found, which weighed 

about 8.12 kg. The amount of waste in the rainy season was approximately 6.8 times more than in winter or in 

late rainy period. 

Keywords: Marine debris, Rainy season, Sichang Island 
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บทคัดย่อ 

 บ่อแอน็อกซิกมีบทบาทในการกําจัดไนโตรเจนของระบบบําบัดนํา้เสีย การกวนผสมในบ่อนีเ้พื่อป้องกัน การ

ตกตะกอน โดยไม่มีการเติมก๊าซออกซิเจนลงในนํา้เสีย ซึง่จะทําให้ประสิทธิภาพการกําจดัไนโตรเจนลดลง งานวิจยันีศ้กึษา

การจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเพื่อศึกษาข้อมลู บ่อแอน็อกซิก กว้าง 5.0 ม. ยาว 11 ม. สงู 5.0 ม. ระดบันํา้สงู 

4.5 ม. โดยใช้โมเดลเคร่ืองกวนผสมแบบจุ่มใต้นํา้ จํานวน 1 ตวั ความเร็วรอบ 400 รอบ/นาที เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 

0.30 ม. ตําแหน่งการติดตัง้ สงู 2.5 ม. จากระดบัพืน้ และอยู่ก่ึงกลางความกว้างของบ่อ ติดตัง้ใบพดัในแนว 90 องศา ห่าง

จากผนงับ่อ 0.5 ม. ผลที่ได้พบว่า ความเร็วต่ําสดุและ สงูสดุ คือ 0.001 และ 8.951 ม./วินาที ค่าความเร็วที่เหมาะสมที่จะ

ทําให้เกิดบริเวณแอน็อกซิก น้อยกวา่ 0.3 ม./วินาที พบวา่รอบแนวรัศมีของใบพดัทัง้แกน X และ Y มีความเร็ว มากกวา่ 0.3 

ม./วินาที ทําให้บริเวณนีเ้กิดกระบวนการแอน็อกซิกได้ยากเน่ืองจากความเร็วสูงทําให้เกิดการเติมออกซิเจนลงสู่นํา้เสีย 

ทัง้นีบ้ริเวณที่มีความเร็วต่ําสดุอาจเป็นบริเวณที่เกิดตะกอนสะสมได้  

คาํสาํคัญ: การกวนผสม, การจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ, บอ่แอน็อกซิก 

 

Abstract 

Anoxic tank play a role in the nitrogen removal of wastewater treatment system Mixing purpose of this 

tank to prevent sedimentation without adding oxygen that causes of reduction efficiency of nitrogen removal. 

This research aims to generate and study of CFD Simulation of mixing in anoxic tank dimensions 5.0 m 

(width),11 m (length), 5.0 m (height) and 4.5 m water level of swine slaughterhouse wastewater treatment 

plant. Boundary conditions of submersible mixer are speed 400 rpm, propeller diameter 0.30 m. Installation 

location at 2.5 m of tank height, 2.5 m of tank width, propeller agitating at 90-degree angle, 0.5 m from tank 

wall. The simulation results minimum and maximum velocity are 0.001 and 8.951 m/s. Due to velocity of an 

anoxic zone should be less than 0.3 m/s. So, the velocity greater than 0.3 m/s anoxic process do not occurs 

caused by oxygen dissolved in wastewater while minimum velocity is should be sludge accumulation.  

Keywords:  Anoxic Tank, CFD Simulation, Mixing 
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บทคัดย่อ 

 ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถกูนํามาใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ถุงหูหิว้ และบรรจุภณัฑ์ต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์พลาสติก

ส่วนหนึ่งได้กลายเป็นขยะพลาสติกตกค้างในส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถเส่ือมสภาพและแตกเป็นไมโครพลาสติก และอาจ

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของมนษุย์และสตัว์ได้ งานวิจยันีไ้ด้ทําการศึกษาผลของรังสี UV ต่อการเส่ือมสภาพของพลาสติก

ชนิด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในสภาวะแห้งเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยสังเกตการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SEM และ FTIR-ATR ตามลําดบั ผลจากการศึกษา

พบว่า แสงเป็นปัจจยัสําคญัที่ทําให้พลาสติกชนิด LLDPE เกิดการเส่ือมสภาพ โดยส่งผลให้ลกัษณะทางกายภาพและทาง

เคมีเกิดการเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ความเงาของพืน้ผิวพลาสติกลดลงเร่ือย ๆ จนมีลักษณะคล้ายกับการเปล่ียนสี 

(Discoloration) จากใสไม่มีสีเปล่ียนเป็นสีขาวขุ่น อีกทัง้พบรอยแตกขนาดเล็กเกิดขึน้ นอกจากนีมี้การปรากฏหมู่ฟังก์ชนั

ของ O-H stretching, C=O stretching และ C-O stretching ซึง่แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยา photo-oxidation 

คาํสาํคัญ: การเส่ือมสภาพ, ปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชนั, พอลิเอทิลีน, ไมโครพลาสติก 

 

Abstract 

Plastic products are widely used, e.g., plastic bags and other plastic packaging. Plastic garbage 

remains in the environment can be degraded, break to small pieces, and become finally microplastics. This 

could be a potential risk to human and animal health. In this study, the degradation of LLDPE (Linear Low-

Density Polyethylene) plastic bag samples exposed to UV radiation in dry environment were observed for a 

period of 6 months. Changes in physical property and chemical structure were also examined using SEM and 

FTIR-ATR analysis, respectively. The experimental results showed that UV irradiation was responsible for the 

degradation, thus affected changes in physical and chemical properties of plastic samples. Sample surface 

turned from clear and glossy into murky and matt, discoloration can be observed. Small cracks can be seen 

on SEM images. Additionally, FTIR spectra showed a formation of new functional groups, which was a sign of 

photo-oxidation degradation, these were namely O-H stretching, C=O stretching, and C-O stretching.  

Keywords: Degradation, Microplastics, Photo-oxidation, Polyethylene 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีท้ําการศึกษาการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นก๊าซชีวภาพของเคร่ืองแปรรูปและใช้ประโยชน์จาก 

ขยะอินทรีย์ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเคร่ืองแปรรูปฯ

ดังกล่าว ทําหน้าที่แปรรูปขยะเศษอาหารที่เก็บรวบรวมมาจากชุมชน ย่อยด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ 

เพื่อเปล่ียนเป็นก๊าซชีวภาพ โดยการศึกษานีท้ําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเกิดก๊าซชีวภาพระหว่างกระบวนการ 

แปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ด้วยเคร่ืองแปรรูปฯ กับประสิทธิภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากการทดลองในห้องปฏิบติัการด้วยวิธี

ศกึษาศกัยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน โดยใช้หวัเชือ้จลิุนทรีย์และเศษอาหารที่เก็บรวบรวมจากชมุชน และทําการวดัปริมาตร

ก๊าซที่เกิดขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพการเกิดก๊าซสูงสุดของเศษอาหารมีค่าเท่ากับ 104.2 L/kg VS ในขณะที่

ปริมาณก๊าซที่เกิดขึน้จากการเดินระบบเคร่ืองแปรรูปฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 28.03 L/kg VS ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพของ 

การเกิดก๊าซเท่ากบัร้อยละ 26.9 ของศกัยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพของขยะเศษอาหารสงูสดุ 

คาํสาํคัญ: การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน, ก๊าซชีวภาพ, ศกัยภาพการผลิตก๊าซมีเทน, เศษอาหาร 

 

Abstract 

This research evaluated biogas production from food waste using organic waste processing 

machine, Bang Muang service center, Nonthaburi. The processing machine received collected food waste 

from communities and converted it under anaerobic condition to biogas. This study compares the efficiency 

biogas production observed during the operation of processing machine and biochemical methane potential 

(BMP) of food waste determined in laboratory experiment. The BMP experiment was performed using seeded 

sludge and food waste collected from communities and biogas volume was measured. The experimental 

results reveal that biogas production potential of food waste was 104.2 L/kg VS while the biogas production 

from processing machine operation was 28.03 L/kg VS on average. Therefore, the efficiency of biogas 

production of the processing machine is determined as 26.9% of its maximum potential.  

Keywords: Anaerobic digestion, Biochemical Methane Potential, Biogas, Food waste 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีไ้ด้ทําการพฒันาโปรแกรมคํานวณขนาดบรรจุผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมอาหาร

ด้วยโปรแกรมแอพชีท การพฒันาโปรแกรมเร่ิมต้นจากการสร้างฐานข้อมลูตู้คอนเทนเนอร์ในไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ใส่ข้อมลู

ดังกล่าวลงในโปรแกรมแอพชีทแล้วสร้างหน้าโปรแกรมสําหรับผู้ ใช้งาน โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ได้ทดสอบก่อนนําไปให้

บคุลากรที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ประมาณการต้นทนุ ประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรม หลงัจาก

นัน้กลุ่มตวัอย่างทดสอบโปรแกรมที่พฒันาขึน้กับกรณีศึกษา โดยประเมินเวลาที่กลุ่มตวัอย่างใช้ประมาณการต้นทุนด้วย

วิธีการดัง้เดิมและโปรแกรมที่พฒันาขึน้ พบว่าโปรแกรมช่วยลดเวลาในการประมาณการต้นทุนเฉล่ีย 63.70 นาที คิดเป็น

ร้อยละ 70 และสามารถช่วยลดต้นทนุจากการเลือกประเภทตู้คอนเทนเนอร์เฉล่ีย 962.50 USD  

คาํสาํคัญ: การพฒันาโปรแกรม, การสง่ออกเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมอาหาร, โปรแกรมคํานวณต้นทนุ, โปรแกรมแอพชีท 

 

Abstract 

 This research utilized AppSheet to develop a program to select container types and estimate 

machine-export. The program development began with creating a container database using Microsoft Excel, 

followed by inputting the data into the AppSheet, and created the final program. The program was tested by 

participants with and without any experiences to assess their satisfaction levels. Then, the participants 

investigated a case study to find periods of the cost estimation using the old tradition method and using the 

developed program. The results showed that the program helped the participants to save time in calculating 

the export cost by 63.70 minutes on average or 70 percent. The periods were calculated to be expenses 

according to the container selections of the participant and the expensed could be reduced by USD 962.50 

on average.  

Keywords: AppSheet program, Cost calculation program, Machine-Export cost in food-industry, Program 

development 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนีจ้ัดทําขึน้เพื่อศึกษาและปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องพ่นทราย เพื่อลดปริมาณความ

เข้มข้นฝุ่ น Silicon carbide ขนาดไม่เกิน 10, 125 ไมครอน ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด โดยการศึกษาในครัง้นี ้

ผู้ วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม SOLIDWORKS ในการสร้างแบบจําลองการระบายอากาศ โดยได้สร้างแบบจําลองย้าย

ตําแหน่งพดัลมดดูอากาศไปยงับริเวณอื่นภายในห้องและเพิ่มช่องเติมอากาศเข้าห้องเน่ืองจากปัจจบุนัไม่มีช่องอากาศเข้า

ผลการวิเคราะห์พบวา่ พดัลมดดูอากาศสามารถดดูมีประสิทธิภาพการดดูเพิ่มขึน้จากเดิม 33–43% สง่ผลให้ปริมาณความ

เข้มข้นของฝุ่ น Silicon Carbide ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องพ่นทรายลดน้อยตามไปด้วย จากนัน้ได้ทําการเก็บตวัอย่างฝุ่ นเพื่อ

ทําการวิเคราะห์โดยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นมีค่าดังนี ้ฝุ่ นทั่วไปขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน Total Dust มีค่าเท่ากับ       

6 mg/m3 และค่าการสัมผัสฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน Respirable Dust  มีค่าเท่ากับ 2.6 mg/m3 ผ่านค่ามาตรฐาน       

ที่กําหนด 

คาํสาํคัญ: ฝุ่ น, Silicon Carbide, ระบบระบายอากาศ, ห้องพ่นทราย 

 

Abstract 

 The objective of this study was to evaluate and improve the efficacy of the ventilation system in a 

sandblasting room to ensure that the concentration level of 10 micrometers or less and 125 micrometers or 

less of Silicon Carbide particles in compliance with the standard. We used the SOLIDWORKS software 

program to evaluate the efficacy operation of the existing ventilation system, NISOH method 0500 and 0600 to 

analyze the concentration level of general dust and respirable dust. In the simulation model, we moved the 

exhaust ventilator to the defined point and added one air inlet into the sandblasting room (the existing room 

has no air inlet). The efficacy of the exhaust ventilator increased 33 – 43% resulted in a decrease in the 

concentration level of Silicon Carbide particles in a sandblasting room. The result of general dust analysis was 

6 mg/m3 and respirable dust analysis was 2.6 mg/m3 which compliance with the standard. 

Keywords: Sandblasting room, Silicon Carbide dust, Ventilation system 
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กระบวนการขึน้รูป 

Design of experiment to study the factors affecting glass container thinness in forming process 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระนีเ้ป็นการศึกษาปัญหาด้านคุณภาพของบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วพบว่าผลิตภัณฑ์

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ขนาด 250 มิลลิลิตร มีข้อบกพร่องประเภทความหนาบางสูงที่สุดถึง 0.45% ของจํานวนขวดทัง้หมดที่

ผลิตได้จงึทําการออกแบบการทดลองแบบ Box Behnken Design เพื่อศกึษาปัจจยัที่คาดวา่จะมีผลต่อการเกิดข้อบกพร่อง

และกําหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัย ซึ่งปัจจัยประกอบไปด้วย อุณหภูมิแบลงค์โมลด์ ความเร็วก้อนแก้ว 

อุณหภูมิก้อนแก้ว จากนัน้ใช้วิธี Response Surface Methodology ในการวิคราะห์ผลการทดลอง พบว่าระดับปัจจัยที่

เหมาะสมคือ อณุหภูมิแบลงค์โมลด์ที่ 1ºC ความเร็วก้อนแก้วที่ 7.33 m/s และอณุหภูมิก้อนแก้วที่ 1,190ºC จากการผลิต

จริงเพื่อยืนยันผลการทดลอง พบว่าสามารถลดข้อบกพร่องประเภทความหนาบางเหลือเพียง 0.21% ของจํานวนขวด

ทัง้หมดที่ผลิตได้ 

คาํสาํคัญ: การออกแบบการทดลอง, ความหนาบาง, บรรจภุณัฑ์แก้ว 

 

Abstract 

 This Independent Study aims to examine the problem of glass product quality. the study result found 

that the thickness of glass bottles represents the highest defect of 250 ml. The percentage of bottles 

produced with defects accounts for 0.45% of total produced bottles. Therefore, Box Behnken Design was 

utilized to investigate the predicted factors affecting the thickness occurrence and determine the optimal 

value. The temperature of a blank mold, the speed of gobs, and the temperature of gobs. Another process of 

this study was Response Surface Methodology to analyze the study results. The results reveal that the 

appropriate level of these factors is 1º C of the blank mold temperature, 7.33 m/s of the gob speed, and 

1,190ºC of the gob temperature the actual production was processed, and it showed that the thickness of the 

glass bottle reduced to 0.21% of the total produced bottles. 

Keywords: Design of experiments, Glass container, Thinness 
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ผลของสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่มีต่อสมบัติเชิงกลและนํา้หนัก

โมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคตคิแอซิดและพอลิบวิทลีินอะดเิพทโคเทอเรพทาเลต 

Effect of dicumyl peroxide and chain extender on mechanical properties and molecular weight 

of Polylactic acid/Polybutylene adipate terephthalate blends 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้ึกษาผลของการเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่มีต่อสมบติัเชิงกลและ

นํา้หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตในอัตราส่วน 

100/0, 80/20 และ 60/40 โดยนํา้หนัก จากการศึกษาพบว่า เม่ือปริมาณพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตเพิ่มขึน้ 

สมบติัเชิงกลด้านมอดลุสัแรงดงึและความต้านทานแรงดงึของพอลิเมอร์ผสมมีแนวโน้มลดลง แตค่า่การยืดตวั ความเหนียว

ดึง และการรับแรงกระแทกมีค่าเพิ่มขึน้ การเติมสารไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ส่งผลทําให้พอลิเมอร์ผสมมีนํา้หนักโมเลกุล

เพิ่มขึน้ แต่สมบัติเชิงกลทัง้การรับแรงดึงและการรับแรงกระแทกมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การเติมสารยืดต่อสายโซ่

โมเลกลุส่งผลทําให้พอลิเมอร์ผสมมีนํา้หนกัโมเลกลุเพิ่มขึน้ แต่สมบติัเชิงกลด้านมอดลุสัแรงดงึและความต้านทานแรงดงึมี

แนวโน้มลดลง ในขณะที่คา่การยืดตวั ความเหนียวดงึ และการรับแรงกระแทกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  

คาํสาํคัญ: ไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์, พอลิเมอร์ผสม, พอลิแลคติคแอซิด, สารยืดตอ่สายโซโ่มเลกลุ  

 

Abstract  

 This study aimed to investigate the effects of dicumyl peroxide ( DCP)  and chain extender on 

mechanical properties and molecular weight of PLA/PBAT blends. The PLA/PBAT blends ratio were varied at 

100/0, 80/20 and 60/40 by weight percent. The results showed that the addition of PBAT in PLA was found to 

decrease the tensile modulus and tensile strength of PLA/PBAT blends, but increase the elongation at break, 

tensile toughness and impact property of PLA/PBAT blends. The addition of DCP on PLA/PBAT blends was 

found to increase the molecular weight of PLA/PBAT blends, but decrease the tensile and impact properties. 

The addition of chain extender on PLA/PBAT blends was found to increase the molecular weight, elongation 

at break, tensile toughness and impact property of PLA/PBAT blends, but decrease the tensile modulus and 

tensile strength of PLA/PBAT blends. 

Keywords: Chain extender, Dicumyl peroxide, Polylactic acid, Polymer blends 
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Anti-inflammatory and anti-diabetic properties of the chemical composition in papaya seed 
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Abstract 

Papaya (Carica papaya L. )  is a fruit that is popular in Thailand.  Previous studies reported that all 

parts of papaya including fruit, leaf, root, stem and seeds demonstrate various medicinal properties. Since 

papaya seeds are the remainder from consumption, agriculture and industry and the study about bioactive 

compounds in papaya seeds was limited. In this research, the study was carried out to identify the chemical 

components found in Holland papaya seeds and investigated the anti-α-glucosidase activity and anti-

inflammatory property by using Holland papaya seed extracts. The analysis of chemical components found in 

seed extracts was performed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).  Our results show that 

there were a plenty of bioactive compounds in papaya seed extracts. Moreover, the oil exhibited the good 

inhibitory effect towards the α-glucosidase activity. Furthermore, it can decrease the level of nitric oxide in 

mouse macrophage cell line without causing cell toxicity. The knowledge obtained from this research may be 

used as a basic information for adding value to agricultural and industrial waste in the future. 

Keywords: Agricultural residues, Gas Chromatography-mass Spectrometry (GC-MS), Natural extract, Papaya, 

Seed extracts content 
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Abstract 

Phytophthora palmivora is a fungal-like pathogen of the family Oomycete, which causes leaf fall 

disease in the para rubber tree resulting in economic loss. To inhibit fungal diseases, biocontrol agents like 

cyclic lipopeptides (CLPs) from Bacillus spp. have been introduced to reduce the usage of synthetic 

fungicides. Hence, a dual culture assay was performed to select the antagonistic bacteria for extraction of the 

CLPs. Half-maximal effective concentration (EC50) and agar well diffusion assays were conducted to 

determine the efficacy of the CLPs extract from B. subtilis PTKU12 on the cell growth inhibition of P. 

palmivora. As a result, the highest antagonistic activity from B. subtilis PTKU12 could control the P. palmivora 

growth with the inhibition at 89.73%. The CLPs extract, fengycin, iturin A, and surfactin were reported for the 

EC50 values at 0.39 mg/mL, 1.41 mg/mL 0.35 mg/mL, and 2.67 mg/mL, respectively. Moreover, the agar well 

diffusion assay presented the greatest ability of iturin A on the fungal inhibition (71.95%) with a statistically 

significant difference at 24 hr after treatment (p < 0.05). The CLPs extract additionally showed the highest 

efficacy for inhibiting the growth of P. palmivora at 48 hr and 72 hr after treatment of 72.49% and 61.76%, 

respectively. Thus, this study provided an alternative option to manipulate the growth of P. palmivora using 

Bacillus CLPs as a biocontrol agent with antifungal properties for sustainable agriculture. 

Keywords: Bacillus subtilis, Biocontrol, Cyclic lipopeptides extract, Leaf fall disease, Phytophthora palmivora 
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Abstract 

Dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) plays a critical role in the development of type 2 diabetes. Gac seed 

proteins (GSPs) hydrolysate’s DPPIV inhibitory activities was evaluated using a combination of gastrointestinal 

proteases. This study identified the potential of gac seed proteins as a functional food for diabetes treatment 

based on bioactive peptides. DPPIV inhibitory activities was evaluated using a combination of gastrointestinal 

proteases. DPPIV inhibitory peptides from GSPs hydrolysate were isolated using two sequential bioassay-

guided fractions, namely hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and reversed-phase high-

performance liquid chromatography (RP-HPLC). Peptides in the fraction with the highest DPPIV inhibitory 

activity were identified by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) coupled with de 

novo sequencing. The result of DPPIV inhibitory assay showed that GSPs derived from HILIC-70% acetonitrile 

had the highest activity. This fraction was subsequently separated using RP-HPLC whereby fraction 6, fraction 

8 and fraction 13 showed high DPPIV inhibitory activities with 10 identified peptides. Their DPPIV inhibitory 

activities were further predicted by the BIOPEP database in which DSGL exhibited the highest activity. The 

molecular docking simulation suggested that DPPIV inhibitory activities of DSGL could be due to its 

interaction with key residues in the S2 (Glu205, Arg125) pocket and the catalytic residues in the S1 (Ser630, 

His740) pocket of DPPIV. Results indicated that GSPs hydrolysate showed potential for drug application or as 

a functional food additive. 

Keywords: DPPIV inhibitory activity, Gac seed protein, LC-MS/MS, Molecular docking 
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Abstract 

Developing meat analogues, such as burger patty, requires the use of a binder to guarantee the 

finished product resembles actual meat. Wheat gluten is the most common ingredient, however it is expensive 

and has been linked to gluten intolerance. Alternatively, tapioca starch and hydrocolloids may be employed to 

bind and gel burger patties, simulating the texture of real meat. There has been no record of the manufacturing 

of a burger patty on mung bean protein-based utilizing an alternate binder. Thus, the purpose of this research 

was to assess the influence of tapioca starch (0, 1, 2, and 3%), and 0.5% hydrocolloids (without hydrocolloids, 

xanthan gum, guar gum, and CMC) on the physicochemical quality of mung bean protein-based burger patties. 

Tapioca starch significantly increased the carbohydrate content, calories, color, hardness, and springiness of 

the burger patty (p < 0.05). Meanwhile, hydrocolloid addition showed a statistically significant influence on water 

content, ash content, protein content, fat content, color, and adhesiveness (p < 0.05). Based on the lowest 

cooking loss (15.76%), highest cooking yield (84.24%), and moisture retention (37.05%) ability, the addition of 

0.5% of guar gum is quite beneficial. According to the sensory test findings, the inclusion of 2% tapioca starch 

resulted in an appearance score of 6.90 and a taste score of 6.73 that were significantly (p < 0.05) different from 

other burger patties, but not in texture, aroma, or overall acceptability. According to the results, the formula 

containing 2% of tapioca starch and 0.5% of guar gum is the best for manufacturing mung bean burger patties. 

Keywords: Hydrocolloids, Meat analogs, Mung bean protein, Plant-based burger patties, Tapioca starch 
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Abstract 

Palmyra palm was assessed at different ripening maturity for optimal fruit pulp puree production. It 

must be soft before harvest. This information will determine optimal conditions for fruit pulp industrial 

processing. Fruit pulp maturity was classified into four levels as fully mature, stage 1 (highly mature), stage 2 

(medium mature) and stage 3 (less mature). Periods for ripening, pH value, total soluble solid (TSS), sugar 

content, and contained volatile compounds were compared among fruit from the four maturity stages. Fully 

mature and stages 1, 2 and 3 maturity took 3, 6, 10 and 14 days, respectively to ripen, while pH values of ripe 

fruit pulp in all samples were similar. TSS and sugar content were highest in ripe fruit at the fully mature stage 

and decreased as maturity stage decreased. Concentrations of volatile aroma compounds in fully mature fruit 

of Tan Mor cultivar consisted of 55 volatile compounds with total aroma concentration 173.27 µg·g-1 of ripe 

fruit pulp, while Tan Khai cultivar consisted of 48 volatile compounds with total aroma concentration 108.28 

µg·g-1. The quality and volatile compounds were decreased as maturity stage decreased. Tan Mor cultivar at 

stage 1 maturity was similar to fully mature fruit, and was optimal for processing ready to use fruit pulp puree 

more than Tan Khai. 

Keywords: Maturity stage, Palmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulp, Quality, Sugar content, Volatile 

compounds 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ศึกษาถึงรูปแบบการบริโภคหวานและความตระหนกัในส่ือรณรงค์การลดบริโภคหวาน 

โดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากผู้บริโภค 204 คน และวิเคราะห์ผลโดยวิธี Paired-Samples T-Test ผลการวิจยัพบว่า 

44.6% ของกลุ่มตวัอย่างมีคนในครอบครัวเป็นโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังและสว่นใหญ่มีของหวานหรือเคร่ืองด่ืมติดตู้ เย็นและชอบ

บริโภคอาหารหรือเคร่ืองด่ืมนํา้ตาลสูงในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของรูปแบบการบริโภคหวานของ

ผู้บริโภคระหว่างก่อนและหลงัการดส่ืูอรณรงค์การลดบริโภคหวาน พบวา่รูปแบบการบริโภคหวานมีความแตกตา่งกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติ p < 0.01 โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคหวานน้อยลงและมีความตระหนกัถึงความเส่ียงในการ

บริโภคหวานเพิ่มขึน้ กลุ่มผู้บริโภคที่ในครอบครัวไม่มีคนเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รังและกลุ่มไม่ติดรสหวานจะมีความตระหนกั

ในส่ือรณรงค์การลดบริโภคหวานมากกว่ากลุ่มที่ในครอบครัวมีคนเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รังและกลุ่มติดรสหวาน ดงันัน้ควร

สง่เสริมการใช้ส่ือรณรงค์การลดบริโภคหวานอย่างตอ่เน่ืองเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้  

คาํสาํคัญ: การบริโภคหวาน, โรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง, ส่ือรณรงค์ 

 

Abstract 

This research aims to study sweet consumption patterns and awareness of media on reducing sweet 

consumption. Data of 204 respondents were conducted and analyzed by Paired-Samples t-test. Results 

showed that 44.6% of the respondents found that their families had non-communicable diseases (NCDs). 

Most respondents moderately have dessert/drinks in the fridge and are likely to consume foods or drinks with 

high sugar. Findings on mean difference test on consumption patterns before and after viewing the media 

indicated that the difference between means found in the sample is significantly different (p < 0.01). 

Respondents tend to consume less sweet and increase in awareness of health risks. Non-NCDs family and 

non-sweet addiction group aware of health risks more than the others. Thus, the use of media on reducing 

sweet consumption campaign with different information and content forms should be continuously promoted 

to increase access to different consumer segments. 

Keywords: Media campaign, Non-communicable diseases (NCDs), Sweet consumption  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและศึกษาผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงที่มีต่อการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเคร่ืองด่ืมนํา้นมมะพร้าวผสมนํา้มะม่วง โดยนํานํา้นมมะพร้าว

ผสมนํา้มะม่วงแก้วขมิน้ที่อัตราส่วน 80:20 (w/w) ซึ่งมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดจากการทดสอบทางประสาท

สมัผสั (p < 0.05) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชนัแรงดนัสงูที่ระดบัความดนั 20, 30 และ 40 MPa ที่อณุหภูมิห้อง ทําให้

ค่าความแตกต่างของสีทัง้หมด (ΔE*) เพิ่มขึน้ (p < 0.05) ทัง้นีไ้ม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-เบสของเคร่ืองด่ืม (5.21 ± 

0.01) และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทัง้หมด (11.52 ± 0.01 ถึง 12.49 ± 0.27 ºBrix) นอกจากนี ้กระบวนการโฮโมจีไนเซ

ชนัแรงดนัสงูสามารถลดจํานวนจลิุนทรีย์ทัง้หมดได้ 0.6 log และพบการเจริญของยีสต์และเชือ้รา 1.3 × 101 ถึง 1.1 × 102 

CFU/mL ดงันัน้กระบวนการโฮโมจีไนเชชนัไม่สามารถลดปริมาณจลิุนทรีย์ได้เท่ากบักระบวนการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อน 

คาํสาํคัญ: นํา้นมมะพร้าว, พาสเจอไรส์, มะม่วง, โฮโมจีไนเซชนั 

 

Abstract 

The objectives of this research were to develop the product formulation and study the effect of 

homogenization on changes in physical, chemical, and microbial qualities of the product using coconut milk 

mixed mango juice. Coconut milk mixed with Kaew kamin mango juice at a ratio of 8 0 :2 0  ( w/w) with the 

highest overall liking score of the sensory test (p < 0 .05) was processed in a high-pressure homogenizer at 

room temperature using various pressure levels (2 0 , 3 0  and 4 0  MPa). The total color difference (ΔE*) 

increased (p < 0 .05 ). High pressure homogenization-maintained pH of the beverage at 5 .21  ± 0 .01 . Total 

soluble solids were in the range of 11.52 ± 0.01 and 12.49 ± 0.27 °Brix. Microbial analysis results showed that 

high pressure homogenization could reduce 0.6 log of total plate count, while yeasts and molds were found 

between 1.3 × 101 and 1.1 × 102 CFU/mL Therefore, homogenization is unable to decrease the number of 

microbial as heating sterilization process. 

Keywords: Beverage, Coconut, High pressure homogenization, Mango, Pasteurization 
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Abstract 

Quick rehydration is the most important characteristic of convenient instant noodles. The aim of this 

study was to design the process and study drying methods on quality and rehydration time of instant 

fermented rice noodles. The fermented rice flour was mixed with water, guar gum, potassium chloride. The 

noodles were dried by microwave vacuum oven and compared with hot air oven and microwave continuous 

oven. The optimum content of water, guar gum and potassium chloride were 80% , 1 .5% , 2%  by weight of 

flour, respectively that resulted in the rehydration time in 2 min. Microwave vacuum drying caused the 

rehydration in hot water for 2 min which was the fastest than other drying methods and quality of the 

fermented rice noodles after rehydration was also good. It was shown that microwave vacuum drying caused 

rapid heating enhancing high drying rate, short drying time and the water evaporated at 60°C promoted the 

vapor evaporation more than hot air and microwave drying which resulted in more and large internal porous 

structures which could absorb hot water quickly for rehydration in 2 min. In conclusion, this knowledge can 

be applied in the instant fermented rice noodle industry. 

Keywords: Fermented rice noodle, Hot air drying, Instant, Microwave drying, Microwave vacuum drying 
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Abstract 

The microwave puffing method can produce non-fried healthy snack products and does not cause 

a loss of nutritional food value due to it is a novel method with rapid heating, high temperature, and short 

processing time. This research investigated the optimal processing conditions based on the initial moisture 

content (IMC), microwave power (MWP), and puffing time (PT) of puffing tofu skin in a home microwave 

oven using response surface methodology (Box-Behnken technique). The results indicated that the 

optimized conditions for puffing tofu skin were 56.76% IMC, 1,200 W MWP, and 120 s PT with an overall 

desirability index value of 0.996. Conditions involving an IMC value outside the range 56.5–57%, an MWP 

value that lower than 1,200 W, or a PT value that lower than 120 s resulted in a reduced expansion ratio 

and reduced crispness but increased hardness. However, lower IMC and higher MWP values resulted in 

decreased lightness, whereas the redness and yellowness increased. The IMC and MWP were the most 

important parameters affecting all responses, followed by PT. 

Keywords: Microwave puffing, Optimization, Snack, Tofu skin 
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Abstract 

The aim of this study was to prepare instant mung bean vermicelli using a continuous microwave 

drying. The speed of the conveyor belt was varied and the microstructure, cooking quality, color, texture, 

rehydration time, and sensory evaluation were investigated. Vermicelli dried at 70Hz had the greater cooking 

quality than that of 50Hz and 60Hz with 387.04 %, 0.21% and 23.90% of water absorption, cooking loss, and 

volume increase, respectively. The larger and more porous structures were found in vermicelli dried at 70Hz. 

The rehydration time of vermicelli dried at 70Hz, 60Hz and 50Hz were 2.80, 2.82 and 3.01 min, respectively while 

commercial vermicelli (Lion brand) was 8.00 min. Compared to commercial, the color of all microwavable 

vermicelli had more lightness (L*), greenness (a*) and blueness (b*). The tensile strength of vermicelli dried at 

50Hz, 60Hz, 70Hz, and commercial were not different significantly (p ≥ 0.05) with 0.1104, 0.1134, 0.1142 N, and 

0.1148 respectively. However, there was a significant difference (p ≤ 0.05) in elasticity with commercial product. 

Sensory evaluation revealed that appearance, clarity of all products was not significantly different (p ≥ 0.05), 

while the flavor, texture of commercial vermicelli, vermicelli dried at 60Hz, and 70Hz were greater than that of 

50Hz. The vermicelli dried at 70Hz had the same score in general acceptability with the commercial at 7.03 

score of 9 points Hedonic scale. Thus, the microwave drying technology could be applied in instant mung bean 

vermicelli production process due to short drying and rehydration time and high acceptability. 

Keywords: Drying, Instant, Microwave, Mung bean vermicelli, Quality 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of microwave vacuum drying on the 

physicochemical and nutritional qualities of Indian gooseberry. Nine different drying conditions (powers of 

900, 1200, and 1600 watts and time at 20, 25, and 30 minutes) were tested in this study. Moisture content, 

browning index, total phenolics, and ascorbic acid content were evaluated. Increasing the power and time of 

microwave vacuum drying resulted in higher concentrations of total phenolics and ascorbic acid. Based on 

the results of this study, the best drying conditions for microwave vacuum drying of Indian gooseberry were at 

1600 watts for 30 minutes (pressure of 13.33 kPa and frequency of 2450 MHz). Indian gooseberry undergone 

microwave vacuum drying at 1600 watts for 30 minutes had the lowest moisture content of 6.37% but 

contained the highest total phenolics (191.31 ± 0.19 mg gallic acid equivalent /g dry weight), ascorbic acid 

(349.64 ± 6.78 mg ascorbic acid equivalent /g dry weight). However, the sample had high color difference 

(∆E = 4.02 ± 0.3) and browning index (3.63 ± 0.02). As a result, these findings justify the development of pilot-

scale microwave-vacuum drying technique for Indian gooseberry within the experimental range. 

Keywords: Ascorbic acid, Indian gooseberry, Microwave-vacuum drying, Quality, Total phenolics 
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Abstract 

Edible mushrooms are widely consumed as a food source, food product, and mushroom extract due 

to their benefit on human health including antioxidant activities, immunity modulation, and immune cell activation 

effects. The purpose of this study is to analyze the basic composition (fat, protein, moisture content) and 

bioactive compounds (β-glucan, phenolic acid) of five mushroom extracts including tremella (Tremella 

fuciformis), shiitake (Lentinus edodes), king royal oyster (Pleurotus eryngii), enoki (Flammulina velutipes) and 

champignon (Agaricus bisporus). Moreover, the antioxidant activities and immune-modulating effects 

(cytotoxicity and nitric oxide level) were investigated. The results showed that fat, moisture, protein content 

varied in ranges of 0.49-1.19 g/100g DW, 3.49-12.16 g/100g DW and 8.9-40.01 g/100g, respectively. The 

bioactive compounds in mushrooms varied depending on the species. King royal oyster had the highest β-

glucan and total phenolic contents. In this study, shiitake and champignon mushrooms reduced NO production 

on LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. In conclusion, the immunity potential of mushrooms makes them 

a prospective raw material selection for value-added product development. 

Keywords: Anti-inflammatory, Antioxidant, Bioactive compounds, Edible mushrooms, Raw 264.7 macrophage 
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Abstract 

This research studied vinegar production from Muntingia calabura wines.  Chemical properties 

antioxidant activity and total phenolic content of fermented vinegar from Muntingia calabura that was macerated 

with 2 types of herbs:  Canabis sativa and Mitragyna speciosa were studied, the first step made Muntingia 

calabura wine by used Saccharomyces cerevisiae (0.75% v/v of Muntingia calabura juice content) to produce 

alcohol. On the 5th day of alcoholic fermentation, the alcohol content was 6.45 % (v/v) Vinegar fermentation was 

produced by inoculated 10% (v/v) of Acetobacter pasteurianus into Muntingia calabura wines which was adjust 

alcohol content to 5.38% (v/v), fermented at room temperature for 15 days. Analysis of samples on day 0, 5, 10 

and 15.  After the fermentation ends, it was found that vinegar had acetic acid at 4.00 %(v/v) .  After that bring 

the herb (Canabis sativa and Mitragyna speciosa)  macerated in Muntingia calabura vinegar for 3 days.  The 

highest antioxidant activity of Muntingia calabura vinegar macerated with Canabis sativa was found to be 24.75 

mg/mL. The highest total phenolic content and total anthocyanin of Muntingia calabura vinegar macerated with 

Mitragyna speciosa were 4.32 g/L. and 50.94 mg/L, respectively. From this research, Muntingia calabura could 

be processed to make new, healthy products and further lead to income generation for people. 

Keywords: Antioxidant activity, Anthocyanin, Canabis sativa, Fermented vinegar, Mitragyna speciosa, 

Muntingia calabura, Phenolic content 
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ผลของโปรตีนจากถ่ัวเหลืองและเหด็นางฟ้าต่อคุณภาพมีทบอลจากเหด็                                                                                                               

Effect of soy protein and mushroom on the quality of mushroom plant-based balls  
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บทคัดย่อ 

เห็ดเป็นแหล่งโปรตีนและใยอาหาร สามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารจากพืช งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผล

ของปริมาณโปรตีนเกษตร (TSP, ร้อยละ 11–33) โปรตีนถั่วเหลืองสกัด (SPI, ร้อยละ 11–33) และแป้งข้าวโพด (C, ร้อยละ 50–

67) ตอ่คณุภาพมีทบอลจากเห็ดนางฟ้า โดยวางแผนการทดลองแบบสว่นผสม (Mixture design) จากการศกึษาพบวา่ เม่ือเพิ่ม

ปริมาณโปรตีนเกษตร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหลงัการปรุงสกุและค่าความเป็นสีแดงของตวัอย่างสงูขึน้ ตวัอย่างที่มีปริมาณ

โปรตีนถัว่เหลืองสกดัสงูกว่าโปรตีนเกษตร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตหลงัการปรุงสกุ ค่าความแข็งและการทนต่อการเคีย้วสงู

กว่าตวัอย่างที่มีโปรตีนถัว่เหลืองสกดัเท่ากบัโปรตีนเกษตร ตวัอย่างที่มีปริมาณแป้งข้าวโพดมาก ส่งผลให้ค่าความแข็ง ความ

เหนียวเป็นยางหรือกาว และการทนต่อการเคีย้วสงูขึน้ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านกล่ินรส เนือ้สมัผสัและความชอบ

โดยรวมของตวัอย่างที่มีอตัราส่วน TSP: SPI: C ที่ 0.17: 0.33: 0.50 สงูที่สดุ อยู่ในระดบัชอบปานกลาง (6.5–8.7 คะแนน) การ

เพิ่มปริมาณเห็ดส่งผลให้ตวัอย่างมีปริมาณผลผลิตหลงัการปรุงสกุ และค่าความสว่างต่ําลง สตูรที่เหมาะสมสําหรับการผลิต 

มีทบอลจากเห็ดคือสตูรที่มีอตัราสว่น TSP: SPI: C เท่ากบั 0.17: 0.33: 0.50 และมีอตัราสว่นของเหด็ตอ่สว่นผสมอื่น  ๆเทา่กบั 30: 50 

คาํสาํคัญ: โปรตีนเกษตร, โปรตีนถัว่เหลืองสกดั, มีทบอลจากพืช, เห็ด 

 

Abstract 

Mushroom is a source of protein and fiber. It can be used in plant-based food. The objective of this 

research was to study the effect of Textured Soy Protein (TSP, 11–33%), Soy Protein Isolate (SPI, 11–33%), corn 

starch (C, 50–67%) on the quality of mushroom plant-based balls. The mixture design was used in this study. 

The result showed that as the TSP content increased, cooking yield and redness increased. The samples with 

higher SPI than TSP content gave more cooking yield (%) and chewiness and were harder than the samples 

with equal SPI and TSP content. Sample containing high corn starch increased hardness, gumminess and 

chewiness. Panelist rated the highest liking score of flavor, texture and overall liking of the sample with TSP: 

SPI: C ratio at 0.17: 0.33: 0.50 as liking moderately (6.7–8.7 scores). Increasing mushroom content reduced 

cooking yield, lightness, hardness, gumminess and chewiness. The optimal formula to produce mushroom 

plant-based balls contained TSP: SPI: C ratio at 0.17: 0.33: 0.50 and mushroom to other ingredients ratio at 30: 50.   

Keywords: Mushroom, Plant-based ball, Soy protein isolate, Textured soy protein  
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ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถ่ัวเหลืองสกัดต่อคุณภาพด้านเคมีและกายภาพ

ของเค้กกล้วยหอม 

Effect of partial replacement of wheat flour with soy protein isolate on chemical and physical  

quality of banana cake  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัด (SPI) ต่อ

คุณลกัษณะของแบทเทอร์ (ด้านความหนืด) และเค้กกล้วยหอม (ด้านเคมีและกายภาพ) โดย SPI ที่ใช้ในการผลิตเค้กมี

ปริมาณโปรตีน 90.84% แทนที่แป้งสาลีที่ 0, 10, 20 และ 30% เม่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลโดยใช้สมการ Power law 

สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ได้ดีมากโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มากกว่า 0.997 มีค่าดชันีการไหล (n) 0.45–

0.56 แสดงถึงพฤติกรรมการไหลแบบ Shear thinning และค่าดชันีความข้นเหลว (K) ของแบทเทอร์มีค่าเพิ่มขึน้เม่ือเพิ่ม

ปริมาณ SPI ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพด้านกายภาพของเค้ก ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเค้กแสดงให้เห็นว่าค่า Browning 

index, ปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เส้นใยหยาบ และเถ้าเพิ่มขึน้เม่ือเพิ่มปริมาณ SPI ในขณะที่ค่า Specific volume, 

Springiness, Cohesiveness, Chewiness และปริมาณความชืน้มีค่าลดลง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า SPI ใช้ใน

การผลิตเค้กเพื่อเพิ่มคณุคา่ทางโภชนาการได้  

คาํสาํคัญ: การทดแทนแปง้สาลี, เค้กกล้วยหอม, โปรตีนถัว่เหลืองสกดั 

 

Abstract  

This study focused on the effect of partial replacement of wheat flour with soy protein isolate (SPI)  on 

the characteristics of batter (viscosity) and banana cakes (chemical and physical qualities). SPI, which contains 

a high amount of crude protein (90.84%), was used to replace 0, 10, 20 and 30% of wheat flour to make cakes. 

The flow behavior test results provided a good fit (R2>0.997) for the power law model. The flow behavior index 

(n) ranged from 0.45 to 0.56, which showed a shear thinning behavior. The consistency index (K) of batters 

increased with increasing SPI which affected the physical qualities of the resulting cakes.  Also, the quality 

analysis of the cakes revealed that the contents of browning index, and the contents of protein, fat, fiber, and 

ash of cakes increased with increasing SPI content whereas the specific volume, springiness, cohesiveness, 

chewiness, and moisture content showed a reverse trend.  In conclusion, SPI can be used in cake production 

to improve nutritional values.  

Keywords: Banana cake, Soy protein isolate (SPI), Wheat replacement 
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ผลของคาร์ราจีแนนและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพบางประการของกมัมี่เยลล่ี 

Effect of carrageenan and drying time on selected qualities of gummy jelly  
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บทคัดย่อ 

กมัม่ีเยลล่ีเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีการใช้เจลาตินเป็นสารก่อเจล ทําให้ผู้ที่ไม่รับประทานเนือ้สตัว์ไม่สามารถรับประทาน

ได้ คาร์ราจีแนนเป็นหนึ่งในสารก่อเจลที่ผลิตมาจากสาหร่ายสีแดง แต่ในการใช้งานต้องมีการอบแห้งหลงักระบวนการ 

เน่ืองจาก  เจลของคาร์ราจีแนนคายนํา้ออกมาหลงัเซ็ทตวั งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของคาร์ราจีแนนและ

ระยะเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของกัมม่ีเยลล่ี โดยศึกษาปริมาณคาร์ราจีแนนที่ 1.0% 1.2% 1.5% และ 2.0% และ

ระยะเวลาการอบแห้งที่ 0, 12, 24, 36 และ 48 ชัว่โมง จากการศกึษาพบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณคาร์ราจีแนนทําให้กมัม่ีเยลล่ีมี

ค่า hardness, cohesiveness, gumminess และ springiness เพิ่มขึน้ ส่วนการเพิ่มระยะเวลาการอบแห้งส่งผลให้ค่า 

hardness, springiness chewiness, gumminess และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของกัมม่ีเยลล่ีเพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่า  

วอเตอร์แอคติวิตีล้ดลง จากการศึกษานีท้ําให้ทราบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลล่ีโดยใช้คาร์ราจีแนนเป็น

สว่นผสม 

คาํสาํคัญ: กมัม่ีเยลล่ี, คาร์ราจีแนน, คณุภาพ, ระยะเวลาในการอบแห้ง  

 

Abstract 

Gummy jelly generally uses gelatin as a gelling agent, therefore vegetarians cannot consume this type 

of product. Carrageenan is a gelling agent produced from red algae. However, due to syneresis after setting, 

drying of gummy jelly is needed. Therefore, the objective of this research was to study the effect of carrageenan 

and drying time on the qualities of gummy jelly. This study investigated on carrageenan content at 1.0% 1.2% 

1.5%, and 2.0% and drying time at 0, 12, 24, 36, and 48 hours. The results showed that increasing the amount 

of carrageenan increased hardness, cohesiveness, gumminess, and springiness of gummy jelly. Increasing 

drying time increased hardness, springiness, chewiness, gumminess, and total soluble solids content while the 

water activity was decreased. This study can be used as a guideline for developing gummy jelly products using 

carrageenan as a gelling agent. 

Keywords: Carrageenan, Drying time, Gummy jelly, Quality 
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การสาํรวจตลาดผลิตภณัฑ์บะหม่ีและการสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคสาํหรับการพฒันา

ผลิตภณัฑ์บะหมี่ 

A survey of noodles market and consumer needs for the development of noodle 
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บทคัดย่อ 

ปัจจบุนัผู้บริโภคจํานวนมากต้องการรับประทานอาหารที่สะดวก รวดเร็ว เช่น บะหม่ีและบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป จากการ

สํารวจฐานข้อมลู Global New Products Database ในปี 2017–2021 พบว่า ตลาดบะหม่ีเติบโตขึน้ โดยเฉพาะปี 2020

ผลิตภณัฑ์บะหม่ีจําหน่ายเพิ่มขึน้ 2 เท่า จากปี 2019 (12.6% เพิ่มขึน้เป็น 25.3%) จากการสนทนากลุ่มกบัผู้บริโภคที่ชอบ

รับประทานบะหม่ี 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน พบว่า ผู้บริโภคต้องการบะหม่ีที่ลดคาร์โบไฮเดรตและเพิ่มโปรตีน ดงันัน้งานวิจยันี ้

จงึศกึษาผลิตภณัฑ์บะหม่ี โดยคดัเลือกบะหม่ีสตูรพืน้ฐาน 2 สตูร ที่มีปริมาณไข่แตกตา่งกนัให้เป็นบะหม่ีที่ได้รับการยอมรับ

จากผู้บริโภคเป้าหมาย เม่ือวิเคราะห์ค่าสี ร้อยละความชืน้ ไขมนั เถ้า และคาร์โบไฮเดรต พบว่ามีความแตกต่างกนั (p ≤ 

0.05) เม่ือทดลองคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัด้วยผู้ทดสอบที่ไม่ฝึกฝนจํานวน 30 คน พบว่าสตูรพืน้ฐานสตูรที่ 1 (ไข่ 

34.5%) มีความชอบโดยรวมมากกว่าสตูรที่ 2 (ไข่ 2%) (p ≤ 0.05) งานวิจยันีจ้ึงเลือกสตูรพืน้ฐานสตูรที่ 1 เพื่อพฒันาให้

เป็นบะหม่ีที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเปา้หมายตอ่ไป  

คาํสาํคัญ: ตลาดผลิตภณัฑ์บะหม่ี, บะหม่ี 

 

Abstract 

Nowadays, numerous consumers want to consume convenience food. Noodle and instant noodle is the 

largest industry according to the online research from Global New Products Database in 2017–2021. Especially, 

the market share of noodles increased from 12.6% in 2019 to 25.3% in 2020. Result from the focus group in 2 

groups ( 8 people per group)  are “they want low carbohydrate and high protein noodles” This research 

compared the difference between the 2-standard formulas of fresh noodle and selected the best formulation as 

the prototype for development of noodle. This research analyzed the color, %moisture, %fat, %ash and 

%carbohydrate of the 2-standard formulas was significantly different (p ≤ 0.05). By sensory testing on 30 

inexperienced practices, consumer preferred the first formula (egg 34.5%) more than second formula (egg 2%) 

(p ≤ 0.05). Hence, this research selected the first formula as a prototype for the development of noodle in the 

next experiment. 

Keywords: Noodle, Noodle Market 
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บทคัดย่อ 

การเอนแคปซูเลชนัโดยวิธีอบแห้งพ่นฝอยเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มอลโตเดกซ์ทริน (MD) เป็นสาร

ห่อหุ้มที่หาง่ายและราคาถูก แต่มีประสิทธิภาพในการห่อหุ้มนํา้มันต่ํา จึงมีการนํามาใช้ร่วมกับกัมอราบิก (GA) ซึ่งเป็น

ไฮโดรคอลลอยด์ที่มีความหนืดต่ํา และมีคณุสมบติัก่ออิมลัชนั ช่วยให้กกัเก็บนํา้มนัได้ดี การศึกษาการกกัเก็บนํา้มนัหอม

ระเหยผสมจากสมุนไพรที่ใช้เป็นเคร่ืองต้มยําโดยใช้มอลโตเดกซ์ทรินและกัมอราบิกในสัดส่วนที่แตกต่างกัน (MD:GA 

เท่ากบั 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) โดยการวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต ประสิทธิภาพการกกัเก็บสารสําคญัให้กล่ินรสต้มยํา ค่าสี 

และปริมาณนํา้อิสระของผงกล่ินพบว่าการใช้มอลโตเดกซ์ทรินเพียงชนิดเดียวเป็นสารห่อหุ้มให้ปริมาณผลผลิตสูงที่สดุ 

(58.99%) ส่วนการเพิ่มกัมอราบิก (MD:GA) เป็น 1:2 และ 1:3 ให้ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการกักเก็บสาร Caryophyllene 

และ Geranial ได้สูงที่สุด นอกจากนีผ้งกล่ินที่ได้มีค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึน้ และผงกล่ินที่ได้จากการอบแห้งพ่นฝอยทุก

ตวัอย่างมีคา่เฉล่ียปริมาณนํา้อิสระต่ํากวา่ 0.2 

คาํสาํคัญ: กระบวนการห่อหุ้ม, กมัอราบิก, ประสิทธิภาพการกกัเก็บ, มอลโตเดกซ์ทริน, สารให้กล่ินรสต้มยํา 

 

Abstract 

Encapsulation by spray drying is commonly used in the food industry. Maltodextrin is a wall material 

that is available and cheap. Maltodextrin has a limitation on oil retention therefore It can be used in combination 

with Gum Arabic, which is a low viscosity hydrocolloid with emulsifying properties and retain oil well. The 

encapsulation of mixed herbal essential oils for Tom-Yum soup with different proportions of Maltodextrin and 

Gum Arabic (MD:GA=1:0, 1:1, 1:2 and 1:3) was studied. The yield, the encapsulation efficiency of selected 

Tom-Yum flavor compounds, the color and the water activity were analyzed. The highest yield ( 58.99%) was 

obtained when using only Maltodextrin. The addition of Gum Arabic (MD:GA) to 1:2 and 1:3 showed the highest 

of encapsulation efficiency of Caryophyllene and Geranial. In addition, the flavor powder had an increase in 

yellowness (b*). The water activity values of all treated flavor powder were less than 0.2. 

Keywords: Encapsulation, Encapsulation efficiency, Gum Arabic, Maltodextrin, Tom-Yum flavor compounds 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันความต้องการการปลูกพืชผักสวนครัวมากขึน้ การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุปลูกจาก

ธรรมชาติสําหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน ซึง่เป็น

กลุ่มผู้บริโภคที่เลือกซือ้สินค้าในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนําข้อมลูมาใช้ในการวิเคราะห์ SWOT จากนัน้ศึกษาวสัดปุลกู 4 

ตํารับ คือ ตํารับที่ 1 (ขยุมะพร้าว 9 สว่น : ซงัข้าวโพด 1 สว่น : ชานอ้อย 5 สว่น : ปุ๋ ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน 1 สว่น) ตํารับที่ 2 

(ขยุมะพร้าว 9 ส่วน : ซงัข้าวโพด 1 ส่วน : ต้นข้าวโพดสบั 3 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) ตํารับที่ 3 (ขยุมะพร้าว 

13 สว่น : ซงัข้าวโพด 1 สว่น : ต้นข้าวโพดสบั 2 สว่น : ปุ๋ ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน 1 สว่น) และใช้วสัดเุพาะกล้าของบริษัท เจีย

ไต๋โปรด๊ิวซ์ จํากัด เป็นตัวเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely randomized design, 

CRD) จํานวน 3 ซํา้ พบว่า ตํารับที่ 2 มีความเหมาะสมในการเพาะปลกูมากที่สดุ โดยให้เปอร์เซ็นต์การงอก จํานวนใบต่อ

ต้น นํา้หนกัรากสดและนํา้หนกัรากแห้ง นํา้หนกัใบลําต้นสดและนํา้หนกัใบลําต้นแห้งสงูกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัตํารับอื่น  

คาํสาํคัญ: พืชผกัสวนครัว, วสัดปุลกูจากธรรมชาติ, วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร  

 

Abstract 
Today, the demand for vegetable growing of consumers is highly increasing. The aim of this research 

was to develop natural growing media for consumers in Bangkok. The data was collected by using the 

questionnaire with 200 respondents of consumers in Bangkok and was used for SWOT analysis. In Prototype 

development, 4 natural media soil for seeding growth, were studied: media mixture 1 (coconut fiber 9: corn cob 

1: organic fertilizer C.P. 5: corn stalk fiber 1) mixture 2 (coconut fiber 9: corn cob 1: corn stalk fiber 3: Organic 

fertilizer C.P.1)  mixture 3 ( coconut fiber 13:  corn cob1: corn stalk fiber 1: Organic fertilizer C.P.)  and control 

(peat moss) . The experimental design used in this study was completely randomized design (CRD) with 3 

replications. The results indicated that seedling applied with media mixture 2 gave the highest germination 

percentage, leave number, fresh and Dry weight of root and fresh and dry weight of plant compared with other 

treatments.  

Keywords: Agricultural waste materials, Home-grown vegetable, Natural growing media  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการเตรียมวตัถดิุบมะเขือเทศต่อคณุภาพทางกายภาพและเคมีของ

เพียวเร่มะเขือเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เค้กเสริมเพียวเร่มะเขือเทศที่มีคุณภาพดี และเพิ่มคุณค่าทาง

โภชนาการให้ผู้บริโภค ในงานวิจัยนีแ้บ่งการเตรียมมะเขือเทศเป็น 2 วิธี ได้แก่ มะเขือเทศที่ผ่านการลวกที่อุณหภูมิ 95 

องศาเซลเซียล เป็นเวลา 8 นาที และมะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก จากนัน้นําไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นเพียวเร่ ด้วยการ

ป่ันบดที่ความเร็วรอบ 7500 rpm เป็นเวลา 5 นาที ผลทดลองแสดงว่าปริมาณไลโคปีน และเบต้าแคโรทีนมีค่าเฉล่ียสงูสดุ

ในเพียวเร่มะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก โดยมีค่าเฉล่ียปริมาณไลโคปีน และเบต้าแคโรทีนอยู่ที่ 13158.34 ไมโครกรัม/100

กรัม และ 3311.53 ไมโครกรัม/100 กรัม จากการสํารวจผู้บริโภคทางออนไลน์จํานวน 107 ราย พบว่าผู้บริโภคสนใจการ

เสริมเพียวเร่มะเขือเทศในเค้กเนย มฟัฟิน เค้กชิฟฟ่อน และเค้กฟองนํา้ 45.8% 22.5% 22.4% และ 9.30% ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ: เบเกอร่ี, เบต้าแคโรทีน, ไลโคปีน, เพียวเร่มะเขือเทศ 

 

Abstract 

This research aimed to study the effects of preparation methods of tomatoes on physical and chemical 

qualities of tomato puree, which was used to produce the product of tomato puree cake with good qualities and 

increased nutritional values for consumers. In this research, tomato pretreatments were divided into 2 methods; 

tomatoes that were blanched at 95ºC for 8 minutes and tomatoes that were not blanched. Ground at 7500 rpm 

for 5 minutes. The results showed that the average contents of lycopene and beta-carotene were highest in the 

unblanched tomato puree, with average lycopene and beta-carotene content at 13158.34 µg/100g and 3311.53 

µg/100g, respectively, which were significantly higher than those with blanching. From the online survey of 107 

consumers, it was found that consumers were interested adding tomato puree in butter cake, muffin, chiffon 

cake, and sponge cake with 45.80%, 22.45%, 22.45% and 9.30%, respectively. 

Keywords: Bakery, Beta-carotene, Lycopene, Tomato puree 
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Abstract 

In Thailand, food waste represents 64% of the total garbage. The wastes are disposed in the landfill 

leading to environmental pollution. To reduce the problem, the BIOAXEL company has developed a food waste 

recycling system to convert food waste into compost which was branded as BA compost. This study aims at 

testing the use of BA compost on the plant growth. To this aim a planting mix compose of BA compost, soil and 

coconut coir was tested on lettuces (0% – 70%). Planting mixes containing different ratios of BA compost were 

tested in pots in a layout designed to identify the optimal ratio. Lettuces were cultivated for 45 days in 8 single 

plant pots before measurement of growth parameters. The planting mix displaying the best results on the 

lettuce’s growth (i.e. 10% BA compost) was later compared a commercial mix. Since the planting mix containing 

BA compost showed better results than the commercial mix, we recommend to use it as fertilizer for the growth 

of lettuces and other vegetables. 

Keywords: Compost, Food waste, Lactuca sativa var. Crispa L., Organic soil, Pot plant systems 
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Abstract 

This research aimed to study the effect of different drying temperatures (40, 50, 60, and 70°C) by using 

a hot air dryer on drying time, water activity (aw), color characteristics, and chlorophyll contents of duckweed 

(Wolffia globose). The drying time was determined based on Thai community product standard of dried fruits 

and vegetables, in which the moisture content and aw must be lower than 12% and 0.6 respectively. The drying 

time and aw of the duckweed decreased significantly when using higher temperatures. The lowest aw was found 

when using 70°C (aw= 0.161). The color characteristics for L*, a*, b*, and 𝛥𝛥E were significantly different at 

different drying temperatures and times. L* and b* values were higher, a* value was lower when using higher 

temperature and lower time. The lowest 𝛥𝛥E value (7.88%) of dried duckweed compared to fresh duckweed was 

found when using the lowest drying temperature (40°C) and longest time (720 minutes). The content of 

chlorophyll a and b at 40, 50, 60°C were not significant but at 70°C was significant (p > 0.05) by the highest 

chlorophyll a was 1.37 mg/g at 50°C of drying temperature and the highest content of chlorophyll b was 1.67 

mg/g at 70°C.  

Keywords: Chlorophyll content, Color characteristics, Drying, Duckweed 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยพัฒนากระบวนการย้อมจีวรผ้าฝ้ายโดยการปรับสภาพผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการเพิ่มสารแคตอิออนนิก

ให้กบัโครงสร้างโมเลกลุผ้าฝา้ย โดยใช้สารเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) เพื่อทําให้ย้อมสีย้อมจากแก่นขนนุ

มีค่าการติดสีเพิ่มขึน้ วิธีการปรับสภาพผ้าฝา้ยโดย CTAB 2 ความเข้มข้นคือ 1% ร้อยละโดยนํา้หนกั และ 3% ร้อยละโดย

นํา้หนกั และใช้วธีิการปรับสภาพ 4 วิธีดงันี ้วิธีจุ่มแช่, วิธีจุ่มแช่แล้วผนึกสี, วิธีจุ่มอดัด้วยโรลเลอร์แล้วอบแห้ง และ วิธีจุ่มอดั

ด้วยโรลเลอร์อบแห้งแล้วอบผนกึสี  จากการทดลองพบวา่ กระบวนการเตรียมผ้าฝา้ยด้วยสาร CTAB ที่เหมาะสม คือ ความ

เข้มข้นของสาร CTAB อยู่ที่ 1% ร้อยละโดยนํา้หนกั เพราะเป็นค่าความเข้มข้นที่ให้ค่าความเข้มของสีที่สงูที่สดุ และเลือก

วิธีจุ่มอดัด้วยโรลเลอร์ อบแห้งแล้วอบผนึกสี  เน่ืองจากให้ค่าการติดสีสงูกว่าผ้าฝา้ยที่ไม่ผ่านกระบวนการอบผนึก และได้

ความคงทนตอ่การซกัประเมินด้วยเกรย์สเกลที่คะแนน 3 จาก 5 

คาํสาํคัญ: การอดัผนกึ, แก่นขนนุ, เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์, สารให้ประจบุวก, สีย้อมธรรมชาติ 

 

Abstract 

This research aims to develop the cotton rope dyeing process by pre-treating cotton with the cationic 

substance in order to improve the colour fastness of the cotton dyed fabric with Jackfruit wood. The cotton 

fabrics were pre-treated by two different concentrations of Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). The 

pretreat cotton fabric using two different concentrations, 1% w/w and 3% w/w, and four pretreatment methods: 

exhaustion method, exhaustion cure method, Pad dry method, and pad dry cure method. It was found the 

optimal condition was carried out by using 1% w/w of CTAB and pad-dry cure method because the resulted 

fabric from this condition showed the highest colour strength (K/S) value. The washing fastness was graded on 

a grayscale with a 3 out of 5 ratings. 

Keywords: Cationic pretreatment method, Cetyltrimethylammonium bromide, Jackfruit wood, Natural dye, Padding 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 60                                                            สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 

  
84 ภาคโปสเตอร์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาสมบติัความแข็งและคงรูปของผ้าผ้ายด้วยการตกแตง่สําเร็จด้วยเซลลโูลส-ไท 

ทาเนียมไดออกไซด์ เพื่อให้ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จมีความแข็งและคงรูปดีขึน้ โดยใช้สารละลายเซลลโูลสเป็นตวั 

ช่วยให้ไททาเนียมไดออกไซด์ยดึเกาะกบัโมเลกลุของเส้นใยเซลลโูลส ศกึษาอิทธิพลความเข้มข้นสารไททาเนียมไดออกไซด์ 

ที่มีผลตอ่ความแข็งของผ้าฝา้ยเพื่อพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์กระเป๋า โดยการทดลองตกแตง่สําเร็จผ้าฝา้ยด้วยสารเซลลโูลส-ไท 

ทาเนียมไดออกไซด์ ซึง่มีความเข้มข้นของสารไททาเนียมไดออกไซด์ 0, 1, 3, 5 และ 10% โดยนํา้หนกั พบวา่ผ้าที่ได้รับการ 

ตกแต่งด้วยเซลลโูลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ 10% มีค่าการคืนตวัดีที่สดุ ค่าความทนต่อแรงขดัในสภาวะแห้งและสภาวะ 

เปียกต่ําลงเม่ือปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึน้ ผ้าที่ผ่านการตกแต่งสําเร็จด้วยเซลลโูลส-ไททาเนียมไดออกไซด์มี 

ความสามารถในการทนแรงดึงลดลง ยกเว้นตวัอย่างที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ 5 และ 10% สรุปได้ว่าการตกแต่งสําเร็จ

เพื่อ การคงรูปนัน้ควรเลือกใช้ปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ที่ 5% โดยนํา้หนกั 

คาํสาํคัญ: การคงรูปของผ้า, การตกแตง่สําเร็จเพื่อคงรูปผ้า, ความแข็ง, เซลลโูลส-ไททาเนียมไดออกไซด์, ผ้าฝา้ย 

 

Abstract 

This research aimed to develop the stiffness and shape retention properties by finishing the cotton 

fabric with cellulose-titanium dioxide. To make fabrics stiffer, smoother and better shape retention. Cellulose 

solution helps TiO2 stronger adhesion to cellulose fibre molecules. To study the influence of TiO2 concentration 

on the stiffness of cotton fabric for the development of bag products. The experiment was done by finishing 

cotton fabrics with the cellulose-TiO2 solution at the different concentrations of TiO2 as follows: 0, 1, 3, 5, 10% 

w/w. The results showed that cotton fabric finished with 10% w/w cellulose-TiO2 has the best crease recovery 

value. Abrasion resistance both dry and wet were decreased as TiO2 increased. Cellulose-TiO2  finished fabric 

have reduced tensile strength, excepted the sample with titanium dioxide 5 and 10%. It can be concluded that 

5% w/w TiO2 is an efficient solution for shape retention finishing. 

Keywords: Cellulose-Titanium dioxide, Cotton fabric, Fabric finishing, Shape retention, Stiffness 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the effect of hot-water blanching and steam blanching 

pretreatments before drying with a hot air dryer at 70°C on the drying time, color, and chlorophyll contents of 

duckweed. The results showed that pretreatments with hot-water blanching and steam blanching helped to 

decrease the drying time of duckweed. The color difference (𝛥𝛥E) and lightness (L*) values of steam blanching 

pretreatment were highest and significantly different from fresh duckweed and hot-water blanching duckweed. 

The highest chlorophyll a (1.63 ± 0.01 mg/g) and chlorophyll b (1.69 ± 0.01 mg/g) contents were found in dried 

duckweed using the steam blanching pretreatment. The findings of the research suggested that steam 

blanching pretreatment could be used to develop dried duckweed with high chlorophyll contents and help 

decrease the drying time. 

Keywords: Chlorophyll, Color, Duckweed, Hot water blanching, Steam blanching 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุดสําหรับสุนัขที่มีภาวะผิดปกติของ

ผิวหนงั โดยศกึษาปัญหาและความต้องการใช้งานผลิตภณัฑ์จากกลุม่ตวัอย่างผู้ใช้งานและผู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยการสมัภาษณ์

เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างสตัวแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ จํานวน 4 คน และผู้ เลีย้งสุนขั จํานวน 9 คน ผลการสมัภาษณ์พบว่า 

สนุขัที่มีอาการผิดปกติของผิวหนงัจะมีการติดเชือ้บริเวณลําตวัและขาหนีบ ส่งผลให้การรักษาต้องใช้ยาเพื่อลดอาการและ

จําเป็นต้องใส่ชุดสุนขัเพื่อป้องกันไม่ให้กัดบริเวณที่คนัจนเกิดแผลติดเชือ้ ดงันัน้การศึกษาสมบติัของผ้าตวัอย่าง 4 ชนิด 

ได้แก่ ผ้าถกัที่มีส่วนผสมของเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ฝา้ย และสเปนเด็กซ์  ผลการศกึษาพบว่า ผ้าที่มีสมบติัเหมาะสมในการ

นําไปพฒันาต้นแบบชดุสนุขั คือผ้าถกัที่มีสว่นผสมของเส้นใยพอลิเอสเทอร์ 100% มีความหนาแน่นจํานวนหว่งสงูจะทําให้

มีการระบายอากาศและมีสมบติัการดดูนํา้ในแนวด่ิงและแนวนอนที่ดี  

คาํสาํคัญ: การแพร่ผ่านของนํา้, การระบายอากาศ, การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์, ชดุสนุขั, สนุขัที่มีภาวะผิดปกติ

ของผิวหนงั 

 

Abstract 

 This research aimed to develop concept design of dog suit for dogs with skin diseases. Firstly, the 

problems and needs of dog suit from users and stakeholders were conducted by the in-depth interview with 

four veterinarians and nine dog owners. The interview’s results found that most dogs with skin diseases were 

caused by infections of the trunk and groin. So the medications were used in order to reduce symptoms and 

the dogs were required to wear dog clothes because the dogs might bite the itchy area of their body. After that, 

the physical properties of four types of knitted fabrics; 100% had high loop density made polyester, polyester 

blended with cotton and polyester blended with cotton and spandex were investigated for selecting the optimal 

fabrics for developing dog suit prototypes. It was found that the 100% polyester knitted fabric showed the 

highest air permeability and highest wicking property for both vertical and horizontal direction. 

Keywords: Air permeability, Design and development, Dog suit, Dogs with skin diseases, Wicking  
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ศักยภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยสีีเขยีวจากเปลือกลิน้จี่ในการ

ยับยัง้เชือ้ราสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว 

The efficacy of green synthesized ZnO nanoparticles from Litchi peel on the growth of fungi 

causing postharvest decay of fruit 
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บทคัดย่อ 
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวโดยสารสกัดเปลือกลิน้จ่ีภายใต้กระบวนการที่

เหมาะสมสามารถสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ได้สูงสุดและมีขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 30-100 นาโนเมตร และเม่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้หลงัการเก็บเก่ียวจํานวน 4 สายพนัธุ์ 

ไ ด้ แ ก่  Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae แ ละ  Rhizopus stolonifer  

โดยทําการหาค่าความเข้มข้นต่ําสดุของอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยบัยัง้และทําลายเชือ้ราพบว่า สามารถยบัยัง้เชือ้

ราที่ทดสอบทัง้ 4 สายพนัธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีค่าความเข้มข้นต่ําสดุในการยบัยัง้เชือ้ระหว่าง 195.31 – 3,125 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในการศกึษานีไ้ด้ทําการเสริมฤทธ์ิของอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยสารกนัเชือ้ราสตูรผสมทางการค้า 

(Sodium Benzoate : Sodium Propionate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้ราพบว่า สตูรผสมในอตัราส่วน 5 :5 มี

ประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้ราที่ทดสอบได้ดีที่สดุโดยมีคา่ MICs เท่ากบั 48.82 – 781.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

คาํสาํคัญ:  การเน่าเสียของผลไม้หลงัการเก็บเก่ียว, เทคโนโลยีสีเขียว, นาโนซิงค์ออกไซด์, เปลือกลิน้จ่ี, ฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้รา 

 

Abstract 

Biosynthesis of the ZnO nanoparticles (ZnONPs) with green technology by Litchi chinensis peel extract 

as the reducing and capping agent under optimal condition gave the highest synthesis of ZnONPs and 

synthesized particle size in the range of 30 – 100 nm. The antifungal activity of synthesized ZnONPs on the 

growth of 4 species of fungi causing postharvest decay of fruit (Aspergillus niger, Colletotrichum 

gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae and Rhizopus stolonifer)  were evaluated. The results of minimum 

inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of the synthesized nanoparticles 

showed the synthesized ZnONPs could inhibit the growth of all four fungi tested with percentage of inhibitory 

effect were between 195.31 to 3,125 µg/mL. In this study the efficacy of ZnONPs was improved in combination 

with mixed antifungal agent (Sodium Benzoate + Sodium Propionate). It was found that biocontrol solutions that 

combined between ZnONPs and mixed antifungal agent at ratio 5:5 gave the most effective to control all 

postharvest fungi tested which MICs was 48.82 – 781.25 µg/mL. 

Keywords:  Antifungal activity, Green synthesized, Litchi peel, Postharvest decay of fruit, ZnO nanoparticles 
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Abstract  

Meaty flavors produced from non-animal source is a market demand to the growth of the food products. 

The objectives of this research were effect of pH, autolysis time and temperature on meaty aroma compounds 

formation of yeast autolysate (YA). Heating suspension of dried yeast cell at different conditions of 50°C and 

60°C at pH 3.0, 4.0 and 5.0. The optimum temperature and pH of autolysis was 50°C at pH 3.0 which gave the 

highest autolysate yield (52.00±0.11% w/w).  Protein contents of autolysate during 16-26 hours were measured 

by Lowry’s method. The highest protein content was 1.34 mg/mL at 50°C for 24hr at pH 3.0. Aroma volatile 

compounds was characterized through headspace-solid phase micro-extraction gas chromatography-time of 

flight mass spectrometry (HS-SPME-GC-ToFMS). Meaty volatile compounds are generated through Maillard 

reaction in three stages of yeast autolysate production.  2,5-dimethyl pyrazine (roasted beef), dimethyl trisulfide 

(sulfurous, meaty), furfural (bread) were the major volatile compounds related to cooked meat flavor. The best 

condition for dried yeast autolysate (180°C)  produced sulfur and nitrogen containing compounds such as 

dimethyl trisulfide. The information about volatile characterization of YA could benefit the food and flavor 

industry involved in the manufacturing of meaty flavorings for non-animal origin products. 

Keywords: Autolysis, GC-ToFMS, Meaty volatile compounds, Thermal treatment, Yeast autolysate 
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Abstract 

 Instant noodles have gained popularity to become one of the most starchy foods world-wide with 

reasonable prices and easy preparation. The noodles are initially cooked by steaming, further cooked by frying 

or baking, and then dehydrated. Heat treatment during cooking could result in the formation of carcinogenic 

acrylamide. This study aims to monitor the content of acrylamide in 20 instant noodles available in Thai market 

(10 domestic samples and 10 imported samples). Dietary exposure to acrylamide from instant noodles to Thai 

population was also evaluated. Acrylamide in domestic samples (28.3 – 241.4 µg/kg, �̅�𝑥 = 137.4 µg/kg) was 

apparently higher than those of imported samples (26.8 – 64.1 µg/kg, �̅�𝑥 = 45.4 µg/kg). The dietary exposure of 

the Thai population to acrylamide from instant noodles ranged from 0.39 to 0.84 µg/kg body weight/day. Small 

children (3 – 5.9 years old) showed the highest acrylamide exposure (0.84 µg/kg bw/day) followed by children 

(6 – 12.9 years old) (0.80 µg/kg bw/day), while population ages 65 up obtained the lowest acrylamide exposure 

(0.39 µg/kg bw/day). The results obtained in this study are considered useful as a database for determination 

of acrylamide in instant noodles. 

Keywords: Acrylamide, Acrylamide exposure, Dietary exposure, Instant noodles, Thai population 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of total amylose (AM) content on pasting 

properties and other Physico-chemical properties of starch blends. High amylose (HAM) rice starch and waxy 

(Wx) rice starch containing AM content of 36.89% and 0.28%, respectively were blended at five different ratios 

(20/80, 40/60, 50/50, 60/40, and 80/20 w/w). The total AM content of the blends was ranged from 7.60% to 

29.57%.  Strong statistical correlations were reported between AM content and swelling power (SP)  

(r = -0.99), solubility (r = 0.86), and pasting parameters which were pasting temperature (r = 0.90), peak 

viscosity (r = -0.91), trough (r = -0.81), breakdown (r = -0.90) and setback (r = 0.68), respectively.  

Non-additive behaviors of starch-blend pastes were exhibited, and the extreme effect was shown in starch 

blends containing 60% – 80% of HAM. The addition of HAM starch drastically reduced the breakdown (BD) 

value of the blends by 44.5% – 81.0%.  

Keywords: Native starch, Non-additive effect, Pasting properties, Physico-chemical, Starch blend 
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บทคัดย่อ 

พฤติกรรมการซือ้และการบริโภคผลิตภณัฑ์นํา้นมจากพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากการที่ผู้บริโภคให้ความสําคญัใน

การดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึน้ วตัถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซือ้และการ

บริโภคผลิตภณัฑ์นํา้นมจากพืช โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคอายุ 18 ปีขึน้ไป 225 ตวัอย่างที่มีการรับประทาน

ผลิตภณัฑ์ทดแทนเนือ้สตัว์และนมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ พบวา่มีผู้ รับประทานอาหารจากพืชและสตัว์ (Omnivorous) 

และผู้ที่รับประทานอาหารจากพืชเป็นหลกั อาจรับประทานปลาและเนือ้สตัว์บางครัง้ (Flexitarian) ร้อยละ 88.00 และ 

7.56 ตามลําดบั ความพึงพอใจในนํา้นมจากพืชขนาด 180 มิลลิตร ราคา 20 – 25 บาท ร้อยละ 69.6 และยอมรับราคาต่ํา

กว่า 20 บาทหรือราคาสงูกว่า 25 บาท ร้อยละ 14 ผู้ที่รับประทานอาหารจากพืชและสตัว์มีความถ่ีในการบริโภคผลิตภณัฑ์

จากพืชทดแทนเนือ้สัตว์และนมลดลง ตรงกันข้ามกับผู้ ที่รับประทานพืชเป็นหลักที่ความถ่ีในการรับประทานมากขึน้ 

เน่ืองจากคณุคา่ทางโภชนาการ รสชาติ ปัญหาด้านสขุภาพ และราคา  

คาํสาํคัญ: นํา้นมทางเลือกจากพืช, พฤติกรรมผู้บริโภค, มงัสวิรัติ 

 

Abstract 

Plant-based milk consumption has raised over years by reason of increased in consumer health 

awareness. This study aimed to investigate customer demographic, behavior and consumption of plant-based 

milk products. The online survey was launched with 225 customers who are above 18 years old and consumed 

plant-based product at least once per week. The result indicated that Omnivorous and Flexitarian 88.00 % and 

7.56 % respectively. Customer satisfaction in packaging size and price rate are 180 milliliter price 20-25 baht 

69.6 % and price lower than 20  baht and price above 25  baht 14%. Omnivorous had lower consumption 

frequency of plant-based products, which was opposite to Flexitarian having increased consumption frequency 

of plant-based products due to nutrition values, taste, health concern and price. 

Keywords: Customer behavior, Plant-based milk alternatives, Vegetarian 
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Abstract 

Waste latex sludge, which is a null by-product of concentrated latex manufacturing, was a digestion 

process of waste latex sludge with sulfuric acid. Effect of the moisture of waste latex sludge and sulfuric acid 

at concentration was studied. It was found that moisture of waste latex sludge affected on the reaction between 

acid and waste latex sludge. In addition, this moisture influenced also on several reusable acids. The acid 

concentration hardly affected on the digestion process of waste latex sludge. The wastewater that occurred 

from acid digestion was treated by an alkaline, obtaining the matters which contain essential nutrient elements 

for plants namely nitrogen, potassium, and phosphorus in amounts of 1.29, 6.70, and 2.05 %w/w, respectively. 

It was found that quantities of these nutrient elements were not significant at ≤ 0.05. Moreover, from the X-ray 

diffraction pattern results, it was found that many elements were analyzed such as sulphur, magnesium,  

and phosphorus elemental as by products. Therefore, the wastewater in this work is suitable used the fertilizer. 

Keywords: concentrated latex, moisture of waste latex sludge, sulfuric acid, waste latex sludge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 60 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 94 ภาคบรรยาย 

Bioactivity of leaf extracts and pure compound isolated from Trema orientalis (Linn.) 

(Cannabaceae) in community forest affect BF-2 cell line 

 

Amita Mekarunothaia, Sumet Kongkiatpaiboonb, Kwanjai Rorsungnoenc, Saraphon Intarasarmd,  

Theppanya Charoenrata, Tiwtawat Napiroona,* 
aDepartment of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani 12120, Thailand 
bTU Research Unit in Cannabis and Herbal Products Innovation, Thammasat University, Pathum Thani 12120, Thailand 
cPhu Langka National park, Department of National park Wildlife and Plant conservation, Nakhon Phanom 48140, Thailand 
dSongkhla Aquatic Animal Health Research and Development Center, Department of Fisheries, Songkhla 90100, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: napiroont@gmail.com 

 

Abstract  

Trema orientalis is one pioneer species in cannabis family (Cannabaceae) that wildly distributed in 

Thai community forests and forest edges. The mature leaves dominantly used as anti-parasite and freshwater 

fish feed that led to the investigation of phytochemical compounds and bioactivity. The purpose of this work 

was to investigate bioactive compound from T. orientalis leaf extract and cytotoxicity in freshwater fish cell line 

BF-2. The fractionation using flash column chromatography fractionated 50 ml in each fraction with the mixture 

solvent system stock solution 100 mL of hexane, diethyl ether, methanol and acetone. All fractions were 

continuously checked profile with HPLC-MS, mobile phase (Methanol: Aqueous buffer, 60:40 v/v) and UV 

detection (wavelength 256 and 365 nm). The white powder could be isolated from lipophilic leaf extracts 

yielding 280 µg/g by dry weight in this process. Of structure elucidation, the NMR information indicated that our 

technique provided the purity of β-sitosterol. The leaf lipophilic extracts and pure compound were evaluated 

cytotoxicity on BF-2 fish cell line.  The MTT assay on BF-2 fish cell line showed the increase in cell viability both 

leaf extract and pure compound at 1 µg/ml after 24 h treatments (p < .01). In addition, the leaf extracts and  

β-sitosterol revealed the half maximal inhibitory concentration (IC50) values of 7,027.13 and 86.42 µg/ml, 

respectively. Hence, leaf extract and β-sitosterol can selectively promote cell viability and showed non-toxic 

property on BF-2 fish cell line. The development of extraction used in this study showed also reproducible  

non-toxic natural compound patterns from T. orientalis source useful to give bioactive ingredient in fish feed. 

Keywords: cannabaceae, chromatography, Trema orientalis 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วอเตอร์ฟตุพริน้ท์ และคณุภาพนํา้ประปาจาก

ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงกระบวนการประปา การใช้นํา้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ยัง่ยืน โดยรวบรวมข้อมลูแล้วนํามาคํานวณตามคู่มือ พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตนํา้อยู่ในช่วง 

1,009–17,251 kgCO2e/year การใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1,334–24,721 kgCO2e/year และไม่ได้ใช้สารเคมีในกระบวนการ

ผลิต จึงไม่มีฟตุพริน้ท์เกิดขึน้ เม่ือพิจารณาวอเตอร์ฟตุพริน้ท์ต่อหนึ่งหน่วยผลิตภณัฑ์มีค่าเท่ากบั 1.05 ซึง่เป็นนํา้ที่ใช้ไปใน

กระบวนการต่างๆ รวมถึงเป็นนํา้ที่สญูเสียและนํา้ที่แฝงอยู่ในสารขาเข้าที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปา และผลการวิเคราะห์

คุณภาพนํา้ประปามีพารามิเตอร์ที่ตรวจแล้วเกินเกณฑ์มาตรฐาน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, TDS, Hardness, Fe, 

Mn, As, Pb, TCB และ E. coli  

คาํสาํคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, ระบบประปาหมู่บ้าน, วอเตอร์ฟตุพริน้ท์ 

 

Abstract 

 The study aimed to assess the GHG emission, water footprint and water supply quality of village water 

supply systems. The results of this study are reduced GHG and improve production efficiency and 

sustainability. The data are collecting and calculating according to the manual. The results of the GHG 

assessment showed that the GHG emissions from water production in the range of 1,009–17,251 kgCO2e/year 

and electricity consumption in the range of 1,334–24,721 kgCO2e/year. There are no chemicals are used in the 

water production, therefore no footprints occurred. Water footprint per unit of product is 1.05. Which is water 

used in various processes, including water loss and water hidden in the water production. The results of water 

quality analysis found that the measured parameters exceeded the standard 9 parameters: Turbidity, TDS, 

Hardness, Fe, Mn, As, Pb, TCB and E. coli.  

Keywords: greenhouse gas emission, village water supply systems, water footprint 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้กึษาและพฒันาการบําบดัไนเตรต (𝑁𝑁𝑁𝑁3−) ในนํา้ด้วยวิธีการทางอิเล็กโตรไลซิสทําปฏิกิริยา รีดกัชัน่ไนเตรต

เป็นแก๊สไนโตรเจนซึ่งได้ทําการทดลองกบันํา้เสียสงัเคราะห์ และนํา้เสียจริงที่การไหลแบบต่อเน่ือง ที่อตัราการไหลเดียวกันคือ 

0.79 L/min  ในการแปรเปล่ียนพารามิเตอร์สําหรับการทําปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี พบว่าเง่ือนไขที่ดีคือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตอ่

พื น้ที่ เท่ากับ 3 mA//𝑐𝑐𝑐𝑐2 ความต่างศักยเท่ากับ 5 V  ระยะเวลาทําปฏิ กิ ริยา 1 นาที  ระยะห่างระหว่างแผ่น 0.5 cm  

และจํานวนแผ่นอิเล็กโตรดที่ใช้คือ 12 แผ่น ทัง้นีต้วัอย่างนํา้ จะต้องผ่านการกรองด้วยความละเอียด 12 µm ก่อนผ่านปฏิกิริยา

ไฟฟ้าเคมีจากการทดสอบนํา้เสียสงัเคราะห์ ปริมาณไนเตรตเร่ิมต้นที่ 100 mg/L บําบดัไนเตรตเหลือ 63.7 mg/L นํา้เสียชุมชน

ปริมาณไนเตรตเร่ิมต้น 15.4 mg/L เหลือ 5.2 mg/L หรือคิดเป็นร้อยละ 66 และที่ความเข้มข้นสงูไนเตรตขึน้ได้รับการบําบดัร้อยละ 49 

คาํสาํคัญ: กระบวนการบําบดัไม่ใช้สารเคมี, ไนเตรต, นํา้เสีย, อิเลก็โตรไลซิส 

 

Abstract 

This research aims to study and develop nitrate (𝑁𝑁𝑁𝑁3−) treatment by using electrolysis method, nitrate was 

reduced to nitrogen gas. The experiments were conducted for synthetic and real wastewater with the same continuous 

flow at a flow rate of 0.79 L/min. In order to determine the parameters for electrochemical reaction of nitrate removal, the 

optimal conditions are the current density of 3 mA/𝑐𝑐𝑐𝑐2, a potential difference of 5 V, a retention time of 1 minute and an 

electrode spacing of 0.5 cm for the number of electrode plates of 12.  Hence, all the sample water was undergone a 

coarse filter before the electrochemical process. From the study, the synthetic water contaminated with a nitrate of  

100 mg/L was reduced to be 63.7 mg/L, wastewater from a source of community nitrate of 15.4 mg/L was reduced to 

be 5.2 mg/L or 66% and 48% for High Nitrate Concentration. 

Keywords: electrolysis, nitrate, non-chemical water treatment, wastewater 
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อิทธิพลของเวลาและปริมาณ Materials Institute Lavoisier-88A (MIL-88A) ในการบาํบัดซีโอดีจาก

นํา้มันหล่อเยน็ด้วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์ 

The influence of reaction time and amount of Materials Institute Lavoisier-88A (MIL-88A) for the 

treatment of COD from coolant oil by modified Air-Fenton process 
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บทคัดย่อ 

 นํา้มนัหล่อเย็นจากอตุสาหกรรมยานยนต์จะมีสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ทําให้นํา้เสียมีค่าซีโอดีสงูถึงประมาณ 100,000 

มิลลิกรัมตอ่ลิตร งานวิจยันีจ้งึศกึษาอิทธิพลของเวลา (30–180 นาที) และปริมาณ MIL-88A (0.2–1 กรัม) ในการบําบดัซีโอดีจาก

นํา้มันหล่อเย็นด้วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์ โดยออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง ร่วมกับการ

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีพืน้ผิวตอบสนอง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบดัซีโอดีจากนํา้มนัหล่อเย็น ซึ่งพบว่าการเพิ่ม

เวลาและปริมาณ MIL-88A ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบําบดัซีโอดีจากนํา้มนัหล่อเย็นสงูขึน้ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการบําบดั

ซีโอดีจากนํา้มนัหล่อเย็นสงัเคราะห์ 5% ปริมาตร 50 มิลลิลิตร พีเอช 9 ด้วยการเติมอตัราการไหลเวียนอากาศ 2 ลิตรต่อนาที  

คือ ใช้ MIL-88A ปริมาณ 1 กรัม เป็นเวลา 144 นาที ซึ่งสามารถบําบดัซีโอดีได้ 92.86% และเม่ือทดลองซํา้ในสภาวะเดียวกัน

พบวา่ สามารถบําบดัซีโอดีได้ 93.06% ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบัที่โปรแกรมคาดการณ์ไว้ 

คาํสาํคัญ: การทดลองแบบสว่นประสมกลาง, การบําบดันํา้เสีย, โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ 

 

Abstract 

 Coolant oil from the automotive industry contains various types of additives, causing the wastewater to have a 

high chemical oxygen demand (COD) around 100,000 mg/L. This study investigated the influence of reaction time  

(30–180 min) and amount of MIL-88A (0.2–1 g) for COD treatment in coolant oil by modified air-Fenton (MAF). The 

experiments were designed by central composite design (CCD) and the results were analyzed by response surface 

methodology (RSM). It was found that increasing the reaction time and amount of MIL-88A resulted in higher treatment of 

COD in the coolant oil. For coolant oil 5% (50 mL), pH 9 with the addition of an airflow rate of 2 L/min, the optimum condition 

for COD treatment efficiency was 92.86% which occurred at 1 g of MIL-88A for 144 minutes. When repeated experiment 

under the same condition, it was found that COD treatment was 93.06% which was close to the prediction from program. 

Keywords: central composite design, metal organic frameworks (MOFs), wastewater treatment 
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มวลชีวภาพเหนือพืน้ดนิของพืชอาหารของกระทงิในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา 
Above ground biomass of forage species of gaur in Khao Phaeng Ma Non-Hunting Area,  
Nakhon Ratchasima province 
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บทคัดย่อ 

มวลชีวภาพพืชอาหารสตัว์ป่ากินพืชเป็นพืน้ฐานของการจดัการพืน้ที่อาศยัเพื่อการอนุรักษ์ การศึกษามวลชีวภาพพืช

อาหารของกระทิงในเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเขาแผงม้า จงัหวดันครราชสีมา โดยดําเนินการศกึษา โดยแบง่พชือาหารตามพืน้ดินเป็นพืช

ล้มลกุ หญ้า และไม้พุ่ม ดําเนินการในพืน้ที่ที่เป็นทุ่งหญ้า และป่าฟืน้ฟ ูโดยใช้แปลงขนาด 1×1 เมตร รวม 36 แปลง การศกึษาครัง้นี ้

มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาชีวมวลและความสมัพนัธ์ระหว่างมวลชีวภาพเหนือพืน้ดินกบัลกัษณะของกระทิง การศกึษานีดํ้าเนินการ

ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2564 ผลการศกึษาพบมวลชีวภาพเหนือพืน้ดินในป่าทัง้ 2 สภาพได้แก่พืชล้มลกุ หญ้า และไม้พุ่ม 

มีค่า 16.191±3.15, 88.61±16.40, 2.357±1.16 กรัม/ม2 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบพืชอาหารแต่ละประเภทระหว่างพืน้ที่ทุ่งหญ้า  

และพืน้ที่ป่าฟืน้ฟพูบว่าค่าเฉล่ียพืชล้มลกุในพืน้ที่ป่าฟืน้ฟ ู มีค่า 19.27±4.28 กรัม/ม2  พืน้ที่ทุ่งหญ้า มีค่า 12.75±4.66 กรัม/ม2 มวล

ชีวภาพของหญ้าในพืน้ที่ป่าฟืน้ฟูมีค่า 44.23±14.8 กรัม/ม2  พืน้ที่ทุ่งหญ้า มีค่า 138.23±26.10 กรัม/ม2 มวลชีวภาพของไม้พุ่มใน

พืน้ที่ป่าฟืน้ฟมีูค่า 4.22±2.13 กรัม/ม2 พืน้ที่ทุ่งหญ้า มีคา่ 0.28±0.27 กรัม/ม2 คา่เฉล่ียมวลชีวภาพของหญ้าในพืน้ทีฟื่น้ฟแูละพืน้ที่

ทุ่งหญ้า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั และพบวา่ค่าเฉล่ียมวลชีวภาพพืชล้มลกุและหญ้ามีผลต่อการปรากฏและไม่ปรากฏ

ของกระทิงอย่างมีนัยสําคัญ  ดงันัน้การการจัดการพืน้ที่ เพื่อส่งเสริมให้มีพืชล้มลุกและหญ้า ตามพืน้ที่มากกว่าไม้พุ่ม จักก่อ

ประโยชน์ตอ่การอยู่อาศยัเพิ่มศกัยภาพของพืน้ที่ในการรองรับของกระทิงมากย่ิงขึน้ตอ่ไป  

คาํสาํคัญ: พืชอาหาร, ไม้พุ่ม, ไม้ล้มลกุ, หญ้า 

 

Abstract 

Biomass of herbivorous food plants is basis of management of important conservation habitats. Study on plant 

biomass of gaur in Khao Phaeng Ma Non-Hunting Area, Nakhon Ratchasima Province was conducted by dividing food 

plants according to the ground into forb, grasses and shrubs, carried out in grassland and reforestation areas by using 

plots of 1×1 meter size, totaling 36 plots. The objective of this study was to study the biomass and the relationship between 

aboveground biomass and the appearance of the gaur were also investigated. This study was done between August and 

September 2021. The results showed that the above-ground biomass in both forest conditions, namely forb, grasses and 

shrubs, were 16.19±3.15, 88.61±16.40, 2.35±1.16 g/m2, respectively. The mean forb in rehabilitated forest area was 

19.27±4.28 g/m2, grassland area was 12.75±4.66 g/m2, grass biomass in reforested area was 44.23±14.80 g/m. Mean 

grass biomass was 138.23±26.1 g/m2, shrub biomass in reforestation area was 4.22±2.13 g/m2, and grassland area was 

0.28±0.277 g/m2 in rehabilitated forest and grassland areas. There are significant differences. It was found that mean 

biomass of forb and grasses significantly affected the appearance of gaur. Therefore, the management of the area to 

promote the presence of forb and grasses by area rather than shrub will benefit the habitat, increase the potential of the 

area to support more gaur. 

Keywords: forage species, forb, grass, shrub 
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การประเมินผลผลิตไม้ยืนต้นเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ: กรณีศึกษาไม้สักในสวนป่าเกริงกระเวีย 

จังหวัดกาญจนบุรี 

Wood assessment of standing trees to support business collateral: A case study of teak in Kroeng Krawia 

forest plantation, Kanchanaburi province 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการประเมินผลผลิตไม้ยืนต้นเพื่อเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ ดําเนินการศกึษา

ที่สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบรีุ โดยสร้างตวัแบบประเมินปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ของไม้สกัด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยเพื่อนําไปประเมินผลผลิตในปัจจุบัน และสร้างตัวแบบการเติบโตของไม้สักด้วยเทคนิครุกขกาลวิทยาและการ

วิเคราะห์การถดถอยเพื่อนําไปประเมินผลผลิตในอนาคต ผลการศึกษาสามารถสร้างตัวแบบปริมาตรไม้ได้ 3 ช่วงอายุ 

ได้แก่ ช่วงอายุ <21 ,21–30 และ >30 ปี โดยแต่ละช่วงอายุมีตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด คือ V = -0.146 + 0.015dbh + 

0.042dpos - 0.399dsi , V = -0.128 + 0.016dbh + 0.021dpos – 0.463dsi และ V = -0.147 + 0.02dbh + 0.056dpos 

– 0.367dsi ตามลําดบั ซึ่งไม้สกัช่วงอาย ุ< 21 ,21-30 และ > 30 ปี ช่วงละ 12 ต้น มีผลผลิตในปัจจบุนัรวม เท่ากบั 2.42, 

3.26 และ 5.85 ลบ.ม. ตามลําดบั และในอีก 3 ปีจะมีผลผลิตรวม เท่ากบั 3.18, 3.41 และ 5.96 ลบ.ม. ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ: การประเมินผลผลิตไม้ยืนต้น, ไม้สกั, หลกัประกนัทางธุรกิจ 

 

Abstract 

 The aim of this research was to study wood assessment of standing trees to support business 

collateral. This study was conducted at Kroeng Krawia Forest Plantation, Kanchanaburi Province. Teak 

merchantable volume models were created by using regression analysis to assess the current yield. Teak 

growth models were created by using techniques of dendrochronological and regression analysis to assess 

the future yield. The results of the study were able to generate the volume models in 3 age ranges of <21, 21-

30 and >30 years. The suitable model in each age range was V = -0.146 + 0.015dbh + 0.042dpos - 0.399dsi, 

V. = -0.128 + 0.016dbh + 0.021dpos – 0.463dsi and V = -0.147 + 0.02dbh + 0.056dpos – 0.367dsi, respectively. 

Total current yield of 12 teak trees in each age class of <21, 21-30 and >30 years was 2.42, 3.26 and 5.85 

cubic meters, respectively. The total yield in the next 3 years of these trees will be 3.18, 3.41 and 5.96 cubic 

meters, respectively. 

Keywords: business collateral, teak, wood assessment of standing trees 
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การวิเคราะห์พืน้ที่เส่ียงต่อการปรากฏปัจจัยคุกคาม บริเวณอุทยานแห่งชาตทิบัลาน 

Threatening factors to the existence of Thap Lan National Park 

 

ป่าเหนือ ชีวะธรรมa, วรงค์ สุขเสวตa, ปานวริศร์ ปานศรีa, อิงอร ไชยเยศb, ประทปี ด้วงแคa,* 

Panuae Chewathamta, Warong Suksavatea, Paanwaris Paansria, Aingorn Chaiyesb, Prateep Duengkaea,* 
aคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
bสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ 11120 
aFaculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
bSchool of Agricultural and Cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120, Thailand 

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

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการนําข้อมลูตําแหน่งของปัจจยัคุกคามที่ได้จากการลาดตระเวนเชิงคณุภาพ และกล้องดกัถ่ายอตัโนมติั

แบบเรียลไทม์ บริเวณพืน้ที่อุทยานแห่งชาติทับลานระหว่าง ปี พ.ศ. 2559–2560 มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมทางด้าน

กายภาพ 7 ปัจจยั ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 2 ปัจจยั โดยวิเคราะห์จากการสร้างแบบจําลองการกระจาย (Maximum entropy) 

และนําแบบจําลองการกระจายดงักลา่วมาสร้างเป็นแผนที่ชัน้ความเส่ียงต่อการปรากฏของปัจจยัคกุคาม ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยั

แวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการปรากฏของปัจจยัคกุคามมากที่สดุ คือ ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากถนน และความลาด

ชัน ในด้านของปัจจัยแวดด้านเศรษฐกิจสังคมของพืน้ที่ พืน้ที่เส่ียงต่อการปรากฏของปัจจัยคุกคามส่วนกระจายอยู่ในพืน้ที่  

26 ตําบล จากทัง้หมด 37 ตําบล ซึ่งมีรายได้เฉล่ียต่อปีเท่ากบั 70,508 บาทต่อคน ซึ่งต่ํากว่ารายได้เฉล่ียทัง้หมดของตําบลในพืน้ที่

ศึกษาที่มีค่ารายได้เฉล่ียอยู่ที่ 92,520 บาทต่อคน และมีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียอยู่ 6,638 คนต่อตําบล ซึ่งสงูกว่าความ

หนาแน่นของประชากรเฉล่ียทัง้หมดของตําบลในพืน้ที่ศกึษาทีมี่ค่าความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียอยู่ที่ 6,320 คนตอ่ตําบล 

คาํสาํคัญ : การลาดตระเวนเชิงคณุภาพ, แบบจําลองการกระจายชนิดพนัธุ์, ระบบเฝา้ระวงัและต่อต้านการกระทําผิดด้าน

ทรัพยากรป่าไม้, ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์  

 

Abstract  

 The research is based on qualitative reconnaissance of the location of threat factors and Real Time Camera 

Traps of Thap Lan National Park during the year 2016-2017 to analyze together with 7 physical environmental factors, 

2 economic and social factors. The analysis was based on maximum entropy modeling and the model was used to 

create a risk layer map for the presence of threat factors. The results of the study found that the physical environmental 

factor that most influenced the appearance of the threat was distance from the village, distance from the road and 

slope. The socio-economic factors of the area at risk for the presence of threat factors scattered in 26 sub-districts 

out of 37 sub-districts. Which has an average annual income of 70,508 baht/person, which is lower than the average 

income of all sub-districts with an average income of 92,520 baht/person and an average population density of 6,638 

people/sub-district, which is high than the average population density of all sub-districts with a mean population 

density of 6,320 people/sub-district. 

Keywords: GIS, maximum entropy, NCAPS, smart patrol 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองการประเมินความเส่ียงเชิงพืน้ที่ของปัจจยัคกุคามในอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์

เพื่อต้องการทราบสถานที่ในการลกัลอบเข้ามากระทําผิดด้านทรัพยากรป่าไม้โดยทําการติดตัง้กล้องดกัถ่ายภาพอตัโนมติัแบบ

เรียลไทม์ เพื่อรวบรวมข้อมลูตัง้แต ่พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ระยะเวลา 3 ปี โดยทําการศกึษาด้วยการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัเชิง

พืน้ที่จํานวน 8 ปัจจยั โดยใช้โมเดลเชิงเส้นโดยนยัทัว่ไป ผลการศกึษาพบว่ามีข้อมลูภาพถ่ายของการลกัลอบเข้ามากระทํา

ผิด ทัง้สิน้ จํานวน 86 ครัง้ โดยพบว่าปัจจยัเชิงพืน้ที่ 3 ปัจจยั  ความสงูจากระดบันํา้ทะเล ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 

และ ระยะห่างจากโป่ง มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการพืน้ที่

อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยสามารถวางแผน ปรับเปล่ียนสถานที่ในการลาดตระเวนโดยสามารถตอบสนองต่อบริเวณพืน้ที่

ที่มีความเส่ียงได้อย่างทนัท่วงที และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

คาํสาํคัญ: ปัจจยัคกุคาม, ระบบเฝา้ระวงัและตอ่ต้านการกระทําผิดด้านทรัพยากรป่าไม้  

 

Abstract 

The study on the spatial risk assessment of threat factors in Khao Yai National Park had the objective 

to detect the area of illegal forest resources offenses by the installation of a real-time camera to collect data 

from 2018 to 2020, totaling 3 years. The study was carried out by analyzing 8 spatial factors using a generalized 

linear model (GLMs). The results revealed that there were photographic data showing smuggling 86 times. It 

was found that 3 spatial factors, including meters above sea level, distance from the route, and distance from 

mineral lick, were related with statistical significance. The results would be useful in the management of  

Khao Yai national park in terms of planning, relocating patrol to immediately respond to risky areas, and utilizing 

technology for maximization. 

Keywords: network centric anti-poaching system, threaten factors 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการจดัการทุ่งหญ้าต่อความหลากชนิดของนก ในอทุยานแห่งชาติทบัลานจงัหวดั นครราชสีมา 

ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์

สํารวจโดยวิธี Point count ในพืน้ที่ที่มีการจดัการที่ต่างกนั ได้แก่ วิธีการเผาและตดั ผลการศึกษาพบนก 11 อนัดบั 36 วงศ์ 

63 สกลุ 80 ชนิด รวม 1,075 ตวั พบค่าดชันีความหลากหลาย (H') ของนกแต่ละพืน้ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1.99 - 3.01 โดยพืน้ที่

ที่มีความหลากหลายของนกสูงที่สุดเกิดขึน้ภายหลังการจัดการ 2 เดือน คือ เดือนมีนาคม (H'=3.01) ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มี 

การจัดการโดยการตัด รองลงมา ได้แก่ พืน้ที่ที่มีการจัดการด้วยการเผาของเดือนเมษายน (H'=2.93) ผลการศึกษา

ความสมัพนัธ์ของมวลชีวภาพเหนือพืน้ดินกบัค่าความถ่ีของชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ในพืน้ที่ที่มีการจดัการโดย

การเผาและการตัดจากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้น พบว่า การเพิ่มขึน้ของปริมาณมวลชีวภาพเหนือพืน้ดิน  

มีความสมัพันธ์เชิงลบกับความถ่ีในการเข้ามาใช้ประโยชน์ของนก (R2=99.99)  การศึกษาครัง้นีถื้อเป็นฐานข้อมูลสําคัญ

สําหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการและการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่อทุยานแห่งชาติตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การจดัการทุ่งหญ้า, การเผาโดยควบคมุ, ความหลากชนิดของนก 

 

Abstract 

The study on the effect of grass management on bird diversity was conducted in at Thap Lan National 

Park, Nakhon Ratchasima province during December 2020 to May 2021. Point count method was used to 

investigate species of birds that exploited grasslands with different management, burning and cutting methods. 

The results found that a total of 1,075 individuals of 80 bird species, 63 genera of 36 families in 11 orders, were 

recorded throughout the study period. Bird diversity index (H') ranged from 1.99 to 3.01. The highest index of 

3.01 occurred at grassland after 2 months with management of cutting method, followed by grassland with 

management of burning method in April (H'=2.93). Regression analysis showed that an increasing of biomass 

above ground level with both managements, burning and cutting methods, had a negative effect to the 

frequency of utilization of birds in the area (R2=99.99). This study is an important database for further planning, 

management and conservation of biodiversity in national parks. 

Keywords: bird diversity, controlled burn, grassland management 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี 
ดําเนินการสํารวจระหว่างเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สํารวจเป็นประจําทกุเดือนตามแนวเส้นสํารวจ
โดยแบ่งเป็น 6 พืน้ที่  ได้แก่ แปลงฟื้นฟูปี 2550 (181.262 ไร่) แปลงฟื้นฟูปี 2551 (55.740 ไร่) แปลงฟื้นฟูปี 2558 (36.413 ไร่)  
แปลงฟื้นฟูปี 2559 (16.244 ไร่) แปลงฟื้นฟูปี 2562 (17.533 ไร่)  และป่าธรรมชาติ(71.604 ไร่) ผลการศึกษาพบนกทัง้สิน้ 88 ชนิด  
จาก 39 วงศ์ 14 อันดบั พบอันดบันกเกาะคอน (Passeriformes) มากที่สุด 36 ชนิด รองลงมาคือ อันดบันกชายเลนและนกนางนวล 
(Charadriiformes) 12 ชนิด ส่วนสถานภาพตามฤดกูาลแบ่งเป็นนกประจําถ่ิน 58 ชนิด นกอพยพนอกฤดผูสมพนัธุ์ 27 ชนิด นกอพยพ
ผ่าน 2 ชนิด และนกอพยพมาเพื่อทํารังวางไข่ 1 ชนิด ค่าดชันีความหลากชนิดของนกในพืน้ที่มีค่าเท่ากบั 3.43 โดยแปลงที่มีค่าดชันี
ความหลากชนิดสงูที่สดุคือ แปลงฟืน้ฟูปี 2551 (3.33) และต่ําที่สดุในแปลงฟืน้ฟูปี 2558 (3.19 ) ซึ่งเป็นแปลงที่มีช่วงความสงูในการ
หาอาหารที่ต่ํา แตกตา่งกนัเน่ืองจากมีความหนาแน่นของต้นไม้และแหลง่อาหารที่แตกตา่งกนั สามารถแบง่ระดบัความชกุชมุออกเป็น 
4 ระดบั ได้แก่ นกที่พบบ่อยมาก (15 ชนิด) นกที่พบบ่อย (11 ชนิด) นกที่พบปานกลาง (30 ชนิด) นกที่พบได้น้อย (32 ชนิด) การศกึษา
นีเ้ป็นฐานข้อมลูแรกของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนและมีสําคญัตอ่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพืน้ที่   
คาํสาํคัญ: ความชกุชมุ, ความหลากชนิด, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นก, ป่าชายเลน 
 
Abstract 

Species diversity and abundance of birds at the International Mangrove Botanical Garden Project, King Rama IX, 
Chanthaburi Province, were investigated using point count method during June to November 2021 (Monthly). Study area 
selected for 6 plots in 2007 reforestation plot (181.262 Rai) 2008 reforestation plot (55.740 Rai), 2015 reforestation plot (36.413 
Rai) , 2016 reforestation plot (16.244 Rai), 2019 reforestation plot (17.533 Rai) and forest plot (71.604 Rai). Eighty-eight 
species of birds (39 families in 14 orders) were recorded. Order Passeriformes presented the highest number of species (36 
species) following by Order Charadriiformes (12 species). Based on seasonal status, all bird species were classified into 4 
groups consisting of resident species (58 species), migrant species (27 species), passage migrant species (2 species) and 
breeding visitor (1 species). Overall species diversity index (H’) of this study site was 3.43 with the highest and lowest index 
occurred at reforestation in 2008 (3.33) and 2015 (3.19). The restoration plot in 2015 have a low diverse range of foraging 
height. Relative abundance of birds was categorized into 4 groups; abundance (15 species), common (11 species), 
moderately common (30 species) and uncommon (32 species). This study confirmed that this botanical garden is an 
important reservoir to maintain bird diversity of this region. 
Keywords: abundance, biodiversity, bird, diversity, mangrove forest 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาความหลากชนิดนกในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดําเนินการระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีสํารวจตามจุด กําหนดระยะห่างแต่ละจุดสํารวจให้ห่างกัน 100 เมตร รวมทัง้สิน้  

65 จุด แต่ละจุดสํารวจ จะใช้เวลาสํารวจจุดละ 15 นาที โดยแบ่งพืน้ที่สํารวจตามโซนต่างๆ ที่กําหนดไว้ ในช่วงเวลา  

06.00 - 08.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ทําการสํารวจ 4 วนัต่อสปัดาห์ ผลการศึกษาพบนก 43 ชนิด รวม 10,949 ตวั  

จาก 9 อันดบั 30 วงศ์ ค่าดชันีความหลากชนิดของนกเท่ากับ 2.12 ค่าดชันีความมากมายชนิดของชนิดพันธุ์นกเท่ากับ 4.5  

พบการกระจายตวัอย่างสม่ําเสมอ พบนกประจําถ่ิน 39 ชนิด นกอพยพ 2 ชนิด  และเป็นทัง้ประจําถ่ินนกอพยพ 2 ชนิด จําแนก

ตามลกัษณะการกินอาหาร (feeding guild) ได้ 7 กลุม่คือ กลุม่นกกินผลไม้ กลุม่นกที่เป็นสตัว์นกัลา่ กลุม่นกที่กินสตัว์นํา้ กลุม่

นกกินเมล็ด กลุ่มนกที่ กินแมลง กลุ่มนกที่ กินนํ า้หวาน และกลุ่มที่ กินทั ง้พืชและสัตว์  กลุ่มที่พบมากที่ สุดคือ  

นกที่กินเมล็ดไม้ รองลงมา นกที่กินแมลง นกที่กินผลไม้และนกนกัล่า จากผลการศกึษาครัง้นี ้ถือเป็นฐานข้อมลูสําคญัสําหรับ

การจดัการสภาพแวดล้อมในพืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเพื่อการอนรัุกษ์และรักษาสภาพแวดล้อมให้อํานวยประโยชน์ตอ่ไป   

คาํสาํคัญ: การดนูก, นกในเขตเมือง, ลกัษณะการกินอาหาร 

 

Abstract 

A Study on bird diversity at Kasetsart University Bang Khen campus was conducted during July to 

August 2021. Point count method, each point to be 100 meters apart, with total of 65 points were used.  It took 

15 minutes to explore each point by dividing the survey area into different zones that were done during 6:00 

am - 8:00 am and 2:00 pm - 5:00 pm. Four days a week during data collection period was done. The results 

showed that total of 10,949 individuals of birds, 43 species from 30 families in 9 orders, were found. The bird 

diversity index and the bird species diversity index were 2.12 and 4.5, respectively. All of those species, 39 

species were resident bird, 2 species were migratory bird, and 2 species were both, resident and migratory 

bird. Classified by the feeding guild, which were 7 groups of fruit-eating birds, a group of predatory birds,  

a group of predatory birds, a group of birds eating seeds, a group of insectivorous birds, a group of birds that 

eat nectar and all kinds of edible birds. The most common group is seed-eating birds, followed by insectivorous 

birds, fruit-eating birds and predatory birds respectively. The study result is considered a useful database for 

the habitat management to conserve and preserve the environment for further benefits. 

Keywords: bird in urban area, bird watching, feeding guild 
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บทคัดย่อ  

 กบนํา้เค็ม (Fejervarya moodiei) อาศัยอยู่ตามชายฝ่ัง ป่าชายเลน และนํา้กร่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

แต่การศกึษาด้านชีววิทยามีอยู่น้อยมาก การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสณัฐานวิทยาและความแตกต่างระหว่างเพศ

ของกบนํา้เค็ม จาก 6 พืน้ที่ ในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จงัหวดัจนัทบุรี ด้วยวิธีการเดินสํารวจโดยตรง

และวางหลมุดกัสตัว์ ระหว่างเดือนมิถนุายน ถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564  พบกบนํา้เค็มทัง้หมด177 ตวั โดยมีความชุกชุม

มากที่สดุในแปลงป่าชายเลนฟืน้ฟู ปี 2550 139 ตวั (62.5%) แปลงป่าชายเลนฟืน้ฟู ปี 2551 17 ตวั (18.75%) ป่าชายเลน

ธรรมชาติ 9 ตวั (12.5%) แปลงป่าชายเลนฟืน้ฟู ปี 2562 7 ตวั (18.75%) แปลงป่าชายเลนฟืน้ฟู ปี 2558 5 ตวั (18.75%) 

อย่างไรก็ตามไม่พบในแปลงป่าชายเลนฟืน้ฟปีู 2559 ทําการวดัลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 11 ลกัษณะ ในกบนํา้เค็ม 40 ตวั 

เป็นเพศเมีย 34 ตวั และเพศผู้  6 ตวั โดยมีอตัราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:5.6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ t-test พบว่า

ระยะห่างระหวา่งรูจมกู และความกว้างระหวา่งดวงตา ของเพศเมียมีคา่สงูกวา่เพศผู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05).  

คาํสาํคัญ: กบนํา้เค็ม, ความแตกตา่งระหวา่งเพศ, ป่าชายเลน, สณัฐานวิทยา 

 

Abstract 

 The Mangrove frog (Fejervarya moodiei) is widely distributed in coastal habitats, including mangrove and brackish 

areas of the Southeast Asia but rarely biologically studied. This study aims to investigate morphology and sexual dimorphism 

of mangrove frogs from 6 sub-areas of international mangrove botanical garden project, King Rama IX, at Chanthaburi 

Province. Direct observation and pitfall traps were conducted throughout the study period, June to October 2021.The study 

found 177 mangrove frogs preferentially occupied mangrove reforestation plot in 2007 (139 individuals, 62.5%) followed by 

mangrove reforestation plot in 2008 (17 individuals, 18.75%), natural mangrove forest (9 individuals, 12.5%), mangrove 

reforestation plot in 2019 (7 individuals, 18.75%), and mangrove reforestation plot in 2015 (5 individuals, 18.75%), respectively. 

However, they were absented from mangrove reforestation plot in 2017. Eleven morphological characters were measured 

from 40 live individuals, consisting of 34 females and 6 males with sex ratio of 1:5.6 for male to female. A t-test analysis revealed 

that the distance between nostrils and inter-orbital width of the females was significantly higher than males (p < 0.05). 

Keyword: mangrove forest, mangrove frog, morphology, sexual dimorphism 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาความมากมายและการกระจายของสตัว์กีบคูบ่างชนิด ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอทุยัธานี

โดยติดตัง้กล้องดกัถ่ายภาพ ดําเนินการระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รวมจํานวนตําแหน่ง

ตัง้กล้อง 37 ตําแหน่ง กล้องดักถ่ายภาพแต่ละตําแหน่งอยู่ห่างกันประมาณ 1 กม. ในแต่ละตําแหน่งตัง้กล้องทิง้ไว้ 30 วัน  

แล้วย้ายไปติดตัง้ในตําแหน่งใหม่ การศึกษานีค้รอบคลุมพืน้ที่ประมาณ 37 กม2 ผลการศึกษาสามารถบนัทึกภาพสัตว์กีบคู่  

ได้ทัง้หมดจํานวน 1,225 ภาพ จากการตัง้กล้อง 2,002 กับดกัคืน เปอร์เซ็นต์ความมากมายสมัพทัธ์ของสตัว์กีบคู่ 5 ชนิดได้แก่ 

หมปู่า (Sus crofa) เก้ง (Muntiacus muntjak) กวางป่า (Cervus unicolor) กระทิง (Bos gaurus) และ ววัแดง (Bos javanicus) 

เท่ากบั  9.49%, 24.38%, 24.38%, 1.15% และ 1.80% ตามลําดบั ผลการศกึษาปัจจยัแวดล้อมที่สง่ผลตอ่การเลือกใช้ประโยชน์ 

พบว่า ความสงูจากระดบันํา้ทะเลมีผลต่อการเลือกใช้ประโยชน์ ของสตัว์กีบคู่มากที่สดุ รองลงมาคือความลาดชนั ประเภทป่า

และระยะห่างจากแหล่งนํา้ตามลําดับ ผลการศึกษาสามารถนําไปใช้ในการจัดการพืน้ที่อาศัยตามการกระจายในปัจจุบัน  

เพื่อการเพิ่มประชากรสตัว์กีบเหลา่นีเ้พื่อการอนรัุกษ์ทัง้ประชากรตลอดจนสตัว์ผู้ลา่ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: ความมากมาย, ถ่ินที่อาศยัสตัว์ป่า, ผืนป่าตะวนัตก 

 

Abstract 

A study of the abundance and distribution of some ungulates in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary Uthai Thani 

Province using camera trap method was procedure between December 2020 and November 2021, a total of 37 camera 

locations, each camera trap is approximately 1 km apart. In each location, the cameras were left for 30 days and then 

moved to new location install in new location, covered an area of approximately 37 km2. A total of 1,225 images of 

ungulates were recorded based on 2,002 trap nights. The percentage relative abundance of the five ungulate species 

there were wild boar (Sus crofa), northern red muntjac (Muntiacus muntjak), sambar deer (Cervus unicolor), gaur (Bos 

gaurus) and banteng (Bos javanicus) were 9.49%, 24.38%, 24.38%, 1.15% and 1.80%, respectively. The study of 

environmental factors affecting the use of habitat revealed that the height above sea level had an effect of the appearance 

of the most ungulate species followed by the slope class, forest type and distance from water source respectively.  

The results of the study can be applied to the management of their habitat according to the current distribution to increase 

the population level of these ungulates to conserve both of the population and large predator species in the area. 

Keywords: abundance index, western forest complex, wildlife habitat 
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พืน้ที่ที่เส่ียงต่อการบุกรุกของช้างป่าในพืน้ที่บริเวณรอบเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 

Elephant invasion risk area on agricultural encroachment land surrounding Khao Ang Rue Nai 

Wildlife Sanctuary 
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บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อกําหนดพืน้ที่เส่ียงช้างบกุรุกในการบกุรุกทางการเกษตรรอบเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า

เขาอ่างฤาไน ครอบคลมุ 6 จงัหวดั โดยใช้โปรแกรม MaxEnt พร้อมตวัทํานายหลายตวั ได้แก่ ปริมาณนํา้ฝน ระยะห่างจาก

หมู่บ้าน ระดบัความสงูของภมิูประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชนั อณุหภมิู ถนน การปกคลมุเรือนยอดของหมู่ไม้ 

ชนิดของป่า และแม่นํา้ จดัเรียงข้อมลูพิกดัที่พบช้างป่าออกนอกพืน้ที่ไปทําลายพืชผลของช้างป่า ศกึษาพืน้ที่ที่เส่ียงต่อการ

บุกรุกทําลายพืชผลบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน ใน 6 จงัหวดัโดยรอบ กําหนดพืน้ที่เส่ียงออกเป็น 5 ระดบั

ตามการปรากฏข้อมูลช้างป่าเท่าๆ กันจากมากไปน้อย ผลการศึกษาพบว่าพืน้ที่ที่เส่ียงมากที่สุดมี 38 ตําบล จงัหวดัที่มี

ความเส่ียงจากช้างป่าเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ จันทบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี 

ตามลําดบั ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบุกรุกทําลายพืชผลของช้างป่าเรียงอันดบัจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 

ได้แก่ ปริมาณนํา้ฝนรายปี ระยะห่างหมู่บ้าน ระดับความสูง  การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชัน อุณหภูมิ ถนน  

การปกคลมุของเรือนยอด ชนิดป่า และแม่นํา้ ตามลําดบั  

คาํสาํคัญ: ความขดัแย้งระหวา่งคนกบัช้างป่า, ผืนป่าตะวนัออก 

 

Abstract 

This study is aimed at determining the elephant invasion risk area in agricultural encroachment 

surrounding Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, covering 6 provinces, using MaxEnt program with several 

predictors; namely rainfall, village, terrain height, land use, slope, temperature, road, canopy cover, forest type, 

and river. Analysis of areas at risk of elephant invasion by MaxEnt program predicts areas at risk of agricultural 

encroachment. Study of areas that are at risk of invasion and destruction of crops in the Khao Ang Rue Nai 

Wildlife Sanctuary in 6 surrounding provinces. The surrounding area is divided into 5 levels according to the 

presence of wild elephants equally from highest to lowest. It was found that the area’s most at risk or having the 

risk level at level 5 consisted of 38 sub-districts. The provinces had the percentage of risk in descending order, 

namely Chanthaburi, Rayong, Sa Kaeo, Chachoengsao, Chonburi and Prachinburi, respectively. The factors 

affecting crop encroachment from wild elephants, ranked from most to least, were annual rainfall, village, 

elevation, land use, slope, temperature, road, canopy cover, forest type and river respectively. 

Keywords: eastern forest complex, human and elephant conflict 
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การวิเคราะห์พืน้ที่อาศัยที่เหมาะสมของเสือโคร่ง (Panthera tigris) โดยใช้ข้อมูลการลาดตระเวน 

อุทยานแห่งชาตทิบัลาน ประเทศไทย 

Habitat suitability of tiger (Panthera tigris) using patrol database, Thap Lan National Park, Thailand 
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 อทุยานแห่งชาติทบัลาน เป็นแหล่งประชากรเสือโคร่งสําคญัของประเทศไทยทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น

ความหวังในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พืน้ที่ที่

เหมาะสมของเสือโคร่งในพืน้ที่ โดยใช้ข้อมูลการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่ได้ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

ร่วมกับปัจจยัแวดล้อมที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการปรากฏของเสือโคร่งจํานวน 11 ปัจจยั ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564 โดยการสร้างแบบจําลองพืน้ที่เหมาะสมจากการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภมิูศาสตร์ร่วมกบัโปรแกรมสร้างแบบจําลองทางเชิงพืน้ที่ MaxEnt ผลการศกึษาพบว่าค่าพืน้ที่ใต้กราฟที่แสดง

ถึงความเช่ือมัน่ มีค่า 0.802  ขณะที่ค่า Percent contribution แสดงถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกพืน้ที่ที่เหมาะสมของเสือ

โคร่งจากมากไปน้อย ได้แก่ อณุหภมิู ระยะห่างจากเส้นลํานํา้ ระยะห่างจากถนน ความชืน้ และความสงูจากระดบันํา้ทะเล

ปานกลาง ความลาดชัน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่า ดัชนีพรรณพืช แหล่งนํา้ ประเภทป่า ระยะห่างจากหมู่บ้าน  

ผลการศกึษาเพิ่มความเข้าใจสภาพแวดล้อมของเสือโคร่ง สามารถนํามาใช้ในการจดัการพืน้ที่ในด้านตา่งๆ เพื่อรักษาฟืน้ฟู

ประชากรตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: ผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่, พืน้ที่อาศยัที่เหมาะสม, เสือโคร่ง 

 

Abstract 

 Thap Lan National Park is an important habitat of tiger population in northeastern Thailand, with the 

hope of reviving the tiger population in the Dong Phaya Yen Khao Yai forest area. In the area using the quality 

patrol data obtained during the year 2017 to BE 2021.The analysis was conducted in conjunction with the 11 

environmental factors that are expected to influence the appearance of tigers using MaxEnt Spatial model. The 

results showed that the area under the curve showing the stability was 0.802, while the percentage contribution 

that represented the factors that affect the selection of the appropriate area of the tiger from more to less is the 

temperature, distance from water stream, distance from road, humidity, altitude above sea level, slope, distance 

from forest protection unit, vegetation index, water sources, forest type, distance from the village. Further 

treatment and rehabilitation of the population should be procedure. 

Keywords: Dong Phayayen Khao Yai forest complex, habitat suitability, tiger 
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การทับซ้อนเชิงพืน้ที่และเวลาของสมเสร็จ (Tapirus indicus) และสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 

ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

Spatial and temporal overlap of Tapir (Tapirus indicus) and other large mammal species in  

Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary 
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บทคัดย่อ 

สมเสร็จเป็นสตัว์ป่าใกล้สญูพนัธุ์ ข้อมลูความมากมายและปฏิสมัพนัธ์กบัสตัว์ป่าชนิดอื่นมนระบบนิเวศมีการศกึษาน้อย

มาก การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมากมาย การซ้อนทับในเชิงพืน้ที่และเวลาของสมเสร็จกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่  

รวมถึงถ่ินอาศยัที่เหมาะสมในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูจากการติดตัง้กล้องดกัถ่ายภาพ ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบความชกุชมุของสมเสร็จ มีค่าร้อยละ 0.88  สมเสร็จมีการทบัซ้อนเชิงพืน้ที่

เชิงบวกกบัววัแดง (27%) และเชิงลบเสือดาว (10%) อย่างมีนยัสําคญั ขณะที่การทบัซ้อนเชิงเวลาเชิงบวกกบัววัแดง (21%) เชิงลบ

กบั เก้ง (40%) อย่างมีนยัสําคญั  มีการทบัซ้อนเชิงลบกบัเสือโคร่ง (29%) และเสือดาว (41%) อย่างมีนยัสําคญั กรณีกิจกรรมในรอบ

วนัพบการซ้อนทบัเชิงเวลา (∆4) กบัสตัว์ป่าชนิดอื่นในพืน้ที่ ได้แก่ ววัแดง (0.47) ช้างป่า (0.35) กวางป่า (0.32 ) เก้ง (0.23)  เสือโคร่ง 

(0.17) เสือดาว (0.14) หมปู่า (0.03) กระทิง (0.02) ปัจจยัแวดล้อมที่มีความสําคญัตอ่การปรากฏของสมเสร็จมากที่สดุ ได้แก่ประเภท

ป่า ผลการศึกษาสามารถใช้ในการจัดการพืน้ที่เพื่อการอนุรักษ์สมเสร็จทัง้ในพืน้ที่นีแ้ละพืน้ที่แห่งอื่นต่อไป นอกเหนือจากความ

มากมายของสมเสร็จที่ได้จากผลการศกึษา ปฏิสมัพนัธ์ในเชิงพืน้ที่และเวลากบัววัแดง รวมถึงสตัว์ป่าชนิดอื่นตามลําดบั และปัจจยั 

ที่มีผลตอ่การปรากฏของชนิดป่าทําให้ทราบแนวทางในการจดัการเพื่อการอนรัุกษ์สมเสร็จทัง้ทางตรงทางอ้อมตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การซ้อนทบัเชิงพืน้ที่, การซ้อนทบัเชิงเวลา, กล้องดกัถ่ายภาพ, พืน้ที่อาศยัที่เหมาะสม 

 
Abstract 

Tapir is a globally endangered species but little is known about the abundance and interactions with other 
wildlife in ecosystem. The purpose of this study was to study the abundance of the species. Spatial and temporal overlap 
of tapirs with large wildlife was also studied as well as suitable habitat in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKKWS) 
by analyzing the data from the camera trapping during November 2018 and March 2020, the study found % relative 
abundance of 0.88, tapirs showed significant spatial overlap in positive banteng (27%) and negative with leopard (10%). 
While the positive temporal overlap with banteng (21%) negatively with northern red muntjac (40%) while there was a 
significant negative overlap with tigers (29%) and leopards (41%). In the case of activities during the day, there was a 
time overlap (∆4) of tapir with other wildlife in the area, such as banteng (0.47), wild elephant (0.35), sambar deer (0.32), 
northern red muntjac (0.23), tiger (0.17), leopard (0.14), wild boar (0.03), and gaur (0.02). Environmental factors important 
to tapir presence in HKKWS were forest type. The results of the study can be used to manage areas for conservation of 
the species not only in this area but also other areas. In addition to the abundance of tapirs obtained from the study, spatial 
and temporal interactions with banteng including other wild animals respectively and factors affecting the appearance of 
forest species, thus further direct and indirect methods of management for tapir conservation are known. 

Keywords: camera trap, habitat suitability, spatial overlap, temporal overlap 
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ชนิดเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภเูขียว จงัหวดัชัยภมู ิ
Prey species of dhole (Cuon alpinus) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Chaiyaphum province 
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หมาใน เป็นสตัว์ป่าใกล้สูญพนัธุ์ในระดบัโลก เป็นสตัว์ป่ากินเนือ้ขนาดใหญ่ที่มีดําเนินการศึกษาน้อย การศึกษาชนิด

เหย่ือและความมากน้อยของเหย่ือของหมาใน เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูเขียวดําเนินการระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2564 โดยการเก็บมลูหมาในนํามาวิเคราะห์ควบคู่กบัการเดินบนเส้นทางสํารวจ ผลการศึกษาพบชนิดเหย่ือจากการวิเคราะห์

กองมลู 102 กอง สามารถจําแนกชนิดเหย่ือได้ 9 ชนิด ประกอบด้วย กวางป่า กระจงเลก็ เก้ง หมปู่า เนือ้ทราย หมหูร่ิง กระเล็น ชะมด

แผงสนัหางดํา และคา่งแวน่ถ่ินเหนือ พบหมาในมีความมากมายร้อยละ 1.12 ขณะที่พบเหย่ือหลกัได้แก่ เนือ้ทรายมีคา่ความมากมาย

ร้อยละ 71.24 กวางป่า 41.59 หมูป่า 17.7 เก้ง 0.44  ค่าดัชนีการเลือกกินเหย่ือ ได้แก่ กวางป่า มีค่า -0.14 กระจงเล็ก มีค่า 1.00  

เนือ้ทราย มีคา่ -0.78 เก้ง มีคา่ 0.96 หมปู่า มีคา่ -0.16 ชะมดแผงหางปล้องมีคา่ 1.00  ผลการศกึษายืนยนัวา่หมาในมีความมากมาย

น้อยกวา่เหย่ือมาก เหย่ือหลกัของหมาในได้แก่สตัว์กีบคู ่หมาในเลือกกินเหย่ือที่เป็นสตัว์กีบคูข่นาดเล็ก นอกจากนีห้มาในยงัชอบกิน

เหย่ือชนิดอื่น ได้แก่ ชะมดแผงหางปล้องที่มีในพืน้ที่ แสดงถึงความสามารถในการปรับเปล่ียนชนิดอาหารได้อย่างหลากหลาย  

ขณะที่สัตว์ป่ากีบคู่ที่เหย่ือขนาดใหญ่พบว่าหมาในมีการเลือกกินน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับเหย่ืออื่นได้แก่กวางป่า และหมูป่า  

ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความพอดีของการกิน ผลการศึกษาสามารถใช้ในการจัดการชนิดและจํานวนของเหย่ือที่เป็นสัตว์ป่ากีบคู ่

ในพืน้ที่ให้เพียงพอ ตลอดจนสตัว์ป่าชนิดอื่นสําหรับการอนรัุกษ์หมาในในพืน้ที่ และในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การวิเคราะห์กองมลู, ความมากมาย, สตัว์ป่ากินเนือ้ขนาดกลาง 

 
Abstract 

Dhole is a globally endangered wildlife species. It is a large carnivorous species with very little study of the world. 

A study of the prey species, prey abundance and prey selection of dhole in Phu Khieo wildlife sanctuary was studied 

between February and October 2021 using fecal analysis along with walking on natural trails to investigate prey abundance. 

Based on 102 dholes’ scats showed total of 9 prey species. There were sambar deer, lesser oriental chevrotain, northern 

red muntjac, wild boar, hog deer, hog badger, Burmese striped squirrel, large Indian civet and Phayre's Leaf-monkey. The 

% relative abundance (%RA) of dhole was 1.12. The %RA of main prey, hog deer, found to be 71.24, followed by sambar 

deer 41.59, wild boars 17.7, and Northern red muntjac 0.44. Prey electivity index for sambar deer was -0.14, lesser oriental 

chevrotain with a value of 1.00. Hog deer was -0.78, northern red muntjac was 0.96, wild boar was -0.16, large Indian civet 

was 1.00. This studies have confirmed that dhole are much less abundant than their prey. The main prey of the dhole is 

small ungulate species especially lesser oriental chevrotain, hog deer and barking deer, and dhole also can fed on other 

types of prey including large Indian civet, demonstrated the ability to adapt to a wide variety of food types. While large 

ungulate species found that dhole were less selective compared to other prey according to the optimum foraging theory. 

The results could be used to manage the species and numbers of ungulate prey in an area sufficiently as well as other 

wildlife for the conservation of dhole in the area and other protected area in the northeast of the country. 

Keywords: meso-carnivorous species, relative abundance, scat analysis,  
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ความมากมายและช่วงเวลาการทํากิจกรรมของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมด้วยการติดกล้องดักถ่ายภาพ 
บริเวณจัดการทุ่งหญ้า ในอุทยานแห่งชาตทิบัลาน 
Study of abundance and activity patterns of mammals using camera trap in managed tropical 
grassland in Thap Lan National Park 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาความมากมายสมัพทัธ์และช่วงเวลาการทํากิจกรรมของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ด้วยการติดกล้องดกัถ่ายภาพ

บริเวณจัดการทุ่งหญ้า จํานวน 28 ตําแหน่ง คลอบคลุมพืน้ที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563–2564  

รวม 9,008 กบัดกัคืน สามารถบนัทกึภาพสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมได้ จํานวน 9,392 ภาพ รวมจํานวน 2,477 เหตกุารณ์ที่เป็นอิสระ

ต่อกนั ผลการศึกษาสามารถจําแนกสตัว์ป่าได้ 6 อนัดบั 13 วงศ์ 21 ชนิด โดยพบค่าความมากมายสมัพทัธ์ของหมปู่ามีค่าสงู

ที่สดุ รองลงมาเป็น กวางป่า 5.66% และกระทิง 2.49% ตามลําดบั ในขณะที่เสือโคร่งพบค่าความมากมายสมัพทัธ์ 0.17% 

การศึกษาช่วงเวลาการทํากิจกรรมพบสัตว์ป่าส่วนใหญ่มีช่วงเวลากิจกรรมในเวลากลางคืน(Noctunal) ยกเว้น เก้ง หมูป่า  

และเสือโคร่ง มีช่วงกิจกรรมทัง้ในเวลากลางวันและกลางคืน (Cathemeral)  โดยพบว่าเสือโคร่งมีช่วงเวลาการซ้อนทับกับ 

หมูป่า 48% เก้ง 45% กระทิง 44% และกวางป่า 34% การศึกษาครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นถึงความสําคัญของพืน้ที่จัดการทุ่งหญ้า  

ซึง่นําไปถึงการวางแผนการจดัการในการอนรัุกษ์สตัว์ผู้ลา่ขนาดใหญ่ และรวมถึงการปกปอ้งถ่ินที่อยู่อาศยัที่สําคญั 

คาํสาํคัญ: ความมากมาย, ช่วงเวลาการทํากิจกรรม, สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมขนาดใหญ่ 

 

Abstract 

The research on abundance of wildlife and their temporal activity patterns at Thap Lan National Park using 

camera trapping technique was conducted during February 2020 to February 2021. Twenty-eight camera trap 

stations were set up in wildlife habitat management areas resulted in 9,008 trap nights, 9,392 wildlife images were 

identified with 2,477 independent events. Results of species abundance of mammal showed that, there were six 

orders, 13 families, 21 species. Results of species richness showed that, wild pig is the highest abundance 11.36%, 

sambar deer 5.66 % and gaur 2.49 %, tiger 0.17% respectively. The analysis of the activity patterns of large mammals 

were most active at night which identified as nocturnal. In contrast, tiger, red muntjac and wild pig varied throughout 

the day and night, considered as cathemeral. The temporal overlap between tiger and wild pig 48%, muntjac 45%, 

gaur 44% and sambar 34% respectively. Results of usages of wildlife in habitat management areas is an important 

step to guide managers to develop strategic plans to conserve large predators and protect their habitats.  

Keywords: abundance, activity patterns, large mammals 
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บทคัดย่อ 
 งปูากกว้างนํา้เค็ม (Cerberus schneiderii) เป็นงนํูา้ในวงศ์ Homolopsidae อาศยัอยู่บริเวณปากแม่นํา้และป่าชายเลนตาม

ธรรมชาติทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ งชูนิดนีกํ้าลงัเผชิญกบัการลดลงของประชากรเน่ืองจากถกูรบกวนจากกิจกรรมมนษุย์ การศกึษา

ลกัษณะทางสณัฐานของงปูากกว้างนํา้เค็มดําเนินการจาก 6 พืน้ที่ย่อยของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ด้วยวิธีการเดิน

สํารวจโดยตรงและเก็บตวัอย่างระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึกษาพบงูปากกว้างนํา้เค็มในป่าชายเลน

ธรรมชาติ 16 ตวั ในแปลงป่าชายเลนฟืน้ฟูปี 2550 พบ 11 ตวั แปลงป่าชายเลนฟืน้ฟูปี 2558 พบ 2 ตวั แปลงป่าชายเลนฟืน้ฟูปี 2562 

พบ 3 ตวั และแปลงป่าชายเลนฟืน้ฟปีู 2551 พบ 1 ตวั อย่างไรก็ตามไม่พบในแปลงป่าชายเลนฟืน้ฟปีู 2559 คา่ร้อยละความชกุชมุมีค่า 

40.00, 26.67, 16.66, 16.66, 8.33 ตามลําดับ มีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้ ต่อเพศเมีย 1:1.6 และพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนยัสําคญัทางสณัฐานวิทยาของงูปากกว้างนํา้เค็มทัง้ 14 ลกัษณะ ผลการศึกษาสามารถนํามาใช้เพื่อทําความเข้าใจลกัษณะทาง

สณัฐานวิทยาของส่ิงมีชีวิตเหลา่นีแ้ละนิวศวิทยาบางสว่นพื่อการอนรัุกษ์และจดัการตอ่ไป  

คาํสาํคัญ: การศกึษาทางสณัฐานวิทยา, งปูากกว้างนํา้เค็ม, ป่าชายเลนฟืน้ฟ ู
 
Abstract 
 The dog-faced water snake (Cerberus schneider), family Homolopsidae, lives in estuaries and mangrove 
forests naturally across South-east Asia. This snake species is facing a decline in its population due to disturbances 
leading by human activities. Morphological study of dog-faced water snake was conducted from 6 sub-areas of Rama 
9 international mangrove botanical garden, Chanthaburi Province. Direct observation and specimen collection were 
performed during June and October 2021. The study found 16 dog-faced water snakes in natural mangrove forest, in 
the 2007 mangrove rehabilitated plot (11 individuals), the 2015 mangrove rehabilitated plot (2 individuals), the 2019 
mangrove rehabilitated plot (3 individuals) and the 2008 mangrove rehabilitated plot (1 individual), However they were 
not found in the 2016 mangrove rehabilitated plot. The results showed percentage of abundance from each location at 
40.00, 26.67, 16.66, 16.66, and 8.33 respectively. The sex ratio of males to females was 1:1.6. Surprisingly, there were 
no significant difference of 14 morphological characteristics between the sexes. The results of the study could be used 
to understand the morphology of these creatures and some of their ecology for further conservation and management. 
Keywords: dog-faced water snake, morphological study, rehabilitated mangrove 
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Removal of antibiotic oxytetracycline by Xylaria sp. crude extract immobilized in calcium alginate 
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บทคัดย่อ 

 เชือ้ Xylaria sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์แลคเคสถูกนํามาศึกษาเพื่อประยุกต์ในการกําจัดสารปฏิชีวนะในบ่อ

เพาะเลี ย้งสัตว์ นํ า้  ตรึงสารสกัดหยาบบนแคลเซียมแอลจีเนต นําไปทดสอบการกําจัดออกซี เตตราไซคลิน 

(Oxytetracycline, OTC) ความเข้มข้นเร่ิมต้น 7 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีประสิทธิภาพในการกําจัด OTC   

85–89% และ 75–79% ตามลําดบั เม่ือทดสอบปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัสภาวะในบอ่เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ พบวา่ pH เป็นกรด และ

ความเค็ม 0.0–0.4 กรัมตอ่ลิตร เป็นสภาวะที่เหมาะสมของสารสกดัหยาบ Xylaria sp. การตรึงสารสกดัหยาบบนแคลเซียม

แอลจีเนตสามารถลดการยับยัง้กิจกรรมของสารสกัดหยาบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ ทัง้นีผ้ลลพัธ์ที่ได้มี

แนวโน้มที่ดีที่จะนําไปพฒันาเป็นเทคโนโลยีสีเขียวและประยกุต์ในการกําจดัสารปฏิชีวนะตกค้างในบอ่เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

คาํสาํคัญ: เพาะเลีย้งสตัว์นํา้, แลคเคส, สารปฏิชีวนะ, เอนไซม์ที่ถกูตรึง, ออกซีเตตราไซคลิน 

 

Abstract 

Laccase-producing Xylaria sp. was studied for applying in antibiotic removal from aquaculture ponds. Crude 

extracts were immobilized on calcium alginate. Oxytetracycline (OTC) removal efficiencies of the capsules were 

investigated. With initial concentrations of 7 and 20 mg/L, the OTC removal efficiencies of 85–89% and 75–79% were 

achieved, respectively.  Upon testing environmental factors relating to aquaculture pond, acidic pH and salinity 0.0- 0.4 

g/L were demonstrated to be optimal conditions for Xylaria sp. crude extracts. Immobilization reduced inhibitory effects 

on crude extracts activities under suboptimal conditions.  The results are very promising for further development as 

green technology and application for removing antibiotic residues in aquaculture ponds. 

Keywords: antibiotics, aquaculture, immobilized enzyme, Laccase, Oxytetracycline 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาประสิทธิภาพการบําบัดสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 ในนํา้เสียด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ตะกรัน

เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบําบัด ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าพีเอช ความ

เข้มข้นของสี ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาและค่าพีเอช รวมทัง้การลดความเข้มข้นของสีส่งผลให้

ประสิทธิภาพการบําบดัสูงขึน้ โดยที่สภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยา 0.1 กรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 9 และ

ความเข้มข้นของสี 300 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ที่ระยะเวลา 30 นาที ให้ประสิทธิภาพการบําบดัสี 84.17% และบําบดัสารอินทรีย์

ในรูปซีโอดี 62.5%  ซึ่งสูงกว่าการใช้โอโซนอย่างเดียว การศึกษาจลนพลศาสตร์พบว่าการบําบัดสีรีแอกทีฟด้วย

กระบวนการโอโซเนชนัที่ใช้ตะกรันเหล็กตวัเร่งปฏิกิริยาและโอโซเนชนัเพียงอย่างเดียวเป็นไปตามการเกิดปฏิกิริยาอนัดบั

หนึ่ง โดยมีค่าคงที่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากบั 0.060 และ 0.047 นาที-1 ตามลําดบั การศกึษากลไกการเกิดปฏิกิริยาโดย

ใช้สารทีบีเอแสดงให้เห็นวา่การบําบดัสีย้อมรีแอกทีฟเกิดจากอนมุลูไฮดรอกซิลเป็นหลกั  

คาํสาํคัญ: แคตะไลติกโอโซเนชนั, ตะกรันเหลก็, สีรีแอกทีฟ 

 

Abstract 

 This research studied removal efficiency of reactive black 5 (RB5) dye in wastewater by ozonation 

using iron slag as a catalyst.  Factors affecting the removal efficiency, including catalyst dosage, pH, and dye 

concentration, were investigated. The results showed that removal efficiencies increased as the catalyst dosage 

and pH increased, as well as initial dye concentration decreased. At optimum condition, i.e. catalyst dosage of 

0.1 gram per liter, pH of 9, and initial concentration of 300 milligrams per liter, the removal efficiencies for RB5 

and COD at 30 minutes were 84.17% and 62.5%, respectively, which were higher than that of ozonation alone. 

Kinetic study revealed that catalytic ozonation and ozonation alone followed the patterns of first-order kinetic 

with reaction rate constants of 0.060 and 0.047 min-1, respectively. The study of removal mechanism by using 

tertiary butyl alcohol (TBA) proved that the RB5 treatment mechanism was mainly contributed by hydroxyl 

radicals.  

Keywords: catalytic ozonation, iron slag, reactive dye 
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย                  
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน 
 

เพื ่อใหการประชุมทางวิชาการครั ้งท ี ่  60 ดำเนินไปดวยความเร ียบรอยและบรรลุผลสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60                 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ที่ปรึกษา 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ที่ปรึกษา 
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ปรึกษา 
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ      ที่ปรึกษา 
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ที่ปรึกษา 
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    ที่ปรึกษา 
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตรวิจัย  ที่ปรึกษา  

และนวัตกรรม 
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ     ที่ปรึกษา 
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาช่ืน    ที่ปรึกษา 
10.  อธิบดีกรมการขาว       ที่ปรึกษา 
11.  อธิบดีกรมชลประทาน       ที่ปรึกษา 
12.  อธิบดีกรมประมง       ที่ปรึกษา 
13.  อธิบดีกรมปศุสัตว   ที่ปรึกษา 
14.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน       ที่ปรึกษา 
15.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร      ที่ปรึกษา 
16.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ      ที่ปรึกษา 
17.  ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร    ที่ปรึกษา 
18. อธิบดีกรมปาไม        ที่ปรึกษา 
19.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ       ที่ปรึกษา 
20.  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี       ที่ปรึกษา 
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21.  อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง     ที่ปรึกษา 
22.  ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม    ที่ปรึกษา 

 กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 
23.  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    ที่ปรึกษา 
24.  นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ที่ปรึกษา 

 ในพระบรมราชูปถัมภ  
25.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ที่ปรึกษา 
26.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย    ที่ปรึกษา 

 ในพระบรมราชูปถัมภ 
27.  นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย     ที่ปรึกษา 
28.  นายกสมาคมอารักขาพืชไทย      ที่ปรึกษา 
29.  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ที่ปรึกษา 
30.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ประธานกรรมการ  
31.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค     รองประธานกรรมการ 
32.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
33.  รองอธิการบดีฝายบริหาร       กรรมการ  
34.  รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล     กรรมการ  
35.  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม    กรรมการ  
36.  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติและพัฒนาอยางย่ังยืน    กรรมการ  
37.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ      กรรมการ  
38.  รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน     กรรมการ  
39.  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 
40.  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา   กรรมการ 

 ทรัพยากรมนุษย 
41.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดต้ัง   กรรมการ 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี      
42.  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน     กรรมการ  
43.  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา      กรรมการ  
44.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   กรรมการ  
45.  คณบดีคณะเกษตร       กรรมการ  
46.  คณบดีคณะประมง       กรรมการ  
47.  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร      กรรมการ  
48.  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย      กรรมการ  
49.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร       กรรมการ  
50.  คณบดีคณะสิง่แวดลอม       กรรมการ 
51.  คณบดีคณะวนศาสตร       กรรมการ  
52.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
53.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร      กรรมการ  
54.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ  
55.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      กรรมการ  
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56.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       กรรมการ  
57.  คณบดีคณะศกึษาศาสตร       กรรมการ  
58.  คณบดีคณะสงัคมศาสตร       กรรมการ   
59.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร       กรรมการ  
60.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       กรรมการ  
61.  ผูอำนวยการสำนักหอสมุด      กรรมการ 
62.  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม     กรรมการ 
63.  ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร     กรรมการ 
64.  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการและเลขานุการ    
65.  รองผูอำนวยการฝายบริหาร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
66.  หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
67.  นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาที่ ใหขอคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ  

ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค  ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
3. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ปรึกษา   
4. รองผูอำนวยการฝายบริหาร  ประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย  รองประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป  ผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวรติกร  สมิตไมตร ี  ผูชวยเลขานุการ 
9. กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร 

9.1  สาขาพชื 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยพัชรียา  บุญกอแกว     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา  แกวสอน     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยเฉลิมพล  ภูมิไชย     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยชูศักด์ิ  จอมพุก      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยธิดา  เดชฮวบ      กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรชาติ  วิศวพิพัฒน     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยเสาวนุช  ถาวรพฤกษ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอรอุมา  เพียซาย     กรรมการ 
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10. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  รมแกว     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา  ชุมภูคำ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย  วงศชาวจันท    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ  ออนวิมล     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  โชติชุติมา     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย  จารุวัฒนพันธ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยธนพล  ไชยแสน     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส  เขียวขำ     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยเบญญา  มะโนชัย     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช  จุลกะ     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  พรมโชติ     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ  โตบันลือภพ     กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยปยะ  กิตติภาดากุล     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา  ปนใจ     กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภัศจี  คงศีล      กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยรักศักด์ิ  เสริมศักด์ิ     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ  เงินกลั่น     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย  อนุสนธ์ิพรเพ่ิม     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ  รุงเมฆารัตน     กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย  เลิศมงคล     กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยสุจินต  เจนวีรวัฒน     กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  กาเซ็ม      กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช  สาสนรักกิจ     กรรมการ 
33. ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน  มงคลชัยพฤกษ    กรรมการ 
34. ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข  รัตนวรรณี     กรรมการ 
35. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง      กรรมการ 
36. นางสาวจรีรัตน  ฉันทวุฒิพร       กรรมการ 
37. นางสาวจุติภรณ  ทสัสกุลพนิช      กรรมการ 
38. นางสาวนิตยา  ชูเกาะ       กรรมการ 
39. นางสาววรรณสิริ  วรรณรัตน      กรรมการ 
40. นางสาวอรุณี  วงษแกว       กรรมการ 
41. นายเฉลิมชาติ  วงศลี้เจริญ      กรรมการ 
42. นายวีรชัย  มัธยัสถถาวร       กรรมการ 
43. นางสาวสรัญญา  จันทรวิวัฒน      กรรมการและเลขานุการ 
44. นางสมจิตต  สองบาง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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9.2  สาขาสัตว 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. นายกสมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทย     ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี  โสพรรณรัตน     ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย  สุวรรณโสภี     รองประธานกรรมการ 
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ  บัญชาศักด์ิ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยจำเริญ  เทีย่งธรรม     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวิริยา  ลุงใหญ      กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย  เปยคำภา     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  ขยัน      กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร  พวงพงษ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย  ระฆังทอง     กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย  แกวตาป     กรรมการ 
14. นายดนัย  จัตวา        กรรมการ 
15. นางสาวพนัดดา  บึงศรีสวัสด์ิ      กรรมการ 
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ  ระงับเหตุ      กรรมการ 
17. นายสมบัติ  ประสงคสุข       กรรมการ 
18. นางสาวอัญชลี  บวดขุนทด      กรรมการ 
19. นางสาวสุภาพร  ยอนโคกสูง      กรรมการ 
20. นางสาวนิภารัตน  โคตะนนท      กรรมการ 
21. นางสาวพิจิตรา  เปยธัญญา      กรรมการ 
22. นางสาวทิพยมนต  ใยเกษ      กรรมการ 
23. นายพัลลภ  ต้ังตระกูลทรัพย      กรรมการ 
24. นายพีรยุทธ  นิลช่ืน       กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช  แกวมณ ี   กรรมการและเลขานุการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คงมั่น      กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาววัชราภรณ  ศรีพลนอย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.3  สาขาประมง 
1. คณบดีคณะประมง       ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน  ณ นคร      ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารยสุภาวดี  พุมพวง      ที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ  เมฆสัมพันธ     ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล     ประธานกรรมการ 
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยอรพินท  จนิตสถาพร     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวราห  เทพาหุดี      กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี  แกวเนิน      กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  ไตรศักด์ิ     กรรมการ 
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11. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  มุสิกสินธร     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักด์ิ  ศีรษะภูมิ    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยสาทิต  ฉตัรชัยพันธ     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันต์ิ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ  ดวงดี     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ  โภควนิช     กรรมการและเลขานุการ 
19. นายถิรวัฒน  รายรัตน       กรรมการ 
20. นายวชิระ  ใจงาม       กรรมการ 
21. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ      ผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวสุมิตตรา  สุพรรณนอก       ผูชวยเลขานุการ 

 

9.4  สาขาสัตวแพทยศาสตร 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร     ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กญัจน  แกวมงคล   ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต  บุญสูงเนิน   รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร  วิฑูรเสถียร   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา  สิทธิสาร   กรรมการ 
8. สัตวแพทยหญงิ ปริญทิพย  วงศไทย     กรรมการ 
9. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต      กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาววริศรา  มารยาท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.5  สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร    ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร     ที่ปรึกษา 
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ  อุดมเศรษฐ     ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ     ที่ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ     ที่ปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ  จลุกรังคะ     ที่ปรึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย  อุทัยพัฒนาชีพ    ที่ปรึกษา 
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิร ิ    ที่ปรึกษา 
10. นางสาวศรันยา  เผือกผอง      ที่ปรึกษา 
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรยีบรอย  คิม     ประธานกรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ     รองประธานกรรมการ 
13. นางสาวนริศรา  อินทะสิร ิ      รองประธานกรรมการ 
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14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ      กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธ์ิ  เฉลิมชัยวัฒน     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา  เรืองรัศมี     กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยอำพร  แจมผล     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก     กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ  เตชะเกรียงไกร    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ    กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต       กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา     กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยฤทัย  เรอืงธรรมสิงห      กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา       กรรมการ 
33. นางสาวชลาธร  จูเจรญิ       กรรมการ 
34. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย      กรรมการ 
35. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกลุ      กรรมการ 
36. นายปรีดา  สามงามยา       กรรมการ 
37. นางทิพากร  มวงถึก       กรรมการ 
38. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา      กรรมการ 
39. นายวิภูษณะ  ศุภนคร       กรรมการ 
40. นางสาววสพร  นิชรัตน       กรรมการ 
41. นางสุขกมล  ปญญาจันทร       กรรมการ 
42. นางศรัญญา  ศรีโยธิน       กรรมการ 
43. นางสาวทิวาพร  มณรีัตนศุภร       กรรมการและเลขานุการ 
44. นางภิญญาพัชญ  โทนหงสษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
45. นางสาวจุฬาลักษณ  บุตรฟองดา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
46. นายศตพล  ศริิบำรุงชาติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
47. นายเสถียร  แสงแถวทิม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
48. นางสาวมณินทร  เดชแหว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นายภคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นายสหภาพ  ศรีโท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
10.1  สาขาวิทยาศาสตร 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยอิงอร  กิมกง      กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสด์ิ  ดวงศรีไสย     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองม ี     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา  หยกทองวัฒนา    กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี  มสีตัย      กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  แตงวัฒนานุกูล     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา      กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน     กรรมการ 
17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน      กรรมการ 
18. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน       กรรมการ 
19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล      กรรมการและเลขานุการ 
20. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21. นายวรพงศ  สิงหชาติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

10.2  สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ      ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ      รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช      กรรมการ 
4. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอรทัย  จงประทีป     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยพงศศักด์ิ  หนูพันธ     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจันทรศิร ิ สงิหเถื่อน     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจรญิผล      กรรมการ 
13. นายพสิษฐ  สบืสุวงศ       กรรมการ 
14. นางสาวสุทัตตา  พาหุมันโต      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวขวัญกมล  บุญโปรง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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16. นางดารณี  ยงยืน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
10.3  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ  วิทยเกียรติ     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยรังรอง  ยกสาน      รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยกิติญา  วงษคำจันทร  โอราน    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยปรารถนา  ปรารถนาดี     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรวีานิช     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน  พิรักษ     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล  เจริญสทิธ์ิ     กรรมการ 
10. นางสาวณัฐทินี  บำบัดสรรพโรค      กรรมการ 
11. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ      กรรมการ 
12. นายนันธวุฒิ  ลีอมรสิร ิ       กรรมการ 
13. นายนิพัฒน  ลิม้สงวน       กรรมการ 
14. นายประมวล  ทรายทอง       กรรมการ 
15. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย       กรรมการ 
16. นางสาวอุดมลักษณ  สุขอัตตะ      กรรมการ 
17. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย      กรรมการและเลขานุการ 
18. นางดวงสมร  นามกระโทก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวอัญชนา  ชมภูแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
10.4  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักด์ิ  วันธงไชย     ที่ปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บัวเลิศ      ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ     ประธานกรรมการ 
4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย       รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยฐิติมา  รุงรตันาอุบล     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน      กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร  ปทมพิฑูร     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เมี้ยนมิตร     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจำปา     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  เหมือนพงษ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี  วรชนะนันท     กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี  สวนผกา     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล     กรรมการ 
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16. นางสาวแอน  กำภู ณ อยุธยา      กรรมการ 
17. นายกฤษฎาพันธุ  ผลากิจ      กรรมการ 
18. นายปวีร  คลองเวสสะ       กรรมการ 
19. นายวรงค  สุขเสวต       กรรมการ 
20. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ       กรรมการ 
21. นางสาวมณีกาญจน  อยูเอ่ียม      กรรมการ 
22. นายปยวัตน  ดิลกสัมพันธ      กรรมการ 
23. นายขรรคชัย  ประสานัย       กรรมการ 
24. นางสาวละอองดาว  เถาวพิมาย      กรรมการและเลขานุการ 
25. นางวราภรณ  ลำใย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวศิรภัสสร  ชมเชย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการมนษุยศาสตร สงัคมศาสตร และศึกษาศาสตร 
11.1  สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       ที่ปรึกษา  
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ  อธิปญญากุล    ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เลิศกุลวัฒน     รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดุษณี  เกศวยุธ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร  งามศิริจิตต     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข  สุชาโต     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา  โอบิเดียกวู     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ  บุญศริิธรรมชัย    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ศรีวรรธนะ     กรรมการ 
12. นายพัฒน  พิสษิฐเกษม       กรรมการ 
13. นางสาวณิธิชา  ธรรมธนากูล      กรรมการ 
14. นางสาวณัฏฐณิชา  ฉายรัศมี      กรรมการ 
15. นางสาวยุวลักษณ  เศรษฐบุญสราง     กรรมการ 
16. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา      กรรมการ 
17. นางสาวลลิตา  จันทรวงศไพศาล  หงุยตระกูล    กรรมการ 
18. นางสาวจุมทิพย  เสนียรัตนประยูร     กรรมการ 
19. นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง      กรรมการ 
20. นายภคพงศ  พวงศรี       กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวภีรตา  รัตนสิงหกุล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวรัตติยา  สาระโท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางขวัญเมือง  สุจริต       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางเบญจมาศ  แยมพลอย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวรุจาภา  แวนแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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26. นางสาวสมพิศ  ทิมเทศ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวจินตนา  บุญสุวรรณ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาววรรณนิภา  ชาวนา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นายสมชาย  ตามบุญ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30. นายสัญชัย  ทองขาว       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
31. นางสาวสุวรีย  ทรงธรรม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
32. นางสาววรรณพร  ฉัตรทอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
33. นายสุทธิศักด์ิ  อินทรพงษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
34. นางสาวธิติพันธ  ละอองเทพ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
35. นางสาวพรสุดา  แตงจาด      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
36. นายปติศักด์ิ  อุปสุข       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นางสาวรัชนี  งามดี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นางสาวณัฐวดี  รูปสงค       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวปรารถนา  ประสงคสนิ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นายฉัตรชัย  พวงพลับ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
41. นายทองปาน  ขันตีกรม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
42. นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.2  สาขาศึกษาศาสตร 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร     ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ       ที่ปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  เอกวรางกูร     ประธานกรรมการ 
5. นายธีรศักด์ิ  สรอยคีรี       รองประธานกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวรรณดี  สทุธินรากร     รองประธานกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยชาตรี  ฝายคำตา     รองประธานกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท  บุญสถิรกลุ      กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ  ปติพรเทพิน     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ  พงษโสภณ     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ  เกษสิงห     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ  ศิรพิิพัฒนกุล     กรรมการ 
13. รองศาสตราจารยกรกฎา  นักคิ้ม      กรรมการ 
14. รองศาสตราจายอังคณา  ขันตรีจิตรานนท     กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยวรัทยา  ธรรมกิตติภพ     กรรมการ 
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร    กรรมการ 
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ  บุตรกตัญ ู     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา  เลิศอมรพงษ     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  ลภันโชคดี     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธ์ิ     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี  ดิถียนต     กรรมการ 
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22. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  อุทยานิก     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา  เพ็งล ี      กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร  นภัทรพิทยาธร    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยชูศักด์ิ  เอ้ืองโชคชัย     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย  อักษรคิด     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร  สุมาล ี     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช  ศรีทา      กรรมการ 
29. นางสาวภัทรา  วยาจุต       กรรมการ 
30. นางสาวธนนันท  ธนารัชตะภูมิ      กรรมการ 
31. นางสาวสรียา  โชติธรรม       กรรมการ 
32. นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน      กรรมการ 
33. นายวีรภัทร  สขุศิร ิ       กรรมการ 
34. นางสาวฐาปณีย  แสงสวาง      กรรมการ 
35. นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน      กรรมการและเลขานุการ 
36. นายณรงคศักด์ิ  หวังรัตนปราณี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นายธีระภัณฑ  ศิริสุวรรณ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นายฐิติพงศ  ศภุวัฒนภิญโญ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวธันยพร  อินทรอุทก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นางสาวปยพร  แกวภิรมย           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร      ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ  สิงหวี     ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย  ประสานนาม     รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย  แกวสุวรรณ     รองประธานกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยกังสดาล  เชาววัฒนกุล     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ  บุนนาค     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน  กติติเสรีชัย     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี  เพ็ชรกูล     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา  สุขสม     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ  ไมโภคทรัพย     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ  เรขาลลิิต     กรรมการ 
13. นางสาวเกวลิน  ศีลพิพัฒน      กรรมการ 
14. นางสาวเอ้ืออนุช  ถนอมวงษ      กรรมการ 
15. นางสาวอภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ      กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย  ลิม้ฬหะพันธ      กรรมการ 
17. นางสาวมนัธญา  นิลพันธ      กรรมการ 
18. นางสาวพรพรรณ  เหมะพันธุ      กรรมการ 
19. นางสาวพรรณรัตน  ดิษฐเจรญิ      กรรมการ 
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20. นางสาวธีรพร  ช่ืนพี       กรรมการ 
21. นายชัยรัตน  วงศกิจรุงเรือง      กรรมการ 
22. นายวรพจน  สบืประเสริฐกุล      กรรมการ 
23. นางสาวสุชาดา  สกลกิจรุงเรือง      กรรมการ 
24. นางสาวปรีหปราง  ถนอมศักด์ิชัย      กรรมการ 
25. นายเอกลักษณ  ไชยภูมี       กรรมการ 
26. นางสาวนิภาพร  อินคะเณย      กรรมการ 
27. นางสาวอำไพพงษ  ทวีธัญลกัษณ      กรรมการ 
28. นางสาวปยะรัตน  คลายแยม      กรรมการ 
29. นางสาวอมรรัตน  หวังแกว      กรรมการ 
30. นางสาวสาวิตรี  ศรีประพัติ      กรรมการ 
31. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ      กรรมการ 
32. นายภานุพงศ  ปยาพันธ       กรรมการ 
33. นายสุรพันธ  แสนเลิศ       กรรมการ 
34. นางสาวนันทิยา  อาภานันท      กรรมการ 
35. นายธวัชพงศ  หาเรือนโภค      กรรมการ 
36. นางสาวนภัสสร  รักวรนิต      กรรมการ 
37. นางสาวอัญชนา  ตอมแสง      กรรมการ 
38. นางสาวเกวริน  ยุทธโกศา      กรรมการ 
39. นายวรรณโชค  เทียนคำ       กรรมการ 
40. วาที่รอยตรี เกษม  พุฒซอน        กรรมการ 
41. นายชิษณุพงศ  ตันบัวคลี่       กรรมการ 
42. นางสาวจริยา  สุพรรณ       กรรมการ 
43. นางสาวดารารัตน  ซิม้พัฒนวงษ      กรรมการ 
44. นางสาวนันทนุช  อุดมละมุล      กรรมการ 
45. นางสาวผาณิตา  ชัยดิเรก      กรรมการ 
46. นางสาววิภาดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต     กรรมการ 
47. นางสาวสายทิพย  เหลาทองมีสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
48. นางสาวพิทชญา  สารภิรมย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาววิศนี  พวงประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นางสาวแกวตา  ตอมแสง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นางสาวรสิตา  กลางประพันธ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นางสาวศรีวรรณ  บุญประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค     ที่ปรึกษา 
2. ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา     ที่ปรึกษา 
3. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประธานกรรมการ 
4. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร     ประธานกรรมการรวม 
5. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม     ประธานกรรมการรวม 
6. รองผูอำนวยการฝายบริหาร      รองประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. ประธานฝายเลขานุการ       กรรมการ 

(นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง) 
8. ประธานฝายสารสนเทศ       กรรมการ 

(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร) 
9. ประธานฝายสถานที่       กรรมการ 

(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร) 
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ      กรรมการ 

(นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ) 
11.  ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ      กรรมการ 

 (นายวีระพันธ  สังขมาลย)  
12.  ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

 (นายต๋ัน  นิลมาติ)      
13.  ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ      กรรมการ 

 (รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

14.  ประธานฝายการเงิน       กรรมการ 
 (นางสมพิศ  ชยันโต) 

15.  รองประธานฝายการเงิน       กรรมการ 
 (นางนวรัตน  สุวรรณเลิศ)    

16.  ประธานฝายประเมินผล       กรรมการ 
 (รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

17.  ประธานฝายพิธีการ       กรรมการ 
 (นางสาวพิชชาอรฐ  สริิชีวเกษร) 

18.  รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช  รัมภกาภรณ    กรรมการ 
19.  นายปฏิภักด์ิ  ปญญาพูนตระกูล      กรรมการและเลขานุการ 
20.  นางสาวชนิกานต  ศักดาพิทักษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21.  นายอนุชิต  วรปญญา       ผูชวยเลขานุการ 
22.  นายพลากร  คำแกว       ผูชวยเลขานุการ 
23.  นายชโนดม  ชูมก       ผูชวยเลขานุการ 
24.  นายกิตติศักด์ิ  แสงอรุณ       ผูชวยเลขานุการ 
25.  นางสาวสุภิดา  เชากระจาง      ผูชวยเลขานุการ 
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม              
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยประธานแตละฝายน้ัน
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงต้ัง 
โดยสวนงานในสังกัด   

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



   

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง   แตงต้ังคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

  เพ่ือใหการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่  60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินไป                 
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงต้ัง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปน้ี  

1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย  ประธานคณะทำงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว  คณะทำงาน 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต   คณะทำงาน 
๔.   นางสาวทกัษยา วัชรสารทรัพย   คณะทำงาน 
๕.   นายภานนท คุมสุภา     คณะทำงาน 
๖.   นายศุภพงศ ตันเงิน     คณะทำงาน 
๗.   นางสาวทสิยา ทิศเสถียร    คณะทำงาน 
๘.   นางสาวรติกร สมิตไมตรี     คณะทำงาน 
๙.   นางสาววนิดา รัตตมณ ี    คณะทำงาน 
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา     คณะทำงาน 
๑1. นายวิโรตม เอ๊ียะตะกูล    คณะทำงาน 
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ    คณะทำงาน 
13.  นางสาวมณฑา ปานทมิ    คณะทำงาน 
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร   คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวพัชราภา  รัตนวิญูภิรมย   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะทำงานชุดน้ี มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ 
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ             
การถายทอดสดงานประชุม โดยประสานงานกับฝายวิชาการและฝายตางๆ ใหดำเนินงานไปดวยความเรียบรอย                        
และมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

    
 

 

 

 

  

ประกาศ ณ วันที่   13  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล) 

ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 







มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน

จัดโดย

ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 60
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th       http://www.rdi.ku.ac.th

ปรัชญา
เปน็สถาบันท่ีมีปณิธานมุ่งม่ันในการส่ังสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้

ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญัญาท่ีเพียบพร้อมด้วย
วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอด

เจตนารมณ์ท่ีดีของสังคมเพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ
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