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คำนำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 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
ส ง เสริ ม ให น ั ก วิ ช าการและคณาจารย จ ากสาขาต า งๆ นำเสนอผลงานวิ จ ั ย แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
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 สาขาส ง เสริ ม การเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เอกสารฉบับนี้เปนบทคัดยอ เลมที่ 2 ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ขอขอบคุณ นักวิจัย
นักวิชาการ คณาจารยที่ไดนำผลงานมาเสนอ และผูที่สนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี
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ความสมบูรณของการเสนอผลงาน
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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวย หนังสือรับรองการมาเสนอผลงาน
และการไดตีพิมพลงในเอกสารบทคัดยอ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สารบัญ
สาขาวิทยาศาสตร์ (Oral Presentation)
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ชื่อผลงาน
การทดสอบไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนโฟมนิกเกิล
ในการกําจัดเชื ้อโรคในอากาศ
ณัฐชา เจริญใหญ่, นันทกาญจน์ มุรศิต, สมพงศ์ โอทอง
การจําลองการลดทอนอนุภาคนิวตรอนและสมบัติการต้ านทาน
การสึกหรอ/ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE
ที่มีการปรับปรุงผิวของสารตัวเติม
ธิติสรณ์ เอนกรัตน์มนตรี , เกียรติศกั ดิ์ แสนบุญเรื อง,
ดลฤดี โตเย็น, เอกชัย วิมลมาลา
อิทธิพลของวิธีการขึ ้นรูปจีโอพอลิเมอร์ จากเถ้ าลอยต่อสมบัติ
ในการป้องกันรังสีแกมมา
นภเกตน์ สมชื่อ, พวงทิพย์ แก้ วทับทิม, สมัญญา สงวนพรรค
การหาปริ มาณสารสกัดหมึกปากกาและวัฏภาคเคลื่อนที่
ที่เหมาะสมสําหรับเทคนิครงคเลขผิวบางและการวิเคราะห์ด้วย
ภาพถ่าย
พัชราภรณ์ จรเสมอ, ภาณุพล โขลนกระโทก,
อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
สารสกัดและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบหมักม่อ
(วงศ์เข็ม) ที่มีฤทธิ์ในเชิงบวกต่อเซลล์เพาะเลี ้ยงของปลา
เศรษฐกิจ
ณัฐฉริ ยา จันดีบตุ ร, งามพักต์ ทายะนา, ขวัญใจ รอสูงเนิน,
สราพร อินทรสาม, ภูภิภทั ร ใจแก้ ว, สุเปญญา จิตตพันธ์,
ทิวธวัฒ นาพิรุณ
การบริ หารจัดการการประชุมรัฐสภาไทย
เหนือฝัน พิมพ์วงศ์, พบสิทธิ์ กมลเวชช
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สาขาวิทยาศาสตร์ (Poster Presentation)
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ชื่อผลงาน
Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanoparticles under
different reaction times and zinc sources
Khemmanich Khamenkit, Suthee Wattanasiriwech,
Chuleeporn Thanomsilp, Darunee Wattanasiriweach
Extraction of the metal from used zinc-carbon primary
batteries
Prakornkit Taphat, Supak Pattaweepaiboon,
Weekit Sirisaksoontorn
Bioelectricity generation from the melanoidin degradation
in palm oil mill effluent by oxidoreductase producing
bacteria integrated with microbial fuel cell
Junjira Thipraksa, Pimprapa Chaijak
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
การหาเงื่อนไขการทําความเย็นที่เหมาะสมของ
เทอร์ โมอิเล็กทริก ด้ วยการจําลองการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
รูปสี่เหลี่ยมเพื่อการประยุกต์เป็ นอุปกรณ์จดั เก็บวัคซีน
วนัสนันท์ งามทรัพย์มณี, อาภาภรณ์ สกุลการะเวก,
ภาณุพล โขลนกระโทก
การออกแบบและสร้ างตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้ างอิง
1 นิวตันเมตร
โชคชัย วาดทอง, วิวฒ
ั น์ วงศ์ก่อเกื ้อ
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ชื่อผลงาน
ประสิทธิภาพของตัวเข้ ารหัสแบบหมุนเพื่อการเทียบมาตรฐาน
บรรทัดเหล็ก
วศิน ชมโฉม, วิวฒ
ั น์ วงศ์ก่อเกื ้อ
ผลของอุณหภูมิและค่า pH ต่อการสกัดและสมบัติของเพกทิน
จากเปลือกโกโก้
รวิษฎา ผลสิน, กิตพิ งศ์ อัศตรกุล
ผลของการอบแห้ งต่อปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลัง
พิมภัค ทวีวงษ์ , จิรารัตน์ อนันตกูล
การผลิตร่วมกันของไฟโคอีรีทริน เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และ
กรดไขมัน จาก Porphyridium cruentum ภายใต้ ความเข้ มแสงที่
แตกต่างกัน
กันย์ดนัย ทรัพย์อดุ มมาก, สุริยนั ธัญกิจจานุกิจ, จันทนา ไพรบูรณ์
การตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีวเิ คราะห์ปริมาณสารประกอบ
อัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึงด้ วยเครื่องโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง
อภิสรา บุหงารัตน์, ธนภูมิ มณีบญ
ุ , ประภัสสร รักถาวร,
เกสรี กลิน่ สุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์,
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
การสกัดเปลือกมังคุดด้ วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับตัวทําละลาย:
ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินและฤทธิ์ยบั ยังแบคที
้
เรี ย
วิมลรัตน์ อินศวร, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
การศึกษาการต้ านออกซิเดชันของนาโนอิมลั ชันของนํ ้ามัน
หอมระเหยวานิลลาที่เตรี ยมด้ วยเทคนิค ultrasonication
ชนิกานต์ ชูสิทธิ์, อุบลรัตน์ สิริภทั ราวรรณ
ผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรี ยและ
พรี ไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิค้ มุ กันของ
ปลากัดไทย
วลัยพร เจริ ญทรัพย์ศรี , จันทร์ ประภา อิ่มจงใจรัก, ปิ ติ อํ่าพายัพ
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ชื่อผลงาน
องค์ประกอบของกรดไขมันและการแสดงออกของยีน
methyl-end desaturases ในโคพีพอด Apocyclops royi
ศุภกานต์ สังข์แก้ ว, วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี , ปิ ติ อํ่าพายัพ,
จันทร์ ประภา อิ่มจงใจรัก
เปรี ยบเทียบฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรี ย Pseudomonas
aeruginosa ATCC9027 ด้ วยพลาสมาชนิดไดอิเล็กตริก
แบริ เออร์ ดิสชาร์ จและเครื่ องกําเนิดไอออนประจุลบ
ตันติกร เหล่าสุข, นฤสรณ์ แน่นหนา, บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง,
ศิริรัตน์ เร่งพิพฒ
ั น์, ธนาภัทร ปาลกะ
การวิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติและการแสดงออกของ crustacean
hyperglycemic hormone (CHH)-like peptide ในโคพีพอด
Apocyclops royi
พัชรี โยควิบลู , วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี , ปวีณา ตปนียวรวงศ์,
ปาริชาติ ชุมทอง, ปรารถนา ปานทอง, ปิ ติ อํ่าพายัพ
ปริมาณผลผลิตและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสกัดคอลลาเจนจาก
กระดูกจระเข้ พนั ธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
กัญญารัตน์ โชคตระกูล, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ,
สุดาวรรณ เชยชมศรี , วิน เชยชมศรี
สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดด้ วยเอนไซม์ และคุณสมบัติของ
ไฮโดรไลเสทจากรกช้ างไทย
วิภาวี โสภา, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, สุดาวรรณ เชยชมศรี ,
วิน เชยชมศรี
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (Oral Presentation)
ลําดับ
1

2
3

4

5

6

7

8

รหัสผลงาน
สถ.วศ.14/O69

ชื่อผลงาน
ประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทิตย์ร่วมกับเครื่ องทําความชื ้น
แบบอัลตราโซนิกส์เพื่อลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
สุปรี ยา ผ่องใส, ธนา อนันต์อาชา
สถ.วศ.15/O70 ประสิทธิภาพของตู้เสื ้อผ้ าบิวท์อนิ ระบายอากาศ
จอร์ จ เคดารี , ธนา อนันต์อาชา
สถ.วศ.27/O109 การพัฒนาหน้ าต่างบานฝาไหลลดการถ่ายเทความร้ อน
สูอ่ าคารพักอาศัย
กฤษฎิ์ ปั ดลี, ธนา อนันต์อาชา
สถ.วศ.11/O53 การประเมินความเป็ นไปได้ ในการนําเเบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออน
จากรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ ใหม่เป็ นระบบกักเก็บพลังงาน
ร่วมกับพลังงานเเสงอาทิตย์เเบบติดตั ้งบนหลังคาในประเทศไทย
นิติชยั เหลืองอร่าม, กูสกานา กูบาฮา, รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
สถ.วศ.17/O74 ออกแบบโปรแกรมแบบจับต้ องสําหรับหุน่ ยนต์แขนกล
ชนิด 6 แกนด้ วยรหัสแท่งแบบ 2 มิติชนิด Apriltag
วัชริ นทร์ ขาวบุบผา, ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ ว
สถ.วศ.19/O78 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องช่วยบอกทิศทางสําหรับ
ผู้พิการทางสายตา
กชกร ข่ายกระโทก, ธนพร พยอมใหม่, สมสิน วางขุนทด
สถ.วศ.36/O169 แบบจําลองการพยากรณ์ต้นทุนของโครงการอาคารเขียว
โดยพิจารณาการจัดตารางงานแบบยืดหยุ่น ภายใต้ สถานการณ์
โควิด-19
กรรณิการ์ บรรจงรักษา, ฆนิศา รุ่งแจ้ ง, พงษ์ ศกั ดิ์ สุริยวนากุล
สถ.วศ.37/O170 การประยุกต์ใช้ กล้ อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้ าง
ในสถานการณ์โควิด-19
ชนันพัฒน์ อินทร, มานพ แก้ วโมราเจริ ญ
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ลําดับ
9

10

11

12

13

14

15

16

17

รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
สถ.วศ.26/O103 การพัฒนาแบบจําลองอ้ างอิงความแข็งสําหรับทํานายกําลังของ
คอนกรี ตที่ถกู โอบรัดด้ วย พอลิเมอร์ เสริมเส้ นใยปอกระเจา
ทวิภทั ร หอเหมรัตน์, ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล,
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
สถ.วศ.35/O166 การเสริ มกําลังจุดต่อเสา-คานคอนกรี ตกําลังอัดตํ่าโดยใช้ ระบบ
แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง
สรายุทธ สําราญบึงแก, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ,
ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
สถ.วศ.6/O29
การศึกษาลักษณะเฉพาะของสถานีบริ การรถยนต์ร่วม
ในกรุงเทพมหานคร
สโรช บุญศิริพนั ธ์, กฤติน กังวาลกุลกิจ
สถ.วศ.8/O33
การประเมินความเสีย่ งในงานก่อสร้ างโดยประยุกต์เทคโนโลยี
อากาศยานไร้ คนขับ: กรณีศกึ ษางานก่อสร้ างอาคารสูง
วรพัชร จอมที่รักษ์ , อนุเผ่า อบแพทย์
สถ.วศ.18/O76 การประเมินความเสีย่ งและแนวทางการแก้ ไขที่เป็ นไปได้ สําหรับ
การติดตั ้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลังคาลาดเอียง
อารี ยา หมัดสุสนั , อนุเผ่า อบแพทย์
สถ.วศ.10/O52 การวิเคราะห์แบบจําลองการอพยพ และการจัดการเหตุฉกุ เฉิน
กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ ดินในประเทศไทย
พัจนา ศิลป์ สโมสร, อนุเผ่า อบแพทย์
สถ.วศ.13/O67 การประเมินคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์การก่อสร้ างอาคาร: กรณีศกึ ษา
งานก่อสร้ างอาคารในพื ้นที่กรุงเทพมหานครในการควบคุมของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นิตินยั พระไชยบุญ, วัชรินทร์ วิทยกุล, ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ
สถ.วศ.3/O17
การศึกษาการใช้ เถ้ าใยปาล์มเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินซีเมนต์สําหรับวัสดุงานทาง
ฒฤณ ศรี นงั คะมาลี, ก่อโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา
สถ.วศ.4/O26
การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของเหล็กเดือยเสริมในรูกลวง
ของเสาเข็มคอนกรี ตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวีย่ ง
ชํานาญ น้ อยพิทกั ษ์ , สนธยา ทองอรุณศรี , วันดี พูนพจน์มาศ
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ลําดับ
18

รหัสผลงาน
สถ.วศ.12/O60

19

สถ.วศ.24/O90

20

สถ.วศ.25/O96

21

สถ.วศ.1/O10

22

สถ.วศ.2/O11

23

สถ.วศ.7/O31

24

สถ.วศ.21/O81

25

สถ.วศ.23/O88

ชื่อผลงาน
อิทธิพลของระดับความเค้ นแบบกระทําซํ ้าที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเปลี่ยนรูปของดินเหนียวเคโอลิน
ปริตตา ศุภโกวิทย์, พงษ์ พพิ ฒ
ั น์ อานันทนสกุล
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของการอนุญาต
วางท่อประปาจากหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่ ในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ของการประปานครหลวง
วิจิตรา โสมสูงเนิน, วีระเกษตร สวนผกา
การนําวัสดุเหลือทิ ้งจําพวกกระเบื ้องเซรามิคมาผสมกับหินคลุก
เพื่อใช้ เป็ นวัสดุพื ้นทาง
กฤต อินทรกุล, ก่อโชค จันทวรางกูร, วีระเกษตร สวนผกา
การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไมโครพลาสติกในโรงควบคุม
คุณภาพนํ ้า กรุงเทพมหานคร
วรินทร์ พร อโศกบุญรัตน์, พรรณทิวา จิตรชวาล, สุชีลา พลเรื อง
การศึกษาปริมาณ รูปร่าง และขนาด ไมโครพลาสติกใน
โรงควบคุมคุณภาพนํ ้ากรุงเทพมหานคร
สุชีลา พลเรื อง, อารยา คงขวัญเมือง, วรินทร์ พร อโศกบุญรัตน์
การศึกษาชนิดปริมาณและลักษณะของขยะทะเลบริ เวณ
เกาะสีชงั ประเทศไทย
วริ นทร์ พร อโศกบุญรัตน์, กฤษฎา สุริศรี , สุชีลา พลเรื อง
การจําลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณของการกวนผสม
ในบ่อแอน็อกซิกของระบบบําบัดนํ ้าเสีย โรงงานชําแหละ
และแปรรูปสุกร
ศตวรรษ เพชรลอ, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
การเสื่อมสภาพของพลาสติก LLDPE (Linear Low-Density
Polyethylene) ภายใต้ การจําลองสภาวะการทดสอบแบบแห้ ง
สุชีลา พลเรื อง, อัญชิสา สมประสงค์, วรินทร์ พร อโศกบุญรัตน์
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ลําดับ
26

27

28
29

30

รหัสผลงาน
สถ.วศ.9/O36

ชื่อผลงาน
การศึกษาประสิทธิภาพการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็ น
ก๊ าซชีวภาพด้ วยเครื่ องแปรรูปและใช้ ประโยชน์จากขยะอินทรี ย์
ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บางม่วง จังหวัดนนทบุรี
สุขมุ าล เมฆิน, ชาติ เจียมไชยศรี
สถ.วศ.5/O27
การพัฒนาโปรแกรมคํานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
เครื่ องจักรในอุตสาหกรรมอาหารด้ วยโปรแกรมแอพชีท
อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, ณัฐพร ณ เชียงใหม่
สถ.วศ.20/O80 การศึกษาและปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้ องพ่นทราย
ศิรสิทธิ์ แก้ วม่วง, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
สถ.วศ.30/O127 การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิด
ความหนาบางของบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วในกระบวนการขึ ้นรูป
สราวุฒิ กุลบุตร, ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยา, สุวิชภรณ์ วิชกูล
สถ.วศ.28/O114 ผลของสารไดคิวมิวเปอร์ ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่
มีตอ่ สมบัติเชิงกลและนํ ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ ผสมระหว่าง
พอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลนี อะดิเพทโคเทอเรพทาเลต
สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, เอกชัย วิมลมาลา,
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
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55

56
57

58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Oral Presentation)
ลําดับ
1

รหัสผลงาน
อก.11/O100

2

อก.12/O42

3

อก.23/O93

4

อก.30/O145

5

อก.1/O7

6

อก.22/O92

ชื่อผลงาน
Anti-inflammatory and anti-diabetic properties of the
chemical composition in papaya seed extracts
Nutcha Hunsanimitkul, Waralee Singpuengrab,
Sucharat Sanongkiet
Cyclic lipopeptides from Bacillus subtilis ptku12 inhibits
cell growth of Phytophthora palmivora
Paiboon Tunsagool, Anurag Sunpapao,
Anunnit Kuiyoksui, Janthima Jaresitthikunchai,
Sittiruk Roytrakul, Wanwipa Vongsangnak
Identification of dipeptidyl peptidase IV inhibitory
peptides derived from gac seeds protein hydrolysate
using HILIC and RP-HPLC
Samuchaya Ngamsuk, Jue-Liang Hsu
The effect of tapioca starch and hydrocolloids additions
on mung bean protein-based burger patties
Ratnaningsih Ratnaningsih, Sirichai Songsermpong
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
รูปแบบการบริโภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์
การลดบริ โภคหวาน
พัฐนนท์ คมเดช, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
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ลําดับ
7

รหัสผลงาน
อก.9/O32

8

อก.14/O44

9

อก.31/O149

10

อก.32/O157

11

อก.33/O167

ชื่อผลงาน
ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อคุณภาพ
ทางกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย์ของเครื่ องดื่มนํ ้านมมะพร้ าว
ผสมนํ ้ามะม่วง
วิชดุ า สุมาลัย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทกั ษ์ สนั ติ
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
Optimization of puffing tofu skin snack by home
microwave oven
Ratanachai Sompong, Sirichai Songsermpong
Effect of microwave drying on physical and sensory
properties of instant mung bean vermicelli
Tien Phung Nguyen, Sirichai Songsermpong
Effect of microwave vacuum drying on the qualities of
Indian gooseberry (Phyllanthus emblica)
Akhil Mangadu Omanakuttan, Sasitorn Tongchitpakdee

หน้ า
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70

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
อก.2/P7

2

อก.3/P9

ชื่อผลงาน
Chemical properties and inhibitory effect on nitric oxide
production of five mushroom extracts in RAW264.7
macrophages
Kwanchanok Hunthayung, Sassy Bhawamai
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
X

หน้ า
72

73

ลําดับ
รหัสผลงาน
3
อก.4/P14

4

อก.5/P19

5

อก.6/P25

6

อก.7/P27

7

อก.10/P33

8

อก.13/P35

9

อก.15/P36

10

อก.16/P34

11

อก.17/P47

ชื่อผลงาน
ผลของโปรตีนจากถัว่ เหลืองและเห็ดนางฟ้าต่อคุณภาพมีทบอล
จากเห็ด
ฐิ ตินนั ท์ โรจน์เพ็ญเพียร, กมลวรรณ แจ้ งชัด, อนุวตั ร แจ้ งชัด
ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้ วยโปรตีนถัว่ เหลืองสกัด
ต่อคุณภาพด้ านเคมีและกายภาพของเค้ กกล้ วยหอม
ปรี ยา รักษาเจริญ, ปิ ติพร ฤทธิเรื องเดช, นันทวัน เทอดไทย
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ปภาวี บํารุงพงษ์ , ทานตะวัน พิรักษ์
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การพัฒนาวัสดุปลูกธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
สําหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลิดา ตาน้ อย, หทัยรัตน์ ริมคีรี, อุศมา สุนทรนฤรังษี
ผลของการเตรี ยมมะเขือเทศต่อคุณภาพเพียวเร่มะเขือเทศ
และแนวทางการใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ศชิภรณ์ อ้ นสืบสาย, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกลุ
Effects of compost obtained from food waste recycling
system on lettuce’s growth (Lactuca sativa var. Crispa L.)
Aunkamol Kumngen, Usmana Meehae,
Pattamavadee Kunwandee, Siwapong Leunram,
Noodchanath Kongchouy, Jutarut Iewkittayakorn
Effect of drying temperature on physical and chemical
properties of duckweed (Wolffia globosa)
Phattharaphum Inta, Saowanee Lertworasirikul
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ธีร์จฑุ า อินทรสร, ขนิษฐา วัชราภรณ์
Effect of different pretreatments on drying characteristics,
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การเน่าเสียของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว
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ทิพาพร ทองคํา
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Songpun Surasieng, Wannee Jirapakkul, Sumallika Morakul
Dietary to acrylamide exposure from instant noodles to
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Arati Kokabthong, Kanithaporn Vangnai
Impact of high amylose starch on non-additive behaviors
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Ployfon Boonkor, Namfone Lumdubwong
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มวลชีวภาพเหนือพื ้นดินของพืชอาหารของกระทิงในเขต
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อภิษฎา เรื องเกตุ, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ดุสิต เวชกิจ,
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ณัฐธิดา ทัพธวัช, ศุภลักษณ์ ศิริ, อภิษฎา เรื องเกตุ,
สุธิดา มณีอเนกคุณ, ดุสิต เวชกิจ, ชาตรี มากนวล,
ประทีป ด้ วงแค, วรงค์ สุขเสวต, ปานวริศร์ ปานศรี ,
อิงอร ไชยเยศ
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เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี
กชพรรณ ผ่านภูเขียว, รองลาภ สุขมาสรวง
พื ้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกของช้ างป่ าในพื ้นที่บริเวณรอบ
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
เกษฎาภรณ์ อุน่ ใจ, รองลาภ สุขมาสรวง
การวิเคราะห์พื ้นที่อาศัยที่เหมาะสมของเสือโคร่ง (Panthera
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พัณณิตา หนีภยั , วรงค์ สุขเสวต, รองลาภ สุขมาสรวง
การทับซ้ อนเชิงพื ้นที่และเวลาของสมเสร็จ (Tapirus indicus)
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ห้ วยขาแข้ ง
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ประทีป ด้ วงแค
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สุธิดา มณีอเนกคุณ, ดุสิต เวชกิจ, ชาตรี มากนวล,
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เพื่อบําบัดสีรีแอกทีฟในนํ ้าเสีย
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ให้ ความสนใจบทบาทการยับยังเชื
้ ้อโรคในอากาศของสารในกลุ่มอนุพนั ธ์ ของออกซิเจน การผลิตสาร
กลุ่มอนุพนั ธ์ออกซิเจน โดยอาศัยกระบวนการโฟโตแคตะไลติกโดยใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นโฟมนิกเกิลเป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยมีการทดสอบ คุณลักษณะตัวเร่งปฏิกิริยาด้ วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ในการทดสอบการ
ย่อยสลายสีของโรดามีนบี ภายใต้ แสยูวีชนิดเอ ความยาวคลื่น ประมาณ 368 นาโนเมตร ระยะเวลาทดลอง 180 นาที
พบว่ากระบวนการโฟโตแคตะไลติกโดยไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบโฟมนิกเกิล สามารลดสีย้อมได้ 43.75% และตัวเร่ ง
ปฏิกิริยานี ้สามารถงานใช้ ซํ ้าได้ โดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลง สําหรับการทดสอบการกําจัดเชื ้อแบคทีเรี ยทังหมดในอากาศ
้
ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เคลือบโฟมนิกเกิล โดยมีประสิทธิภาพการกําจัดสูงสุด 94.74% ใช้ เวลากําจัด 120 นาที
คําสําคัญ: กําจัดเชื ้อโรคในอากาศ, 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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การจําลองการลดทอนอนุภาคนิวตรอนและสมบัตกิ ารต้ านทานการสึกหรอ/ความแข็งของวัสดุ
เชิงประกอบ Gd2O3/UHMWPE ที่มีการปรับปรุ งผิวของสารตัวเติม
Simulation of neutron attenuation and wear resistance/hardness properties of Gd2O3/UHMWPE
composites with surface treatment of the filler
ธิตสิ รณ์ เอนกรั ตน์ มนตรีa,*, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรืองa, ดลฤดี โตเย็นb, เอกชัย วิมลมาลาc
Thitisorn Anekratmontrea,*, Kiadtisak Saenboonruanga, Donruedee Toyenb, Ekachai Wimolmalac
a
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ฝ่ ายเครื่ องมือและวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
c
กลุม่ วิจยั P-PROF คณะพลังงานสิ่งแวดล้ อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
a
Department of Applied Radiation and isotopes, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
b
Scientific Equipment and Research Division, Kasetsart University Research and Development Institute,
Bangkok 10900, Thailand
c
Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Research Group, School of Energy, Environment and Materials,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: thitisorn.an@ku.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาสมบัติการลดทอนอนุภาคนิวตรอนโดยการจําลองความสามารถในการลดทอนความเข้ มของ
อนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนมวล โมเลกุลสูงพิเศษ (Ultrahigh molecular weight polyethylene;
UHMWPE) ที่ มี ก ารเติ ม สารตัว เติ ม แกโดลิ เ นี ย มออกไซด์ (Gadolinium oxide; Gd2O3) ในอัต ราส่ว น 0–50%wt ด้ ว ย
โปรแกรม NGCal ผลจากการจํ าลองพบว่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนเชิงเส้ นและเชิงมวล (µ และ µm) มีค่าเพิ่มขึน้ ตาม
ปริ มาณของสารตัวเติม Gd2O3 นอกจากนี ้ งานวิจยั ได้ มีการศึกษาผลของการปรับปรุ งผิวสารตัวเติม Gd2O3 ด้ วยสารคู่
ควบประเภทไซเลนชนิด KBE-903 ที่ปริ มาณ 5% wt, 10% wt และ 20% wt ที่มีต่อสมบัติการต้ านทานการสึกหรอและ
ความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ ผลการวิจยั พบว่าการปรับปรุงผิวของสารตัวเติม Gd2O3 ที่ปริ มาณ 20%wt ทําให้ วสั ดุเชิง
ประกอบ UHMWPE มีความสามารถในการต้ านทานการสึกหรอที่ดีและมีความแข็งของวัสดุเชิงประกอบเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ทังนี
้ ้ ผลการวิจยั สามารถนําไปประยุกต์และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สําหรับบรรจุสารกัมมันตรังสีที่มีประสิทธิภาพสูงได้
คําสําคัญ: การต้ านทานการสึกหรอ, วัสดุเชิงประกอบ, สมบัติการลดทอนอนุภาคนิวตรอน, สารคูค่ วบไซเลน, สารตัวเติม
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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Influence of fly ash-based geopolymer forming method on gamma radiation shielding properties
นภเกตน์ สมชื่อa,*, พวงทิพย์ แก้ วทับทิมb, สมัญญา สงวนพรรคc
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สาขาวิชาฟิ สิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปั ตตานี 94000
c
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี 12120
a
Graduated Student, Faculty of science and technology, Prince of Songkhla University, Pattani 94000,
Thailand
b
Applied Physics, Faculty of science and technology, Prince of Songkhla University, Pattani 94000, Thailand
c
National Metal and Materials Technology Center, National Science and Technology Development Agency,
Pathum Thani 12120, Thailand
*Corresponding author. Email address: Napakeat26@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของวิธีการขึ ้นรู ปจีโอพอลิเมอร์ (แบบอัด และ แบบหล่อ) จากเถ้ าลอยที่ได้ จาก
โรงไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ เป็ นวัสดุในการป้องกันรังสีแกมมา โดยทดลองขึน้ รู ปจีโอพอลิเมอร์ ด้วยวิธีการอัดและ
วิธีการหล่อ จากนันทํ
้ าการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา(ค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้ น และค่าความหนาครึ่งค่า) ของจีโอพอลิเมอร์ จากผลการทดลอง พบว่า จีโอพอลิเมอร์ ที่ขึ ้น
รู ปด้ วยวิธีการอัดให้ ค่ากําลังอัด และให้ ค่าในการป้องกันรังสีมากกว่าจีโอพอลิเมอร์ ท่ีขึ ้นรู ปด้ วยวิธีการหล่อ โดยจีโอพอลิ
เมอร์ จากเถ้ าลอยที่ขึ ้นรู ปด้ วยวิธีการแบบอัดสามารถให้ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้ นอยู่ในช่วง 1.3498–
1.3662/cm และค่าความหนาครึ่ งค่าอยู่ในช่วง 0.5134–0.5073 cm นอกจากนีจ้ ีโอพอลิเมอร์ ที่ขึน้ รู ปด้ วยวิธีการอัด ยัง
สามารถให้ คา่ การป้องกันรังสีแกมมาได้ ดีกว่าซีเมนต์เพสต์ที่ขึ ้นรูปด้ วยการอัดด้ วยเช่นกัน
คําสําคัญ: จีโอพอลิเมอร์ , เถ้ าลอย, 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 castmolded 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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การหาปริมาณสารสกัดหมึกปากกาและวัฏภาคเคลื่อนที่ท่เี หมาะสมสําหรับเทคนิครงคเลขผิวบาง
และการวิเคราะห์ ด้วยภาพถ่ าย
Quantification of blue ballpoint pen ink extract and mobile phase for thin layer chromatography
technique and image analysis
พัชราภรณ์ จรเสมอ, ภาณุพล โขลนกระโทก, อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
Patcharaporn Jornsamer, Bhanopol Klongratog, Aparporn Sakulkalavek
ภาควิชาฟิ สิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Department of Applied Physics, Faculty of science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,
Bangkok 10520, Thailand
บทคัดย่ อ
บทความนี ้แสดงการวิเคราะห์ด้วยรงคเลขผิวบางของหมึกเพื่อใช้ ในทางนิติวิทยาศาสตร์ ซงึ่ เป็ นกระบวนการที่ง่าย
และรวดเร็ วไม่ต้องใช้ เครื่ องมือที่ซับซ้ อนในกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างของหมึกปากกาลูกลื่นที่หาได้ จากร้ าน
สะดวกซื ้อทัว่ ไป ผู้วิจยั คํานึงถึงตัวทําละลายที่ใช้ สกัดหมึกและวัฏภาคเคลื่อนที่ เพื่อทําให้ รงคเลขผิวบางแสดงแถบสําหรับ
แยกความแตกต่างของหมึกปากกาได้ ดีที่สดุ ซึ่ง Ethanol เป็ นตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับการสกัดหมึกและวัฏภาค
เคลื่ อ นที่ ที่ ใ ช้ เ ป็ น n-Butanol:Ethanol:H2O อั ต ราส่ ว น 50:15:15 v:v:v ให้ ภ าพของโครมาโตแกรมแสดงการแยกได้
เหมาะสมที่สดุ
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ปากกาลูกลื่น, พิสจู น์หลักฐาน, 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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เพาะเลีย้ งของปลาเศรษฐกิจ
Leaf extracts and bioactive compound from Rothmannia wittii (Rubiaceae) positive effect on
economic fish cell line BF-2
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Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University (Rungsit Center), Pathum Thani 12120, Thailand
b
Drug Discovery and Development Center, Thammasat University (Rungsit Center), Pathum Thani 12120, Thailand
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*Corresponding author. E-mail address: napiroont@gmail.com

บทคัดย่ อ
หมักม่อ (Rothmannia wittii) หนึ่งในพืชสมุนไพรวงศ์เข็มหรื อวงศ์กาแฟ (Rubiaceae) มีการกระจายพันธุ์อย่าง
กว้ างขวางในเขตป่ าชุมชนและขอบป่ าโดยเฉพาะในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใบของหมักม่อมีความโดดเด่นในการ
ใช้ ประโยชน์เพื่อการลดไข้ การให้ สารที่มีคณ
ุ สมบัติยบั ยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ง และมีการพบสารสําคัญทางพฤกษเคมี
ที่มีประโยชน์หลายชนิด ในการศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแยกสารสําคัญทางพฤกษเคมีจากสารสกัดใบหมักม่อและ
การทดสอบความเป็ นพิษของสารต่อเซลล์เพาะเลี ้ยงของปลานํา้ จืดเศรษฐกิจชนิด BF-2 ในการสกัดใช้ รูปแบบการสกัด
แบบแยกส่วนโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี และเก็บสารแต่ละส่วนด้ วยระบบตัวทําละลายของ เฮกเซน:เอทิล อะซิ
เตท:ไดเอทิล อีเทอร์ :เมทานอล นําสารสกัดแบบแยกส่วนมาตรวจสอบด้ วยเทคนิค TLC และ HPLC-MS ด้ วยระบบตัวทํา
ละลาย เมทานอล:สารละลายบัฟเฟอร์ (60:40 v/v) สารสําคัญกลุ่มเทอร์ พีนอยด์และอิริดอยด์ถูกตรวจสอบด้ วยเทคนิค
TLC และสามารถแยกสารที่มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นผงสีขาวได้ ในปริ มาณ 14.70 มิลลิกรัม จากนํา้ หนักแห้ งจากสาร
สกัดใบ 157.08 กรัม ข้ อมูลแมสสเปกโตรเมทรี (MS) และการเปรี ยบเทียบด้ วยสารมาตรฐานพบว่าสารที่แยกได้ เป็ นสาร
เจนิปิน (genipin: C11H14O5) สารสกัดและสารบริ สทุ ธิ์ถกู นําไปทดสอบความเป็ นพิษกับเซลล์เพาะเลี ้ยง BF-2 ด้ วยเทคนิค
MTT ซึง่ ให้ ผลค่าความมีชีวิตสูงสุดของเซลล์ที่ระดับความเข้ มข้ น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในเวลาทดสอบ 24 ชัว่ โมง และ
แสดงผลค่า ความเข้ มข้ นสูงสุดที่ทํา ให้ เซลล์ ตายครึ่ งหนึ่งของทัง้ หมด (IC50) ที่ 5,932.88 และ 69.84 ไมโครกรั มต่อ
มิลลิลิตรตามลําดับดังนันสารสกั
้
ดและสารเจนิปินจึงสามารถส่งเสริ มความมีชีวิตของเซลล์และไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์
BF-2 ผลการทดลองนี ้ สามารถพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ไม่เป็ นพิษซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพได้ ในอนาคต
คําสําคัญ: ความเป็ นพิษต่อเซลล์, 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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สาขาวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการการประชุมรั ฐสภาไทย
Administration of meeting of Thai parliament
เหนือฝั น พิมพ์ วงศ์ a,*, พบสิทธิ์ กมลเวชชb
Nueafun Pimwonga,*, Pobsit Kamolvejb
a
สํานักสารสนเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ 10300
b
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Bureau of Information, The secretariat of The House of Representatives, Bangkok 10300, Thailand
b
Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: nueafun.p@parliament.go.th
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษา ออกแบบและบริ หารจัด การการประชุมของรั ฐ สภาแห่ง ใหม่ เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่ อ น
แผนพัฒนารัฐสภาดิจิทลั การให้ ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
และระบบบริ การ รัฐสภาได้ พฒ
ั นาระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน จัดทําระบบรักษาความปลอดภัย อีกทังบู
้ รณาการสารสนเทศ
และฐานข้ อมูล รวมถึงนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ ร่วมกับการปฏิบตั ิงานด้ านการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ การวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ พัฒนาระบบบริ หารจัดการประชุมผ่านอุป กรณ์ สมาร์ ทดีไวซ์ และเทคโนโลยีคลาวด์ เป็ นแนวทางของการปรั บ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานรัฐสภาอัฉริ ยะ ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ปรากฏว่าคุณภาพการใช้ งานระบบบริหารจัดการ
ห้ องประชุมมีคา่ อยู่ในระดับดี (x� = 3.93, SD = 0.51)
คําสําคัญ: บริหารจัดการประชุม, รัฐสภาดิจิทลั , สมาร์ ทดีไวซ์
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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Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanoparticles under different reaction times and zinc
sources
Khemmanich Khamenkita, Suthee Wattanasiriwecha, Chuleeporn Thanomsilpb, Darunee Wattanasiriweacha,*
a
Materials engineering Programme, School of science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
b
Applied Chemistry Programme, School of science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100, Thailand
*Corresponding author: Email address: darunee@mfu.ac.th
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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Extraction of the metal from used zinc-carbon primary batteries
Prakornkit Taphat, Supak Pattaweepaiboon, Weekit Sirisaksoontorn*
Department of Chemistry and Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Faculty of Science,
Kasetsart University, Bangkok 10900 Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fsciwks@ku.ac.th
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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Bioelectricity generation from the melanoidin degradation in palm oil mill effluent by
oxidoreductase producing bacteria integrated with microbial fuel cell
Junjira Thipraksaa,b, Pimprapa Chaijakb,c,*
a
Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung 93210, Thailand
b
Microbial Technology for Agriculture, Food and Environment Research Center, Thaksin University,
Phatthalung 93210, Thailand
c
Microbial Fuel Cell & Bioremediation Laboratory, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung 93210,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chaijak.pimprapa@gmail.com
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. Singlechamber 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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Enhanced cytoplasmic polyhydroxybutyrate (PHB) granule production by recombinant
Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing PhaP protein
Authen Promariyaa, Chanchanok Duangsria, Nat-Anong Mudthama, Khomson Satchasataporna,
Supochana Charoensina, Suchanit Ngamkalaa, Nattaphong Akrimajirachooteb, Wuttinun Raksajita,*
a
Program of Animal Health Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok
10900, Thailand
b
Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: cvtwnr@ku.ac.th
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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การหาเงื่อนไขการทําความเย็นที่เหมาะสมของเทอร์ โมอิเล็กทริก ด้ วยการจําลองการจ่ ายไฟฟ้ า
กระแสตรงรูปสี่เหลี่ยมเพื่อการประยุกต์ เป็ นอุปกรณ์ จัดเก็บวัคซีน
Optimization condition of thermoelectric cooling using square current wave simulation for
storage of vaccines application
วนัสนันท์ งามทรัพย์ มณี, อาภาภรณ์ สกุลการะเวก, ภาณุพล โขลนกระโทก*
Wanasanan Ngamsapmanee, Aparporn Sakulkalavek, Bhanupol Klongratog*
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Department of Physics, School of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok
10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: bhanupol.kl@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เสนอการหาเงื่อนไขการทําความเย็นที่เหมาะสมของเทอร์ โมอิเล็กทริ ก ด้ วยการจําลองการจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงรู ปสี่เหลี่ยมเพื่อการประยุกต์เป็ นอุปกรณ์จดั เก็บวัคซีน วัคซีนไวต่ออุณหภูมิ จึงมีระบบจัดเก็บวัคซีน แต่ข้อเสีย
คือ ใหญ่ ไม่เหมาะกับการย้ าย จึงมีการศึกษาอุปกรณ์ทําความเย็นที่รักษาอุณหภูมิ ขนย้ ายได้ คือ ระบบทําความเย็นเทอร์
โมอิเล็กทริ ก แต่มีกําลังไฟฟ้าที่สงู งานวิจยั จึงศึกษาพารามิเตอร์ เพื่อลดกําลังไฟฟ้า คือ ดิวตี ้ไซเคิล และความถี่ ตอนที่ 1
การหากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1 ถึง 7 A 100 s พบว่า กระแสไฟฟ้าตรง 3 A อุณหภูมิฝั่งเย็นจะ
ลดลงตํ่าสุด ตอนที่ 2 การหาความถี่ที่เหมาะสม ศึกษาความถี่ 10 100 1000 Hz บันทึกเวลาเมื่ออุณหภูมิลดถึง 8°C พบว่า
ความถี่ส่งผลให้ ช่วงเวลาที่ใช้ ลดลงเพียงเล็กน้ อย ตอนที่ 3 การหาดิวตี ้ไซเคิลที่เหมาะสม กําหนดดิวตี ้ไซเคิล คือ 60% ถึง
100% บันทึกเวลาเมื่ออุณหภูมิลดถึง 8°C ที่ 60% ถึง 90% เทียบกับ 100% ใช้ เวลาเพิ่ม 188.90% ถึง 18.63% กําลังไฟฟ้า
ลด 35.06% ถึง 6.89% ประสิทธิภาพในการทําความเย็นเพิ่ม 55.30% ถึง 8.32%
คําสําคัญ: การทําความเย็น, เทอร์ โมอิเล็กทริ ก, แผ่นร้ อนเย็น, รอบการทํางาน, สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงรูปสี่เหลี่ยม
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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การออกแบบและสร้ างตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้ างอิง 1 นิวตันเมตร
Design and fabrication of 1 Nm reference standard torque transducer
นายโชคชัย วาดทองa,b , วิวัฒน์ วงศ์ ก่อเกือ้ a,*
Chokchai Wattonga,b, Wiwat Wongkokuaa,*
a
ภาควิชาฟิ สิกส์ สาขามาตรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4-5 หมู่ 3 ตําบลคลองห้ า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
a
Department of Physics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
National Institute of Metrology (Thailand) 3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: wiwat.w@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้ างตัวแปลงสัญญาณแรงบิดมาตรฐานอ้ างอิงพิสยั 0.1 Nm ถึง 1 Nm
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือเทียบมาตรฐานสําหรับตัวเทียบมาตรฐานไขควงแรงบิด โดยทําการออกแบบส่วนรับรู้ปริ มาณความเค้ น
ตรงกลางเป็ นแบบแผ่นเพื่อติดสเตรนเกจ แกนกลางเป็ นเพลากลมผ่าแนวขวางเพื่อให้ เป็ นอิสระต่อกัน การออกแบบถูก
คํานวณตามสูตรและทวนสอบแบบด้ วยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ในขณะที่ทดสอบด้ วยแรงบิดบริสทุ ธิ์ในแนวแกนวัด
พบว่าสัญญาณจากส่วนวัดแรงบิดให้ คา่ เป็ นสัดส่วนแปรผันตรงกับปริมาณแรงบิดที่เกิดขึ ้น เพื่อพิสจู น์ผลของการออกแบบ
เครื่ องมือวัด จึงได้ ทําการเทียบมาตรฐานตาม DIN51309 ในช่วง 10% ถึง 100% พบว่าเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นอยู่ในคลาส 0.5
มีคา่ ความไม่แน่นอนของการวัด ±0.27% ดีเพียงพอต่อการนําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือเทียบมาตรฐาน
คําสําคัญ: ความไม่แน่นอนของการวัด, แรงบิดบริ สทุ ธิ์, ส่วนรับรู้ความเค้ น
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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ประสิทธิภาพของตัวเข้ ารหัสแบบหมุนเพื่อการเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็ก
Performance of rotary encoder for steel ruler calibration
วศิน ชมโฉมa,b, วิวัฒน์ วงศ์ ก่อเกือ้ a,*
Wasin Chomshoma,b, Wiwat Wongkokuaa,*
a
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี 12120
a
Department of Physics, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
National Institute of Metrology (Thailand), Pathum Thani 12120, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: wiwat.w@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวเข้ ารหัสแบบหมุน โดยการจัดสร้ างเครื่ องมือสําหรับเทียบ
มาตรฐานบรรทัดเหล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่มีองค์ประกอบหลักคือใช้ ตวั เข้ ารหัสแบบหมุนมาเป็ นตัวอ่านค่าความยาว ซึ่งมี
ระบบรางเลื่อนที่มีลกั ษณะการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้ น ใช้ สเต็ปปิ ง้ มอเตอร์ ในการบังคับการเคลื่อนที่ และใช้ การตรวจจับเส้ น
สเกลบนบรรทัด เหล็ก ด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์ มี ร ะบบค้ น หาระยะทางระหว่ า งเส้ น หนึ่ง ไปยัง อี ก เส้ น หนึ่ง ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผลการเทียบมาตรฐานแสดงเป็ นค่าความคลาดเคลื่อนหรื อค่าแก้ และความไม่แน่นอน อีกทัง้ ยังทําการ
เปรี ยบเทียบผลการวัดกับเครื่ องมือเทียบมาตรฐานที่ใช้ ตวั เข้ ารหัสแบบเชิงเส้ น เพื่อคํานวณอัตราส่วนความคลาดเคลื่อน
ของวิธีที่นําเสนอเทียบกับวิธีอ้างอิงต่อค่าความไม่แน่นอน (อัตราส่วน 𝐸𝐸𝑛𝑛 ) จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าเครื่ องมือ
เทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กที่ใช้ ตวั เข้ ารหัสแบบหมุนมีความสามารถเทียบมาตรฐานบรรทัดเหล็กได้ เนื่องจากมีอตั ราส่วน
𝐸𝐸𝑛𝑛 น้ อยกว่า 1 ซึง่ หมายถึงผลการวัดสอดคล้ องกับค่าอ้ างอิง
คําสําคัญ: เครื่ องมือเทียบมาตรฐานด้ านความยาว, ตัวเข้ ารหัสแบบหมุน, บรรทัดเหล็ก
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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ผลของอุณหภูมิและค่ า pH ต่ อการสกัดและสมบัตขิ องเพกทินจากเปลือกโกโก้
Effect of temperature and pH on pectin extraction and properties from cocoa shell
รวิษฎา ผลสิน, กิตพ
ิ งศ์ อัศตรกุล*
Rawisada Pholsin, Kitipong Assatarakul*
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University Payathai, Bangkok 10330,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: Kitipong.A@chula.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของภาวะการสกัดต่อสมบัติของเพกทินจากเปลือกโกโก้ โดยแปรอุณหภูมิ
(60°C 70°C และ 80°C) และค่า pH (กรด: pH 4.0 และเบส: pH 10.0) โดยควบคุมภาวะการสกัดด้ วยอ่างนํ า้ ควบคุม
อุณหภูมิแบบเขย่า เป็ นเวลา 1 hr และความเร็วรอบ 150 rpm จากการศึกษาการสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้ ที่ภาวะต่าง ๆ
พบว่า ปริ มาณเพกทิน ระดับของเอสเทอริ ฟิ เคชัน และปริ มาณกรดกาแลคทูโ รนิก มี ค่า เท่า กับ 3.50–7.78%, 50.73–
84.07% และ 15.15–35.70 µg/mL ตามลําดับ โดยภาวะในการสกัดเพกทินจากเปลือกโกโก้ ที่ได้ ปริ มาณเพกทินสูงสุด คือ
อุณหภูมิในการสกัด 70°C และค่า pH 4.0 ซึง่ ได้ ปริ มาณเพกทินเท่ากับ 7.78% มีระดับของเอสเทอริฟิเคชัน 75.83% และมี
ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก 25.15 µg/mL
คําสําคัญ: ค่า pH, เปลือกโกโก้ , เพกทิน, อุณหภูมิ
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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ผลของการอบแห้ งต่ อปริมาณไซยาไนด์ ในมันสําปะหลัง
Effect of drying on cyanide content in cassava
พิมภัค ทวีวงษ์ , จิรารัตน์ อนันตกูล*
Pimphak Thaweewong, Jirarat Anuntagool*
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: jirarat.t@chula.ac.th
บทคัดย่ อ
การผลิตแป้งมันสําปะหลังในปั จจุบนั โดยการโม่เปี ยก ซึง่ มีการใช้ นํ ้าและทําให้ เกิดนํ ้าเสียปริ มาณมาก การโม่แห้ ง
เป็ นทางเลือกที่มีการใช้ นํ ้าน้ อย แต่มีข้อจํากัดคือไม่สามารถกําจัดไซยาไนด์ได้ ตามมาตรฐาน งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ อบแห้ งต่อปริมาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลัง และศึกษาสมบัติของแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ ง จาก
การทดลองอบแห้ งที่ 60°C, 70°C และ 80°C พบว่ามันสําปะหลังมีไซยาไนด์เพิ่มขึ ้นในช่วง 40 นาทีแรก และลดลงในช่วง
หลังของการอบแห้ ง โดยการอบแห้ งที่ 80°C นาน 240 นาที ทําให้ ปริ มาณไซยาไนด์ในมันสําปะหลังลดลงตังแต่
้ ร้อยละ 54
ถึงร้ อยละ 78 ของปริ มาณไซยาไนด์ตงต้
ั ้ น (ฐานแห้ ง) แต่การลดลงดังกล่าวยังไม่ทําให้ แป้งมันสําปะหลังโม่แห้ งมีปริ มาณ
ไซยาไนด์ตํ่ากว่ามาตรฐาน นอกจากนี ้พบว่าแป้งมันสําปะหลังโม่แห้ งมีความสามารถในการจับนํ ้า กําลังการพองตัว การ
ละลาย และความหนืดสูงสุดสูงกว่าแป้งมันสําปะหลังที่ผลิตจากกระบวนการโม่เปี ยก
คําสําคัญ: ไซยาไนด์, แป้งมันสําปะหลัง, โม่เปี ยก, โม่แห้ ง, อบแห้ ง
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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การผลิตร่ วมกันของไฟโคอีรีทริน เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ และกรดไขมัน จาก Porphyridium
cruentum ภายใต้ ความเข้ มแสงที่แตกต่ างกัน
Co-production of phycoerythrin, exo-polysaccharide and fatty acids of Porphyridium cruentum
under difference light intensity
กันย์ ดนัย ทรั พย์ อุดมมากa, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจa, จันทนา ไพรบูรณ์ b,*
Kunadanai Sup-udommaka, Suriyan Tunkijjanukija Jantana Praiboonb,*
a
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
b
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
a
Department of aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bang Khen Campus, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bang Khen Campus, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ffisjtn@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
Porphyridium cruentum เป็ นสาหร่ ายสีแดงขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการผลิตไฟโคอีรีทริ น (Phycoerythrin,
PE) เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ (Exopolysaccharides, EPS) กรดไขมันเออาร์ เอ (Arachidonic acid, ARA) และกรดไขมัน
อีพีเอ (Eicosapentaenoic acid, EPA) ซึง่ เป็ นสารที่มีประโยชน์ทางด้ านการแพทย์และมีมลู ค่าทางการตลาดสูง ดังนันใน
้
การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้ มแสงต่อประสิทธิภาพในการผลิตร่ วมกันของสารสําคัญดังกล่าว
จาก P. cruentum โดยใช้ ค วามเข้ ม แสงที่ 50, 80, 100 และ 200 µmol photon/m2s ภายใต้ ส ภาวะในห้ อ งปฏิบัติ การ
ผลจากการศึกษาพบว่าที่ความเข้ มแสง 100 µmol photon/m2s ให้ กําลังผลิตชีวมวล (4.57 g/L/d) ผลผลิต EPS (2.17
g/L) กําลังผลิตไขมัน (147.61 mg/L/d) และกําลังผลิตกรดไขมัน ARA (7.87 mg/L/d) สูงสุด ขณะที่การเลี ้ยงที่ความเข้ ม
แสง 200 µmol photon/m2s ให้ กําลังผลิต PE สูงสุด 55.01 mg/L/d และที่ความเข้ มแสง 80 µmol photon/m2s ให้ ผลผลิต
กรดไขมัน EPA สูงสุด 4.09 mg/L/d ผลจากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าความเข้ มแสงมีผลต่อการการผลิตสารสําคัญที่
แตกต่างกัน ซึง่ ผลการศึกษานี ้สามารถนําไปใช้ ในการคัดเลือกความเข้ มแสงที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี ้ยงสาหร่ายชนิด
นี ้เพื่อผลิตสารสําคัญตามความต้ องการของการตลาดได้
คําสําคัญ: กรดไขมันเออาร์ เอ, กรดไขมันอีพีเอ, ความเข้ มแสง, ไฟโคอีรีทริ น, 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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การตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ ในสารสกัดพลับพลึง
ด้ วยเครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
Validation of a HPLC Method for the determination of alkaloids in Crinum asiaticum extract via
HPLC
อภิสรา บุหงารั ตน์ a, ธนภูมิ มณีบุญb, ประภัสสร รั กถาวรa, เกสรี กลิ่นสุคนธ์ a, ลลิตา คชารัตน์ a,
สุริสา สากยโรจน์ a, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะa,*
Apisara Bungarata, Thanapoom Maneeboonb, Prapassorn Rugthaworna, Ketsaree Khinsukhona, Lalita
Kacharata Surisa Sakayaroja, Udomlak Sukattaa,*
a
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
b
Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI), Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
* Corresponding author; e-mail address: aapuls@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
พลับพลึงมีสารประกอบอัลคาลอยด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ คือ Lycorine และ Crinamine ในงานวิจยั นี ้
จึงได้ มีการศึกษาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการหาปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึง ด้ วยเครื่ อง HPLC
ชนิดวัฏภาคย้ อนกลับ คอลัมน์ คาร์ บอน 18 โดยมีวฏั ภาคเคลื่อนที่ คือ อะซิโทไนไตรล์ต่อสารละลายบัฟเฟอร์ 1% (w/v)
แอมโมเนี ย ม-อะซิ เ ตทที่ pH 6.6 และตรวจสอบ linearity, accuracy, precision, LOD และ LOQ. จากผลการศึ ก ษา
สารละลายมาตรฐาน (1) ไลโครี น (2) 6-ไฮดรอกซีคริ นามีน (3) คริ นามีน ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงได้ ค่า R2 มากกว่า
0.9950 ผลของความแม่นยําได้ ค่า %RSD ที่วิเคราะห์ในวันเดียวกันและระหว่างวัน มีค่าไม่เกิน 2% ค่า LOD เท่ากับ (1)
3.646 (2) 0.512 (3) 0.851 และค่า LOQ เท่ากับ (1) 11.048 (2) 1.550 (3) 2.582 µg/ml ตามลําดับ ความถูกต้ องของวิธี
ได้ คา่ %recovery อยู่ในช่วง 90–110%
คําสําคัญ: เครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง, พลับพลึง, สารประกอบอัลคาลอยด์
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

19

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิทยาศาสตร์

การสกัดเปลือกมังคุดด้ วยคลื่นอัลตราโซนิคร่ วมกับตัวทําละลาย: ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินและ
ฤทธิ์ยับยัง้ แบคทีเรีย
Ultrasound-assisted solvent extraction of mangosteen pericarp: Quantity of α-Mangostin and
antibacterial activity
วิมลรั ตน์ อินศวรa, นันทิยา หาญศุภลักษณ์ b, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่นa,*
Wimonrut Insuana, Nanthiya Hansupalakb, Thippayarat Chahomchuena,*
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a
Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok
10900, Thailand
b
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: cvttyr@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้เพื่อการสกัดสารกลุ่มสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดโดยใช้ ตวั ทําละลายร่ วมกับคลื่นอัลตราโซนิคเพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสกัดได้ แก่ ชนิดของตัวทําละลาย อัตราส่วนของตัวทําละลาย
ต่อผงเปลือกมังคุดและระยะเวลาในการสกัด โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือการใช้ 95% เอทานอลเป็ นตัวทํา
ละลายในการสกัด เป็ นเวลา 20 นาที ที่อตั ราส่วนของผงเปลือกมังคุดต่อเอทานอลเท่ากับ 1:20 (อัตราส่วนโดยนํ ้าหนักต่อ
ปริ มาตร) ซึง่ สภาวะนี ้ให้ ร้อยละผลผลิตของการสกัดเท่ากับ 8.1 ของนํ ้าหนักแห้ ง มีปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินเท่ากับ 95.9
มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังและฆ่
้
าเชื ้อแบคทีเรี ยของสารสกัดหยาบพบว่าสารสกัดมี
ประสิทธิภาพสูงในการยับยังและฆ่
้
าเชื ้อ B. subtilis และ S. intermedius การศึกษานี ้จึงแสดงประสิทธิภาพของการสกัด
โดยใช้ ตวั ทําละลายร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิคในการสกัดสารกลุม่ สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด
คําสําคัญ: คลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับตัวทําละลาย, เปลือกมังคุด, ฤทธิ์ยบั ยังแบคที
้
เรี ย, แอลฟา-แมงโกสติน
Abstract

In this present study, xanthones were extracted from mangosteen pericarp by using ultrasoundassisted 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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การศึกษาการต้ านออกซิเดชันของนาโนอิมัลชันของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาที่เตรียมด้ วย
เทคนิค ultrasonication
Investigation of antioxidant activities of vanilla essential oil nanoemulsion fabricated using
ultrasonication techniques
ชนิกานต์ ชูสิทธิ์a, อุบลรั ตน์ สิริภทั ราวรรณa,b,*
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a
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
b
เทคโนโลยีใหม่สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์และการควบคุมอายุการเก็บอาหาร, คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ 10330
a
Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand
b
The Novel Technology for Food Packaging & Control of Shelf Life Research Group, Faculty of Science,
Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ubonrat3@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการต้ านการเกิดออกซิเดชันของนาโนอิมลั ชันของนํ ้ามันหอมระเหยวา
นิลลา ซึ่งเตรี ยมด้ วยเทคนิค ultrasonication โดยแปรอัตราส่วนของของนํา้ มันหอมระเหยวานิลลาต่อสารลดแรงตึงผิว
Tween80 เป็ น 1:1 (NE1:1), 4:1 (NE4:1) และ 5:1 (NE5:1) วัด ขนาดอนุภ าค (particle size) และการกระจายตัว ของ
อนุภาค (polydispersity index, PDI) เพื่อติดตามความเสถียรของนาโนอิมัลชันเป็ นระยะเวลา 30 วัน ที่ 30°C รวมทัง้
ศึกษาสมบัติการต้ านออกซิเดชัน 2 วิธี คือ FRAP assay และ DPPH assay จากผลการทดลองพบว่า NE1:1 มีขนาด
อนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคดีที่สดุ และมีสมบัติการต้ านออกซิเดชันเมื่อวัดด้ วย FRAP activity สูงสุด อย่างไรก็
ตามพบว่า NE1:1 มีค่า DPPH activity ตํ่ากว่า NE4:1 และ NE5:1 อาจเนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างอนุมูล DPPH กับ
สารฟี นอลิกบางตัว ที่มีในนํ า้ มันหอมระเหยวานิลลา จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้ ว่า NE1:1 ให้ นาโนอิมัลชันที่
เหมาะสมต่อการนําไปใช้ เป็ นสารต้ านออกซิเดชันในอาหารมากที่สดุ
คําสําคัญ: การต้ านออกซิเดชัน, นาโนอิมลั ชัน, นํ ้ามันหอมระเหยวานิลลา, 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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ผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติกในอาหารต่ อการเจริญเติบโต
และระบบภูมิค้ ุมกันของปลากัดไทย
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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*Corresponding author. E-mail address: piti.amp@biotec.or.th
บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการเสริ ม โปรไบโอติ ก แลกติ ก แอซิ ด แบคที เ รี ย (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) ในอาหารต่อการเจริ ญเติบโตและระบบภูมิค้ มุ กันของปลากัดไทย ผลการวิจยั พบว่าปลากัดที่เลี ้ยงด้ วยโปร
ไบโอติก พรี ไบโอติก และโปรไบโอติกควบคู่กับพรี ไบโอติกเป็ นเวลา 15 วัน มีอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ และมีการ
แสดงออกของยีนในระบบภูมิค้ มุ กัน ได้ แก่ ฮีทช็อคโปรตีน และเพปไทด์ต้านจุลชีพ เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เลี ้ยงด้ วยอาหารปกติ แสดงให้ เห็นว่าการเสริ มด้ วยโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรี ยและ
พรี ไบโอติกในอาหารอาจเป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตและกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของปลากัดไทย
คําสําคัญ: ปลากัดไทย, โปรไบโอติก, พรี ไบโอติก, แลกติกแอซิดแบคทีเรี ย
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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องค์ ประกอบของกรดไขมันและการแสดงออกของยีน methyl-end desaturases ในโคพีพอด
Apocyclops royi
Fatty acid composition and gene expression of methyl-end desaturases in copepod
Apocyclops royi
ศุภกานต์ สังข์ แก้ วa, วลัยพร เจริญทรั พย์ ศรี b,c, ปิ ติ อํ่าพายัพb,c, จันทร์ ประภา อิ่มจงใจรักa,*
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b
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปทุมธานี 12120
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a
Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
b
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Pathum Thani 12120, Thailand
c
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บทคัดย่ อ
โคพีพอด Apocyclops royi จัดอยู่ในกลุ่มของครัสเตเชียนขนาดเล็ก มีบทบาทสําคัญในการใช้ เป็ นอาหารมีชีวิต
ในอุต สาหกรรมการเพาะเลี ย้ งสัต ว์ นํ า้ ในการศึ ก ษานี ไ้ ด้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ก รดไขมัน โดยใช้ แ ก๊ สโครมาโทกราฟฟี /
แมสสเปกโทรสโกปี ค้ น พบว่ า ทุก ระยะของ A. royi ได้ แ ก่ นอเพลี ย ส โคพี โ พดิ ด และตัว เต็ ม วัย ที่ เ ลี ย้ งด้ ว ยสาหร่ า ย
Tetraselmis sp. มี LC-PUFA ในปริมาณสูงรวมถึง DHA และ EPA นอกจากนันได้
้ ค้นพบลําดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของ
ยีน methyl-end desaturases ใหม่ 2 ยีน ได้ แก่ ArO3D-1 และ ArO3D-2 จากฐานข้ อมูลทรานสคริ ปโตม เมื่อวิเคราะห์
โปรตีน ArO3D-1 และ ArO3D-2 พบว่ามีความเหมือนกับยีน O3D-1 และ O3D-2 ของโคพีพอด Tigriopus californicus
เท่ากับ 72% และ 73% ตามลําดับ การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนพบว่ายีนมีการแสดงออกในทุกระยะพัฒนาการ และ
แสดงออกเพิ่ ม สูง ขึ น้ ในระยะตัว เต็ มวัย แสดงให้ เ ห็ น ว่า ทัง้ 2 ยี น อาจทํ า หน้ า ที่ ใ นวิ ถีก ารสัง เคราะห์ ก รดไขมัน PUFA
ของโคพีพอด A. royi
คําสําคัญ: กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้ อน, โคพีพอด, ดีแซตทูเรส
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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เปรียบเทียบฤทธิ์ในการฆ่ าแบคทีเรี ย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 ด้ วยพลาสมาชนิด
ไดอิเล็กตริกแบริเออร์ ดสิ ชาร์ จและเครื่องกําเนิดไอออนประจุลบ
Comparative bactericidal activities against Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 by Dielectricbarrier discharge (DBD) plasma and negative ion generator
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c
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a
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b
Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
c
Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: tanapat.p@chula.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรี ย Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 บน
อาหารแข็งชนิด Luria Bertani (LB) ด้ วยพลาสมาชนิดไดอิเล็กตริ ก แบริเออร์ ดิสชาร์ จ (Dielectric-barrier discharge;
DBD) และเครื่ องกําเนิดไอออนประจุลบ (negative ion generator) โดยใช้ วิธีการนับโคโลนี (plate count method)
หลังจากเลี ้ยง P. aeruginosa ในอาหารเหลว LB broth ที่ 37°C เป็ นเวลา 3 ชม นําเชื ้อมาทําเจือจาง 10 เท่าให้ ถึงระดับ
10-6 หยดสารแขวนลอยแบคทีเรี ย 100 µl ลงบนจานอาหารแข็งชนิด LB และเกลี่ยให้ ทวั่ จานอาหารเพาะเชื ้อ การทดลอง
ประกอบด้ วย ชุดควบคุม ชุดที่สมั ผัสพลาสมาชนิด DBD และชุดที่สมั ผัส negative ion generator เวลาที่ใช้ ในการสัมผัส
คือ 1 ชัว่ โมง นําจานเลี ้ยงเชื ้อทังหมดไปบ่
้
มที่ 37°C ข้ ามคืน จากการประเมินผลการทดลองซํ ้าสามครัง้ ในแต่ละภาวะ พบว่า
พลาสมาชนิด DBD มีประสิทธิภาพในการฆ่า P. aeruginosa 99.18±1.41% ซึง่ มากกว่าการฆ่าด้ วย negative ion
generator ที่มีเพียง 1.42±8.26% และพลาสมาชนิด DBD ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าที่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับชุด
ควบคุมที่ p < 0.01 ผลที่ได้ จากการงานวิจยั นี ้บ่งชี ้ถึงศักยภาพในการนําพลาสมาชนิด DBD ไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ต้องการ
กําจัดแบคทีเรี ยได้
คําสําคัญ: เครื่ องกําเนิดไอออนประจุลบ, พลาสมาชนิดไดอิเล็กตริ ก แบริเออร์ ดิสชาร์ จ, ฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรี ย
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
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การวิเคราะห์ ลักษณะสมบัตแิ ละการแสดงออกของ 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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b
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
a
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(BIOTEC), Pathum Thani 12120, Thailand
b
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*Corresponding author. E-mail address: piti.amp@biotec.or.th
บทคัดย่ อ
Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) เป็ นนิวโรเพปไทด์ที่ควบคุมสมดุลของพลังงานและกระบวนการ
ทางสรี รวิทยาที่สําคัญในครัสเตเชียน เช่น เมแทบอลิซึมของไขมัน การลอกคราบ และการสืบพันธุ์ งานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษา
ลักษณะสมบัติของยีน ArCHH-like ในโคพีพอด Apocyclops royi พบว่า ArCHH-like มีรูปแบบการจัดเรี ยงตัวของลําดับ
กรดอะมิโนคล้ ายกับโปรตีนในกลุม่ CHH และมีความคล้ ายกับโปรตีน CHH-like ของโคพีพอด Lepeophtheirus salmonis
68% เมื่อวิเคราะห์การแสดงออกของยีนพบว่า ArCHH-like มีการแสดงออกในระยะตัวเต็มวัยสูงกว่าระยะนอเพลียสและ
โคพีโพดิดอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ผลจากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ArCHH-like อาจเป็ นนิวโรเพปไทด์ที่มีบ ทบาท
สําคัญในช่วงปลายของการเจริญพัฒนาของโคพีพอด A. royi
คําสําคัญ: 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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ปริมาณผลผลิตและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการสกัดคอลลาเจนจากกระดูกจระเข้ พันธุ์ไทย
(Crocodylus siamensis)
Yield and influencing factor on collagen extraction from Siamese crocodile (Crocodylus
siamensis) bone
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บทคัดย่ อ
กระดูกจระเข้ เป็ นของเหลือทิ ้งจากอุตสาหกรรมการชําแหละซึง่ มีมลู ค่าตํ่า การศึกษานี ้เก็บตัวอย่างกระดูกจระเข้
พันธุ์ไทยจากการเพาะเลี ้ยงมาทําความสะอาด บด กําจัดแคลเซียมและโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน แล้ วสกัดคอลลาเจนด้ วย
กรดอะซิติก 0.5 M (ที่อุณหภูมิ 70°C, 90°C และไม่ใช้ ความร้ อน) ร่ วมกับเอนไซม์เปปซินความเข้ มข้ น 0.1% พบปริ มาณ
ผลผลิตของคอลลาเจนจากการสกัดเท่ากับ 10% เมื่อหาปริ มาณโปรตีนรวมด้ วยวิธีการ Bradford และวิเคราะห์รูปแบบ
โปรตีนด้ วยเทคนิค SDS-PAGE พบการสกัดด้ วยกรดที่ 90°C แสดงปริ มาณโปรตีนสูงที่สดุ และรูปแบบโปรตีนแสดงขนาด
โมเลกุลเปปไทด์เล็กที่สดุ ปริ มาณโปรตีนรองลงมาได้ แก่ การสกัดที่ 70°C และการสกัดที่ไม่ใช้ ความร้ อน ผลการศึกษา
แสดงปั จจัยอุณหภูมิมีผลต่อปริ มาณโปรตีนและขนาดโมเลกุลของเปปไทด์ของสารสกัดคอลลาเจน
คําสําคัญ: การสกัด, กระดูก, 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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สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดด้ วยเอนไซม์ และคุณสมบัตขิ องไฮโดรไลเสทจากรกช้ างไทย
Optimization of enzyme-assisted extraction and characterization of the hydrolysate from Thai
elephant placenta
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้เก็บตัวอย่างเนื ้อเยื่อรกช้ าง แล้ วฟรี ซดราย พบว่าปริมาณผลผลิตเท่ากับ 14.5% จากนันศึ
้ กษาสภาวะ
ที่เหมาะสมของการสกัดโปรตีนด้ วยเอนไซม์เปปซิน ความเข้ มข้ น 5% อัตราส่วน 1:10 (w/v) ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งกันคือ (1) 37°C
และ (2) 55°C ประเมินประสิทธิภาพในการสกัดโปรตีน จากการวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนรวม และวิเคราะห์รูปแบบโปรตีน
ของไฮโดรไลเสท พบว่าการสกัดแบบที่ (1) และ (2) แสดงปริ มาณโปรตีนรวมเท่ากับ 32.24 และ31.75 µg/µL ตามลําดับ
อย่างไรก็ตามการสกัดแบบที่ (1) เท่านันที
้ ่แสดงรูปแบบโปรตีนที่นํ ้าหนักโมเลกุล 20–25 kDa ทังนี
้ ้รูปแบบโปรตีนในสภาวะ
ที่มีและไม่มีสารรี ดิวซ์ ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี ้แสดงสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดที่ 37°C การศึกษานี ้เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานในการศึกษาโปรตีนจากรกของช้ างเลี ้ยง
คําสําคัญ: รกช้ าง, อุณหภูมิ, 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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ประสิทธิภาพของปล่ องรั งสีอาทิตย์ ร่วมกับเครื่องทําความชืน้ แบบอัลตราโซนิกส์ เพื่อลดฝุ่ นละออง
ขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน
The efficiency of solar chimney with ultrasonic humidifier for reduce indoor particulate matter (PM2.5)
สุปรียา ผ่ องใส*, ธนา อนันต์ อาชา
Supreeya Pongsai*, Thana Ananacha
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คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800
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*Corresponding author. E-mail address: Supreeya.p11@gmail.com
บทคัดย่ อ
ปั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นปั ญหาหลักของของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเมือง ฝุ่ นละออง PM2.5 ก่อให้ เกิด
ปั ญหาสุขภาพมากมาย งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทิตย์ร่วมกับเครื่ องทําความชื ้น
แบบอัลตราโซนิกส์เพื่อลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เปรี ยบเทียบบ้ านทดสอบ 2 หลัง มีปริ มาตรเท่ากันที่ 0.88
m3 บ้ านหลังที่ 1 ติดตังปล่
้ องรังสีอาทิตย์ บ้ านหลังที่ 2 ติดตังปล่
้ องรังสีอาทิตย์ร่วมกับเครื่ องทําความชื ้นอัลตราโซนิกส์ ทํา
การทดสอบปล่อยละอองนํา้ ที่ 1 นาที เว้ น 29 นาที, 2 นาที เว้ น 28 นาที และ 3 นาที เว้ น 27 นาที ตังแต่
้ เวลา 8.00 น. –
ุ หภูมิตา่ งกันมาก
16.00 น. ผลการทดลองพบว่า SC-UH มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่ น PM2.5 มากกว่า SC 18.4% และมีอณ
ที่สดุ ในช่วง 14.30 น. คือ 1.37°C
คําสําคัญ: ปล่องรังสีอาทิตย์, ฝุ่ น PM2.5, ละอองนํ ้า
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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ประสิทธิภาพของตู้เสือ้ ผ้ าบิวท์ อินระบายอากาศ
Efficiency of ventilated built-in closet
จอร์ จ เคดารี*, ธนา อนันต์ อาชา
Georges Khedari*, Thana Ananacha
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บทคัดย่ อ
จากปั ญหาเรื่ องความชื ้นสะสมในตู้เสื ้อผ้ า งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตู้เสื ้อผ้ าบิวท์อิน
ระบายอากาศ (Ventilated Built-in Closet: VBC) เพื่อลดอุณหภูมิ ความชื ้นสะสมในตู้เสื ้อผ้ า โดยตู้ VBC ประกอบด้ วยปล่อง
ระบายอากาศ ติดตังพั
้ ดลม ขนาด 24 โวลต์ ช่องระบายอากาศ (Air Gap) ขนาด 7.5 เซนติเมตร และมีช่องเปิ ด 2 ช่อง ขนาด
1.5 × 22 เซนติเมตร คือ ช่องนําอากาศเข้ าบริ เวณด้ านล่าง และช่องเปิ ดด้ านหลังตู้ เพื่อระบายอากาศ โดยเปรี ยบเทียบระหว่าง
ตู้เสื ้อผ้ าที่ระบายอากาศกับไม่ระบายอากาศ จากการวัดอุณหภูมิ ความชื ้น และความเร็วลม และเปรี ยบเทียบช่วงเวลากับรอบ
การทํางานของพัดลม แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง เปิ ด 20 นาที ปิ ด 10 นาที เฉพาะเวลากลางวัน (6.00 น. – 18.00 น.)
กรณีที่สอง เปิ ด 15 นาที ปิ ด 15 นาที และ กรณีที่สาม เปิ ด 10 นาที ปิ ด 20 นาที ตลอด 24 ชัว่ โมง เก็บข้ อมูลทุกๆ 5 นาที เป็ น
เวลา 2 วัน ผลวิเคราะห์ พบว่าการระบายอากาศที่เหมาะสม ในเวลากลางวัน คือ กรณีที่ 1 แต่ในกลางคืน จะเป็ นกรณีที่ 3 และ
พบว่า สามารถลดอุณหภูมิ ความชื ้นในตู้เสื ้อผ้ า ได้ อตั ราการแลกเปลี่ยนอากาศที่ 8.87 ACH
คําสําคัญ: การระบายอากาศ คุณภาพอากาศ ตู้เสื ้อผ้ าบิวท์อินระบายอากาศ
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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การพัฒนาหน้ าต่ างบานฝาไหลลดการถ่ ายเทความร้ อนสู่อาคารพักอาศัย
The development of falhai windows reduces heat transfer to residential buildings
กฤษฎิ์ ปั ดลี*, ธนา อนันต์ อาชา
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บทคัดย่ อ
จากปั ญหาความร้ อนเข้ าสู่อาคาร งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสู่
อาคารโดยมีแนวคิดมาจากบานหน้ าต่างฝาไหลร่ วมกับปล่องรังสีอาทิตย์ เพื่อลดอุณหภูมิที่ถ่ายเทเข้ าสู่อาคาร บานฝาไหล
เป็ นการทําฝาไม้ สองชันที
้ ่ตีเว้ นช่องสลับกัน หากเลื่อนมาซ้ อนกันจะเป็ นฝาผนังที่ทึบตัน แต่หากเลื่อนขยับฝาชันในก็
้ จะทํา
ให้ เกิดช่องที่ฝานัน้ ทําให้ แสงและลมสามารถผ่านเข้ าออกได้ ทําการทดลอง 3 กรณี เปรี ยบเทียบบานฝาไหลที่มีช่องว่าง
อากาศ กรณีที่หนึ่ง 2.5 เซนติเมตร กับบานหน้ าต่างทัว่ ไป กรณีที่สอง 5 เซนติเมตร กับบานหน้ าต่างทัว่ ไป กรณีที่สาม 10
เซนติเมตร กับบานหน้ าต่างทัว่ ไป ทําการทดสอบวัดอุณหภูมิทกุ 15 นาที ในเวลากลางวัน (8.00 น. – 16.30 น.) จากการ
วิเคราะห์พบว่ากรณีที่ 3 (ช่องว่างระหว่างบาน 10 เซนติเมตร) สามารถลดความร้ อนเข้ าสู่อาคารได้ ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับบานอื่นในเวลาที่ตา่ งที่สดุ ในช่วง 14.30 น. คือ 2.27°C
คําสําคัญ: ลดการถ่ายเทความร้ อน, หน้ าต่าง
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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การประเมินความเป็ นไปได้ ในการนําเเบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออนจากรถยนต์ ไฟฟ้ ากลับมาใช้ ใหม่
เป็ นระบบกักเก็บพลังงานร่ วมกับพลังงานเเสงอาทิตย์ เเบบติดตัง้ บนหลังคาในประเทศไทย
Assessment of repurposing lithium-ion batteries from electric vehicles for co-energy storage
system of solar rooftop in Thailand
นิตชิ ัย เหลืองอร่ าม*, กูสกานา กูบาฮา, รุ่ งโรจน์ สงค์ ประกอบ
Nitichai Luangaram*, Kuskana Kubaha, Roongrojana Songprakorp
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้ อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาการประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องการนํ าแบตเตอรี่ กลับ มาใช้ ใหม่ ทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ านเทคนิค ,
สิ่งแวดล้ อม, การเงิน, และสังคม การประเมินด้ านเทคนิคทํานายข้ อมูลด้ วยวิธีการแยกส่วนประกอบร่วมกับสมการถดถอย
เพื่อให้ ทราบจํานวนรถยนต์ไฟฟ้าและจํานวนครัวเรื อนที่ติดตังพลั
้ งงานแสงอาทิตย์ การประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อมพิจารณา
การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการใช้ แบตเตอรี่ และพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ พลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบกริ ด การประเมินด้ านการเงินพิจารณา NPV, IRR และ PB การประเมินด้ านสังคมพิจารณาแบบสํารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน เพื่อประเมินความต้ องการของผู้ตอบแบบสํารวจ โดยประยุกต์ใช้ หลักการบ้ านแห่งคุณภาพ ผลการวิจยั
พบว่าการนําแบตเตอรี่ กลับมาใช้ ใหม่มีความเป็ นไปได้ เมื่ อมีการพิจารณาค่าความอ่อนไหวของตัวแปร โดยราคาของ
แบตเตอรี่ ที่นํากลับมาใช้ ใหม่มีค่าเท่ากับหรื อตํ่ากว่า 33% ของแบตเตอรี่ ใหม่ และเพิ่มค่า DOD ในการใช้ แบตเตอรี่ เป็ น
50% รวมถึงการให้ ความรู้และมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ งานมากที่สดุ
คําสําคัญ: การกักเก็บพลังงาน, การประเมินความเป็ นไปได้ , แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน, พลังงานแสงอาทิตย์, 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
32

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ออกแบบโปรแกรมแบบจับต้ องสําหรับหุ่นยนต์ แขนกลชนิด 6 แกนด้ วยรหัสแท่ งแบบ 2 มิตชิ นิด Apriltag
Design tangible programming by Apriltag for 6 axis robot arm
วัชรินทร์ ขาวบุบผา*, ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ ว
Watchrin Kaobuppa*, Natavut Kwankeo
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: watchrin.ka@ku.th
บทคัดย่ อ
หุ่นยนต์แขนกลเป็ นเครื่ องจักรสําคัญในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่จะเข้ ามาทดแทนแรงงานมนุษย์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
แขนกลจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ การนําเอาเทคนิคการโปรแกรมแบบจับต้ องได้ มาใช้ ในการศึกษาการทํางานของหุ่นยนต์ทําให้
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ง่าย และรับรู้ถึงการตอบสนองต่อคําสัง่ ได้ ในทันทีโดยวิธีการที่ใช้ ในการโปรแกรมหุ่นยนต์คือการใช้ รหัส
แบบ 2 มิติชนิด Apriltag ร่วมกับการประมวลผลภาพจากเทคโนโลยี OpenMV ร่วมกับภาษาไมโครไพทอนซึง่ ทํางานได้ บน
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหุ่นยนต์ที่สร้ างขึ ้นจะมีส่วนของแขนกลชนิด 6 แกนที่ประกอบไปด้ วย ฐาน หัวไหล ข้ อศอก
และมือจับ และอุปกรณ์รับคําสัง่ อยู่ในตัวเดียวกัน และสามารถควบคุมได้ ทงจากการโปรแกรมด้
ั้
วยภาษาโปรแกรมแบบจับ
ต้ องได้ และภาษาไมโครไพทอนโดยการควบคุมทําได้ ทงรู
ั ้ ปแบบการควบคุมทีละมอเตอร์ ไปจนถึงสัง่ งานควบคุมระยะทางที่
แขนกลจะต้ องเคลื่อนที่ไปในพื ้นที่ทํางานซึ่งในการทํางานในแต่ละรอบจะใช้ เวลาในการทํางานเฉลี่ย 3 วินาที ตังแต่
้ การ
อ่านจนจบคําสัง่ โดยความถูกต้ องในการรับคําสัง่ มีค่าอยู่ที่ 100 เปอร์ เซ็นต์ และความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ของแขน
กลจะอยู่ที่ ±1 – 2 เซนติเมตร
คําสําคัญ: โปรแกรมแบบจับต้ องได้ , 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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การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ วยบอกทิศทางสําหรับผู้พกิ ารทางสายตา
Design and development of directional aids for the visually impaired
กชกร ข่ ายกระโทก, ธนพร พะยอมใหม่ *, สมสิน วางขุนทด
Kachakorn Kaikatook, Tanaporn Payommai*, Somsin Wangkhuntod
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Department of Electronics Engineering, Faculty of Engineering and architecture, Rajamangala University of
Technology Isan.
*Corresponding author. E-mail address: j_payommai@hotmail.com
บทคัดย่ อ
เนื่องจากปั จจุบนั มีผ้ พู ิการทางสายตาเป็ นจํานวนมากซึง่ มีปัญหาในการเคลื่อนที่หรื อการเดินทางที่ไม่ร้ ูทิศทางรวมทัง้
สิ่งกีดขวางรอบๆตัวทําให้ มีความลําบากในการใช้ ชีวิตประจําวัน ดังนันจึ
้ งออกแบบเครื่ องช่วยบอกทิศทางด้ วยเสียงเพื่อผู้
พิการทางสายตาขึ ้นมาเพื่อบอกทิศทางรวมถึงสิ่งกีดขวางเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องรับสัมผัสในการมองเห็นซึง่ เครื่ องคอยทํา
หน้ าที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้ ทราบทิศทางที่ต้องการจะทราบเดินไปและเครื่ องยังสามารถบอกเป็ นระยะทางได้
อย่างน้ อย 2 เมตร และ ทังสองโหมดจะทํ
้
างานผ่าน ไมโครคอนโทลเลอร์ จะอ่านข้ อมูลจากเข็มทิศที่ใช้ บอกทิศทางมาซึง่ จะ
ประมวลผลและแสดงการแจ้ งเตือนมาเป็ นเสียงซึ่งจะทําให้ การดําเนินชีวิตของผู้ที่ประสบปั ญหาเรื่ องสายตามองไม่เห็นได้
ใช้ ชีวิตสะดวกและปลอดภัยมากขึ ้น โดยขนาดของเครื่ องสามารถใช้ งานแบบพกพาได้ ด้วยการใช้ งานแบตเตอร์ ร่ี 9 โวลต์
คําสําคัญ: เครื่ องช่วยบอกทิศทาง, 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

34

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

แบบจําลองการพยากรณ์ ต้นทุนของโครงการอาคารเขียว โดยพิจารณาการจัดตารางงานแบบ
ยืดหยุ่น ภายใต้ สถานการณ์ โควิด-19
Cost forecasting simulation in green building project considering flexible work arrangement
during COVID-19
กรรณิการ์ บรรจงรักษา*, ฆนิศา รุ่ งแจ้ ง, พงษ์ ศักดิ์ สุริยวนากุล
Kannika Banjongraksa*, Kanisa Rungjang, Pongsak Suriyawanakul
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: kannika.ba@ku.th
บทคัดย่ อ
ภายใต้ สถานการณ์ แพร่ ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีความจําเป็ นต้ องปรับตารางเวลาทํางาน และการใช้ งานอาคาร
ตามนโยบายสาธารณสุข ทําให้ เกิดผลกระทบต่อความผันแปรต้ นทุน และความคุ้มค่าของการพัฒนาโครงการเป็ นอาคาร
เขี ยว งานวิจัยนี จ้ ึงนํ าเสนอแบบจําลองการพยากรณ์ ต้น ทุน ของโครงการอาคารเขี ยว เพื่ อวิเคราะห์ รูป แบบการลงทุน
ก่อสร้ างอาคารสํานักงานของกรุ งเทพมหานคร ต้ นทุนที่พิ จารณาเป็ นผลรวมของ ค่าก่อสร้ างอาคาร ค่าใช้ จ่ายในการ
พัฒนาเป็ นอาคารเขียว และค่าสาธารณูปโภค แบบจําลองที่วิเคราะห์มี 3 กรณี คือ แบบจําลองสํานักงานธรรมดาที่ไม่ใช่
อาคารเขียว แบบจําลองสํานักงานอาคารเขียวระดับ Certified และ Platinum การวิเคราะห์ได้ พิจารณาปรับตารางงาน
แบบยืดหยุ่นให้ ผันแปรตัง้ แต่การใช้ งานอาคารแบบที่ให้ บ ริ การประชาชนออนไลน์ จนถึงแบบที่ให้ บริ การประชาชนใน
สถานการณ์ ปกติ ผลงานวิจยั พบว่า สภาวการณ์ ใช้ งานอาคารที่น้อยลง ส่งผลให้ การลงทุนโครงการอาคารเขียวมีความ
เสี่ยงต่อความไม่ค้ มุ ค่า เนื่องจากต้ นทุนในการพัฒนาอาคารเขียวในระดับมาตรฐานที่สงู ขึ ้นจะมีมลู ค่าสูงกว่าการประหยัด
ได้ ของค่าสาธารณูปโภคสําหรับโครงการลงทุนที่มีอายุ 20 ปี ดังนันแผนการลงทุ
้
นควรกําหนดแผนระยะสัน้ กลาง และยาว
ให้ สอดรับกับแผนการใช้ งานอาคารภายใต้ สภาวการณ์ที่ผนั แปร จนสามารถพัฒนาเป็ นอาคารเขียวได้
คําสําคัญ: การลงทุน, สํานักงาน, 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 fulltime 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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การประยุกต์ ใช้ กล้ อง 360 องศาควบคุมงานก่ อสร้ างในสถานการณ์ โควิด-19
Application of 360-degree cameras for construction control in the situation of COVID-19
ชนันพัฒน์ อินทร*, มานพ แก้ วโมราเจริญ
Chananpat Intorn*, Manop Kaewmoracharoen
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chananpat_i@cmu.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ กล้ อง 360 องศาควบคุมงานก่อสร้ างในสถานการณ์ โควิด-19 โดยการเก็บ
ข้ อมูลการดําเนินงานในรู ปแบบของภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา จากกล้ อง Ricoh theta SC2 ในการควบคุมงาน และ
ทําแบบ สอบถามประเมินความพึงพอใจเฉพาะผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมงานก่อสร้ าง จากการศึกษาพบว่าการ
ควบคุมงานก่อสร้ างผ่านภาพพาโนรามา 360 องศา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 รายการประเมินที่มีคะแนน
การประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ แนวโน้ มที่ จะนํ าไปใช้ ในอนาคต ค่าเฉลี่ย 4.83 และความสะดวกในการใช้ งาน
ค่าเฉลี่ย 4.33 และรายการประเมินที่มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับน้ อย คือ ตรวจสอบศูนย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะ
รวมทังหมด
้
ค่าเฉลี่ย 2.47
คําสําคัญ: กล้ อง 360 องศา, การควบคุมงานก่อสร้ าง, 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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การพัฒนาแบบจําลองอ้ างอิงความแข็งสําหรั บทํานายกําลังของคอนกรี ตที่ถูกโอบรั ดด้ วยพอลิเมอร์
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Development of stiffness-based model for prediction of confined-concrete with jute fiber reinforced polymer
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีด้ ําเนินการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองอ้ างอิงความแข็งสําหรับทํานายพฤติกรรมของคอนกรี ตที่ถูก
โอบรัดด้ วยพอลิเมอร์ เสริ มเส้ นใยปอกระเจา โดยศึกษาและปรับปรุ งแบบจําลองตัง้ ต้ นที่เสนอโดย Bai และคณะ โดย
พิจารณาความแม่นยําการทํานายด้ วยตัวชี ้วัด RMSE (Root Mean Square Error) และเปรี ยบเทียบระหว่างแบบจําลองที่
ปรับปรุ งใหม่กับผลการทดสอบคอนกรี ตในอดีตโดยเฉพาะค่าความเค้ นสูงสุด และค่าความเครี ยดสูงสุด ในแบบจําลอง
ปรับปรุงใหม่ ได้ ทําการปรับเงื่อนไขค่าอัตราส่วนความแข็งในการโอบรัดของพอลิเมอร์ เสริ มเส้ นใยต่อกําลังรับแรงอัดของ
คอนกรี ตที่ไม่ถกู โอบรัดอยู่ในรูปของพารามิเตอร์ ρ ซึง่ ส่งผลให้ แบบจําลองใหม่นี ้ทํานายผลได้ ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ทํานายพฤติกรรมการเพิ่มขึ ้นและลดลงของค่าความเค้ นสูงสุด มีความแม่นยํามาก ทังนี
้ ้ยังสามารถทํานายค่าความเครี ยด
ได้ รับการปรับปรุงให้ แม่นยําขึ ้นอีกด้ วย
คําสําคัญ: การโอบรัดคอนกรี ต, แบบจําลองอ้ างอิงความแข็ง, ปอกระเจา, พอลิเมอร์ เสริ มเส้ นใย, เส้ นใยธรรมชาติ

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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การเสริมกําลังจุดต่ อเสา-คานคอนกรีตกําลังอัดตํ่าโดยใช้ ระบบแผ่ นเหล็กเหนียวอัดแรงรั ดรอบภายหลัง
Deficient external RC Beam-Column joints with low compressive strength concrete using
prestressed metal strapping.
สรายุทธ สําราญบึงแกa,*, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติa, ทนงศักดิ์ อิ่มใจb
Sarayut Samranbungkaea,*, Udomwit Chaisakulkiata, Thanongsak Imjaib
a
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170
b
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรี ธรรมราช 80160
a
Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhon Pathom 73170, Thailand
b
School of Engineering and Technology, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
*Correspond author. E-mail address: satm300937@gmail.com
บทคัดย่ อ

อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ที่ ก่อ สร้ างโดยไม่ ได้ อ อกแบบรับ แผ่ น ดิ น ไหวจะมี ความอ่อ นแอและเกิ ด ความ
เสียหายที่จุดต่อหรื อชิ ้นส่วนเสา-คาน บทความนีม้ ่งุ เน้ นเพื่อศึกษาการเสริ มกําลังจุดต่อเสา-คานที่มีคอนกรี ตกําลังอัดตํ่า
จํานวน 1 ตัวอย่าง คือ JC-1 โดยใช้ ระบบแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง ในการออกแบบโครงสร้ างจําเป็ นต้ องรับ
แรงบิดที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหว หรื อการรับแรงกระทําเยื ้องศูนย์ ซึ่งการวิบตั ิของอาคารจะทําให้ เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงทังชี
้ วิตและทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่มกั จะพบว่า เสากับคาน ที่เป็ นองค์ประกอบหลักมักจะเกิดการวิบตั ิก่อน ผลการ
ทดสอบระบุได้ ว่าเทคนิ ค Post-Tensioned Metal Strapping มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากในการเสริ ม แรงคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก
ต้ น ทุน ตํ่ า มี ความสะดวกและความรวดเร็ วในการใช้ งาน เทคนิคนี จ้ ึงมีความสามารถในการซ่อมแซมและสร้ างความ
แข็งแรงของโครงสร้ าง โดยเฉพาะในโครงสร้ างที่ไม่ได้ มาตรฐานของประเทศที่กําลังพัฒนาได้
คําสําคัญ: จุดต่อเสา-คาน, แผ่นดินไหว, แผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง, เสริ มกําลัง
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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การศึกษาลักษณะเฉพาะของสถานีบริการรถยนต์ ร่วมในกรุ งเทพมหานคร
Characteristics of carsharing stations in Bangkok
สโรช บุญศิริพันธ์ , กฤติน กังวาลกุลกิจ*
Saroch Boonsiripant, Krittin Kangvalkulkit*
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ประชาชนมีความคุ้นเคยในการใช้ บริ การระบบรถยนต์ร่วมเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และช่วยลดปริ มาณการใช้ รถส่วนบุคคล ระบบรถยนต์ร่วมมีการให้ บริ การในกรุงเทพมหานครตังแต่
้ พ.ศ. 2559
แต่มีงานศึกษาที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะต่างๆ ของสถานีไม่มากนัก ในการศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของสถานีบริ การรถยนต์ร่วมในกรุงเทพมหานคร โดยทําการรวบรวมข้ อมูลลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของสถานี ข้ อมูลผู้ใช้ งาน
และพฤติกรรมการใช้ รถยนต์ร่วม และใช้ วิธีการวิเคราะห์กลุ่มในการแบ่งกลุ่มสถานีบริ การรถยนต์ร่วม 153 สถานีออกได้
เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ 1) สถานีในเมือง ใกล้ ระบบขนส่งมวลชน 2) สถานีในเมือง ใช้ โดยคนรอบ ๆ สถานี 3) สถานีให้ บริการรถ
เช่ารายวัน และ 4) สถานีชานเมือง โดยกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 สถานีจะอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เหมาะสําหรับผู้ใช้ บริ การ
แบบรายวัน และกลุ่มที่ 4 สถานีจะอยู่ชานเมือง เหมาะสําหรับผู้ใช้ บริ การแบบรายชัว่ โมง จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ รัฐบาล
สามารถนําข้ อมูลไปกําหนดนโยบายเพื่อออกแบบจัดตังสถานี
้
บริ การรถยนต์ร่วมกับเครื อข่ายการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่มี
อยู่ให้ ดียิ่งขึ ้น และผู้ให้ บริการสามารถออกแผนการตลาดให้ สอดคล้ องกับลูกค้ าในแต่ละกลุม่ สถานีได้
คําสําคัญ: 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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การประเมินความเสี่ยงในงานก่ อสร้ างโดยประยุกต์ เทคโนโลยีอากาศยานไร้ คนขับ: กรณีศกึ ษา
งานก่ อสร้ างอาคารสูง
Risk assessment of construction work by UAV: A case study of high-rise building construction
วรพัชร จอมที่รักษ์ a,*, อนุเผ่ า อบแพทย์ b
Warapatchara Jomtiruka,*, Anuphao Aobpaetb
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b
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการทํางานหลังจากการนําอากาศยานไร้ คนขับ (UAV) มา
ใช้ ในงานสํารวจด้ านความปลอดภัย โดยวิธีการเปรี ยบเทียบระดับคะแนนทัศนคติด้านความเสี่ยงในการทํางาน พบว่าจาก
เดิมคะแนนทัศนคติด้านความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ถึงสูงมาก ลดลงเป็ นระดับปานกลาง ถึงสูง และเปรี ยบเทียบระยะเวลา
สูงสุดในการสํารวจความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย กับ UAV พบว่า ระยะเวลาในการสํารวจลดลงโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 อาคารดังนี ้ อาคารที่ 1 จาก 30 นาที เหลือ 14 นาที อาคารที่ 2 จาก 26 นาที เหลือ 11 นาที และอาคารที่ 3 จาก
26 นาที เหลือ 12 นาที นอกจากนีไ้ ด้ ให้ วิศวกร 26 คน และคนงาน 67 คน ตอบแบบสอบถามทัศนคติด้านความปลอดภัย
เกี่ ยวกับ การทํ างานร่ วมกับ UAV โดยวิ เคราะห์ ข้ อมูลสถิ ติ ค่ าที่ ใช้ คื อ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัยสรุ ป ได้ ดังนี ก้ ่ อนการใช้ UAV มี ค่าทัศนคติ อยู่ที่ 3.38 อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังจากการใช้ UAV มี ค่ า
ทัศนคติอยู่ที่ 4.09 อยู่ในระดับดี จะเห็นได้ วา่ หลังจากการใช้ UAV ในการตรวจสอบความปลอดภัย มีคา่ ทัศนคติที่ดีขึ ้น
คําสําคัญ: การประเมินความเสี่ยง, งานก่อสร้ างอาคารสูง, อากาศยานไร้ คนขับ
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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การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการแก้ ไขที่เป็ นไปได้ สาํ หรับการติดตัง้ แผงเซลล์ แสงอาทิตย์
แบบหลังคาลาดเอียง
Risk assessment and possible mitigation solution for implementation of solar energy sloping roof
อารี ยา หมัดสุสันa, อนุเผ่ า อบแพทย์ b,*
Areeya Madsusana, Anuphao Aobpaetb,*
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a
Safety Engineering Program, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการประเมินความเสี่ยงสําหรับการติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีความลาดเอียง
15°40 องศา ด้ วยวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม (JSEA) พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นมีระดับความ
เป็ นอันตรายสูงเกิดจากการตกจากที่สงู เมื่อปรับปรุ งให้ ปลอดภัยตามแนวทางการแก้ ไขที่เป็ นไปได้ รวมไปถึงการพัฒนา
ความรู้ด้านความปลอดภัย ได้ แก่ การอบรมความปลอดภัยเบื ้องต้ น ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สงู และการสอน
งาน (OJT) กับผู้ปฏิบตั ิงานติดตังแผงโซลาร์
้
เซลล์บนหลังคา จํานวน 150 คน ประเมินประสิทธิผลของการอบรมด้ วยการ
สัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบตั ิ ใช้ โปรแกรมทางสถิติมาวิเคราะห์ ค่าร้ อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความรู้หลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุก่อนปรับปรุงมี
จํานวน 12 ครัง้ (92.30%) และหลังปรับปรุงมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นจํานวน 1 ครัง้ (7.70%)
คําสําคัญ: การประเมินความเสี่ยง, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา, 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-thejob 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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รถไฟฟ้ าใต้ ดนิ ในประเทศไทย
Evacuation model analysis and emergency management in the event of an emergency in a subway
tunnel in Thailand
พัจนา ศิลป์ สโมสรa, อนุเผ่ า อบแพทย์ b,*
Patjana Sinsamosorna, Anuphao Aobpaetb,*
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สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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Safety Engineering Program, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fengaha@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาเกี่ยวกับการจําลองการอพยพผู้โดยสารและการบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉินภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้
ดิน ด้ วยโปรแกรม PyroSim และ Pathfinder โดยกําหนดพืน้ ผิว (Surface) ให้ มีอตั ราการปล่อยความร้ อนต่อพื ้นที่ 1,000
kW/m2 และจําลองปฏิกิริยา (Reaction) เป็ นปฏิกิริยา Propylene และกํ าหนดการอพยพเป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ อพยพจาก
รถไฟฟ้ าไปยังราง และอพยพจากรถไฟฟ้ า ไปยังอาคารปล่อ งระบายอากาศ โดยกํ าหนดจํ า นวนกลุ่ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ใน
การศึกษาเป็ น 5 กรณี ได้ แก่ 1,135 991 703 799 และ 577 คน พบว่าผู้โดยสารทุกคนสามารถอพยพออกจากขบวน
รถไฟฟ้าได้ อย่างปลอดภัยจากก๊ าซพิษ (Fractional Effective Dose; FED) ที่วดั ค่าได้ ไม่เกิน 0.3 ในวินาทีที่ 1,806 1,497
982 1,140 และ 836 โดยยังสามารถมองเห็นเส้ นทางในการอพยพได้ แต่ผ้ โู ดยสารบางส่วนอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากการ
สัมผัสอุณหภูมิสงู ถึง 100 องศาเซลเซียส
คําสําคัญ: การขนส่ง, การอพยพ, ฉุกเฉิน, อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ ดิน
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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ในการควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
Carbon footprint assessment of building construction: Case study of the control of the Department of
Public Works and Town & Country Planning in Bangkok area
นิตนิ ัย พระไชยบุญ*, วัชรินทร์ วิทยกุล, ดีบุญ เมธากุลชาติ
Nitinai Prachaiboon*, Watcharin Witayakul, Deeboon Methakullachat
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Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mailaddress: Nitinai.p@ku.th
บทคัดย่ อ
เนื่องจากประชากรและเศรษฐกิจเติบโตขึ ้นปั ญหาทางด้ านมลพิษจึงเพิ่มขึ ้นจนเป็ นปั ญหาที่น่ากังวลของทัว่ โลก
มลพิษทางอากาศที่สําคัญคือก๊ าซเรื อนกระจกซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศด้ วยคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์จึงถูกพัฒนาในการตรวจสอบกิจกรรมในการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การหาแนวทางลดการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยใช้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นตัวบ่งชี ้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ส่วนใหญ่
จะคํานึงถึงแต่กระบวนการผลิตและกระบวนการบํารุงรักษา ในขณะที่อตุ สาหกรรมก่อสร้ างมีส่วนทําให้ เกิดการใช้ พลังงาน
ประมาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ ของโลกและเกี่ยวข้ องกับก๊ าซเรื อนกระจกอันดับที่ 3 ของโลก งานวิจยั นีจ้ ะศึกษาการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จากการก่อสร้ างอาคาร 10 ชันในพื
้
้นที่กรุ งเทพมหานครภายใต้ การควบคุมของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองตามวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) โดยค่าคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ในการก่อสร้ างอาคารมีค่า 3,245.183 t CO2e หรื อ
371.6 kg CO2e ต่อ ตารางเมตร
คําสําคัญ: คาร์ บอนฟุตพริน้ ท์, งานก่อสร้ าง, อาคารสูง, กรมโยธาธิการและผังเมือง
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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A study on the use of palm oil fiber ash to improving properties of soil cement as highway materials
ฒฤณ ศรีนังคะมาลี, ก่ อโชค จันทวรางกูร*, วีระเกษตร สวนผกา
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาการใช้ เถ้ าใยปาล์ มนํา้ มันซึ่งเป็ นวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตนํา้ มันปาล์ม ซึ่งใน
ปั จจุบนั มีปริ มาณมากขึน้ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม งานวิจัยนีจ้ ึงได้ ศึกษาปริ มาณและอัตราส่วนการใช้ เถ้ าใยปาล์ม
นํ า้ มัน ต่อ ปูน ซีเมนต์ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ปรั บ ปรุ งคุณ สมบัติข องดิน ซีเมนต์ สําหรั บ วัสดุงานทาง ซึ่งนํ ามาเปรี ยบเที ยบกับ
มาตรฐานงานพื ้นทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท ด้ วยการแทนที่ปนู ซีเมนต์ที่ร้อยละ 50 และร้ อยละ 100 โดยทํา
การทดสอบคุณสมบัติเบื ้องต้ นของดินเพื่อจําแนกลักษณะของดิน การทดสอบความหนาแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน และ
ทําการบ่มที่ระยะเวลา 1 วัน และ 7 วัน ก่อนนําไปทดสอบหาค่ากําลังอัดแกนเดียว ผลการศึกษาพบว่าเถ้ าใยปาล์มนํ ้ามัน
สามารถใช้ เป็ นวัสดุในการผสมดินซีเมนต์ได้ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และผ่านมาตรฐานงานพื ้นทางดินซีเมนต์ของกรมทาง
หลวงชนบท
คําสําคัญ: กําลังอัดแกนเดียว, ดินซีเมนต์, เถ้ าใยปาล์มนํ ้ามัน
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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อัดแรงแบบแรงเหวี่ยง
A study of tensile behavior of dowel reinforcement in hollow holes of pretensioned spun highstrength concrete pile
ชํานาญ น้ อยพิทกั ษ์ a,*, สนธยา ทองอรุ ณศรี b, วันดี พูนพจน์ มาศa
Chumnahn Noipitaka,*, Sontaya Tongaroonsrib, Wandee Poonpotmasa
a
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาทร กรุงเทพฯ 10120
b
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b
Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak,
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*Corresponding author. E-mail address: nahn_n@hotmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดึงของเหล็กเดือยร่ วมกับคอนกรี ตที่กรอกในรู กลวงของ
เสาเข็มคอนกรี ตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (PHCP) โดยการใช้ เสาเข็ม PHCP ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก 40
เซนติเมตร และใช้ เหล็กเดือย 4-DB12 SD40 ที่ระยะฝั ง 50 100 และ 150 เซนติเมตร คอนกรี ตที่ใช้ กรอกมีกําลังอัดเฉลี่ยที่
อายุ 28 วัน เท่ากับ 255 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลการทดสอบพบว่าทุกตัวอย่างที่ทดสอบเกิดการวิบตั ิเนื่องจากแรง
ดึงในเหล็กเดือย การเสริ มเหล็กเดือยให้ มีระยะฝั งตามที่คํานวณได้ จากสมการคํานวณระยะฝังสําหรับเหล็กข้ ออ้ อยรับแรง
ดึงตามมาตรฐาน ACI 318-08 รวมถึงการใช้ ระยะฝังมากกว่า 2.5 เท่าของเส้ นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม จะทําให้ การวิบตั ิเกิด
จากกําลังดึงประลัยของเหล็กเดือย โดยไม่เกิดการเลื่อนไถลของผิวสัมผัสระหว่างคอนกรี ตที่กรอกและคอนกรี ตเสาเข็ม
คําสําคัญ: ระยะฝัง, เสาเข็มคอนกรี ตเสริมเหล็กอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง, เหล็กเดือย, หน่วยแรงยึดเหนี่ยว
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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อิทธิพลของระดับความเค้ นแบบกระทําซํา้ ที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของดินเหนียวเคโอลิน
The effects of cyclic stress ratio on the deformation behavior of kaolin clay
ปริตตา ศุภโกวิทย์ a,*, พงษ์ พิพัฒน์ อานันทนสกุลb
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บทคัดย่ อ
จุดมุ่งหมายของงานวิจยั นีค้ ือศึกษาการรับแรงแบบกระทําซํ ้าของดินเหนียวเคโอลิน (Kaolin Clay) โดยจําลอง
สถานการณ์ การรับแรงในสนามด้ วยการทดสอบอัดตัวคายนํ ้าแรงอัดสามแกนในห้ องปฏิบตั ิการ ภายใต้ เงื่อนไขการอัดตัว
ปกติ แ ละรั บ แรงเฉื อ นในสภาพไม่ ร ะบายนํ า้ ของดิ น เหนี ย ว (Consolidated-undrained triaxial test on normally
consolidated Kaolin clay) ที่ความถี่ 0.05 Hz จํานวน 10,000 รอบ ในระดับความเค้ นจากแรงแบบกระทําซํ ้า (Cyclic
stress ratio, CSR) ที่แตกต่างกัน 5 ระดับ ซึ่งผลการทดสอบพฤติกรรมทางกลศาสตร์ ของดินเหนียวเคโอลินที่รับแรงแบบ
กระทําซํ ้านันจะวิ
้ เคราะห์ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดถาวรสะสม (Accumulative plastic strain) ที่เพิ่มขึ ้น
ตามจํานวนรอบแรงกระทํา (Number of cycles) ตลอดระยะเวลาการทดสอบ อีกทังยั
้ งกล่าวถึงการจําแนกพฤติกรรมการ
เปลี่ยนรูปของตัวอย่างดินที่ทําการทดสอบในแต่ละระดับความเค้ นด้ วยด้ วยทฤษฎี Shakedown
คําสําคัญ: เครื่ องมือทดสอบแรงอัดสามแกน, ความเครี ยดถาวรสะสม, แรงแบบกระทําซํ ้า
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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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อความสําเร็จของการอนุญาตวางท่ อประปาจากหน่ วยงานเจ้ าของพืน้ ที่ ในเขต
พืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ของการประปานครหลวง
Factors affecting the success of permit consideration of water piping work from viewpoint of
authorities in the Bangkok province of Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจุดประสงค์เพื่อทําการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็ จในการดําเนินการขออนุญาต
วางท่อ ประปาจากหน่วยงานเจ้ าของพื น้ ที่ ในเขตพื น้ ที่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ของการประปานครหลวง ด้ วยการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้บริ หารหน่วยงาน ผู้อํานวยการ วิศวกร นายช่างโครงการ และช่าง ของหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่ ได้ แก่
สํานักการโยธา สํานักการระบายนํ ้า สํานักงานเขต กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมเจ้ าท่า กรมทางหลวงชนบท เอกชน
จํานวน 200 ตัวอย่าง นําไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ค่าสถิติพิจารณาพร้ อมวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และนําผลการวิเคราะห์มาจัดระดับความสําคัญ การวิจยั พบว่า ปั จจัย
ด้ า นบุ ค คลและนโยบาย มี ค่ า องค์ ป ระกอบนํ า้ หนัก (Factor Loading) สูง ที่ สุด เท่ า กับ 0.98 ประกอบด้ ว ย 5 ตัว แปร
รองลงมาเป็ นปั จจัยด้ านสถานที่ ค่าองค์ ประกอบนํ า้ หนัก (Factor Loading) เท่ากับ 0.91 ประกอบด้ วย 4 ตัวแปรและ
ปั จจัยด้ านการออกแบบ ค่าองค์ประกอบนํ ้าหนัก (Factor Loading) ตํ่าที่สดุ เท่ากับ 0.73 ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร
คําสําคัญ: การขออนุญาต, ท่อประปา, องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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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การนําวัสดุเหลือทิง้ จําพวกกระเบือ้ งเซรามิคมาผสมหินคลุกเพื่อใช้ เป็ นวัสดุพนื ้ ทาง
The mixture of crushed rocks with abundant ceramic tiles in order to use as base’s materials
กฤต อินทรกุล*, ก่ อโชค จันทวรางกูรa, วีระเกษตร สวนผกา
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาการนําวัสดุเหลือทิ ้งจําพวกกระเบื ้องเซรามิคจากโรงงานอุตสาหกรรมหลังคา จังหวัดสระบุรี มา
ใช้ เป็ นวัสดุชนพื
ั ้ ้นทางโดยผสมแทนที่หินคลุก ในอัตราส่วน ร้ อยละ 0, ร้ อยละ 10, ร้ อยละ 20, ร้ อยละ 30, ร้ อยละ 40 และ
ร้ อยละ 50 โดยนํ ้าหนัก เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ผลการศึกษาพบว่า
กระเบื ้องเซรามิคที่มาผสมแทนที่หินคลุกมีผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรม กระเบื ้องเซรามิคที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ร้ อยละการ
ผ่านตะแกรงเพิ่มขึน้ ร้ อยละความสึกหรอของวัสดุมากขึน้ ค่า C.B.R. ลดลง ความหนาแน่นแห้ งลดลง และความชืน้ ที่
เหมาะสมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี ้พบว่า อัตราส่วนผสมร้ อยละ10 มีคณ
ุ สมบัติผ่านเกณฑ์กําหนดวัสดุชนพื
ั ้ ้นทาง
สามารถนําไปใช้ ในงานก่อสร้ างได้ และต้ นทุนในงานก่อสร้ างยังถูกกว่าอัตราส่วนผสมที่มีแต่หินคลุก สรุปได้ ว่าวัสดุเหลือ
ทิ ้งกระเบื ้องเซรามิค สามารถนํามาใช้ แทนที่หินคลุกในการก่อสร้ างชันพื
้ ้นทาง โดยต้ องใช้ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงจะ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัสดุงานทาง การนํากระเบื ้องเซรามิคมาแทนที่หินคลุกนอกจากจะลดต้ นทุนการก่อสร้ างได้ แล้ วยัง
เป็ นการลดมลพลพิษทางสิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย
คําสําคัญ: กระเบื ้องเซรามิค, คุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท, หินคลุก
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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การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไมโครพลาสติกในโรงควบคุมคุณภาพนํา้ กรุ งเทพมหานคร
The study of microplastic removal efficiency in wastewater treatment plant, Bangkok
วรินทร์ พร อโศกบุญรัตน์ , พรรณทิวา จิตรชวาล*, สุชีลา พลเรื อง
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไมโครพลาสติก รวมทังขนาดและรู
้
ปร่ างไมโครพลาสติก
จากโรงควบคุมคุณภาพนํ ้ากรุงเทพมหานคร โดยทําการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในนํ ้าเสีย นํ ้าทิ ้งและตะกอนหมุนเวียนของ
ระบบบํ าบั ด นํ า้ เสี ย ขั น้ ที่ 2 แบบ two-stage activated sludge process จํ านวน 4 ครั ง้ (สิ งหาคม 2563, ตุ ล าคม 2563,
กุมภาพันธ์ 2564 และมีนาคม 2564) และวิเคราะห์ จํานวนไมโครพลาสติกขนาด 75 – 300 µm และ 300 – 5,000 µm โดย
วิธีการแยกตามความหนาแน่น จากการศึกษาพบว่าโรงควบคุมคุณภาพนํ ้าสามารถกําจัดไมโครพลาสติกทังสองขนาด
้
76.4 ±
5.9% โดยพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างนํ ้าเสียและนํ ้าทิ ้งมีค่า 22.3 ± 10.3 MP/L และ 6.7 ± 1.6 MP/L ตามลําดับ และพบไม
โครพลาสติกจากตัวอย่างตะกอนหมุนเวียนในปริ มาณสูง (206.4 ± 135.1 MP/g) ส่วนใหญ่ ไมโครพลาสติ กมี รูปร่ างแบบ
ชิ ้นส่วนแตกหัก 82.1 ± 10.1% ของไมโครพลาสติกทังหมดในตั
้
วอย่างนํา้ และ 69.5 ± 20.4% ของไมโครพลาสติกทังหมดใน
้
ตัวอย่างตะกอนหมุนเวียน และพบไมโครพลาสติกขนาด 300 – 5,000 µm มีค่า 52.8 ± 18.4% ของไมโครพลาสติกทังหมดใน
้
ตัวอย่างนํ ้า และ 48.7 ± 16.1% ของไมโครพลาสติกทังหมดในตั
้
วอย่างตะกอนหมุนเวียน
คําสําคัญ: กรุงเทพมหานคร, ไมโครพลาสติก, โรงควบคุมคุณภาพนํ ้า
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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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีไ้ ด้ ทําการศึกษาปริ มาณ รู ปร่ าง และขนาดไมโครพลาสติกของระบบบําบัดนํา้ เสียชุมชนแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นกระบวนการบําบัดนํ ้าเสียแบบใช้ อากาศระบบตะกอนเร่ง Activated sludge with nutrient removal
โดยทําการเก็บตัวอย่าง 4 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ผลการศึกษาพบว่า สามารถตรวจพบไมโครพลาสติกในทุกจุดเก็บ
ตัวอย่างทัง้ ไมโครพลาสติกขนาด 75 – 300 µm และ 300 – 5000 µm โดยปริ มาณไมโครพลาสติกพบมากที่สุดในตะกอน
จุลินทรี ย์ รองลงมาในนํ ้าเสียก่อนเข้ าระบบบําบัดและนํ ้าเสียหลังผ่านกระบวนการบําบัด ตามลําดับ ปริ มาณไมโครพลาสติก
ที่พบในตะกอนจุลินทรี ย์ 15.7 – 85.4 ชิน้ ต่อกรัม ในตัวอย่างนํา้ เสีย 10.0 – 30.5 ชิน้ ต่อลิตร และนํ า้ ทิง้ 2.2 – 13.8 ชิน้ ต่อ
ลิตร นอกจากนี ผ้ ลการวิเคราะห์ พบว่า ไมโครพลาสติกที่ พบในนํ า้ เสีย นํ า้ ทิ ง้ และตะกอนจุลินทรี ย์ส่วนใหญ่ มีรูปร่ าง ไม่
แน่นอน (Fragment) คิดเป็ นร้ อยละ 85, 73 และ 91 ตามลําดับ
คําสําคัญ: นํ ้าเสีย, ไมโครพลาสติก, โรงควบคุมคุณภาพนํ ้า
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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The study of types, quantity and characteristics of marine wastes on Srichang Island, Thailand
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*Corresponding author. E-mail address: kidsada.su@hotmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษาปริ มาณขยะทะเลตกค้ างและขยะทะเลที่เข้ ามาใหม่ โดยพื ้นที่ที่ทําการศึกษาคือ เกาะสี
ชัง ซึ่งแบ่งเป็ น 3 พืน้ ที่ศึกษา คือ หาดหินหมวดศิลา (ทิศเหนือฝั่ งตะวันออกของเกาะ) แหลมงู (ทิศใต้ ฝั่งตะวันออกของ
เกาะ) และหาดถํ า้ พัง (ทิศตะวันตกของเกาะ) ทําการเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ ในช่วงเวลา 1 ปี คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วง
ปลายฝนต้ นหนาว เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริ มาณและประเภทของขยะทะเล ผลการศึกษาพบว่าในช่วงฤดูฝนพบ
ขยะทะเลทังหมด
้
3986 ชิ ้น นํ ้าหนัก 109.77 กิโลกรัม คิดเป็ นความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื ้นที่เท่ากับ 66.72 ± 49.75 ชิ ้น/100
ตารางเมตร ในช่วงฤดูห นาวพบขยะทะเลทัง้ หมด 508 ชิน้ นํา้ หนัก 8.12 กิโลกรัม ในช่วงฤดูฝนขยะทะเลพบปริ มาณ
มากกว่าในช่วงฤดูหนาวประมาณ 6.8 เท่า
คําสําคัญ: เกาะสีชงั , ขยะทะเล, ฤดูฝน
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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การจําลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณของการกวนผสมในบ่ อแอน็อกซิกของระบบบําบัดนํา้ เสีย
โรงงานชําแหละและแปรรู ปสุกร
CFD simulation of mixing in anoxic tank of swine slaughterhouse wastewater treatment plant
ศตวรรษ เพชรลอ, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ*
Satawat phechlor, Peerakarn Banjerdkij*
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineer, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E mail address: fengpkba@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
บ่อแอน็อกซิกมีบทบาทในการกํ าจัดไนโตรเจนของระบบบําบัดนํ า้ เสีย การกวนผสมในบ่อนี เ้ พื่อป้องกัน การ
ตกตะกอน โดยไม่มีการเติมก๊ าซออกซิเจนลงในนํ ้าเสีย ซึง่ จะทําให้ ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนลดลง งานวิจยั นี ้ศึกษา
การจําลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณเพื่อศึกษาข้ อมูล บ่อแอน็อกซิก กว้ าง 5.0 ม. ยาว 11 ม. สูง 5.0 ม. ระดับนํา้ สูง
4.5 ม. โดยใช้ โมเดลเครื่ องกวนผสมแบบจุ่มใต้ นํา้ จํานวน 1 ตัว ความเร็ วรอบ 400 รอบ/นาที เส้ นผ่านศูนย์กลางใบพัด
0.30 ม. ตําแหน่งการติดตัง้ สูง 2.5 ม. จากระดับพื ้น และอยู่กึ่งกลางความกว้ างของบ่อ ติดตังใบพั
้ ดในแนว 90 องศา ห่าง
จากผนังบ่อ 0.5 ม. ผลที่ได้ พบว่า ความเร็ วตํ่าสุดและ สูงสุด คือ 0.001 และ 8.951 ม./วินาที ค่าความเร็วที่เหมาะสมที่จะ
ทําให้ เกิดบริ เวณแอน็อกซิก น้ อยกว่า 0.3 ม./วินาที พบว่ารอบแนวรัศมีของใบพัดทังแกน
้
X และ Y มีความเร็ว มากกว่า 0.3
ม./วินาที ทําให้ บริ เวณนีเ้ กิดกระบวนการแอน็อกซิกได้ ยากเนื่องจากความเร็ วสูงทําให้ เกิดการเติมออกซิเจนลงสู่นํา้ เสีย
ทังนี
้ ้บริ เวณที่มีความเร็วตํ่าสุดอาจเป็ นบริ เวณที่เกิดตะกอนสะสมได้
คําสําคัญ: การกวนผสม, การจําลองพลศาสตร์ ของไหลเชิงคํานวณ, บ่อแอน็อกซิก
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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การเสื่อมสภาพของพลาสติก LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ภายใต้ การจําลองสภาวะ
การทดสอบแบบแห้ ง
Degradation of LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) in simulated dry environment
สุชีลา พลเรื อง, อัญชิสา สมประสงค์ *, วรินทร์ พร อโศกบุญรัตน์
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บทคัดย่ อ
ผลิตภัณฑ์ พลาสติกได้ ถกู นํามาใช้ อย่างกว้ างขวาง เช่น ถุงหูหิว้ และบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส่วนหนึ่งได้ กลายเป็ นขยะพลาสติกตกค้ างในสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถเสื่อมสภาพและแตกเป็ นไมโครพลาสติก และอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้ งานวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษาผลของรังสี UV ต่อการเสื่อมสภาพของพลาสติก
ชนิ ด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในสภาวะแห้ งเป็ น ระยะเวลา 6 เดือ น โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพและโครงสร้ างทางเคมีด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SEM และ FTIR-ATR ตามลําดับ ผลจากการศึกษา
พบว่า แสงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ พลาสติกชนิด LLDPE เกิดการเสื่อมสภาพ โดยส่งผลให้ ลกั ษณะทางกายภาพและทาง
เคมี เกิดการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ความเงาของพื น้ ผิวพลาสติกลดลงเรื่ อย ๆ จนมีลักษณะคล้ ายกับการเปลี่ยนสี
(Discoloration) จากใสไม่มีสีเปลี่ยนเป็ นสีขาวขุ่น อีกทังพบรอยแตกขนาดเล็
้
กเกิดขึ ้น นอกจากนีม้ ีการปรากฏหมู่ฟังก์ชนั
ของ O-H stretching, C=O stretching และ C-O stretching ซึง่ แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยา photo-oxidation
คําสําคัญ: การเสื่อมสภาพ, ปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชัน, 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 LowDensity 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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การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการแปรรู ป ขยะเศษอาหารเป็ นก๊ าซชี ว ภาพด้ วยเครื่ องแปรรู ป และ
ใช้ ประโยชน์ จากขยะอินทรี ย์ ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางม่ วง
จังหวัดนนทบุรี
The study of biogas production efficiency from food waste using organic waste processing
machine, Bang Muang service center, Nonthaburi
สุขุมาล เมฆิน*, ชาติ เจียมไชยศรี
Sukhumarn Mekhin* Chart Chiemchaisri
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บทคัดย่ อ
งานวิจัย นี ท้ ํ า การศึก ษาการแปรรู ป ขยะเศษอาหารเป็ น ก๊ า ซชี ว ภาพของเครื่ อ งแปรรู ป และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ขยะอินทรี ย์ที่ศูนย์ บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเครื่ อ งแปรรู ป ฯ
ดังกล่าว ทําหน้ าที่ แปรรู ป ขยะเศษอาหารที่ เก็ บ รวบรวมมาจากชุมชน ย่อยด้ วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ อากาศ
เพื่อเปลี่ยนเป็ นก๊ าซชีวภาพ โดยการศึกษานีท้ ําการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการเกิดก๊ าซชีวภาพระหว่างกระบวนการ
แปรรู ปมูลฝอยอินทรี ย์ด้วยเครื่ องแปรรู ปฯ กับประสิทธิภาพการเกิดก๊ าซชีวภาพจากการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการด้ วยวิธี
ศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊ าซมีเทน โดยใช้ หวั เชื ้อจุลินทรี ย์และเศษอาหารที่เก็บรวบรวมจากชุมชน และทําการวัดปริ มาตร
ก๊ าซที่เกิดขึ ้น จากผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการเกิดก๊ าซสูงสุดของเศษอาหารมีค่าเท่ากับ 104.2 L/kg VS ในขณะที่
ปริ มาณก๊ าซที่เกิ ดขึน้ จากการเดิน ระบบเครื่ องแปรรู ป ฯ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.03 L/kg VS ซึ่งคิดเป็ นประสิทธิ ภ าพของ
การเกิดก๊ าซเท่ากับร้ อยละ 26.9 ของศักยภาพการเกิดก๊ าซชีวภาพของขยะเศษอาหารสูงสุด
คําสําคัญ: การย่อยสลายแบบไม่ใช้ ออกซิเจน, ก๊ าซชีวภาพ, ศักยภาพการผลิตก๊ าซมีเทน, 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

54

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมคํานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้ วยโปรแกรมแอพชีท
Development of the program to calculate dimensions of the food industrial packaging from
machine manufacturing by AppSheet for export cost estimation
อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, ณัฐพร ณ เชียงใหม่ *
Anchasa Pramuanjaroenkij, Nuttaporn Na Chiangmai*
คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 47000
Faculty of, Science and Engineering, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
47000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: nuttaporn.nac@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ ทําการพัฒนาโปรแกรมคํานวณขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้ วยโปรแกรมแอพชีท การพัฒนาโปรแกรมเริ่ มต้ นจากการสร้ างฐานข้ อมูลตู้คอนเทนเนอร์ ในไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ใส่ข้อมูล
ดังกล่าวลงในโปรแกรมแอพชีทแล้ วสร้ างหน้ าโปรแกรมสําหรับผู้ใช้ งาน โปรแกรมที่พัฒ นาขึน้ ได้ ทดสอบก่อนนํ าไปให้
บุคลากรที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ประมาณการต้ นทุน ประเมินความพึงพอใจการใช้ งานโปรแกรม หลังจาก
นันกลุ
้ ่มตัวอย่างทดสอบโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นกับกรณีศึกษา โดยประเมินเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ ประมาณการต้ นทุนด้ วย
วิธีการดังเดิ
้ มและโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่าโปรแกรมช่วยลดเวลาในการประมาณการต้ นทุนเฉลี่ย 63.70 นาที คิดเป็ น
ร้ อยละ 70 และสามารถช่วยลดต้ นทุนจากการเลือกประเภทตู้คอนเทนเนอร์ เฉลี่ย 962.50 USD
คําสําคัญ: การพัฒนาโปรแกรม, การส่งออกเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร, โปรแกรมคํานวณต้ นทุน, 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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การศึกษาและปรั บปรุ งระบบระบายอากาศในห้ องพ่ นทราย
Study and improvement of ventilation systems in sand blasting room
ศิรสิทธิ์ แก้ วม่ วงa,*, ชนินทร์ ตรงจิตภักดีb
Sirasit Kaewmuanga,*, Chanin Tongchitpakdeeb
a
ภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Safety engineering Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Aerospace Engineering Faculty of Engineering Bangkhen Campus, Kasetsart University,
Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: Kaewmuang.sk@gmail.com
บทคัดย่ อ

งานวิจัยฉบับนีจ้ ัดทําขึน้ เพื่อศึกษาและปรับปรุ งระบบระบายอากาศในห้ องพ่นทราย เพื่อลดปริ มาณความ
เข้ มข้ นฝุ่ น Silicon carbide ขนาดไม่เกิน 10, 125 ไมครอน ให้ มีค่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด โดยการศึกษาในครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย ได้ เลื อ กใช้ โปรแกรม SOLIDWORKS ในการสร้ างแบบจํ า ลองการระบายอากาศ โดยได้ ส ร้ างแบบจํ า ลองย้ า ย
ตําแหน่งพัดลมดูดอากาศไปยังบริ เวณอื่นภายในห้ องและเพิ่มช่องเติมอากาศเข้ าห้ องเนื่องจากปั จจุบนั ไม่มีช่องอากาศเข้ า
ผลการวิเคราะห์พบว่า พัดลมดูดอากาศสามารถดูดมีประสิทธิภาพการดูดเพิ่มขึ ้นจากเดิม 33–43% ส่งผลให้ ปริ มาณความ
เข้ มข้ นของฝุ่ น Silicon Carbide ที่ฟ้งุ กระจายอยู่ในห้ องพ่นทรายลดน้ อยตามไปด้ วย จากนันได้
้ ทําการเก็บตัวอย่างฝุ่ นเพื่อ
ทําการวิเคราะห์ โดยผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างฝุ่ นมีค่าดังนี ้ ฝุ่ นทั่วไปขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน Total Dust มีค่าเท่ากับ
6 mg/m3 และค่าการสัมผัสฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน Respirable Dust มีค่าเท่ากับ 2.6 mg/m3 ผ่านค่ามาตรฐาน
ที่กําหนด
คําสําคัญ: ฝุ่ น, Silicon Carbide, ระบบระบายอากาศ, ห้ องพ่นทราย
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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การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการเกิดความหนาบางของบรรจุภณ
ั ฑ์ แก้ วใน
กระบวนการขึน้ รูป
Design of experiment to study the factors affecting glass container thinness in forming process
สราวุฒิ กุลบุตร*, ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยา , สุวิชภรณ์ วิชกูล
Sarawut Kullaboot*, Prapaisri Sudasna-Na-Ayudthya, Suwitchaporn Witchakul
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Graduate Program in Engineering Management, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sarawut.kull@ku.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระนี เ้ ป็ นการศึกษาปั ญ หาด้ านคุณ ภาพของบริ ษั ทผลิตบรรจุภัณ ฑ์ แก้ วพบว่าผลิตภัณ ฑ์
เครื่ องดื่มเกลือแร่ ขนาด 250 มิลลิลิตร มีข้อบกพร่ องประเภทความหนาบางสูงที่สุดถึง 0.45% ของจํานวนขวดทัง้ หมดที่
ผลิตได้ จงึ ทําการออกแบบการทดลองแบบ Box Behnken Design เพื่อศึกษาปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเกิดข้ อบกพร่อง
และกํ าหนดค่ าที่เหมาะสมที่ สุดของแต่ละปั จจัย ซึ่งปั จ จัยประกอบไปด้ วย อุณ หภูมิ แบลงค์ โมลด์ ความเร็ วก้ อ นแก้ ว
อุณ หภูมิก้อนแก้ ว จากนัน้ ใช้ วิธี Response Surface Methodology ในการวิคราะห์ ผลการทดลอง พบว่าระดับปั จจัยที่
เหมาะสมคือ อุณหภูมิแบลงค์โมลด์ท่ี 1ºC ความเร็วก้ อนแก้ วที่ 7.33 m/s และอุณหภูมิก้อนแก้ วที่ 1,190ºC จากการผลิต
จริ งเพื่อยืนยันผลการทดลอง พบว่าสามารถลดข้ อบกพร่ องประเภทความหนาบางเหลือเพียง 0.21% ของจํานวนขวด
ทังหมดที
้
่ผลิตได้
คําสําคัญ: การออกแบบการทดลอง, ความหนาบาง, บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว
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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ผลของสารไดคิวมิวเปอร์ ออกไซด์ และสารยืดต่ อสายโซ่ โมเลกุลที่มีต่อสมบัติเชิงกลและนํา้ หนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร์ ผสมระหว่ างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบวิ ทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลต
Effect of dicumyl peroxide and chain extender on mechanical properties and molecular weight
of Polylactic acid/Polybutylene adipate terephthalate blends
สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ*, ธีระศักดิ์ หมากผิน, เอกชัย วิมลมาลา, ณรงค์ ฤทธิ์ สมบัตสิ มภพ
Sarit Sukwattanajaroon*, Teerasak Markpin, Ekachai Wimolmala, Narongrit Sombatsompop
กลุ่มวิจยั การผลิตและขึ ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจยั P-PROF) หลักสูตรเทคโนโลยีวสั ดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้ อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Research Group, Materials Technology Program, School of Energy,
Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Thungkru, Bangkok
10140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: view_280438@hotmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาผลของการเติมสารไดคิวมิวเปอร์ ออกไซด์และสารยืดต่อสายโซ่โมเลกุลที่มีต่อสมบัติเชิงกลและ
นํา้ หนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตในอัตราส่วน
100/0, 80/20 และ 60/40 โดยนํา้ หนัก จากการศึกษาพบว่า เมื่อปริ มาณพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทอเรพทาเลตเพิ่มขึน้
สมบัติเชิงกลด้ านมอดุลสั แรงดึงและความต้ านทานแรงดึงของพอลิเมอร์ ผสมมีแนวโน้ มลดลง แต่คา่ การยืดตัว ความเหนียว
ดึง และการรับแรงกระแทกมีค่าเพิ่มขึน้ การเติมสารไดคิวมิวเปอร์ ออกไซด์ส่งผลทําให้ พอลิเมอร์ ผสมมีนํา้ หนักโมเลกุล
เพิ่ ม ขึน้ แต่สมบัติเชิงกลทัง้ การรับ แรงดึงและการรับแรงกระแทกมี แ นวโน้ ม ลดลง ในขณะที่การเติมสารยืดต่อ สายโซ่
โมเลกุลส่งผลทําให้ พอลิเมอร์ ผสมมีนํ ้าหนักโมเลกุลเพิ่มขึ ้น แต่สมบัติเชิงกลด้ านมอดุลสั แรงดึงและความต้ านทานแรงดึงมี
แนวโน้ มลดลง ในขณะที่คา่ การยืดตัว ความเหนียวดึง และการรับแรงกระแทกมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
คําสําคัญ: ไดคิวมิวเปอร์ ออกไซด์, พอลิเมอร์ ผสม, พอลิแลคติคแอซิด, สารยืดต่อสายโซ่โมเลกุล
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
extracts
Nutcha Hunsanimitkula, Waralee Singpuengraba, Sucharat Sanongkietb,*
a
Princess Sirindhorn's college, Nakhon Pathom 73000, Thailand
b
Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon
Pathom 73000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sanongkiet_s@silpakorn.edu
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 antiinflammatory 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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Cyclic lipopeptides from Bacillus subtilis PTKU12 inhibits cell growth of Phytophthora palmivora
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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 bioassayguided fractions, namely hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and reversed-phase highperformance 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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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
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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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รูปแบบการบริโภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์ การลดบริโภคหวาน
Sweet consumption patterns and awareness of media campaign on reducing sugar intake
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ศึกษาถึงรูปแบบการบริ โภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์การลดบริ โภคหวาน
โดยเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากผู้บริโภค 204 คน และวิเคราะห์ผลโดยวิธี Paired-Samples T-Test ผลการวิจยั พบว่า
44.6% ของกลุ่มตัวอย่างมีคนในครอบครัวเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและส่วนใหญ่มีของหวานหรื อเครื่ องดื่มติดตู้เย็นและชอบ
บริ โภคอาหารหรื อเครื่ องดื่มนํา้ ตาลสูงในระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของรู ปแบบการบริ โภคหวานของ
ผู้บริ โภคระหว่างก่อนและหลังการดูสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน พบว่ารูปแบบการบริโภคหวานมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ p < 0.01 โดยผู้บริ โภคมีแนวโน้ มในการบริ โภคหวานน้ อยลงและมีความตระหนักถึงความเสี่ยงในการ
บริ โภคหวานเพิ่มขึ ้น กลุ่มผู้บริ โภคที่ในครอบครัวไม่มีคนเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและกลุ่มไม่ติดรสหวานจะมีความตระหนัก
ในสื่อรณรงค์การลดบริ โภคหวานมากกว่ากลุ่มที่ในครอบครัวมีคนเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและกลุ่มติดรสหวาน ดังนัน้ ควร
ส่งเสริมการใช้ สื่อรณรงค์การลดบริ โภคหวานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริโภคได้ มากขึ ้น
คําสําคัญ: การบริโภคหวาน, โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง, สื่อรณรงค์
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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ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่ อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลนิ ทรีย์ของ
เครื่องดื่มนํา้ นมมะพร้ าวผสมนํา้ มะม่ วง
Effect of high-pressure homogenization on physical, chemical and microbial qualities of coconut
milk mixed with mango juice
วิชุดา สุมาลัย, วรรณสวัสดิ์ รั ฐพิทกั ษ์ สันติ*
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาสูตรและศึกษาผลของกระบวนการโฮโมจี ไนเซชัน แรงดัน สูงที่ มี ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย์ของเครื่ องดื่มนํา้ นมมะพร้ าวผสมนํา้ มะม่วง โดยนํานํา้ นมมะพร้ าว
ผสมนํา้ มะม่วงแก้ วขมิน้ ที่อัตราส่วน 80:20 (w/w) ซึ่งมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดจากการทดสอบทางประสาท
สัมผัส (p < 0.05) ผ่านกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงที่ระดับความดัน 20, 30 และ 40 MPa ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ทําให้
ค่าความแตกต่างของสีทัง้ หมด (ΔE*) เพิ่มขึน้ (p < 0.05) ทัง้ นี ไ้ ม่ส่งผลต่อค่าความเป็ นกรด-เบสของเครื่ องดื่ม (5.21 ±
0.01) และปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(11.52 ± 0.01 ถึง 12.49 ± 0.27 ºBrix) นอกจากนี ้ กระบวนการโฮโมจีไนเซ
ชันแรงดันสูงสามารถลดจํานวนจุลินทรี ย์ทงหมดได้
ั้
0.6 log และพบการเจริ ญของยีสต์และเชื ้อรา 1.3 × 101 ถึง 1.1 × 102
CFU/mL ดังนันกระบวนการโฮโมจี
้
ไนเชชันไม่สามารถลดปริมาณจุลินทรี ย์ได้ เท่ากับกระบวนการฆ่าเชื ้อด้ วยความร้ อน
คําสําคัญ: นํ ้านมมะพร้ าว, พาสเจอไรส์, มะม่วง, โฮโมจีไนเซชัน
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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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*
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
*Correspondence author. E-mail address: sirichai.so@ku.ac.th
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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Optimization of puffing tofu skin snack by home microwave oven
Ratanachai Sompong, Sirichai Songsermpong*
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Thailand
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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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Effect of microwave drying on physical and sensory properties of instant mung bean vermicelli
Tien Phung Nguyen, Sirichai Songsermpong*
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sirichai.so@ku.ac.th
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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Effect of microwave vacuum drying on the qualities of Indian gooseberry (Phyllanthus emblica)
Akhil Mangadu Omanakuttan, Sasitorn Tongchitpakdee*
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sasitorn.ch@ku.th
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 pilotscale 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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Chemical properties and inhibitory effect on nitric oxide production of five mushroom extracts in
RAW264.7 macrophages
Kwanchanok Hunthayung, Sassy Bhawamai*
CPF Food Research and Development Center, Ayutthaya 13170, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: sassy.bha@cpf.co.th
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 βglucan 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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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
a
Biology Division, Science and Technology Faculty, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham
44100, Thailand
*Correspondence author. E-mail address: kai2556wilawan@gmail.com
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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ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองและเห็ดนางฟ้ าต่ อคุณภาพมีทบอลจากเห็ด
Effect of soy protein and mushroom on the quality of mushroom plant-based balls
ฐิตนิ ันท์ โรจน์ เพ็ญเพียร, กมลวรรณ แจ้ งชัด*, อนุวัตร แจ้ งชัด
Thitinun Rotphenphian, Kamolwan Jangchud*, Anuvat Jangchud
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บทคัดย่ อ
เห็ดเป็ นแหล่งโปรตีนและใยอาหาร สามารถใช้ เป็ นส่วนผสมในอาหารจากพืช งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของปริ มาณโปรตีนเกษตร (TSP, ร้ อยละ 11–33) โปรตีนถั่วเหลืองสกัด (SPI, ร้ อยละ 11–33) และแป้งข้ าวโพด (C, ร้ อยละ 50–
67) ต่อคุณภาพมีทบอลจากเห็ดนางฟ้า โดยวางแผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture design) จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่ม
ปริ มาณโปรตีนเกษตร ส่งผลให้ ปริ มาณผลผลิตหลังการปรุงสุกและค่าความเป็ นสีแดงของตัวอย่างสูงขึ ้น ตัวอย่างที่มีปริ มาณ
โปรตีนถัว่ เหลืองสกัดสูงกว่าโปรตีนเกษตร ส่งผลให้ ปริ มาณผลผลิตหลังการปรุ งสุก ค่าความแข็งและการทนต่อการเคี ้ยวสูง
กว่าตัวอย่างที่มีโปรตีนถัว่ เหลืองสกัดเท่ากับโปรตีนเกษตร ตัวอย่างที่มีปริ มาณแป้งข้ าวโพดมาก ส่งผลให้ ค่าความแข็ง ความ
เหนียวเป็ นยางหรื อกาว และการทนต่อการเคี ้ยวสูงขึ ้น ผู้ทดสอบให้ คะแนนความชอบด้ านกลิ่นรส เนือ้ สัมผัสและความชอบ
โดยรวมของตัวอย่างที่มีอตั ราส่วน TSP: SPI: C ที่ 0.17: 0.33: 0.50 สูงที่สดุ อยู่ในระดับชอบปานกลาง (6.5–8.7 คะแนน) การ
เพิ่มปริ มาณเห็ดส่งผลให้ ตวั อย่างมีปริ มาณผลผลิตหลังการปรุงสุก และค่าความสว่างตํ่าลง สูตรที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
มีทบอลจากเห็ดคือสูตรที่มีอตั ราส่วน TSP: SPI: C เท่ากับ 0.17: 0.33: 0.50 และมีอตั ราส่วนของเห็ดต่อส่วนผสมอื่นๆ เท่ากับ 30: 50
คําสําคัญ: โปรตีนเกษตร, โปรตีนถัว่ เหลืองสกัด, 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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ของเค้ กกล้ วยหอม
Effect of partial replacement of wheat flour with soy protein isolate on chemical and physical
quality of banana cake
ปรี ยา รั กษาเจริญ, ปิ ติพร ฤทธิเรื องเดช*, นันทวัน เทอดไทย
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้ วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัด (SPI) ต่อ
คุณลักษณะของแบทเทอร์ (ด้ านความหนืด) และเค้ กกล้ วยหอม (ด้ านเคมีและกายภาพ) โดย SPI ที่ใช้ ในการผลิตเค้ กมี
ปริ มาณโปรตีน 90.84% แทนที่แป้งสาลีที่ 0, 10, 20 และ 30% เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลโดยใช้ สมการ Power law
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดีมากโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มากกว่า 0.997 มีค่าดัชนีการไหล (n) 0.45–
0.56 แสดงถึงพฤติกรรมการไหลแบบ Shear thinning และค่าดัชนีความข้ นเหลว (K) ของแบทเทอร์ มีค่าเพิ่มขึ ้นเมื่อเพิ่ม
ปริ มาณ SPI ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพด้ านกายภาพของเค้ ก ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเค้ กแสดงให้ เห็นว่าค่า Browning
index, ปริ ม าณโปรตี น , ไขมัน , เส้ น ใยหยาบ และเถ้ าเพิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ SPI ในขณะที่ ค่ า Specific volume,
Springiness, Cohesiveness, Chewiness และปริ มาณความชื ้นมีค่าลดลง จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า SPI ใช้ ใน
การผลิตเค้ กเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้
คําสําคัญ: การทดแทนแป้งสาลี, เค้ กกล้ วยหอม, โปรตีนถัว่ เหลืองสกัด
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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Effect of carrageenan and drying time on selected qualities of gummy jelly
วรพรต สวนคร้ ามดี, เบญจมาศ จิรคชาพร, เทพกัญญา หาญศีลวัต*
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บทคัดย่ อ
กัมมี่เยลลี่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ เจลาตินเป็ นสารก่อเจล ทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่รับประทานเนื ้อสัตว์ไม่สามารถรับประทาน
ได้ คาร์ ราจีแนนเป็ นหนึ่งในสารก่อเจลที่ผลิตมาจากสาหร่ ายสีแดง แต่ในการใช้ งานต้ องมีการอบแห้ งหลังกระบวนการ
เนื่องจาก เจลของคาร์ ราจีแนนคายนํ ้าออกมาหลังเซ็ทตัว งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของคาร์ ราจีแนนและ
ระยะเวลาในการอบแห้ งต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ โดยศึกษาปริ มาณคาร์ ราจีแนนที่ 1.0% 1.2% 1.5% และ 2.0% และ
ระยะเวลาการอบแห้ งที่ 0, 12, 24, 36 และ 48 ชัว่ โมง จากการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณคาร์ ราจีแนนทําให้ กมั มี่เยลลี่มี
ค่า hardness, cohesiveness, gumminess และ springiness เพิ่มขึน้ ส่วนการเพิ่มระยะเวลาการอบแห้ งส่ง ผลให้ ค่า
hardness, springiness chewiness, gumminess และปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ของกัมมี่เยลลี่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่า
วอเตอร์ แอคติวิตีล้ ดลง จากการศึกษานี ท้ ําให้ ท ราบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ กัมมี่ เยลลี่โ ดยใช้ คาร์ ราจีแนนเป็ น
ส่วนผสม
คําสําคัญ: กัมมี่เยลลี่, คาร์ ราจีแนน, คุณภาพ, ระยะเวลาในการอบแห้ ง
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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ผลิตภัณฑ์ บะหมี่
A survey of noodles market and consumer needs for the development of noodle
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ปั จจุบนั ผู้บริโภคจํานวนมากต้ องการรับประทานอาหารที่สะดวก รวดเร็ว เช่น บะหมี่และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป จากการ
สํารวจฐานข้ อมูล Global New Products Database ในปี 2017–2021 พบว่า ตลาดบะหมี่เติบโตขึ ้น โดยเฉพาะปี 2020
ผลิตภัณฑ์บะหมี่จําหน่ายเพิ่มขึ ้น 2 เท่า จากปี 2019 (12.6% เพิ่มขึ ้นเป็ น 25.3%) จากการสนทนากลุ่มกับผู้บริ โภคที่ชอบ
รับประทานบะหมี่ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน พบว่า ผู้บริ โภคต้ องการบะหมี่ที่ลดคาร์ โบไฮเดรตและเพิ่มโปรตีน ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้
จึงศึกษาผลิตภัณฑ์บะหมี่ โดยคัดเลือกบะหมี่สตู รพื ้นฐาน 2 สูตร ที่มีปริมาณไข่แตกต่างกันให้ เป็ นบะหมี่ที่ได้ รับการยอมรับ
จากผู้บริ โภคเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์ค่าสี ร้ อยละความชื ้น ไขมัน เถ้ า และคาร์ โบไฮเดรต พบว่ามีความแตกต่างกัน (p ≤
0.05) เมื่อทดลองคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้ วยผู้ทดสอบที่ไม่ฝึกฝนจํานวน 30 คน พบว่าสูตรพื ้นฐานสูตรที่ 1 (ไข่
34.5%) มีความชอบโดยรวมมากกว่าสูตรที่ 2 (ไข่ 2%) (p ≤ 0.05) งานวิจยั นี ้จึงเลือกสูตรพื ้นฐานสูตรที่ 1 เพื่อพัฒนาให้
เป็ นบะหมี่ที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป้าหมายต่อไป
คําสําคัญ: ตลาดผลิตภัณฑ์บะหมี่, บะหมี่
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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การห่ อหุ้มนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพรด้ วยวิธีอบแห้ งพ่ นฝอยโดยใช้ มอลโตเดกซ์ ทริน
และกัมอราบิก
Encapsulation of herbal essential oils by spray drying using Maltodextrin and Gum Arabic
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บทคัดย่ อ
การเอนแคปซูเลชันโดยวิธีอบแห้ งพ่นฝอยเป็ นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร มอลโตเดกซ์ทริ น (MD) เป็ นสาร
ห่อหุ้มที่หาง่ายและราคาถูก แต่มีประสิทธิ ภาพในการห่อหุ้มนํา้ มันตํ่า จึงมีการนํามาใช้ ร่วมกับกัมอราบิก (GA) ซึ่งเป็ น
ไฮโดรคอลลอยด์ที่มีความหนืดตํ่า และมีคณ
ุ สมบัติก่ออิมลั ชัน ช่วยให้ กกั เก็บนํ ้ามันได้ ดี การศึกษาการกักเก็บนํ ้ามันหอม
ระเหยผสมจากสมุนไพรที่ใช้ เป็ นเครื่ องต้ มยําโดยใช้ มอลโตเดกซ์ทริ นและกัมอราบิกในสัดส่วนที่แตกต่างกัน (MD:GA
เท่ากับ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3) โดยการวิเคราะห์ปริ มาณผลผลิต ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสําคัญให้ กลิ่นรสต้ มยํา ค่าสี
และปริ มาณนํา้ อิสระของผงกลิ่นพบว่าการใช้ มอลโตเดกซ์ทริ นเพียงชนิดเดียวเป็ นสารห่อหุ้มให้ ปริ มาณผลผลิตสูงที่สดุ
(58.99%) ส่วนการเพิ่มกัมอราบิก (MD:GA) เป็ น 1:2 และ 1:3 ให้ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการกักเก็บสาร Caryophyllene
และ Geranial ได้ สูงที่สุด นอกจากนีผ้ งกลิ่นที่ได้ มีค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึน้ และผงกลิ่นที่ได้ จากการอบแห้ งพ่นฝอยทุก
ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยปริมาณนํ ้าอิสระตํ่ากว่า 0.2
คําสําคัญ: กระบวนการห่อหุ้ม, กัมอราบิก, ประสิทธิภาพการกักเก็บ, มอลโตเดกซ์ทริน, สารให้ กลิ่นรสต้ มยํา
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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Development of natural growing media from agricultural waste materials for consumers in Bangkok
ชลิดา ตาน้ อย*, หทัยรัตน์ ริมคีรี, อุศมา สุนทรนฤรั งษี
Chalida Tanoi*, Hathairat Rimkeeree, Aussama Soontrunnarudrungsri
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบันความต้ องการการปลูกพืชผักสวนครั วมากขึน้ การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุปลูกจาก
ธรรมชาติสําหรับผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึง่ เป็ น
กลุ่มผู้บริ โภคที่เลือกซื ้อสินค้ าในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ในการวิเคราะห์ SWOT จากนันศึ
้ กษาวัสดุปลูก 4
ตํารับ คือ ตํารับที่ 1 (ขุยมะพร้ าว 9 ส่วน : ซังข้ าวโพด 1 ส่วน : ชานอ้ อย 5 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรี ย์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) ตํารับที่ 2
(ขุยมะพร้ าว 9 ส่วน : ซังข้ าวโพด 1 ส่วน : ต้ นข้ าวโพดสับ 3 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรี ย์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) ตํารับที่ 3 (ขุยมะพร้ าว
13 ส่วน : ซังข้ าวโพด 1 ส่วน : ต้ นข้ าวโพดสับ 2 ส่วน : ปุ๋ ยอินทรี ย์ ซี.พี.หมอดิน 1 ส่วน) และใช้ วสั ดุเพาะกล้ าของบริ ษัท เจีย
ไต๋โปรดิ๊วซ์ จํ ากัด เป็ นตัวเปรี ยบเที ยบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (completely randomized design,
CRD) จํานวน 3 ซํ ้า พบว่า ตํารับที่ 2 มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกมากที่สดุ โดยให้ เปอร์ เซ็นต์การงอก จํานวนใบต่อ
ต้ น นํ ้าหนักรากสดและนํ ้าหนักรากแห้ ง นํ ้าหนักใบลําต้ นสดและนํ ้าหนักใบลําต้ นแห้ งสูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับตํารับอื่น
คําสําคัญ: พืชผักสวนครัว, วัสดุปลูกจากธรรมชาติ, วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
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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ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
Effects of pretreatment methods of tomato qualities of tomato puree and application guidelines
for bakery product development
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการเตรี ยมวัตถุดิบมะเขือเทศต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
เพี ย วเร่ ม ะเขื อ เทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ค้ ก เสริ ม เพี ย วเร่ ม ะเขื อ เทศที่ มี คุณ ภาพดี และเพิ่ ม คุณ ค่ า ทาง
โภชนาการให้ ผ้ ูบริ โภค ในงานวิจัยนีแ้ บ่งการเตรี ยมมะเขือเทศเป็ น 2 วิธี ได้ แก่ มะเขือเทศที่ผ่านการลวกที่อุณหภูมิ 95
องศาเซลเซียล เป็ นเวลา 8 นาที และมะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก จากนันนํ
้ าไปผ่านกระบวนการผลิตเป็ นเพียวเร่ ด้ วยการ
ปั่ นบดที่ความเร็ วรอบ 7500 rpm เป็ นเวลา 5 นาที ผลทดลองแสดงว่าปริ มาณไลโคปี น และเบต้ าแคโรทีนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในเพียวเร่ มะเขือเทศที่ไม่ผ่านการลวก โดยมีค่าเฉลี่ยปริ มาณไลโคปี น และเบต้ าแคโรทีนอยู่ที่ 13158.34 ไมโครกรัม/100
กรัม และ 3311.53 ไมโครกรัม/100 กรัม จากการสํารวจผู้บริ โภคทางออนไลน์จํานวน 107 ราย พบว่าผู้บริ โภคสนใจการ
เสริ มเพียวเร่มะเขือเทศในเค้ กเนย มัฟฟิ น เค้ กชิฟฟ่ อน และเค้ กฟองนํ ้า 45.8% 22.5% 22.4% และ 9.30% ตามลําดับ
คําสําคัญ: เบเกอรี่ , เบต้ าแคโรทีน, ไลโคปี น, 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

80

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Effects of compost obtained from food waste recycling system on lettuce’s growth (Lactuca sativa
var. Crispa L.)
Aunkamol Kumngena, Usmana Meehaea, Pattamavadee Kunwandeeb, Siwapong Leunramc, Noodchanath
Kongchouyd, Jutarut Iewkittayakorna,*
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c
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d
Division of Computation Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: jutarut.p@psu.ac.th
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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Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa)
Phattharaphum Inta, Saowanee Lertworasirikul*
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: saowanee.l@ku.ac.th

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 𝛥𝛥 E 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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บทคัดย่ อ
งานวิจัยพัฒนากระบวนการย้ อมจีวรผ้ าฝ้ายโดยการปรับสภาพผ้ าฝ้ายด้ วยเทคนิคการเพิ่มสารแคตอิออนนิก
ให้ กบั โครงสร้ างโมเลกุลผ้ าฝ้าย โดยใช้ สารเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) เพื่อทําให้ ย้อมสีย้อมจากแก่นขนุน
มีค่าการติดสีเพิ่มขึ ้น วิธีการปรับสภาพผ้ าฝ้ายโดย CTAB 2 ความเข้ มข้ นคือ 1% ร้ อยละโดยนํ ้าหนัก และ 3% ร้ อยละโดย
นํ ้าหนัก และใช้ วธิ ีการปรับสภาพ 4 วิธีดงั นี ้ วิธีจ่มุ แช่, วิธีจ่มุ แช่แล้ วผนึกสี, วิธีจ่มุ อัดด้ วยโรลเลอร์ แล้ วอบแห้ ง และ วิธีจ่มุ อัด
ด้ วยโรลเลอร์ อบแห้ งแล้ วอบผนึกสี จากการทดลองพบว่า กระบวนการเตรี ยมผ้ าฝ้ายด้ วยสาร CTAB ที่เหมาะสม คือ ความ
เข้ มข้ นของสาร CTAB อยู่ที่ 1% ร้ อยละโดยนํ ้าหนัก เพราะเป็ นค่าความเข้ มข้ นที่ให้ ค่าความเข้ มของสีที่สงู ที่สดุ และเลือก
วิธีจ่มุ อัดด้ วยโรลเลอร์ อบแห้ งแล้ วอบผนึกสี เนื่องจากให้ ค่าการติดสีสงู กว่าผ้ าฝ้ายที่ไม่ผ่านกระบวนการอบผนึก และได้
ความคงทนต่อการซักประเมินด้ วยเกรย์สเกลที่คะแนน 3 จาก 5
คําสําคัญ: การอัดผนึก, แก่นขนุน, เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์, สารให้ ประจุบวก, 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
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และคงรู ปสําหรั บการผลิตกระเป๋า
The finishing of cotton fabrics by cellulose-titanium dioxide coating to provide stiffness and shape
retention for bag manufacturing
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมบัติความแข็งและคงรูปของผ้ าผ้ ายด้ วยการตกแต่งสําเร็จด้ วยเซลลูโลส-ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ เพื่อให้ ผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสําเร็ จมีความแข็งและคงรู ปดีขึ ้น โดยใช้ สารละลายเซลลูโลสเป็ นตัว
ช่วยให้ ไททาเนียมไดออกไซด์ยดึ เกาะกับโมเลกุลของเส้ นใยเซลลูโลส ศึกษาอิทธิพลความเข้ มข้ นสารไททาเนียมไดออกไซด์
ที่มีผลต่อความแข็งของผ้ าฝ้ายเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ า โดยการทดลองตกแต่งสําเร็จผ้ าฝ้ายด้ วยสารเซลลูโลส-ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ ซึง่ มีความเข้ มข้ นของสารไททาเนียมไดออกไซด์ 0, 1, 3, 5 และ 10% โดยนํ ้าหนัก พบว่าผ้ าที่ได้ รับการ
ตกแต่งด้ วยเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์ 10% มีค่าการคืนตัวดีที่สดุ ค่าความทนต่อแรงขัดในสภาวะแห้ งและสภาวะ
เปี ยกตํ่าลงเมื่อปริ มาณไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ ้น ผ้ าที่ผ่านการตกแต่งสําเร็ จด้ วยเซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์มี
ความสามารถในการทนแรงดึงลดลง ยกเว้ นตัวอย่างที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ 5 และ 10% สรุ ปได้ ว่าการตกแต่งสําเร็ จ
เพื่อ การคงรูปนันควรเลื
้
อกใช้ ปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์ที่ 5% โดยนํ ้าหนัก
คําสําคัญ: การคงรูปของผ้ า, การตกแต่งสําเร็จเพื่อคงรูปผ้ า, ความแข็ง, เซลลูโลส-ไททาเนียมไดออกไซด์, ผ้ าฝ้าย
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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Effect of different pretreatments on drying characteristics, color and chlorophyll contents of
duckweeds (Wolffia globosa)
Orayanee Pannuan, Saowanee Lertworasirikul*
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: saowanee.l@ku.ac.th
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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Development of dog suit for dogs with skin diseases
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุดสําหรั บสุนัขที่มีภาวะผิดปกติข อง
ผิวหนัง โดยศึกษาปั ญหาและความต้ องการใช้ งานผลิตภัณฑ์จากกลุม่ ตัวอย่างผู้ใช้ งานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน และผู้เลี ้ยงสุนขั จํานวน 9 คน ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
สุนขั ที่มีอาการผิดปกติของผิวหนังจะมีการติดเชื ้อบริ เวณลําตัวและขาหนีบ ส่งผลให้ การรักษาต้ องใช้ ยาเพื่อลดอาการและ
จําเป็ นต้ องใส่ชุดสุนขั เพื่อป้องกันไม่ให้ กัดบริ เวณที่คนั จนเกิดแผลติดเชื ้อ ดังนัน้ การศึกษาสมบัติของผ้ าตัวอย่าง 4 ชนิด
ได้ แก่ ผ้ าถักที่มีส่วนผสมของเส้ นใยพอลิเอสเตอร์ ฝ้าย และสเปนเด็กซ์ ผลการศึกษาพบว่า ผ้ าที่มีสมบัติเหมาะสมในการ
นําไปพัฒนาต้ นแบบชุดสุนขั คือผ้ าถักที่มีสว่ นผสมของเส้ นใยพอลิเอสเทอร์ 100% มีความหนาแน่นจํานวนห่วงสูงจะทําให้
มีการระบายอากาศและมีสมบัติการดูดนํ ้าในแนวดิ่งและแนวนอนที่ดี
คําสําคัญ: การแพร่ผ่านของนํ ้า, การระบายอากาศ, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ชุดสุนขั , สุนขั ที่มีภาวะผิดปกติ
ของผิวหนัง
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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ศักยภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ ออกไซด์ ท่สี ังเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากเปลือกลิน้ จี่ในการ
ยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุของการเน่ าเสียของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว
The efficacy of green synthesized ZnO nanoparticles from Litchi peel on the growth of fungi
causing postharvest decay of fruit
สุริสา สากยโรจน์ , ประภัสสร รั กถาวร*, อุดมลักษณ์ สุ ขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุ คนธ์ , ลลิตา คชารั ตน์ ,
ณั ฐภรณ์ เปรสันเทียะ, ทิพาพร ทองคํา
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บทคัดย่ อ
การสังเคราะห์ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ด้วยเทคโนโลยี สีเขี ยวโดยสารสกัดเปลือกลิน้ จี่ ภายใต้ กระบวนการที่
เหมาะสมสามารถสังเคราะห์ นาโนซิงค์ ออกไซด์ ได้ สูงสุดและมีขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 30-100 นาโนเมตร และเมื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อราสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยวจํานวน 4 สายพันธุ์
ได้ แก่ Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Lasiodiplodia theobromae และ Rhizopus stolonifer
โดยทําการหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยังและทํ
้
าลายเชื ้อราพบว่า สามารถยับยังเชื
้ ้อ
ราที่ทดสอบทัง้ 4 สายพันธุ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดในการยับยังเชื
้ ้อระหว่าง 195.31 – 3,125
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในการศึกษานี ้ได้ ทําการเสริ มฤทธิ์ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยสารกันเชื ้อราสูตรผสมทางการค้ า
(Sodium Benzoate : Sodium Propionate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อราพบว่า สูตรผสมในอัตราส่วน 5 :5 มี
ประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อราที่ทดสอบได้ ดีที่สดุ โดยมีคา่ MICs เท่ากับ 48.82 – 781.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
คําสําคัญ: การเน่าเสียของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีสีเขียว, นาโนซิงค์ออกไซด์, เปลือกลิ ้นจี่, ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อรา
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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Influence of pH, autolysis time and temperature on meaty volatile compounds formation of
yeast autolysate
Songpun Surasienga, Wannee Jirapakkula,*, Sumallika Morakulb
a
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok
10900, Thailand
b
Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: wannee.ch@ku.ac.th
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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Dietary to acrylamide exposure from instant noodles to Thai population
Arati Kokabthong, Kanithaporn Vangnai*
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: kanithaporn.v@ku.th
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, 𝑥𝑥̅ = 137.4 µg/kg) was
apparently higher than those of imported samples (26.8 – 64.1 µg/kg, 𝑥𝑥̅ = 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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Impact of high amylose starch on non-additive behaviors of starch-blend pastes
Ployfon Boonkor*, Namfone Lumdubwong
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok
10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: ployfon.bo@ku.th
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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พฤติกรรมการซือ้ และการบริโภคผลิตภัณฑ์ นํา้ นมจากพืชของผู้บริโภค
Customer behavior and consumption of plant-based milk products
รั ตนากร อินทร์ สุข*, อุศมา สุนทรนฤรังษี, ปิ ติพร ฤทธิเรื องเดช
Rudtanagorn Insuk*, Aussama Soontrunnrudrungsri, Pitiporn Ritthiruangdej
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: rudtanagorn.i@ku.th
บทคัดย่ อ
พฤติกรรมการซื ้อและการบริ โภคผลิตภัณฑ์นํ ้านมจากพืชมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากการที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสําคัญใน
การดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื ้อและการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ นํา้ นมจากพืช โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคอายุ 18 ปี ขึน้ ไป 225 ตัวอย่างที่มีการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื ้อสัตว์และนมอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ พบว่ามีผ้ รู ับประทานอาหารจากพืชและสัตว์ (Omnivorous)
และผู้ที่รับประทานอาหารจากพืชเป็ นหลัก อาจรับประทานปลาและเนือ้ สัตว์บางครัง้ (Flexitarian) ร้ อยละ 88.00 และ
7.56 ตามลําดับ ความพึงพอใจในนํ ้านมจากพืชขนาด 180 มิลลิตร ราคา 20 – 25 บาท ร้ อยละ 69.6 และยอมรับราคาตํ่า
กว่า 20 บาทหรื อราคาสูงกว่า 25 บาท ร้ อยละ 14 ผู้ที่รับประทานอาหารจากพืชและสัตว์มีความถี่ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์
จากพืชทดแทนเนือ้ สัตว์ แ ละนมลดลง ตรงกันข้ า มกับผู้ที่รับประทานพืช เป็ นหลักที่ความถี่ ใ นการรั บประทานมากขึน้
เนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ปั ญหาด้ านสุขภาพ และราคา
คําสําคัญ: นํ ้านมทางเลือกจากพืช, พฤติกรรมผู้บริโภค, มังสวิรัติ
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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Preparation biofertilizer precursor from waste latex sludge digestion with sulfuric acid
Praewpan Chantaraponga,c, Wirach Taweepredaa,b,*
a
Science for Industry Program, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Songkhla 90110, Thailand
b
Polymer Science Program, Division of Physical Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Songkhla 90110, Thailand
c
T.C. Group Co., Ltd., 1275/2 Petchkasem Road, Songkhla 90110, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: wirach.t@psu.ac.th
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

93

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

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,*
a
Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani 12120, Thailand
b
TU Research Unit in Cannabis and Herbal Products Innovation, Thammasat University, Pathum Thani 12120, Thailand
c
Phu Langka National park, Department of National park Wildlife and Plant conservation, Nakhon Phanom 48140, Thailand
d
Songkhla 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

94

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

การประเมินการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก วอเตอร์ ฟุตพริน้ ท์ และคุณภาพนํา้ ประปาจากระบบ
ประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์ บุรี
Assessment of greenhouse gas emission, water footprint and water supply quality from village
water supply systems; case study of Singburi province
พิชญานิน จันทร์ ใบเล็ก*, จีมา ศรลัมพ์
Pichayanin Chanbailek*, Cheema Soralump
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail Address: pichayanin.c@ku.th
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก วอเตอร์ ฟตุ พริ น้ ท์ และคุณภาพนํ ้าประปาจาก
ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกและปรับปรุงกระบวนการประปา การใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ ยืน โดยรวบรวมข้ อมูลแล้ วนํามาคํานวณตามคู่มือ พบว่าปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการผลิตนํ ้าอยู่ในช่วง
1,009–17,251 kgCO2e/year การใช้ ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1,334–24,721 kgCO2e/year และไม่ได้ ใช้ สารเคมีในกระบวนการ
ผลิต จึงไม่มีฟตุ พริ น้ ท์เกิดขึ ้น เมื่อพิจารณาวอเตอร์ ฟตุ พริ น้ ท์ต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ 1.05 ซึง่ เป็ นนํ ้าที่ใช้ ไปใน
กระบวนการต่างๆ รวมถึงเป็ นนํา้ ที่สญ
ู เสียและนํา้ ที่แฝงอยู่ในสารขาเข้ าที่ใช้ ในการผลิตนํา้ ประปา และผลการวิเคราะห์
คุณภาพนํา้ ประปามีพารามิเตอร์ ที่ตรวจแล้ วเกินเกณฑ์มาตรฐาน 9 พารามิเตอร์ ได้ แก่ Turbidity, TDS, Hardness, Fe,
Mn, As, Pb, TCB และ E. coli
คําสําคัญ: ก๊ าซเรื อนกระจก, ระบบประปาหมู่บ้าน, วอเตอร์ ฟตุ พริ น้ ท์
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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การพัฒนาและทดสอบแนวคิดของการบําบัดนํา้ ปนเปื ้ อนไนเตรตด้ วยวิธีอิเล็กโตรไลซิส
Concept development and testing of water treatment contaminated with nitrate by using
electrolysis method
อุภยั ภัทร บัวงามa,*, นันทกาญจน์ มุรศิตa,b, พิศาล สุขวิสูตรc
Upaipat Buangama,*, Nantakan Muensita,b, Pisan Sukwisutec
a
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สงขลา 90110
b
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สงขลา 90110
c
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
a
Science for Industry Program Faculty of Science Prince of Songkla University, Songkla 90110,
b
Physical Science Faculty of Science Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand
c
Department of Physics Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: reen_buangam@live.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาและพัฒนาการบําบัดไนเตรต (𝑁𝑁𝑁𝑁3−) ในนํ ้าด้ วยวิธีการทางอิเล็กโตรไลซิสทําปฏิกิริยา รี ดกั ชัน่ ไนเตรต
เป็ นแก๊ สไนโตรเจนซึ่งได้ ทําการทดลองกับนํ ้าเสียสังเคราะห์ และนํ ้าเสียจริ งที่การไหลแบบต่อเนื่อง ที่อตั ราการไหลเดียวกันคือ
0.79 L/min ในการแปรเปลี่ยนพารามิเตอร์ สําหรับการทําปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี พบว่าเงื่อนไขที่ดีคือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่อ
พื น้ ที่ เ ท่ า กั บ 3 mA//𝑐𝑐𝑐𝑐2 ความต่ า งศั ก ยเท่ า กั บ 5 V ระยะเวลาทํ า ปฏิ กิ ริ ย า 1 นาที ระยะห่ า งระหว่ า งแผ่ น 0.5 cm
และจํานวนแผ่นอิเล็กโตรดที่ใช้ คือ 12 แผ่น ทังนี
้ ้ตัวอย่างนํ ้า จะต้ องผ่านการกรองด้ วยความละเอียด 12 µm ก่อนผ่านปฏิกิริยา
ไฟฟ้าเคมีจากการทดสอบนํา้ เสียสังเคราะห์ ปริ มาณไนเตรตเริ่ มต้ นที่ 100 mg/L บําบัดไนเตรตเหลือ 63.7 mg/L นํา้ เสียชุมชน
ปริ มาณไนเตรตเริ่มต้ น 15.4 mg/L เหลือ 5.2 mg/L หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66 และที่ความเข้ มข้ นสูงไนเตรตขึ ้นได้ รับการบําบัดร้ อยละ 49
คําสําคัญ: กระบวนการบําบัดไม่ใช้ สารเคมี, ไนเตรต, นํ ้าเสีย, อิเล็กโตรไลซิส
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) ในการบําบัดซีโอดีจาก
นํา้ มันหล่ อเย็นด้ วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์
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
ขวัญฤดี สุวรรณสังข์ a, วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ b,*, สุเมธ วงศ์ เขียวb
Kwanruedee Suwannasunga, Vorapot Kanokkantapongb,*, Sumeth Wongkiewb
a
หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
b
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
a
Interdisciplinary Program in Environmental Science, Faculty of Graduate School, Chulalongkorn University,
Bangkok 10330, Thailand
b
Department of Environmental Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: vorapot.ka@chula.ac.th
บทคัดย่ อ
นํ ้ามันหล่อเย็นจากอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ทําให้ นํ ้าเสียมีค่าซีโอดีสงู ถึงประมาณ 100,000
มิลลิกรัมต่อลิตร งานวิจยั นี ้จึงศึกษาอิทธิพลของเวลา (30–180 นาที) และปริมาณ MIL-88A (0.2–1 กรัม) ในการบําบัดซีโอดีจาก
นํ า้ มันหล่อเย็ นด้ วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์ โดยออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง ร่ วมกับการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีพื ้นผิวตอบสนอง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็น ซึ่งพบว่าการเพิ่ม
เวลาและปริ มาณ MIL-88A ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดีจากนํ ้ามันหล่อเย็นสูงขึ ้น โดยสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัด
ซีโอดีจากนํา้ มันหล่อเย็นสังเคราะห์ 5% ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร พีเอช 9 ด้ วยการเติมอัตราการไหลเวียนอากาศ 2 ลิตรต่อนาที
คือ ใช้ MIL-88A ปริ มาณ 1 กรัม เป็ นเวลา 144 นาที ซึ่งสามารถบําบัดซีโอดีได้ 92.86% และเมื่อทดลองซํ ้าในสภาวะเดียวกัน
พบว่า สามารถบําบัดซีโอดีได้ 93.06% ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับที่โปรแกรมคาดการณ์ไว้
คําสําคัญ: การทดลองแบบส่วนประสมกลาง, การบําบัดนํ ้าเสีย, โครงข่ายโลหะ-สารอินทรี ย์
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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มวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินของพืชอาหารของกระทิงในเขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าเขาแผงม้ า จังหวัดนครราชสีมา
Above ground biomass of forage species of gaur in Khao Phaeng Ma Non-Hunting Area,
Nakhon Ratchasima province
วริศรา คงชนะa, ประทีป ด้ วงแคa, รองลาภ สุขมาสรวงa,*
Waritsara Khongchanaa, Prateep Duangkaea, Ronglarp Sukmasuanga,*
a
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
มวลชีวภาพพืชอาหารสัตว์ป่ากินพืชเป็ นพื ้นฐานของการจัดการพื ้นที่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์ การศึกษามวลชีวภาพพืช
อาหารของกระทิงในเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้ า จังหวัดนครราชสีมา โดยดําเนินการศึกษา โดยแบ่งพืชอาหารตามพื ้นดินเป็ นพืช
ล้ มลุก หญ้ า และไม้ พ่มุ ดําเนินการในพื ้นที่ที่เป็ นทุ่งหญ้ า และป่ าฟื น้ ฟู โดยใช้ แปลงขนาด 1×1 เมตร รวม 36 แปลง การศึกษาครัง้ นี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวมวลและความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพเหนือพื ้นดินกับลักษณะของกระทิง การศึกษานี ้ดําเนินการ
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 ผลการศึกษาพบมวลชีวภาพเหนือพื ้นดินในป่ าทัง้ 2 สภาพได้ แก่พืชล้ มลุก หญ้ า และไม้ พ่มุ
มีค่า 16.191±3.15, 88.61±16.40, 2.357±1.16 กรั ม/ม2 ตามลําดับ เมื่ อเปรี ยบเทียบพืชอาหารแต่ละประเภทระหว่างพืน้ ที่ทุ่งหญ้ า
และพื ้นที่ป่าฟื น้ ฟูพบว่าค่าเฉลี่ยพืชล้ มลุกในพื ้นที่ป่าฟื น้ ฟู มีค่า 19.27±4.28 กรัม/ม2 พื ้นที่ท่งุ หญ้ า มีค่า 12.75±4.66 กรัม/ม2 มวล
ชีวภาพของหญ้ าในพื ้นที่ป่าฟื น้ ฟูมีค่า 44.23±14.8 กรัม/ม2 พื ้นที่ท่งุ หญ้ า มีค่า 138.23±26.10 กรัม/ม2 มวลชีวภาพของไม้ พุ่มใน
พื ้นที่ป่าฟื น้ ฟูมีค่า 4.22±2.13 กรัม/ม2 พื ้นที่ท่งุ หญ้ า มีคา่ 0.28±0.27 กรัม/ม2 ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพของหญ้ าในพื ้นทีฟ่ ื น้ ฟูและพื ้นที่
ทุ่งหญ้ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ และพบว่าค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพพืชล้ มลุกและหญ้ ามีผลต่อการปรากฏและไม่ปรากฏ
ของกระทิงอย่างมีนัยสําคัญ ดังนัน้ การการจัดการพืน้ ที่ เพื่อส่งเสริ มให้ มีพืชล้ มลุกและหญ้ า ตามพืน้ ที่มากกว่าไม้ พุ่ม จักก่อ
ประโยชน์ตอ่ การอยู่อาศัยเพิ่มศักยภาพของพื ้นที่ในการรองรับของกระทิงมากยิ่งขึ ้นต่อไป
คําสําคัญ: พืชอาหาร, ไม้ พ่มุ , ไม้ ล้มลุก, หญ้ า
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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การประเมินผลผลิตไม้ ยืนต้ นเพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ: กรณีศึกษาไม้ สักในสวนป่ าเกริงกระเวีย
จังหวัดกาญจนบุรี
Wood assessment of standing trees to support business collateral: A case study of teak in Kroeng Krawia
forest plantation, Kanchanaburi province
อติกานต์ บูรณะจันทร์ , กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ*, ปั สสี ประสมสินธ์
Atikarn Buranachan, Kritsadapan Palakit*, Patsi Prasomsin
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fforkpp@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลผลิตไม้ ยืนต้ นเพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ ดําเนินการศึกษา
ที่สวนป่ าเกริ งกระเวีย จ.กาญจนบุรี โดยสร้ างตัวแบบประเมินปริ มาตรไม้ ที่ทําเป็ นสินค้ าได้ ของไม้ สกั ด้ วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเพื่อนําไปประเมินผลผลิตในปั จจุบัน และสร้ างตัวแบบการเติบโตของไม้ สักด้ วยเทคนิครุ กขกาลวิทยาและการ
วิเคราะห์การถดถอยเพื่อนําไปประเมินผลผลิตในอนาคต ผลการศึกษาสามารถสร้ างตัวแบบปริ มาตรไม้ ได้ 3 ช่วงอายุ
ได้ แก่ 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 ตามลําดับ ซึ่งไม้ สกั ช่วงอายุ < 21 ,21-30 และ > 30 ปี ช่วงละ 12 ต้ น มีผลผลิตในปั จจุบนั รวม เท่ากับ 2.42,
3.26 และ 5.85 ลบ.ม. ตามลําดับ และในอีก 3 ปี จะมีผลผลิตรวม เท่ากับ 3.18, 3.41 และ 5.96 ลบ.ม. ตามลําดับ
คําสําคัญ: การประเมินผลผลิตไม้ ยืนต้ น, ไม้ สกั , หลักประกันทางธุรกิจ
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, 2130 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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การวิเคราะห์ พืน้ ที่เสี่ยงต่ อการปรากฏปั จจัยคุกคาม บริเวณอุทยานแห่ งชาติทบั ลาน
Threatening factors to the existence of Thap Lan National Park
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a
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b
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*Corresponding author. E-mail address: prateep.du@ku.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการนําข้ อมูลตําแหน่งของปั จจัยคุกคามที่ได้ จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และกล้ องดักถ่ายอัตโนมัติ
แบบเรี ยลไทม์ บริ เวณพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติทับลานระหว่าง ปี พ.ศ. 2559–2560 มาวิเคราะห์ ร่วมกับปั จจัยแวดล้ อมทางด้ าน
กายภาพ 7 ปั จจัย ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม 2 ปั จจัย โดยวิเคราะห์จากการสร้ างแบบจําลองการกระจาย (Maximum entropy)
และนําแบบจําลองการกระจายดังกล่าวมาสร้ างเป็ นแผนที่ชนความเสี
ั้
่ยงต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
แวดล้ อมทางกายภาพที่มีผลต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามมากที่สดุ คือ ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากถนน และความลาด
ชัน ในด้ านของปั จจัยแวดด้ านเศรษฐกิ จสังคมของพืน้ ที่ พืน้ ที่เสี่ยงต่อการปรากฏของปั จจัยคุกคามส่วนกระจายอยู่ในพื น้ ที่
26 ตําบล จากทังหมด
้
37 ตําบล ซึ่งมีรายได้ เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 70,508 บาทต่อคน ซึ่งตํ่ากว่ารายได้ เฉลี่ยทังหมดของตํ
้
าบลในพืน้ ที่
ศึกษาที่มีค่ารายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 92,520 บาทต่อคน และมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ 6,638 คนต่อตําบล ซึ่งสูงกว่าความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ยทังหมดของตํ
้
าบลในพื ้นที่ศกึ ษาทีม่ ีค่าความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 6,320 คนต่อตําบล
คําสําคัญ : การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ, แบบจําลองการกระจายชนิดพันธุ์, ระบบเฝ้าระวังและต่อต้ านการกระทําผิดด้ าน
ทรัพยากรป่ าไม้ , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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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การประเมินความเสี่ยงเชิงพืน้ ที่ของปั จจัยคุกคามในอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่
Spatial risk assessment of threaten factor in Khao Yai National Park
วัฒนะ โรจนเกษตรa, วรงค์ สุขเสวตa, ปานวริศร์ ปานศรี a, อิงอร ไชยเยศb, ประทีป ด้ วงแคa,*
Watthana Rotjanakaseta, Warong Suksavatea, Paanwaris Paansria, Aingorn Chaiyesb, Prateep Duengkaea,*
a
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
b
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120
a
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
b
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บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องการประเมินความเสี่ยงเชิงพื ้นที่ของปั จจัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อต้ องการทราบสถานที่ในการลักลอบเข้ ามากระทําผิดด้ านทรัพยากรป่ าไม้ โดยทําการติดตังกล้
้ องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแบบ
เรี ยลไทม์ เพื่อรวบรวมข้ อมูลตังแต่
้ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ระยะเวลา 3 ปี โดยทําการศึกษาด้ วยการวิเคราะห์ร่วมกับปั จจัยเชิง
พื ้นที่จํานวน 8 ปั จจัย โดยใช้ โมเดลเชิงเส้ นโดยนัยทัว่ ไป ผลการศึกษาพบว่ามีข้อมูลภาพถ่ายของการลักลอบเข้ ามากระทํา
ผิด ทังสิ
้ ้น จํานวน 86 ครัง้ โดยพบว่าปั จจัยเชิงพื ้นที่ 3 ปั จจัย ความสูงจากระดับนํ ้าทะเล ระยะห่างจากเส้ นทางคมนาคม
และ ระยะห่างจากโป่ ง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการพื ้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยสามารถวางแผน ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการลาดตระเวนโดยสามารถตอบสนองต่อบริ เวณพื ้นที่
ที่มีความเสี่ยงได้ อย่างทันท่วงที และใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ: ปั จจัยคุกคาม, ระบบเฝ้าระวังและต่อต้ านการกระทําผิดด้ านทรัพยากรป่ าไม้
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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จังหวัดนครราชสีมา
A study on the effect of grassland area management on bird diversity in Thap Lan National Park
Nakhon Ratchasima province
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Pakorn Kamsudsaeng, Warong Suksavate, Prateep Duangkae, Ronglarp Sukmasuang*
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการจัดการทุ่งหญ้ าต่อความหลากชนิดของนก ในอุทยานแห่งชาติทบั ลานจังหวัด นครราชสีมา
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์
สํารวจโดยวิธี Point count ในพื ้นที่ที่มีการจัดการที่ต่างกัน ได้ แก่ วิธีการเผาและตัด ผลการศึกษาพบนก 11 อันดับ 36 วงศ์
63 สกุล 80 ชนิด รวม 1,075 ตัว พบค่าดัชนีความหลากหลาย (H') ของนกแต่ละพื ้นที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1.99 - 3.01 โดยพื ้นที่
ที่ มีความหลากหลายของนกสูงที่ สุดเกิ ดขึ น้ ภายหลังการจัดการ 2 เดือน คือ เดือนมี นาคม (H'=3.01) ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ ที่ มี
การจัดการโดยการตัด รองลงมา ได้ แ ก่ พื น้ ที่ ที่ มี การจัดการด้ ว ยการเผาของเดื อ นเมษายน (H'=2.93) ผลการศึ กษา
ความสัมพันธ์ของมวลชีวภาพเหนือพื ้นดินกับค่าความถี่ของชนิดนกที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ในพื ้นที่ที่มีการจัดการโดย
การเผาและการตัดจากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้ น พบว่า การเพิ่มขึน้ ของปริ มาณมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน
มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับความถี่ในการเข้ ามาใช้ ประโยชน์ของนก (R2=99.99) การศึกษาครัง้ นีถ้ ือเป็ นฐานข้ อมูลสําคัญ
สําหรับใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการและการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติตอ่ ไป
คําสําคัญ: การจัดการทุ่งหญ้ า, การเผาโดยควบคุม, 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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Species diversity and abundance of birds at international mangrove botanical garden project,
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บทคัดย่ อ
การศึกษาความหลากชนิ ดและความชุกชุมของนกในสวนพฤกษศาสตร์ ป่ าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี
ดําเนินการสํารวจระหว่างเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สํารวจเป็ นประจําทุกเดือนตามแนวเส้ นสํารวจ
โดยแบ่ งเป็ น 6 พื น้ ที่ ได้ แก่ แปลงฟื ้นฟู ปี 2550 (181.262 ไร่ ) แปลงฟื ้นฟู ปี 2551 (55.740 ไร่ ) แปลงฟื ้นฟู ปี 2558 (36.413 ไร่ )
แปลงฟื ้นฟูปี 2559 (16.244 ไร่ ) แปลงฟื ้นฟูปี 2562 (17.533 ไร่ ) และป่ าธรรมชาติ(71.604 ไร่ ) ผลการศึกษาพบนกทัง้ สิน้ 88 ชนิด
จาก 39 วงศ์ 14 อันดับ พบอันดับนกเกาะคอน (Passeriformes) มากที่สุด 36 ชนิด รองลงมาคือ อันดับนกชายเลนและนกนางนวล
(Charadriiformes) 12 ชนิด ส่วนสถานภาพตามฤดูกาลแบ่งเป็ นนกประจําถิ่น 58 ชนิด นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ 27 ชนิด นกอพยพ
ผ่าน 2 ชนิด และนกอพยพมาเพื่อทํารังวางไข่ 1 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิดของนกในพื ้นที่มีค่าเท่ากับ 3.43 โดยแปลงที่มีค่าดัชนี
ความหลากชนิดสูงที่สดุ คือ แปลงฟื น้ ฟูปี 2551 (3.33) และตํ่าที่สดุ ในแปลงฟื น้ ฟูปี 2558 (3.19 ) ซึ่งเป็ นแปลงที่มีช่วงความสูงในการ
หาอาหารที่ตํ่า แตกต่างกันเนื่องจากมีความหนาแน่นของต้ นไม้ และแหล่งอาหารที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งระดับความชุกชุมออกเป็ น
4 ระดับ ได้ แก่ นกที่พบบ่อยมาก (15 ชนิด) นกที่พบบ่อย (11 ชนิด) นกที่พบปานกลาง (30 ชนิด) นกที่พบได้ น้อย (32 ชนิด) การศึกษา
นี ้เป็ นฐานข้ อมูลแรกของสวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลนและมีสําคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื ้นที่
คําสําคัญ: ความชุกชุม, ความหลากชนิด, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นก, ป่ าชายเลน
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
103

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

ความหลากชนิดของนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Diversity of bird species at Kasetsart University, Bang Khen campus
สิริลักษณ์ ลําเนาบุญเขต, รองลาภ สุขมาสรวง*
Siriluck Lamnaobunkhet, Ronglarp Sukmasuang*
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาความหลากชนิดนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดําเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2564 โดยวิ ธี สํ า รวจตามจุ ด กํ า หนดระยะห่ า งแต่ ล ะจุ ด สํ า รวจให้ ห่ า งกั น 100 เมตร รวมทั ง้ สิ น้
65 จุด แต่ ละจุดสํ ารวจ จะใช้ เวลาสํ ารวจจุดละ 15 นาที โดยแบ่ งพื น้ ที่ สํ ารวจตามโซนต่ างๆ ที่ กํ าหนดไว้ ในช่ วงเวลา
06.00 - 08.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ทําการสํารวจ 4 วันต่อสัปดาห์ ผลการศึกษาพบนก 43 ชนิด รวม 10,949 ตัว
จาก 9 อันดับ 30 วงศ์ ค่าดัชนีความหลากชนิดของนกเท่ากับ 2.12 ค่าดัชนีความมากมายชนิดของชนิดพันธุ์นกเท่ากับ 4.5
พบการกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอ พบนกประจําถิ่น 39 ชนิด นกอพยพ 2 ชนิด และเป็ นทังประจํ
้
าถิ่นนกอพยพ 2 ชนิด จําแนก
ตามลักษณะการกินอาหาร (feeding guild) ได้ 7 กลุม่ คือ กลุม่ นกกินผลไม้ กลุม่ นกที่เป็ นสัตว์นกั ล่า กลุม่ นกที่กินสัตว์นํ ้า กลุม่
นกกิ น เมล็ ด กลุ่ ม นกที่ กิ น แมลง กลุ่ ม นกที่ กิ น นํ า้ หวาน และกลุ่ ม ที่ กิ น ทั ง้ พื ช และสั ต ว์ กลุ่ ม ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
นกที่กินเมล็ดไม้ รองลงมา นกที่กินแมลง นกที่กินผลไม้ และนกนักล่า จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ ถือเป็ นฐานข้ อมูลสําคัญสําหรับ
การจัดการสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่สีเขียวในเขตเมืองเพื่อการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้ อมให้ อํานวยประโยชน์ตอ่ ไป
คําสําคัญ: การดูนก, นกในเขตเมือง, ลักษณะการกินอาหาร
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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ความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของกบนํา้ เค็ม (Fejervarya moodiei) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์
ป่ าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี
Abundance and morphology of mangrove frog (Fejervarya moodiei) at international mangrove
botanical garden project, King Rama IX, Chanthaburi Province
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ประทีป ด้ วงแคa, วรงค์ สุขเสวตa, ปานวริศร์ ปานศรี a, อิงอร ไชยเยศb,*
Nattida Taptawata, Supalak Siria, Apisada Rueangketb, Sutida Maneeanakekulb, Dusit Wechakitb, Chatree Maknualc,
Prateep Duengkaea, Warong Suksavatea, Paanwaris Paansria, Aingorn Chaiyesb,*
a
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120
c
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Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
School of Agricultural and Cooperatives, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120, Thailand
c
International Mangrove Botanical Garden, King Rama IX, Chanthaburi Province, Department of Marine and
Coastal Resources, Chanthaburi 22000, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: chaiyes.stou@gmail.com
บทคัดย่ อ
กบนํ า้ เค็ม (Fejervarya moodiei) อาศัยอยู่ตามชายฝั่ ง ป่ าชายเลน และนํ า้ กร่ อยในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
แต่การศึกษาด้ านชีววิทยามีอยู่น้อยมาก การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาและความแตกต่างระหว่างเพศ
ของกบนํา้ เค็ม จาก 6 พื ้นที่ ในสวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ด้ วยวิธีการเดินสํารวจโดยตรง
และวางหลุมดักสัตว์ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 พบกบนํ ้าเค็มทังหมด177
้
ตัว โดยมีความชุกชุม
มากที่สดุ ในแปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟู ปี 2550 139 ตัว (62.5%) แปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟู ปี 2551 17 ตัว (18.75%) ป่ าชายเลน
ธรรมชาติ 9 ตัว (12.5%) แปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟู ปี 2562 7 ตัว (18.75%) แปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟู ปี 2558 5 ตัว (18.75%)
อย่างไรก็ตามไม่พบในแปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟูปี 2559 ทําการวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา 11 ลักษณะ ในกบนํ ้าเค็ม 40 ตัว
เป็ นเพศเมีย 34 ตัว และเพศผู้ 6 ตัว โดยมีอตั ราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:5.6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ t-test พบว่า
ระยะห่างระหว่างรูจมูก และความกว้ างระหว่างดวงตา ของเพศเมียมีคา่ สูงกว่าเพศผู้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05).
คําสําคัญ: กบนํ ้าเค็ม, ความแตกต่างระหว่างเพศ, ป่ าชายเลน, สัณฐานวิทยา
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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ความมากมายและการกระจายของสั ต ว์ กี บ คู่ บ างชนิ ด ในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ าห้ ว ยขาแข้ ง
จังหวัดอุทยั ธานี
Abundance and distribution of some even-toed ungulates in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
กชพรรณ ผ่ านภูเขียว, รองลาภ สุขมาสรวง*
Kotchapan Panphukhiao, Ronglarp Sukmasuang*
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาความมากมายและการกระจายของสัตว์กีบคูบ่ างชนิด ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี
โดยติดตังกล้
้ องดักถ่ายภาพ ดําเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รวมจํานวนตําแหน่ง
ตัง้ กล้ อง 37 ตําแหน่ง กล้ องดักถ่ายภาพแต่ละตําแหน่งอยู่ห่างกันประมาณ 1 กม. ในแต่ละตําแหน่งตัง้ กล้ องทิง้ ไว้ 30 วัน
แล้ วย้ ายไปติดตัง้ ในตําแหน่งใหม่ การศึกษานีค้ รอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ 37 กม2 ผลการศึกษาสามารถบันทึกภาพสัตว์ กีบคู่
ได้ ทงหมดจํ
ั้
านวน 1,225 ภาพ จากการตังกล้
้ อง 2,002 กับดักคืน เปอร์ เซ็นต์ความมากมายสัมพัทธ์ของสัตว์กีบคู่ 5 ชนิดได้ แก่
หมูป่า (Sus crofa) เก้ ง (Muntiacus muntjak) กวางป่ า (Cervus unicolor) กระทิง (Bos gaurus) และ วัวแดง (Bos javanicus)
เท่ากับ 9.49%, 24.38%, 24.38%, 1.15% และ 1.80% ตามลําดับ ผลการศึกษาปั จจัยแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ ประโยชน์
พบว่า ความสูงจากระดับนํ ้าทะเลมีผลต่อการเลือกใช้ ประโยชน์ ของสัตว์กีบคู่มากที่สดุ รองลงมาคือความลาดชัน ประเภทป่ า
และระยะห่างจากแหล่งนํา้ ตามลําดับ ผลการศึกษาสามารถนําไปใช้ ในการจัดการพืน้ ที่อาศัยตามการกระจายในปั จจุบัน
เพื่อการเพิ่มประชากรสัตว์กีบเหล่านี ้เพื่อการอนุรักษ์ ทงประชากรตลอดจนสั
ั้
ตว์ผ้ ลู า่ ขนาดใหญ่ในพื ้นที่ตอ่ ไป
คําสําคัญ: ความมากมาย, ถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่า, ผืนป่ าตะวันตก
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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พืน้ ที่ท่เี สี่ยงต่ อการบุกรุ กของช้ างป่ าในพืน้ ที่บริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาอ่ างฤๅไน
Elephant invasion risk area on agricultural encroachment land surrounding Khao Ang Rue Nai
Wildlife Sanctuary
เกษฎาภรณ์ อุ่นใจ รองลาภ สุขมาสรวง*
Ketsaraporn Aunjai Ronglarp Sukmasuang*
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดพื ้นที่เสี่ยงช้ างบุกรุกในการบุกรุกทางการเกษตรรอบเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
เขาอ่างฤาไน ครอบคลุม 6 จังหวัด โดยใช้ โปรแกรม MaxEnt พร้ อมตัวทํานายหลายตัว ได้ แก่ ปริ มาณนํ ้าฝน ระยะห่างจาก
หมู่บ้าน ระดับความสูงของภูมิประเทศ การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชัน อุณหภูมิ ถนน การปกคลุมเรื อนยอดของหมู่ไม้
ชนิดของป่ า และแม่นํ ้า จัดเรี ยงข้ อมูลพิกดั ที่พบช้ างป่ าออกนอกพื ้นที่ไปทําลายพืชผลของช้ างป่ า ศึกษาพื ้นที่ที่เสี่ยงต่อการ
บุกรุ กทําลายพืชผลบริ เวณเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน ใน 6 จังหวัดโดยรอบ กําหนดพื ้นที่เสี่ยงออกเป็ น 5 ระดับ
ตามการปรากฏข้ อมูลช้ างป่ าเท่าๆ กันจากมากไปน้ อย ผลการศึกษาพบว่าพื ้นที่ที่เสี่ยงมากที่สุดมี 38 ตําบล จังหวัดที่มี
ความเสี่ยงจากช้ า งป่ าเรี ยงลํา ดับจากมากไปน้ อ ยได้ แ ก่ จันทบุรี ระยอง สระแก้ ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจี น บุรี
ตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการบุกรุ กทําลายพืชผลของช้ างป่ าเรี ยงอันดับจากมากที่สุดไปน้ อยที่สุด
ได้ แ ก่ ปริ ม าณนํ า้ ฝนรายปี ระยะห่ า งหมู่บ้ า น ระดับ ความสูง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ความลาดชัน อุณ หภูมิ ถนน
การปกคลุมของเรื อนยอด ชนิดป่ า และแม่นํ ้า ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความขัดแย้ งระหว่างคนกับช้ างป่ า, ผืนป่ าตะวันออก
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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การวิเคราะห์ พืน้ ที่อาศัยที่เหมาะสมของเสือโคร่ ง (Panthera tigris) โดยใช้ ข้อมูลการลาดตระเวน
อุทยานแห่ งชาติทบั ลาน ประเทศไทย
Habitat suitability of tiger (Panthera tigris) using patrol database, Thap Lan National Park, Thailand
พัณณิตา หนีภยั , วรงค์ สุขเสวต, รองลาภ สุขมาสรวง*
Pannita Neepai, Warong Suksavate, Ronglarp Sukmasuang*
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
อุทยานแห่งชาติทบั ลาน เป็ นแหล่งประชากรเสือโคร่ งสําคัญของประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ น
ความหวังในการฟื ้นฟูประชากรเสือโคร่ งในผืนป่ าดงพญาเย็นเขาใหญ่ การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พืน้ ที่ท่ี
เหมาะสมของเสือโคร่ งในพืน้ ที่ โดยใช้ ข้อมูลการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่ได้ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
ร่ วมกับปั จจัยแวดล้ อมที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการปรากฏของเสือโคร่ งจํานวน 11 ปั จจัย ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564 โดยการสร้ างแบบจําลองพื ้นที่เหมาะสมจากการประยุกต์ใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมสร้ างแบบจําลองทางเชิงพื ้นที่ MaxEnt ผลการศึกษาพบว่าค่าพื ้นที่ใต้ กราฟที่แสดง
ถึงความเชื่อมัน่ มีค่า 0.802 ขณะที่ค่า Percent contribution แสดงถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกพื ้นที่ที่เหมาะสมของเสือ
โคร่ งจากมากไปน้ อย ได้ แก่ อุณหภูมิ ระยะห่างจากเส้ นลํานํ ้า ระยะห่างจากถนน ความชื ้น และความสูงจากระดับนํ ้าทะเล
ปานกลาง ความลาดชัน ระยะห่า งจากหน่ว ยพิทักษ์ ป่ า ดัช นี พ รรณพืช แหล่งนํ า้ ประเภทป่ า ระยะห่า งจากหมู่บ้ า น
ผลการศึกษาเพิ่มความเข้ าใจสภาพแวดล้ อมของเสือโคร่ง สามารถนํามาใช้ ในการจัดการพื ้นที่ในด้ านต่างๆ เพื่อรักษาฟื น้ ฟู
ประชากรต่อไป
คําสําคัญ: ผืนป่ าดงพญาเย็น เขาใหญ่, พื ้นที่อาศัยที่เหมาะสม, 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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การทับซ้ อนเชิงพืน้ ที่และเวลาของสมเสร็จ (Tapirus indicus) และสัตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมขนาดใหญ่
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง
Spatial and temporal overlap of Tapir (Tapirus indicus) and other large mammal species in
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
สุนันทา พรมศร, รองลาภ สุขมาสรวง*
Sunantha Prommasorn, Ronglarp Sukmasuang*
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*Corresponding author. E-mail address: mronglarp@gmail.com
บทคัดย่ อ
สมเสร็จเป็ นสัตว์ป่าใกล้ สญ
ู พันธุ์ ข้ อมูลความมากมายและปฏิสมั พันธ์กบั สัตว์ป่าชนิดอื่นมนระบบนิเวศมีการศึกษาน้ อย
มาก การศึกษานีม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความมากมาย การซ้ อนทับในเชิงพืน้ ที่และเวลาของสมเสร็ จกับสัตว์ ป่าขนาดใหญ่
รวมถึงถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตังกล้
้ องดักถ่ายภาพ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พบความชุกชุมของสมเสร็ จ มีค่าร้ อยละ 0.88 สมเสร็ จมีการทับซ้ อนเชิงพื ้นที่
เชิงบวกกับวัวแดง (27%) และเชิงลบเสือดาว (10%) อย่างมีนยั สําคัญ ขณะที่การทับซ้ อนเชิงเวลาเชิงบวกกับวัวแดง (21%) เชิงลบ
กับ เก้ ง (40%) อย่างมีนยั สําคัญ มีการทับซ้ อนเชิงลบกับเสือโคร่ง (29%) และเสือดาว (41%) อย่างมีนยั สําคัญ กรณีกิจกรรมในรอบ
วันพบการซ้ อนทับเชิงเวลา (∆4) กับสัตว์ป่าชนิดอื่นในพื ้นที่ ได้ แก่ วัวแดง (0.47) ช้ างป่ า (0.35) กวางป่ า (0.32 ) เก้ ง (0.23) เสือโคร่ง
(0.17) เสือดาว (0.14) หมูป่า (0.03) กระทิง (0.02) ปั จจัยแวดล้ อมที่มีความสําคัญต่อการปรากฏของสมเสร็จมากที่สดุ ได้ แก่ประเภท
ป่ า ผลการศึกษาสามารถใช้ ในการจัดการพืน้ ที่เพื่อการอนุรักษ์ สมเสร็ จทัง้ ในพืน้ ที่นีแ้ ละพืน้ ที่แห่งอื่นต่อไป นอกเหนือจากความ
มากมายของสมเสร็ จที่ได้ จากผลการศึกษา ปฏิสมั พันธ์ในเชิงพื ้นที่และเวลากับวัวแดง รวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่นตามลําดับ และปั จจัย
ที่มีผลต่อการปรากฏของชนิดป่ าทําให้ ทราบแนวทางในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ สมเสร็จทังทางตรงทางอ้
้
อมต่อไป
คําสําคัญ: การซ้ อนทับเชิงพื ้นที่, การซ้ อนทับเชิงเวลา, กล้ องดักถ่ายภาพ, พื ้นที่อาศัยที่เหมาะสม
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) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Prey species of dhole (Cuon alpinus) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Chaiyaphum province
เอกปวี เณรแย้ ม, รองลาภ สุขมาสรวง*
Eakpawee Nenyam, Ronglarp Sukmasuang*
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บทคัดย่ อ
หมาใน เป็ นสัตว์ป่าใกล้ สูญพันธุ์ในระดับโลก เป็ นสัตว์ป่ากินเนือ้ ขนาดใหญ่ที่มีดําเนินการศึกษาน้ อย การศึกษาชนิด
เหยื่อและความมากน้ อยของเหยื่อของหมาใน เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียวดําเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 โดยการเก็บมูลหมาในนํามาวิเคราะห์ควบคู่กบั การเดินบนเส้ นทางสํารวจ ผลการศึกษาพบชนิดเหยื่อจากการวิเคราะห์
กองมูล 102 กอง สามารถจําแนกชนิดเหยื่อได้ 9 ชนิด ประกอบด้ วย กวางป่ า กระจงเล็ก เก้ ง หมูป่า เนื ้อทราย หมูหริ่ ง กระเล็น ชะมด
แผงสันหางดํา และค่างแว่นถิ่นเหนือ พบหมาในมีความมากมายร้ อยละ 1.12 ขณะที่พบเหยื่อหลักได้ แก่ เนื ้อทรายมีคา่ ความมากมาย
ร้ อยละ 71.24 กวางป่ า 41.59 หมูป่า 17.7 เก้ ง 0.44 ค่าดัชนีการเลือกกินเหยื่อ ได้ แก่ กวางป่ า มีค่า -0.14 กระจงเล็ก มีค่า 1.00
เนื ้อทราย มีคา่ -0.78 เก้ ง มีคา่ 0.96 หมูป่า มีคา่ -0.16 ชะมดแผงหางปล้ องมีคา่ 1.00 ผลการศึกษายืนยันว่าหมาในมีความมากมาย
น้ อยกว่าเหยื่อมาก เหยื่อหลักของหมาในได้ แก่สตั ว์กีบคู่ หมาในเลือกกินเหยื่อที่เป็ นสัตว์กีบคูข่ นาดเล็ก นอกจากนี ้หมาในยังชอบกิน
เหยื่อชนิดอื่น ได้ แก่ ชะมดแผงหางปล้ องที่มีในพืน้ ที่ แสดงถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารได้ อย่างหลากหลาย
ขณะที่สัตว์ ป่ากี บคู่ที่เหยื่ อขนาดใหญ่ พบว่าหมาในมี การเลือกกิ นน้ อยเมื่ อเปรี ยบเทียบกับเหยื่ ออื่นได้ แก่กวางป่ า และหมูป่า
ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีความพอดีของการกิน ผลการศึกษาสามารถใช้ ในการจัดการชนิดและจํานวนของเหยื่อที่เป็ นสัตว์ป่ากีบคู่
ในพื ้นที่ให้ เพียงพอ ตลอดจนสัตว์ป่าชนิดอื่นสําหรับการอนุรักษ์ หมาในในพื ้นที่ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไป
คําสําคัญ: การวิเคราะห์กองมูล, ความมากมาย, สัตว์ป่ากินเนื ้อขนาดกลาง
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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ความมากมายและช่ วงเวลาการทํากิจกรรมของสัตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมด้ วยการติดกล้ องดักถ่ ายภาพ
บริเวณจัดการทุ่งหญ้ า ในอุทยานแห่ งชาติทบั ลาน
Study of abundance and activity patterns of mammals using camera trap in managed tropical
grassland in Thap Lan National Park
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การศึกษาความมากมายสัมพัทธ์และช่วงเวลาการทํากิจกรรมของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม ด้ วยการติดกล้ องดักถ่ายภาพ
บริ เวณจัดการทุ่งหญ้ า จํ านวน 28 ตํ าแหน่ ง คลอบคลุมพื น้ ที่ 1.2 ตารางกิ โลเมตร ในห้ วงเดื อนกุมภาพันธ์ 2563–2564
รวม 9,008 กับดักคืน สามารถบันทึกภาพสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมได้ จํานวน 9,392 ภาพ รวมจํานวน 2,477 เหตุการณ์ที่เป็ นอิสระ
ต่อกัน ผลการศึกษาสามารถจําแนกสัตว์ป่าได้ 6 อันดับ 13 วงศ์ 21 ชนิด โดยพบค่าความมากมายสัมพัทธ์ของหมูป่ามีค่าสูง
ที่สดุ รองลงมาเป็ น กวางป่ า 5.66% และกระทิง 2.49% ตามลําดับ ในขณะที่เสือโคร่ งพบค่าความมากมายสัมพัทธ์ 0.17%
การศึกษาช่วงเวลาการทํากิจกรรมพบสัตว์ป่าส่วนใหญ่มีช่วงเวลากิจกรรมในเวลากลางคืน(Noctunal) ยกเว้ น เก้ ง หมูป่า
และเสือโคร่ ง มีช่วงกิจกรรมทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน (Cathemeral) โดยพบว่าเสือโคร่ งมีช่วงเวลาการซ้ อนทับกับ
หมูป่ า 48% เก้ ง 45% กระทิง 44% และกวางป่ า 34% การศึกษาครั ง้ นี ช้ ี ใ้ ห้ เห็นถึ งความสํ าคัญของพื น้ ที่จัดการทุ่งหญ้ า
ซึง่ นําไปถึงการวางแผนการจัดการในการอนุรักษ์ สตั ว์ผ้ ลู า่ ขนาดใหญ่ และรวมถึงการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยที่สําคัญ
คําสําคัญ: ความมากมาย, ช่วงเวลาการทํากิจกรรม, สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมขนาดใหญ่
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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ความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของงูปากกว้ างนํา้ เค็ม (Cerberus schneiderii) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์
ป่ าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี
Abundance and morphology of dog-faced water snake (Cerberus schneiderii) at international mangrove
botanical garden, King Rama IX, Chanthaburi Province
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งูปากกว้ างนํ ้าเค็ม (Cerberus schneiderii) เป็ นงูนํ ้าในวงศ์ Homolopsidae อาศัยอยู่บริ เวณปากแม่นํ ้าและป่ าชายเลนตาม
ธรรมชาติทวั่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งูชนิดนี ้กําลังเผชิญกับการลดลงของประชากรเนื่องจากถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ การศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานของงูปากกว้ างนํ ้าเค็มดําเนินการจาก 6 พื ้นที่ย่อยของสวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ด้ วยวิธีการเดิน
สํารวจโดยตรงและเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึกษาพบงูปากกว้ างนํ ้าเค็มในป่ าชายเลน
ธรรมชาติ 16 ตัว ในแปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟูปี 2550 พบ 11 ตัว แปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟูปี 2558 พบ 2 ตัว แปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟูปี 2562
พบ 3 ตัว และแปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟูปี 2551 พบ 1 ตัว อย่างไรก็ตามไม่พบในแปลงป่ าชายเลนฟื น้ ฟูปี 2559 ค่าร้ อยละความชุกชุมมีค่า
40.00, 26.67, 16.66, 16.66, 8.33 ตามลํ าดับ มี อัตราส่ วนระหว่ างเพศผู้ต่ อเพศเมี ย 1:1.6 และพบว่ าไม่ มี ความแตกต่ างกันอย่ าง
มีนยั สําคัญทางสัณฐานวิทยาของงูปากกว้ างนํา้ เค็มทัง้ 14 ลักษณะ ผลการศึกษาสามารถนํามาใช้ เพื่อทําความเข้ าใจลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้และนิวศวิทยาบางส่วนพื่อการอนุรักษ์ และจัดการต่อไป
คําสําคัญ: การศึกษาทางสัณฐานวิทยา, งูปากกว้ างนํ ้าเค็ม, ป่ าชายเลนฟื น้ ฟู
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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การกําจัดสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินโดยสารสกัดหยาบจากเชือ้ Xylaria sp. ที่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนต
Removal of antibiotic oxytetracycline by Xylaria sp. crude extract immobilized in calcium alginate
ปิ ยาภรณ์ สมสมัคร*, ชาญวิช อมาตยกุล, เกศรั ตน์ คําเสนาะ, กัณฑิกา นนทามิตร, ชนกนั นท์ ก้ องสมุทร,
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Department of Environmental Management and Technology, Faculty of Environment, Kasetsart University,
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บทคัดย่ อ
เชือ้ Xylaria sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์ แลคเคสถูกนํามาศึกษาเพื่อประยุกต์ในการกําจัดสารปฏิชีวนะในบ่อ
เพาะเลี ย้ งสั ต ว์ นํ า้ ตรึ ง สารสกั ด หยาบบนแคลเซี ย มแอลจี เ นต นํ า ไปทดสอบการกํ า จั ด ออกซี เ ตตราไซคลิ น
(Oxytetracycline, OTC) ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 7 และ 20 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จัด OTC
85–89% และ 75–79% ตามลําดับ เมื่อทดสอบปั จจัยที่สมั พันธ์กบั สภาวะในบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า พบว่า pH เป็ นกรด และ
ความเค็ม 0.0–0.4 กรัมต่อลิตร เป็ นสภาวะที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบ Xylaria sp. การตรึงสารสกัดหยาบบนแคลเซียม
แอลจีเนตสามารถลดการยับยัง้ กิจกรรมของสารสกัดหยาบภายใต้ สภาวะแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมได้ ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ ที่ได้ มี
แนวโน้ มที่ดีที่จะนําไปพัฒนาเป็ นเทคโนโลยีสีเขียวและประยุกต์ในการกําจัดสารปฏิชีวนะตกค้ างในบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
คําสําคัญ: เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า, แลคเคส, สารปฏิชีวนะ, เอนไซม์ที่ถกู ตรึง, 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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การใช้ ตะกรันเหล็กเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในกระบวนการโอโซเนชันเพื่อบําบัดสีรีแอกทีฟในนํา้ เสีย
Use of iron slag as a catalyst in ozonation process for treatment of reactive dye in wastewater
ธัญยกันต์ รั ตนวรรรณ, ชลอ จารุ สุทธิรักษ์ *
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาประสิทธิ ภาพการบําบัดสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 ในนํา้ เสียด้ วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ ตะกรั น
เหล็กเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพการบําบัด ได้ แก่ ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา ค่าพีเอช ความ
เข้ มข้ นของสี ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาและค่าพีเอช รวมทังการลดความเข้
้
มข้ นของสีส่งผลให้
ประสิทธิ ภาพการบําบัดสูงขึน้ โดยที่สภาวะที่เหมาะสม ได้ แก่ ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยา 0.1 กรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 9 และ
ความเข้ มข้ นของสี 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลา 30 นาที ให้ ประสิทธิภาพการบําบัดสี 84.17% และบําบัดสารอินทรี ย์
ในรู ป ซี โ อดี 62.5% ซึ่ ง สูง กว่ า การใช้ โ อโซนอย่ า งเดี ย ว การศึ ก ษาจลนพลศาสตร์ พ บว่ า การบํ า บัด สี รี แ อกที ฟ ด้ ว ย
กระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ ตะกรันเหล็กตัวเร่ งปฏิกิริยาและโอโซเนชันเพียงอย่างเดียวเป็ นไปตามการเกิดปฏิกิริยาอันดับ
หนึ่ง โดยมีค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 0.060 และ 0.047 นาที-1 ตามลําดับ การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาโดย
ใช้ สารทีบีเอแสดงให้ เห็นว่าการบําบัดสีย้อมรี แอกทีฟเกิดจากอนุมลู ไฮดรอกซิลเป็ นหลัก
คําสําคัญ: แคตะไลติกโอโซเนชัน, ตะกรันเหล็ก, 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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ภาคโปสเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยกลุมเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ในปพุทธศักราช 2565
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน
เพื ่ อ ให ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั ้ ง ที ่ 60 ดำเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ปรึกษา
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษา
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย
ที่ปรึกษา
และนวัตกรรม
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ที่ปรึกษา
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาชื่น
ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมการขาว
ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมประมง
ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมปศุสัตว
ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษา
15. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา
16. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ที่ปรึกษา
17. ผูทรงคุณวุฒิดา นการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
18. อธิบดีกรมปาไม
ที่ปรึกษา
19. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
20. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ที่ปรึกษา
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21. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
22. ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
23. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
24. นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
25. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
26. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
27. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
28. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
29. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
30. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
31. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
32. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
33. รองอธิการบดีฝายบริหาร
34. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล
35. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพือ่ สังคม
36. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนาอยางยั่งยืน
37. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
38. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
39. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
40. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
41. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
42. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
43. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
44. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
45. คณบดีคณะเกษตร
46. คณบดีคณะประมง
47. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
48. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย
49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
50. คณบดีคณะสิง่ แวดลอม
51. คณบดีคณะวนศาสตร
52. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
53. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
54. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
55. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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56. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
57. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
58. คณบดีคณะสังคมศาสตร
59. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
60. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
61. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
62. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
63. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
64. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
65. รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
66. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
67. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยให คณะกรรมการชุ ดนี้มีหนาที่ ใหข อคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวรติกร สมิตไมตรี
กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร
9.1 สาขาพืช
คณบดีคณะเกษตร
รองศาสตราจารยพัชรียา บุญกอแกว
ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา แกวสอน
รองศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมิไชย
รองศาสตราจารยชูศักดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารยธิดา เดชฮวบ
รองศาสตราจารยวรชาติ วิศวพิพัฒน
รองศาสตราจารยเสาวนุช ถาวรพฤกษ
รองศาสตราจารยอรอุมา เพียซาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ รมแกว
ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา ชุมภูคำ
ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย วงศชาวจันท
ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ ออนวิมล
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ โชติชุติมา
ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ
ผูชวยศาสตราจารยธนพล ไชยแสน
ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส เขียวขำ
ผูชวยศาสตราจารยเบญญา มะโนชัย
ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช จุลกะ
ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ พรมโชติ
ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ โตบันลือภพ
ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิตติภาดากุล
ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา ปนใจ
ผูชวยศาสตราจารยภัศจี คงศีล
ผูชวยศาสตราจารยรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ รุง เมฆารัตน
ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย เลิศมงคล
ผูชวยศาสตราจารยสุจินต เจนวีรวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน กาเซ็ม
ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช สาสนรักกิจ
ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข รัตนวรรณี
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นางสาวจรีรัตน ฉันทวุฒิพร
นางสาวจุติภรณ ทัสสกุลพนิช
นางสาวนิตยา ชูเกาะ
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาวอรุณี วงษแกว
นายเฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
นายวีรชัย มัธยัสถถาวร
นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน
นางสมจิตต สองบาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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9.2 สาขาสัตว
1. คณบดีคณะเกษตร
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี โสพรรณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย สุวรรณโสภี
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
6. รองศาสตราจารยศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
7. รองศาสตราจารยจำเริญ เทีย่ งธรรม
8. รองศาสตราจารยวิริยา ลุงใหญ
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคำภา
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา ขยัน
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
14. นายดนัย จัตวา
15. นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ ระงับเหตุ
17. นายสมบัติ ประสงคสุข
18. นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
19. นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
20. นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
21. นางสาวพิจิตรา เปยธัญญา
22. นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
23. นายพัลลภ ตัง้ ตระกูลทรัพย
24. นายพีรยุทธ นิลชื่น
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช แกวมณี
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น
27. นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. ศาสตราจารยสุภาวดี พุมพวง
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
5. รองศาสตราจารยวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
7. รองศาสตราจารยอรพินท จินตสถาพร
8. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ผูชวยศาสตราจารยสาทิต ฉัตรชัยพันธ
ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี
ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ โภควนิช
นายถิรวัฒน รายรัตน
นายวชิระ ใจงาม
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

9.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กัญจน แกวมงคล
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต บุญสูงเนิน
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร วิฑูรเสถียร
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา สิทธิสาร
8. สัตวแพทยหญิง ปริญทิพย วงศไทย
9. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. คณบดีคณะเกษตร
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ อุดมเศรษฐ
5. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
6. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ จุลกรังคะ
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
10. นางสาวศรันยา เผือกผอง
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
13. นางสาวนริศรา อินทะสิริ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา เรืองรัศมี
ผูชวยศาสตราจารยอำพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช เลิศวัฒนารักษ
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยฤทัย เรืองธรรมสิงห
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นางทิพากร มวงถึก
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางสาววสพร นิชรัตน
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางศรัญญา ศรีโยธิน
นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุภร
นางภิญญาพัชญ โทนหงสษา
นางสาวจุฬาลักษณ บุตรฟองดา
นายศตพล ศิริบำรุงชาติ
นายเสถียร แสงแถวทิม
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นายสหภาพ ศรีโท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
10.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
4. รองศาสตราจารยอิงอร กิมกง
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
6. รองศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา หยกทองวัฒนา
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี มีสตั ย
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา แตงวัฒนานุกูล
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
18. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
20. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
21. นายวรพงศ สิงหชาติ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
4. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
5. รองศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
7. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยอรทัย จงประทีป
10. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
11. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางสาวขวัญกมล บุญโปรง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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16. นางดารณี ยงยืน
17. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ วิทยเกียรติ
2. รองศาสตราจารยรังรอง ยกสาน
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
4. รองศาสตราจารยกิติญา วงษคำจันทร โอราน
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
6. รองศาสตราจารยปรารถนา ปรารถนาดี
7. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน พิรักษ
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล เจริญสิทธิ์
10. นางสาวณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
11. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
12. นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
13. นายนิพัฒน ลิม้ สงวน
14. นายประมวล ทรายทอง
15. นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
16. นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
17. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
18. นางดวงสมร นามกระโทก
19. นางสาวอัญชนา ชมภูแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยฐิติมา รุงรัตนาอุบล
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร ปทมพิฑูร
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจำปา
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี วรชนะนันท
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี สวนผกา
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางสาวแอน กำภู ณ อยุธยา
นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
นายปวีร คลองเวสสะ
นายวรงค สุขเสวต
นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
นางสาวมณีกาญจน อยูเอี่ยม
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
นายขรรคชัย ประสานัย
นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
นางวราภรณ ลำใย
นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

11. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
11.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ อธิปญญากุล
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
5. รองศาสตราจารยดุษณี เกศวยุธ
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร งามศิริจิตต
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข สุชาโต
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา โอบิเดียกวู
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
12. นายพัฒน พิสษิ ฐเกษม
13. นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
14. นางสาวณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
15. นางสาวยุวลักษณ เศรษฐบญ
ุ สราง
16. นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
17. นางสาวลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล
18. นางสาวจุมทิพย เสนียรัตนประยูร
19. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
20. นายภคพงศ พวงศรี
21. นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
22. นางสาวรัตติยา สาระโท
23. นางขวัญเมือง สุจริต
24. นางเบญจมาศ แยมพลอย
25. นางสาวรุจาภา แวนแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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นางสาวสมพิศ ทิมเทศ
นางสาวจินตนา บุญสุวรรณ
นางสาววรรณนิภา ชาวนา
นายสมชาย ตามบุญ
นายสัญชัย ทองขาว
นางสาวสุวรีย ทรงธรรม
นางสาววรรณพร ฉัตรทอง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรพงษ
นางสาวธิติพนั ธ ละอองเทพ
นางสาวพรสุดา แตงจาด
นายปติศักดิ์ อุปสุข
นางสาวรัชนี งามดี
นางสาวณัฐวดี รูปสงค
นางสาวปรารถนา ประสงคสนิ
นายฉัตรชัย พวงพลับ
นายทองปาน ขันตีกรม
นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ

11.2 สาขาศึกษาศาสตร
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
5. นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
6. รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
7. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคำตา
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปตพิ รเทพิน
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ พงษโสภณ
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ เกษสิงห
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ ศิรพิ ิพัฒนกุล
13. รองศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม
14. รองศาสตราจายอังคณา ขันตรีจิตรานนท
15. รองศาสตราจารยวรัทยา ธรรมกิตติภพ
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา เลิศอมรพงษ
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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40.

ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา เพ็งลี
ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร นภัทรพิทยาธร
ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย อักษรคิด
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช ศรีทา
นางสาวภัทรา วยาจุต
นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
นางสาวสรียา โชติธรรม
นางสาวอุษณี ลลิตผสาน
นายวีรภัทร สุขศิริ
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
นางสาวธันยพร อินทรอุทก
นางสาวปยพร แกวภิรมย

11.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย ประสานนาม
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย แกวสุวรรณ
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ บุนนาค
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน กิตติเสรีชัย
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี เพ็ชรกูล
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา สุขสม
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. นางสาวเกวลิน ศีลพิพัฒน
14. นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ
15. นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
16. นางสาวพรทิพย ลิม้ ฬหะพันธ
17. นางสาวมนัธญา นิลพันธ
18. นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
19. นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ที่ปรึกษา
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นางสาวธีรพร ชื่นพี
นายชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
นายวรพจน สืบประเสริฐกุล
นางสาวสุชาดา สกลกิจรุงเรือง
นางสาวปรีหปราง ถนอมศักดิ์ชัย
นายเอกลักษณ ไชยภูมี
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวอำไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวอมรรัตน หวังแกว
นางสาวสาวิตรี ศรีประพัติ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นายภานุพงศ ปยาพันธ
นายสุรพันธ แสนเลิศ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นายธวัชพงศ หาเรือนโภค
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นางสาวอัญชนา ตอมแสง
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
นายวรรณโชค เทียนคำ
วาที่รอยตรี เกษม พุฒซอน
นายชิษณุพงศ ตันบัวคลี่
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวดารารัตน ซิม้ พัฒนวงษ
นางสาวนันทนุช อุดมละมุล
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นางสาววิศนี พวงประเสริฐ
นางสาวแกวตา ตอมแสง
นางสาวรสิตา กลางประพันธ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ประธานฝายเลขานุการ
(นางอัจฉราวรรณ คลองชาง)
8. ประธานฝายสารสนเทศ
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
9. ประธานฝายสถานที่
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ
(นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ)
11. ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ
(นายวีระพันธ สังขมาลย)
12. ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย
(นายตั๋น นิลมาติ)
13. ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ
(รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
14. ประธานฝายการเงิน
(นางสมพิศ ชยันโต)
15. รองประธานฝายการเงิน
(นางนวรัตน สุวรรณเลิศ)
16. ประธานฝายประเมินผล
(รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
17. ประธานฝายพิธีการ
(นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร)
18. รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช รัมภกาภรณ
19. นายปฏิภักดิ์ ปญญาพูนตระกูล
20. นางสาวชนิกานต ศักดาพิทักษ
21. นายอนุชิต วรปญญา
22. นายพลากร คำแกว
23. นายชโนดม ชูมก
24. นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
25. นางสาวสุภิดา เชากระจาง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการรวม
ประธานกรรมการรวม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย โดยประธานแตละฝายนั้น
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงตั้ง
โดยสวนงานในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 60 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ดำเนิ น ไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้ง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปนี้
1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว
๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
๔. นางสาวทักษยา วัชรสารทรัพย
๕. นายภานนท คุมสุภา
๖. นายศุภพงศ ตันเงิน
๗. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
๘. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
๙. นางสาววนิดา รัตตมณี
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา
๑1. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ
13. นางสาวมณฑา ปานทิม
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชวี เกษร
๑๕. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
๑๖. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทำงานชุดนี้ มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ
การถ ายทอดสดงานประชุ ม โดยประสานงานกั บฝ ายวิ ชาการและฝ ายต างๆ ให ดำเนิ นงานไปด วยความเรี ยบร อย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
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