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สารจากอธิการบดี 

 

โครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต” ครั้งท่ี 3 จัดข้ึนในวันจันทรท่ี 10 

กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนเวทีท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนิสิตระดับปริญญาตรีไดมีโอกาส

นําเสนอและเผยแพรผลงานกอนสําเร็จการศึกษา รวมท้ังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

นิสิตในระดับปริญญาตรี มีศักยภาพในการทําวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

การทําโครงงานกอนสําเร็จการศึกษาถือเปนงานวิจัยกาวแรกของนิสิต อันจะสงผลใหนิสิตมีความ

ตื่นตัวในการสรางและพัฒนาความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของตน จนกลายเปนวัฒนธรรมท่ี

สรางสรรคในเชิงวิชาการ กอใหเกิดขุมทรัพยทางปญญาอันยิ่งใหญ และรุนนองยังมีโอกาสไดเห็นผลงานของพ่ี 

ๆ เพ่ือนําไปเปนแนวทางหรือตอยอดโครงงาน ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน ตอไป 
 

 การจัดโครงการในครั้งนี้เปดโอกาสใหอาจารยและนิสิตแตละคณะไดเขารวมรับรูความสามารถของ

นิสิตภายในคณะและตางคณะ รวมท้ังจะเปนเวทีท่ีอาจารยไดแสดงความคิดความเห็นกับผลงานของนิสิต ท้ังนี้

ความรูและทักษะท่ีสื่อออกมาในงานนิทรรศการจะเปนตัวบงชี้ผลการเรียนรูตลอดการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีของนิสิต ซ่ึงอาจารยทุกทานลวนมีสวนรวมดวย และงานนี้ยังเปนโอกาสในการแสดงความชื่นชมและยอมรับ

แกอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานท่ีทําผลงานไดดีอีกดวย 
 

 ในปนี้มีนิสิตสงผลงานเขาประกวดจํานวน 78 โครงงาน ใน 4 กลุมสาขา ไดแก 

1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ จํานวน 21 โครงงาน 

2. สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 29 โครงงาน 

3. สาขาเสริมสรางสุขภาพ จํานวน 21 โครงงาน 

4. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 7 โครงงาน 

สําหรับโครงงานท่ีผานการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะสนับสนุนเพ่ือเขาประกวดในระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศตอไป 

 

 

 

 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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กลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 

 



 

3 

 

การประดิษฐจักรยานออกกําลังกายแบบมีสวนรวมของชุมชนบานแมกาหวยเคียน จังหวัดพะเยา 

The Participation for invention of exercise bicycles of the Maeka huaykean 

community, Phayao Province 
 

นิสิต  :  จิราประภา  ไชยปน และ น้ําฝน  แกวมา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สราวุฒิ  พงษพิพัฒน และ ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-01 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือประดิษฐจักรยานออก

กําลังกาย และสงเสริมกระบวนการแบบมีสวนรวมของชาวบานหมูท่ี 16 บานแมกาหวยเคียน ตําบลแมกา 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางเปนเยาวชนและประชาชนท่ีออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา 

จํานวน 13 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีองคความรูและสามารถประดิษฐจักรยานออกกําลังกายได 

จากกระบวนการมีสวนรวมของนักวิชาการ ประชาชน และผูนําหมูบาน กระบวนการมีสวนรวมท่ีสําคัญไดแก 

การรวมวางแผน รวมสังเกต รวมปฏิบัติ และรวมทบทวนผลการปฏิบัติ ซ่ึงมีการนําไปปรับปรุงพัฒนาใหเกิด

การนําไปใชไดจริง เกิดประโยชนตอผูใช อีกท้ังยังเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 
 

คําสําคัญ  :  การประดิษฐ  จักรยานออกกําลังกาย  การมีสวนรวม 
 

Abstract 
 

The research is a participation action research. The objective is to devise an exercise 

bicycle, promoting participatory processes for 16th maeka huay kean community, maeka 

District, Phayao Province. The sample consisted of youth and people who exercise regularly 

and play sports; 13 people. The results showed that the Samples can be fabricated with 

cognitive and bicycle exercise, participation of scholars residents and village leaders. The 

processes involved are important. Planning Observation Action and Reflection. Which is 

introduced to improve the practical implementation. Benefit to the user It was the pride of 

the community. 
 

Key words  :  invention, exercise bicycle, participation 
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การประดิษฐอุปกรณการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

The invention of exercise equipment for muscles strength, Based on the 

concept of Sufficiency Economy 
 

นิสิต  :  อมรรัตน  พรมศักดิ์ และ พันทิพย  พลายแกว 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สราวุฒิ  พงษพิพัฒน และ พัชรินทร  ตั้งชัยสุริยา 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-02 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม วัตถุประสงคเพ่ือประดิษฐอุปกรณการออก

กําลังกายเพ่ือเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ และประเมินความพึงพอใจของผูใชเครื่องมือในการออก

กําลังกายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 บานแมกาหวยเคียน ตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางเปนผูออกกําลังกายท้ังหมด 27 คน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีองคความรู

และสามารถประดิษฐยางยืดเพ่ือสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน มี 3 แบบ คือ 1 เสน จนถึง 3 เสน มี

ขนาดความยาว 2 ขนาด คือ 50 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร จากการประเมินความพึงพอใจ พบวา กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากคือมีเปอรเซ็นตความพึงพอใจ 80% ข้ึนไป แสดงใหเห็นวา อุปกรณออก

กําลังกายท่ีประดิษฐข้ึนนั้นมีลักษณะตรงกับความตองการ กลาวคือ มีความแข็งแรงทนทาน สวยงามนาใช 

สามารถใชงานไดงายไมซับซอน และมีความคุมคา คุมทุนในการผลิต ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

คําสําคัญ  :  การประดิษฐ  อุปกรณการออกกําลังกาย  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
 

Abstract 
 

The research is a participation action research. The objective Intended to devise 

exercise equipment for muscles strength and satisfaction of users to exercise equipment 

based on the concept of sufficiency economy. for 2th maeka huay kean community, maeka 

District, Phayao Province. The sample consisted of people who exercise regularly; 27 people. 

The results showed that the Samples can be fabricated with cognitive and artificial rubber 

for strength of arm muscles, there are 3 types of lines 1 to 3 lines long, consisting of two 

sizes 50 cm and 70 cm. Satisfaction found that the satisfaction level is above 80% percent 

satisfied. Show that Fitness equipment that looks artificial needs. It is durable, beautiful and 
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easy to use not complicated. And are worth Cost of production In accordance with the 

concept of sufficiency economy. 
 

Key words  :  invention, exercise equipment, muscle strength  
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ความคลองแคลววองไวของนักกีฬาชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยพะเยา 

The Agility of Badminton Club Athletes in University of Phayao 
 

นิสิต  :  พนิดา  เครื่องสาย และ ลาวัลย  ศิริวัลย 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พัทธวรรณ  ละโป และ ปราณี  อยูศิริ 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-03 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการฝกความคลองแคลววองไวของนักกีฬา ชมรม

แบดมินตัน มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 7 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง 3 คนในการฝกความคลองแคลว

วองไว 4 แบบฝก คือ บันไดลิง, วิ่งรูปแบบตัว T, 505 Agility Training และวิ่งซิกแซก ควบคูกับการฝก

แบดมินตันตามปกติ และทดสอบดวยแบบทดสอบความคลองแคลววองไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน 2 

แบบทดสอบดังนี้ แบบทดสอบความคลองแคลววองไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตันในการเคลื่อนท่ีดานขางและ

แบบทดสอบความคลองแคลววองไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตันการเคลื่อนท่ีไปขางหนาแนวทแยงมุม ทดสอบ 

ครั้งท่ี 1 สัปดาหท่ี 3 และทดสอบครั้งท่ี 2 สัปดาหท่ี 6  

ผลการวิจัยพบวา การทดสอบความคลองแคลววองไวโดยรูปแบบการฝกความคลองแคลววองไว 4 รูป

แบบทดสอบโดยแบบทดสอบความคลองแคลววองไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตันในการเคลื่อนท่ีดานขาง

ระหวางกอนและหลังการทดสอบสัปดาหท่ี 6 ของกลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการทดสอบโดยแบบทดสอบความคลองแคลววองไวสําหรับนักกีฬาแบดมินตันการ

เคลื่อนท่ีไปขางหนาแนวทแยงมุมระหวางกอนและหลังการทดสอบสัปดาหท่ี 6 ของกลุมตัวอยาง มีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจากการวิจัยชี้ใหเห็นวาการฝกความคลอง

แคลอวองไวท้ัง 4 รูปแบบ มีผลตอการเคลื่อนท่ีดานขาง และการเคลื่อนท่ีในแนวทแยงมุม ของนักกีฬา

แบดมินตัน มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คําสําคัญ  :  ความคลองแคลววองไว  แบดมินตัน 
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Abstract 
 

The Aim of this study was to examine the agility training on athlete of badminton 

club in university of phayao. The 7 subject are 4 male and 3 female to badminton agility 

training which is available in the following 4 types of ladder (Agility Ladder Drill), running 

style. T (T-Training), 505 Agility Training runs and glides (Zig Zag) coupled with a coaching 

badminton as usual. And test with  active badminton player 2 test as follows, agility test for 

badminton athletes in Sideways Agility Test and Agility tests for badminton athletes to Four-

corner Agility Test pre-test and post-test Week 3 and 6. 

The results founded that the Test results agility models without practicing agility four 

models tested by a test of agility for athletes badminton lateral movement before and after 

the test week 6 of the sample to change increases . No statistically significant at the .05 

level test results for testing the active badminton player moves forward diagonally between 

before and after 6 weeks of test samples. Changes increase was not significant at the .05  

Our results indicated that 6 week agility training on badminton players. Sideways Agility Test 

and Four-corner Agility Test was effective in promoting agility. 
 

Key words  :  agility, badminton 
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป : การเร่ิมตนของริงของจํานวนเศษเหลือ 

Generalized beauty : beginning of the ring of remainder numbers 
 

นิสิต  :  สุทิน  ทองรักษ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-04 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้นําเสนอการศึกษาและการหาการดําเนินการทวิภาค )  บนเซตของจํานวนเศษเหลือ Z R  

โดย ผลการศึกษาพบวา , ,Z R ( )  เปนริง มากไปกวานั้นยังพบวา ,Z R )  มีเอกลักษณ และสอดคลอง

กับสมบัติการสลับท่ี 
 

คําสําคัญ  :  จํานวนเศษเหลือ  การดําเนินการทวิภาค  ริง 

 

Abstract 
 

This article presents the study and finding a binary operation )  on the set of 

remainder numbers Z R . The results showed that , ,Z R ( )  is a ring. Moreover, ,Z R )

has an identity and satisfy the commutative property. 
 

Key words  :  remainder number, binary operation, ring 
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป : จํานวนหลายหลักที่ประกอบดวยเลขโดด 0, 1 และ 9 

Generalized beauty : Many digit number that contains digits 0, 1 and 9 
 

นิสิต  :  อรุโณทัย  กัลยา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  อัยเรศ  เอ่ียมพันธ   

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-05 
 

บทคัดยอ 
 

จุดประสงคหลักของบทความนี้เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาทางพีชคณิตของจํานวนหลายหลักท่ี

ประกอบดวยเลขโดด 0, 1 และ 9 โดยคําตอบเปนจํานวนหลายหลักท่ีหลักแรกและหลักสุดทายเปนเลขโดด 1 

และหลักท่ีเหลือเปนเลขโดด 0 ท้ังหมด ผลการศึกษาพบวารูปท่ัวไปทางพีชคณิตท่ีศึกษาของจํานวนหลายหลัก

ท่ีประกอบดวยเลขโดด 0, 1 และ 9 เปนดังนี้ สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2n ≥  จะไดวา 

 

#(1) #(0) 1 #(0) 1 #(0) 2 #(0) 3 2

(111 1 9000 09000 0) 1000 01 1000 01
n n n n n= = − = − = − = ⋅ −

× + =          

 

คําสําคัญ  :  จํานวนหลายหลักท่ีประกอบดวยเลขโดด 0, 1 และ 9 และจํานวนหลายหลักท่ีหลักแรกและหลัก

สุดทายเปนเลขโดด 1 และหลักท่ีเหลือเปนเลขโดด 0 ท้ังหมด. 
 

Abstract 
 

The main aim of this article is to present the algebraic results of the many digit number that 

contains digits 0, 1 and 9. The answer is the many digit number such that the first digit and 

the last digit is 1, and the rest is all 0. The results show that the algebraic general form of 

many digit number that contains digits 0, 1 and 9 is for all positive number 2n ≥ . 
 
 

#(1) #(0) 1 #(0) 1 #(0) 2 #(0) 3 2

(111 1 9000 09000 0) 1000 01 1000 01
n n n n n= = − = − = − = ⋅ −

× + =          

 

Key words  :  many digit number that contains digits 0, 1 and 9 and many digit number such 

that the first digit and the last digit is 1, and the rest is all 0 
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจํานวน 135 กับจํานวนที่เลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจากเลข 1 

ไปทางขวาหรือซาย 

Generalized beauty : The product of the number 135 and the arranged 

number by increasing from number 1 to the right or the left. 
 

นิสิต  :  พชร  ใจโลกา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-06 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้นําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของผลคูณของจํานวน 135 กับจํานวนท่ีเลขเรียงกัน

เพ่ิมข้ึนจากเลข 1 ไปทางขวาหรือซาย พรอมท้ังพิสูจนสูตรสําหรับผลคูณนี้โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร จาก

ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของผลคูณนี้ ดังนี้ สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  จะไดวา 

#(6) 1

135 123 ( 1) 166 63(5 ( 1) 15)
n

n n n
= −

× − = − − ⋅   

และ 

#(3) 1

135 ( 1) 321 (13 ( 1) 15)33 35
n

n n n
= −

× − = + − ⋅   

 

คําสําคัญ  :  รูปแบบท่ัวไป, จํานวน  135 และจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจากเลข 1 ไปทางขวาหรือซาย 
 

Abstract 
 

This paper presents the study and finding a general form the product of the number  

135 and the arranged number by increasing from number 1 to the right or the left , together 

with prove the formula for the product by the Principle of Mathematical Induction. The 

results show that a general form of this product are for all positive integer n . 
 

#(6) 1

135 123 ( 1) 166 63(5 ( 1) 15)
n

n n n
= −

× − = − − ⋅   

and 

#(3) 1

135 ( 1) 321 (13 ( 1) 15)33 35
n

n n n
= −

× − = + − ⋅    
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Key words  :  General from, the number 135 and the arranged number by increasing from 

number 1 to the right or the left 
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป : พหุคูณของจํานวนที่ทุกหลักเปนจํานวนเต็มเดียวกัน ยกเวน 

หลักแรกและหลักสุดทายเปนเลขโดด 1 

Generalized beauty : Multiple of the number that every digit is the same 

except the first and last digits as 1 
 

นิสิต  :  สุภารัตน  ใบยา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-07 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้ไดประยุกตใชจํานวนเศษเหลือและหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตรในการศึกษาและหารูป

ท่ัวไปของพหุคูณของจํานวนท่ีทุกหลักเปนจํานวนเต็มเดียวกัน ยกเวนหลักแรกและหลักสุดทายเปนเลขโดด 1

ผลการศึกษาพบวารูปท่ัวไปของพหุคูณนี้เปนดังนี้ สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก m  และ n  และสําหรับทุก

จํานวนเศษเหลือ q r  จะไดวา 

 

#( ) #( )

1 1 ( )( ) ( )
q q

q q q q q q

r m r n m

r r r n n r n r n r n n
= ⋅ =

× = ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 

 

คําสําคัญ  :  จํานวนเศษเหลือ หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร พหุคูณของจํานวนท่ีทุกหลักเปนจํานวนเต็ม

เดียวกัน ยกเวนหลักแรกและหลักสุดทายเปนเลขโดด 1  

 

Abstract 
 

This paper applies the remainder number and the Principle of Mathematical 

Induction to study and find a general form of the multiple of the number that every digit is 

the same but except the first and last digits as 1. The results show that the general form of 

the multiple is for all positive integers m  and n , and for all remainder number q r . 

 

#( ) #( )

1 1 ( )( ) ( )
q q

q q q q q q

r m r n m

r r r n n r n r n r n n
= ⋅ =

× = ⋅ ⋅ ⋅ 
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Key words  :  remainder number, Principle of Mathematical Induction, multiple of the 

number that every digit is the same except the first and last digits as 1 
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สมรรถภาพทางกาย นิสิตช้ันปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2556 

Physical Fitness in the First year 2013; the School of Science University  

of Phayao 
 

นิสิต  :  สุภลักษณ  ขันจินา และ อัมพร  พริกนุช 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พัชรินทร  ตั้งชัยสุริยา และ ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ 

สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-08 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2556 และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน

ท่ัวไปในชวงอายุเดียวกัน ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแกนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน 539 คน เปนนิสิตชาย 190 คน และนิสิตหญิง 349 คน ดําเนินงานวิจัยดวยการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายท่ีประกอบดวย การวัดน้ําหนัก, สวนสูง, เปอรเซ็นตไขมันสวนลาง, ดัชนีมวลกาย, ชีพจรขณะพัก, 

ความดันโลหิต, สัดสวนรอบเอว, สัดสวนรอบสะโพก, ความจุปอด, แรงบีบมือ, นั่งงอตัวไปขางหนา, แรงเหยียด

ขา, กระโดดไกล, วิ่งเร็ว 50 เมตร, วิ่งเก็บของ และทดสอบสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุด โดยงานวิจัยนี้ใช

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา นิสิตชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีสมรรถภาพทางกายอยูใน

ระดับ พอใช และพบวานิสิตหญิง มีสมรรถภาพทางกายดานระบบหายใจ ความแข็งแรงกลามเนื้อแขนของมือ

ดานถนัด กลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความเร็ว และการใชออกซิเจนสูงสุดอยูในระดับ

พอใช สมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนของมือดานไมถนัดและพลังขา อยูในเกณฑ

คอนขางต่ํา เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

นิสิตชายพบวามีสมรรถภาพทางกายดานระบบหายใจอยูในเกณฑดี  ดานการใชออกซิเจนสูงสุด อยูใน

เกณฑดีมาก สมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดานของมือดานถนัดและดานไมถนัด 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว ความออนตัวและความเร็ว อยูในเกณฑพอใช 

สมรรถภาพทางกายดานพลังขาอยูในเกณฑคอนขางต่ํา เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  ซ่ึงคาดวาเปนผลมาจาก

นิสิตชั้นปที 1คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีเวลาเรียนจนถึง 20.00 น. สงผลใหมีกิจกรรมการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพนอยลง และทําใหมีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑคอนขางต่ําถึงพอใช เม่ือเทียบกับ

เกณฑมาตรฐานของประชาชนท่ัวไปในชวงอายุเดียวกัน 
 

คําสําคัญ  :  สมรรถภาพทางกาย 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the Physical fitness in the freshman from 

the school of science in academic year 2013, University of Phayao. The standard of physical 

fitness was compared between sexes within identical age. The population of samples were 

539, include of 190 males and 349 females. The implement for studying in general 

information such as Weight, Height, Low body fat percentage, Body mass index, resting heart 

rate, Blood pressure, Waist-Hip Ratio and Vital Capacity. The methods of physical fitness test 

were applied for testing. The instruments for using on a physical fitness test consisted of 7 

items: Grip strength, Sit and reach test, Leg strength, and Standing board jump, Step test, 

Speed 50 meter and Shuttle run. The data were analyzed by means of average and standard 

deviations. 

The results revealed as follow. The physical fitness in both of male and female for 

the First from school of science, university of Phayao, were presented in the medium level. 

The physical fitness of the First female school of science, university of Phayao resulted that, 

the respiratory system, Agility, Strength of arms and legs, Flexibility, Speed and Vo2max were 

presented in the medium level when compared with the standard physical fitness in the 

identical age. The results of the physical fitness of the strength muscles for arm, non-

dominant hand and leg power were lower than the other physical fitness.  

The physical fitness of the First male revealed that, the respiratory system compared 

to the standard value was resulted in good and very good level, respectively. The physical 

fitness strength muscle for arm, non-dominant hand dominant hand, legs muscle for 

strength, agility, flexibility and speed were in the medium level when compared with the 

standard value. The result of physical fitness on leg power was lower than the other 

physical fitness. Most of the Study of Physical Fitness in the First year 2013 from the school 

of science had many class for studying influent of they had no time for exercise. These 

reasons effected to the physical fitness result which in the medium level and rather low 

when compare with the standard physical fitness in identical age. 
 

Key words  :  Physical fitness 
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การใชทีแอลซีสมรรถนะสูงในการวิเคราะหองคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยจากผลมะ

แขวนที่ปลูกในจังหวัดพะเยา  

HPTLC analysis of the main essential oil constituents from Zanthoxylum 

rhetsa (Roxb.) fruit growing in Phayao province 
 

นิสิต  :  ณัฏฐพล  สัมประสิทธิ์ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  มาลีรักษ  อัตตสินทอง และ วิชุดา  พิพิธพิบูลยสุข 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-09 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบทางเคมีของมะแขวนและพัฒนาวิธีการวิเคราะห

ดวยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง โดยเลือกเก็บมะแขวนสายพันธุ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในจังหวัด

พะเยา ผลของการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากผลสดและผลแหงจะไดน้ํามันหอมระเหยใส ไมมีสี ปริมาตรเทากับ 

81 และ 79 มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 8.10 และ 7.90 เม่ือเทียบกับน้ําหนักของพืชสด 1000 กรัม การ

วิเคราะหวิธีทีแอลซีโดยเลือกวัฏภาคเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม คือ EtOAc/benzene/toluene 4:50:46 พบวา มะ

แขวนประกอบดวย limonene และ sabinene เปนองคประกอบ เม่ือวิเคราะหปริมาณ sabinene พบวามี 

ความเปนเสนตรง ความแมนยําในวันเดียวกันและระหวางวันจะให% RSD เทากับ 0.56 และ 1.26 โดยมี %

ของสารเม่ือเทียบกับความเปนจริงเทากับ และ 96.68 และ 96.10 ตามลําดับ การตรวจสอบความถูกตองระบุ 

% Recovery เฉลี่ยเทากับ 104.10 ขีดจํากัดในการตรวจวัดและหาปริมาณ มีคาเทากันคือ 63.15 ไมโครกรัม 

การตรวจสอบวิธีอยูในชวงท่ียอมรับได พบ sabinene เปนองคประกอบเทากับ 79.66 และ 157.76 

ไมโครกรัมตอไมโครลิตร จากการศึกษาและประโยชนของมะแขวนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ

สุขภาพได  ผูวิจัยจึงเสนอทางเลือกในการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีทีแอลซี

สมรรถนะสูงเปนครั้งแรก ท้ังนี้อาจใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิสูจนเอกลักษณทางพฤกษเคมี จวบจนจัดทํา

มาตรฐานของสมุนไพรไทยไดอีกวิธีการหนึ่ง 

 

คําสําคัญ  :  มะแขวน  การวิเคราะหทีแอลซีสมรรถนะสูง  น้ํามันหอมระเหย 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the chemical constituents in Makhwaen’s 

essential oil and develop a qualitative and quantitative analysis by using a HPTLC method. 

The Makhwaen plants that were used are found in the Zanthoxylumrhetsa (Roxb.) family, 

which grow naturally in Phayao province. The essential oil isolated by hydro-distillation from 

the fresh and dry fruits is a transparent, colorless 81 and 79 mL, percentage compared with 

fresh fruits 1000 g in 8.10 and 7.90 The analysis by the TLC method was done by selecting a 

suitable mobile phase, EtOAc/benzene/toluene in a ratio of 4:50:46, and found that 

Makhwaen had limonene and sabinene as constituents. The sabinene analysis method was 

validated and all calibration curves showed a linear relationship. The precision evaluated by 

intra-and-interday study and showed a relative standard deviation of RSD 0.56 and 1.26%, 

percentage of label amount intra-and-interday 96.68 and 96.10% and accuracy validation 

mean recovery of 104.10%. The limit of detection and quantitation were equal 63.15 µg. 

The analysis found the quantity of sabinene in fresh fruit and dried fruit essential oil and 

found that sabinene was a constituent at 79.66 and 157.76 µg/uL. According to the study, 

the benefit of Makhwaen could be developed as a health product. The study showed 

HPTLC can be used for proof of the plant chemical identity of Makhwaen and to set the 

Thai herb’s standard. HPTLC analysis can also be used  to develop quality control of the 

Thai herb’s products. 
 

Key words  :  Zanthoxylum rhetsa (Roxb.), HPTLC analysis, essential oil 
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การตั้งตํารับแผนฟลมตานแบคทีเรียและตานอนุมูลอิสระจากสารสกัดเปลือกกลวยน้ําวา 

Formulation of antibacterial and antioxidant film from Musa sapientum Linn. 

peel extract 
 

นิสิต  :  ศรัณย  ปญญาใจ, ณัฐฐิญา  พันธรัตนสุขกุล, สิริวัจนีย  กะตะศิลา และ อนงคนาถ  กําแกว 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  แสงระวี  สุทธิปริญญานนท และ ผดุงขวัญ  จิตโรภาส 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-10 
 

บทคัดยอ 
 

ศักยภาพของเปลือกและผลกลวยน้ําวาดิบ (Kluai Namwa, KNW) วงศ Musa sapientum Linn. 

ในการเปนสารตานแบคทีเรียและตานอนุมูลอิสระ และการเปนสารกอฟลม นําไปสูการตั้งตํารับแผนฟลมท่ีมี

ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย สารสกัดเปลือกกลวยน้ําวาจากเอทานอลแสดงคา MIC และ MBC ตอ 

Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis เปน 150 mg/mL และตานอนุมูลอิสระ 

DPPH ท่ี IC50 = 61.24 µg/mL แปงกลวยสามารถพองตัวได 178% มี pH 5-6 และมีคุณสมบัติการไหลแบบ 

pseudo-plastic flow  ฟลม KNW เตรียมไดจาก 2% แปงกลวย ใหความรอน 70°C  เปนเวลา  

3 ชั่วโมง และทําใหแหงท่ี 50°C  ศึกษาผลของสารเพ่ิมความยืดหยุนโดยเติมกลีเซอรอล (Gly) และซอรบิทอล 

(Sor) ท่ีความเขมขน 50, 70 และ 100%(w/w) และสารผสมของกลีเซอรอลและ ซอรบิทอล (Gly-Sor) ท่ี 25, 

35 และ 50% ลงในฟลม KWN  เม่ือสารเพ่ิมความยืดหยุนเพ่ิมข้ึน แผนฟลมจะมีความหนา การดูดความชื้น

และการละลายเพ่ิมข้ึน แตมีคาการตานทานแรงเจาะลดลง การดูดซับน้ําและการยืดของฟลมลดลงตามการ

เพ่ิมข้ึนของ Gly และ Gly-Sor แตใหผลตรงขามใน Sor  ตํารับแผนฟลมตานเชื้อแบคทีเรียสําหรับผิวหนัง

ประกอบดวยสารสกัดเปลือกกลวยน้ําวา แปงกลวย และ 100% ซอรบิทอล มี pH 5.67  ความหนา 0.23 

mm  การดูดความชื้น 18.60%  การดูดซับน้ํา 43.78%  การละลาย 63.90%  การตานทานแรงเจาะ 2.92 

MPa และการยืด 48.95% อีกท้ังยังสามารถยึดเกาะบนผิวหนังหมูดวยแรง 0.0545 N  แผนฟลมแสดงบริเวณ

การยับยั้งเชื้อ S.aureus และ S.epidermidis เปน 13.6 mm และ 14.9 mm ตามลําดับ และตานอนุมูล

อิสระท่ี IC50 = 154.88 µg/mL ดวยเหตุนี้แผนฟลม KNW จึงถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนสามารถนําไป

ประยุกตใชเปนผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง และงานทางดานอ่ืนๆ ตอไป 
 

คําสําคัญ  :  กลวยน้ําวา  แผนฟลม  ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
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Abstract 
 

High potential of peel and fruit of green Kluai Namwa (KNW); Musa sapientum Linn., 

in antibacterial and antioxidant activity and film forming agent were formulated to topical 

antibacterial film. Ethanolic extract of KNW peel showed the MIC and MBC for 

Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at 150 mg/mL as well as IC50 = 

61.24 µg/mL for DPPH radicals. Starch from KNW fruit revealed 178% swelling, pH ∼ 5-6 and 

behave as pseudo-plastic flow. The suitable conditions of 2%(w/v) KNW starch, heating at 

70°C for 3 hr and dried at 50°C, were used to prepare KNW film. Concentration effect of 

plasticizer was carried out by adding glycerol (Gly) and sorbitol (Sor) at 50, 70, 100 %(w/w) as 

well as mixture of glycerol and sorbitol (Gly-Sor) at 25, 35 and 50% of each to KNW film. 

Increasing of plasticizers concentration could increase the thickness, moisture uptake and 

dissolution properties, nor decrease puncture strength of KNW film. Water uptake and 

elongation were reduced with increasing Gly, Gly-Sor, but different from Sor. Topical 

antibacterial film, formulated by KNW peels extract and starch with 100%Sor, showed pH 

5.67, 0.23 mm thickness, 18.60% moisture uptake, 43.78% water uptake, 63.90% dissolution, 

2.92 MPa Puncture strength and 48.95% elongation. Moreover, it presented effective 

adhesive property on porcine skin at 0.0545 N. The film also presented the inhibition zone 

for S.aureus and S.epidermidis at 13.6 mm and 14.9 mm and antioxidation activity was IC50 = 

154.88 µg/mL. Consequently, KNW film was valuable product which could be applied and 

used for topical applications and others. 
 

Key words  :  Musa sapientum Linn., film, antibacterial, antioxidant 
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การพัฒนาไมโครพารทิเคิลจากแอลจิเนตดวยพอลิเมอรผสมในระบบนําสงยาแบบลอยตัว 

Development of alginate microparticles using polymer blend technique for 

FDDS 
 

นิสิต  :  ภัทฐิชา  หอมสรอย, ภัทรภร  วงษจักร, ภัสราภรณ  ธรรมจิตร และ สุรัสวดี  จิตชู 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  กําชัย  แซปง 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-11 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาไมโครพารทิเคิลจากแอลจิเนตสําหรับระบบนําสงยาแบบลอยตัว

ดวยเทคนิคพอลิเมอรผสม โดยศึกษาผลของพอลิเมอรท่ีนํามาผสม ไดแก ไคโตซาน ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล

เซลลูโลส (HPMC) และโซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (SCMC) ในไมโครพารทิเคิลแอลจิเนตท่ีเตรียมดวยวิธี 

emulsification crosslinking และบรรจุยาคลอรเฟนิลามีนมาลีเอต (CPM) เปนยาตนแบบ ทําการศึกษา

รูปราง ขนาด ประจุ รอยละการปลดปลอยยา(%Drug release) รอยละประสิทธิภาพการกักเก็บยา  

(%Encapsulation efficiency; %EE) และการลอยตัวของไมโครพารทิเคิลในของเหลวจําลองน้ํายอย 

ในกระเพาะ พบวารูปรางและขนาดของไมโครพารทิเคิลจากกลองจุลทรรศนแบบใชแสงมีลักษณะคอนขางกลม

ยกเวนไมโครพารทิเคิลแอลจิเนตผสม SCMC มีลักษณะรี และไมโครพารทิเคิลท้ังหมดมีขนาดในชวง 250-450 

µm ประจุของไมโครพารทิเคิลแอลจิเนต ไมโครพารทิเคิลแอลจิเนตผสมไคโตซาน HPMC และ SCMC จาก

เครื่อง zetasizer มีคาประจุท่ีผิวเทากับ -2.75 ± 0.15mV -1.15 ± 1.12 mV 1.85 ± 2.50 mV และ-13.02 

± 2.20 mV ตามลําดับและมีคา -2.66 ± 0.80 mV -2.45 ± 1.85 mV 1.05 ± 0.47 mV และ-13.62 ± 3.82 

mV ตามลําดับเม่ือบรรจุยาตนแบบ เม่ือไมโครพารทิเคิลอยูในของเหลวจําลองน้ํายอยในกระเพาะเปน

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ไมโครพารทิเคิลแอลจิเนต ไมโครพารทิเคิลแอลจิเนตผสมไคโตซาน HPMC และ SCMC มี 

%Drug release เทากับ 73.29±5.12%, 69.21±2.55%, 62.98±1.45% และ 47.77±3.93% ตามลําดับ 

%EE เทากับ 8.28±2.23%, 9.55±0.80%, 16.01±2.26% และ 5.37±2.13% ตามลําดับ และไมโครพารทิ

เคิลท้ังหมดสามารถลอยตัวเหนือของเหลวจําลองน้ํายอยในกระเพาะตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

 

คําสําคัญ  :  ระบบนําสงยาแบบลอยตัว  ไมโครพารทิเคิล  โซเดียมแอลจิเนต  พอลิเมอรผสม 
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Abstract 
 

The main objective of the study was to develop alginate microparticles for floating 

drug delivery systems. In the present study,the effect of polymer blending such as chitosan, 

HPMC and SCMC were studied on alginate microparticles which prepared by emulsification 

crosslinking method and loaded chlorpheniramine maleate (CPM) as a model drug. 

Microparticles were examined about shape, size, surface charge, %drug release, 

%encapsulation efficiency, and floating behavior in the simulated gastric fluid (SGF). Shape 

and size of the microparticles were determined using the optical microscopy appeared to be 

spherical except the SCMC blended alginate microparticles was oval shape. The mean size 

of all microparticles was about 250-450 µm. The surface charge of alginate microparticles, 

chitosan, HPMC and SCMC  blended alginate microparticles exhibited by the zeta potential 

from zetasizer as follows -2.75 ± 0.15mV -1.15 ± 1.12 mV 1.85 ± 2.50 mV and -13.02 ± 2.20 

mV ,respectively and -2.66 ± 0.80 mV -2.45 ± 1.85 mV 1.05 ± 0.47 mV and -13.62 ± 3.82 mV 

,respectively when a model drug was loaded. In SGF for 2 hours, the dissolution release 

profile of  alginate microparticles, chitosan, HPMC and SCMC blended alginate microparticles 

were 73.29±5.12%, 69.21±2.55%, 62.98±1.45% and 47.77±3.93% ,respectively. The 

encapsulation efficiency were 8.28±2.23%, 9.55±0.80%, 16.01±2.26% and 5.37±2.13% 

,respectively. All of alginate and polymer blended alginate microparticles were able to 

continuously float over the SGF for 2 hours. 
 

Key words  :  Floating drug delivery systems, Microparticle, Sodium Alginate, Polymer blend 
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การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดใบและผลยอและการพัฒนาตํารับยาเม็ด 

Antioxidant Activities of Morinda citrifolia L. leaves and fruits extract and 

Formulation of Tablets 
 

นิสิต  :  ชวลี  เจริญธนากุล, เสาวินีย  วงศมะโน, ชนกพร  ดีแปน, วิภารัตน  ชราชิต  

และ อภินันท  ชุมชื่นสระนอย 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุภาวดี  บุญทา และ ทัศนา  พิทักษสุธีพงศ 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-12 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดใบและผลยอและการพัฒนาตํารับ

ยาเม็ด โดยทําการสกัดสารสําคัญจากใบและผลยอดวยเอทานอล จากนั้นทดสอบและเปรียบเทียบฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระของสารสกัดท่ีไดโดยใชสาร 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และวิเคราะหหาปริมาณ

สารสําคัญรูติน (rutin) ในสารสกัดดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) แลว

พัฒนาตํารับยาเม็ดของสารสกัดท่ีไดและประเมินคุณภาพของยาเม็ดโดยวัดความหนา ความแข็งและคุณสมบัติ

ตามเกณฑท่ี USP 30 กําหนด รวมท้ังทดสอบความคงตัวทางเคมีกายภาพและทางชีวภาพ ภายใตสภาวะเรง 

(ความชื้นสัมพัทธรอยละ 75 ท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส) เปนระยะเวลา 1 เดือน ผลการทดลองพบวาสาร

สกัดใบยอมีสาร rutin และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (IC50= 1,347±22 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) มากกวาสารสกัด

ผลยอ ดังนั้นจึงเตรียมตํารับยาเม็ดของสารสกัดใบยอดวยวิธีการทําแกรนูลแบบเปยกโดยใชเลือกสารชวยแตก

กระจายตัว 2 ชนิด คือ corn starch (CS) และ sodium starch glycolate (Explotab®, EP) ไดเปนตํารับ 

Rx-CS และ Rx-EP ตามลําดับ พบวาเม็ดยาทุกตํารับมีความหนา ความแข็ง รวมท้ังมีความแปรปรวนของ

น้ําหนัก ความกรอน ระยะเวลาท่ีใชในแตกกระจายตัว ผานตามเกณฑท่ีเภสัชตํารับอเมริกากําหนด หลัง

ทดสอบความคงตัวดังขางตน พบวายาเม็ดมีลักษณะภายนอกคงเดิม คาความหนา ความแข็ง ความกรอน และ

ระยะเวลาท่ีใชในการแตกกระจายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย อยางไรก็ตามยังผานเกณฑตามท่ีเภสัชตํารับอเมริกา

กําหนด ยกเวนตํารับ Rx-CS ท่ีมีความกรอนมากกวา 1% ซ่ึงไมผานเกณฑท่ีกําหนด สวนผลการวิเคราะห

ปริมาณสาร rutin ในเม็ดยาและคํานวณเปนปริมาณสารท่ีคงเหลือ (% recovery) ในตํารับ พบวาท้ัง Rx-CS 

และ Rx-EP มี % recovery โดยประมาณ 64 และ 52 % ตามลําดับ อยางไรก็ตามปริมาณสาร rutin ในเม็ด

ยาทุกสูตรเม่ือผานสภาวะเรงแลวนั้นแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (p < 0.05) กับสาร rutin ในตํารับยาเม็ดเม่ือ

ตั้งตน และเม่ือเปรียบเทียบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระพบวาตํารับยาเม็ดเพ่ิมความคงตัวทางชีวภาพของสารสกัดใบ

ยอ โดยมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากกวาการเก็บสารสกัดใบยอในรูปแบบสารสกัดดั้งเดิม ดังนั้นสามารถสรุป

เบื้องตนไดวาตํารับ Rx-EP เปนสูตรท่ีมีแนวโนมท่ีจะนําไปพัฒนาตํารับยาเม็ดจากใบยอตอไปในอนาคตเพ่ือใช

เปนการเพ่ิมมูลคาของสมุนไพรไทย 
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คําสําคัญ  :  ยอ  ยาเม็ด  รูติน 

Abstract 
 

This investigation was aimed to evaluate the antioxidant activity of Morinda citrifolia 

L. (Noni) leaves and fruits extract as an active ingredients used for tablet formulations. 

Leaves and fruits of Noni were extracted by ethanol.  The obtained extracts were 

determined for their antioxidant activities using DPPH assay and they were determined for 

chemical constituents using HPLC with rutin as a marker. Therefore, the extract with higher 

activities was selected for development of tablet formulations. The prepared Noni tablet 

was further characterized their thickness and hardness and the physical properties as 

described in USP 30.  Additionally, under accelerated conditions, the physicochemical 

stability was evaluated for a month period.  The results exhibited that Noni leaves extract 

having more rutin contents and higher antioxidant activity (IC50 = 1,347±22 µg/ml) than Noni 

fruit extract.  Thus, leave extract was further selected to prepare Noni tablets by wet 

granulation method. Two different disintegrants including corn starch (CS) and sodium starch 

glycolate (Explotab®, EP) were used for Rx-CS and Rx-EP, respectively.  For determination 

the properties of the tablets, all properties containing hardness and thickness, weight 

variation, friability test and disintegration time of all of formulations was passed based on 

the criteria. Following stability test, although all formulation with good physical characteristic 

showed a few higher thickness and hardness, friability and disintegration time when 

compared to those properties at the primary period, they were accepted by the criteria 

exception Rx-CS which has percentage friability more than 1.  The percentage recovery (%RE) 

of rutin was calculated by compared between the amount of rutin remainded and the 

amount of primary rutin. The results showed Rx-CS and Rx-EP having %RE approximately 

64% and 52%, respectively. However, the stability evaluation of extracts showed insignificant 

reduction of the ruin concentration in both formulation tablets (p < 0.05). Moreover, the 

antioxidant activity of Noni leaves extracts was more preserved in the tablets formulation 

when compared to the former formulations.  In preliminary conclusion, the Rx-EP 

formulation seem to be more appropriate formulation to develop for Morinda citrifolia 

L(noni) tablet in the further investigation for valuable Thai traditional herbal. 
 

Key words  :  Morinda citrifolia Linn., Tablets, Rutin 
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พฤกษเคมี ความเปนพิษตอไรทะเล และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลมะแขวน 

Phytochemistry, Brine shrimp Lethality and Antioxidative Activities of 

Zanthoxylum rhesta Fruit Extracts. 
 

นิสิต  :  อโณทัย  กาพัฒน, สมร  แสงมา, ทรงกฎ  คํามาอุต, ณัฐดนัย  เกาลิ้ม และ พันธะกานต  อุปถัมภ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน และ มาลีรักษ  อัตตสินทอง 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster SC-13 
 

บทคัดยอ 
 

มะแขวน (Zanthoxylum rhesta (Roxb.) DC.) อยูในวงศ Rutaceae พบทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย การแพทยพ้ืนบานใชกระตุนความอยากอาหาร และรักษาอาการปวดทอง งานวิจัยครั้งนี้เปนการ

เปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพ และพฤกษเคมีของมะแขวนชนิดผลสด และแหงจากพ้ืนท่ีตางกัน โดยสารสกัด 

เอทานอลจากผลมะแขวนท้ังสองชนิดจากท้ัง 4 พ้ืนท่ี คือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา, อําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย, อําเภอสองแคว จังหวัดนาน และ อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน โดยแยกสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ 

ตามการมีข้ัว ไดสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และชั้นน้ํา กลุมสารทางพฤกษเคมีของผลมะแขวนท้ัง 2 ชนิด

ของทุกพ้ืนท่ีประกอบดวยสารเคมี คือ สเตียรอยด ไตรเทอรปน แทนนินชนิดคอนเดนสแทนนิน คูมารินส 

และฟลาโวนอยด เปนตน สําหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องตนของทุกสารสกัดพบวาความเปนพิษตอไร

ทะเลแสดงดวยคาความเขมขนของสารสกัดท่ีทําใหไรทะเลตายเปนจํานวนครึ่งหนึ่ง (lethal concentration; 

LC50) พบวาสารสกัดเฮกเซนจากผลมะแขวนสด อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย มีความเปนพิษตอไรทะเลสูงสุด

มีคา LC50 3.84 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดีพีพีเอช และอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล 

แสดงดวยคาความเขมขนของสารสกัดท่ียับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช หรือไฮดรอกซิลเปนจํานวนครึ่งหนึ่ง 

(inhibitory concentration; LC50) พบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากผลมะแขวนสดของ อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีพีพีเอช และไฮดรอกซิลสูงสุดมีคา LC50 21.75±0.27 และ 129.97±17.65 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ขอมูลท้ังหมดแสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ี และชนิดมีผลตอฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช 

 จากการศึกษาเบื้องตนจึงคัดเลือกสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากผลมะแขวนสดพะเยา มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

สูง (ความเปนพิษเบ้ืองตนตอไรทะเลมีคา LC50 18.20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) นํามาแยกสารบริสุทธิ์ดวย

วิธีการทางโครมาโตกราฟไดสารบริสุทธิ์ 2 ชนิด คือ DZR 1 และ DZR 2 ซ่ึงมีคา Rf value ในวัฏภาคเคลื่อนท่ี

เฮกเซนตอเอทิลอะซิเตรด (15:85) เทากับ 0.80 และ 0.56 และความเปนพิษตอไรทะเลของสาร DZR 2 มีคา 

LC50 27.77 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซ่ึงสารท้ัง 2 ชนิดจะนําไปศึกษาโครงสรางทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพ

ตอไป 
 

คําสําคัญ  :  มะแขวน  อนุมูลอิระ  พฤกษเคมี  ไรทะเล 
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Abstract 
 

Makwaen (Zanthoxylum rhesta (Roxb.) DC.), belongs to Rubeacea, is generally a tree 

in northern Thailand. The ethnomedicine uses it for decrease in stomachache and increase 

in appetite. In this research, biological activities and phytochemistry of fresh and dried 

Makwaen fruits from different areas are evaluated. Ethanol extracts of fresh and dried fruits 

from four areas including Muang District, Phayao Province, Mae Chun District, Chiang Rai 

Province, Song Kwae District, Nan Province and Na Muen District, Nan Province were 

partitioned with several solvents from lower to higher polarity to obtain hexane extracts, 

dichloromethane extracts and aqueous phase extracts. Phytochemistry of all extracts 

composed of steroids, triterpenes, condensed tannins, coumarins and flavonoids. For brine 

shrimp lethality (BS), hexane extract from fresh Makwaen fruits of Chiang Rai showed high 

toxicity with LC50 value of 3.84 µg/ml. For antioxidative activites, dichloromethane extract 

from fresh Makwaen fruits of Phayao in DPPH and hydroxyl radical assays gave LC50 of 

21.75±0.27 and 129.97±17.65 µg/ml, respectively. The results revealed that both growing 

areas and types of fruit had effects on biological activities. 

 From screening tests, dichloromethane extract from fresh Makwaen fruits of Phayao 

showed high antioxidative activities and high brine shrimp lethality (LC50 18.20 µg/ml). The 

extract was separated on column chromatography to afford compounds DZR 1 and DZR 2 

which showed Rf values in hexane:ethyl acetate (15:85) as 0.80 and 0.56, respectively. Brine 

shrimp lethality of DZR 2 showed with LC50 value of 27.77 µg/ml. The further study will 

design to evaluate these compounds such as spectroscopic methods and biological 

activities. 
 

Key words  :  Zanthoxylum rhesta, free radical, phytochemical substances, brine shimp 
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การคัดเลือกสายพันธุบาซิลลัสที่ใชควบคุมหนอนกระทูหอม 

Selection of Bacillus sp. to Controlling Armyworm, Spodoptera exigua. 
 

นิสิต  :  กมลภัทร  ทองไหม และ รวีกร  ทองคํา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุภัค  มหัทธนพรรค และ วีระชัย  ตีรอรุณศิริ 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-14 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการคัดเลือกแบคทีเรียท่ีใชควบคุมหนอนกระทูหอมโดยแยกเชื้อจุลินทรียจาก

พ้ืนท่ีตางๆ  ของจังหวัดพะเยา คือ อําเภอดอกคําใต อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน อําเภอปง  

อําเภอแมใจ อําเภอภูซาง อําเภอเมือง และแหลงน้ําพุรอนในเขตจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังหมดมากกวา 10  

แหลง พบวาตัวอยางดินจากพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดแก ไอโซเลตท่ี C1 และ C20 เม่ือทําการ

ตรวจสอบลักษณะทางเคมีตามวิธีของ Bergey พบวาเปนเชื้อในกลุม Bacillus sp. และพบวาเชื้อดังกลาวมี

ความสามารถในการเปนพิษตอหนอน Spodoptera exigua (Hubner) โดยมีคาเฉลี่ยในการทําใหหนอนตาย

ไมแตกตางกันทางสถิติกับเชื้อ Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki 
 

คําสําคัญ  :  หนอนกระทูหอม  บาซิลลัส 
 

Abstract 
 

This study intended to selection of bacteria to Controlling Armyworm, Spodoptera 

exigua.  The strains of bacteria were isolated from more than ten sources, Phayao soil at  

Dok Kham Tai district, Chun district, Chiang Kham district, Chiang Muan district Pong district, 

Mae Chai district, Phu Sang district, Muang district and Hot spring water samples at Chiang 

Mai. Two bacteria isolated from Muang district were screened and named C1 and C20. Then 

the isolates were determined by chemical analysis as Bacillus sp. By Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology method. In addition, the C1 and C20 isolate had high toxicity 

against Spodoptera exigua (Hubner) with an average value non significantly statistical 

differences compared with commercial bacteria Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki 
 

Key words  :  Spodoptera exigua (Hubner), Bacillus thuringiensis 
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การพัฒนากรวยไอศกรีมดวยแปงถั่วเหลือง ขาวเจา และฟกทอง เพ่ือทดแทนแปงสาลีและมัน

สําปะหลังบางสวน และการตกแตงดวยเมล็ดงา 

Development of ice cream cone by partially replacing soy, rice and pumpkin 

flour for wheat and tapioca flour and decorating with sesame grains. 
 

นิสิต  :  พัชรี  มหาวรรณแจม, กัญญาณัฐ  สุวรรโณ, และ ธิดารัตน  มะโนชัย 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  รณกร  สรอยนาค 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-15 
 

บทคัดยอ 
 

กรวยไอศกรีม เปนขนมขบเค้ียวประเภทเวเฟอร ใชบรรจุและรับประทานรวมกับไอศกรีม สวนผสม 

ประกอบดวยแปง น้ําตาล เนยสด ไขไก เกลือ และสวนผสมอ่ืนๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากรวย

ไอศกรีมโดยใชแปงถ่ัวเหลือง ขาวเจา และฟกทอง ในการทดแทนแปงสาลีและมันสําปะหลังบางสวน 

เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม นอกจากนั้นยังเติมเมล็ดงาขาว, งาดํา และงาขาวผสมงาดํา เพ่ือตกแตงกรวย

ไอศกรีมและเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ รวมท้ังศึกษาการเก็บรักษา โดยใชบรรจุภัณฑท่ีแตกตางกัน ผล

การศึกษา พบวา การใชแปงฟกทองรอยละ 15 แปงถ่ัวเหลืองรอยละ 10 และแปงขาวเจารอยละ 15 ทําใหได

กรวยไอศกรีมท่ีมีลักษณะคุณภาพตางๆ ใกลเคียงกับสูตรควบคุม และผูทดสอบชอบกรวยไอศกรีมสูตรแปง

ฟกทองมากกวา สูตรแปงถ่ัวเหลือง และสูตรแปงขาวเจา ตามลําดับ การเติมเมล็ดงาขาว งาดํา และงาขาวผสม

งาดํา พบวาผูทดสอบชอบกรวยไอศกรีมท่ีเติมงาดํามากกวา การเติมงาขาวผสมงาดํา และงาขาวอยางเดียว 

ตามลําดับ การเก็บรักษากรวยไอศกรีมไวท่ีอุณหภูมิหองและสภาพบรรยากาศปกติ เปนระยะเวลา 15 วัน 

พบวาถุงอลูมิเนียมฟอยด มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษากรวยไอศกรีมใหมีลักษณะคุณภาพตางๆ ไดดีกวา 

ถุงพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) และถุงบรรจุกรวยไอศกรีมโดยเฉพาะชนิด Polypropylene 

ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ  :  กรวยไอศกรีม  แปงฟกทอง  แปงถ่ัวเหลือง  แปงขาวเจา 
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Abstract 
 

Ice cream cone is a kind of wafer used for containing and eating with ice cream. The 

mixture is consisted of flour, sugar, butter, egg, salt and some other ingredients. The aim of 

this study was to develop the ice cream cone by partially replacing flour from soy, rice and 

pumpkin for wheat and tapioca flour and comparing with the controlled recipe. In addition, 

white sesame, black sesame, and white mixed with black sesame grains were added in order 

to decorate and add nutritional value. The storage of the ice cream cone was also examined 

by using different packaging materials. The findings showed that the ice cream cone had 

similar characteristics to those of the control when using flour from pumpkin, soy, and rice 

as 15, 10, and 15%, respectively. The study was also found that the taste panels preferred 

the recipe of pumpkin flour to those of soy flour and rice flour, respectively. Furthermore, 

the study of adding white sesame, black sesame, and white mixed with black sesame grains 

to the ice cream cone revealed that the taste panels preferred the ice cream cone added 

black sesame grains to the cone added white mixed with black sesame grains and the cone 

added white sesame grains, respectively. When storing the ice cream cone at room 

temperature and in normal condition for 15 days, it was also found that aluminum foil bag 

was more effective for keeping the ice cream cone with the same characteristics than 

polypropylene bag and polypropylene bag specified for packing the ice cream cone.   

 

Key words  :  ice cream cone, pumpkin flour, soy flour, rice flour 
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การพัฒนาผลิตภัณฑไอศครีมน้ํานมขาวก่ําผสมธัญพืช 

Development of black sticky rice (Kam Phayao) ice-cream mixed with cereals. 
 

นิสิต  :  อมรา  ธิราช, ภคพร  เบ็ญเจริญ, และ เอกสิทธิ์  โชคสุริยะสกุล 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุภาพร  สตีเฟนสัน 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-16 
 

บทคัดยอ 
 

ขาวกํ่าพันธุกํ่าพะเยา เปนพันธุขาวท่ีข้ึนชื่อและนิยมปลูกในจังหวัดพะเยา  มีคุณประโยชนมากมาย  

เชน ชวยในการหมุนเวียนของกระแสโลหิต  ชะลอการเสื่อมของเซลลรางกาย  ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะ

อาหาร เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้จึงนําขาวพันธุกํ่าพะเยามาผลิตไอศครีมและเติมธัญพืช 3 ชนิดคือ ขาวโพด

หวาน ลูกเดือย และถ่ัวแดงหลวง เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางอาหารใหแกไอศครีม  การพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑไอศครีมน้ํานมขาวกํ่าผสมธัญพืชไดทําการทดลองศึกษาความเขมขนของน้ํานมขาวกํ่าท่ีเหมาะสมตอ

การผลิตไอศครีม  โดยผลิตดวยเครื่องผลิตไอศครีมขนาดเล็ก  ซ่ึงสูตรท่ีเหมาะสมคือไอศครีมท่ีใชอัตราสวนของ

ขาวกํ่าตอน้ํา เปน 1 ตอ 2.5  ศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑไอศกรีมน้ํานมขาวกํ่าผสมธัญพืชหลังจากไดมีการ

พัฒนาสูตรการผลิตเปนท่ีเรียบรอยแลว  พบวามีปริมาณไขมันต่ํา  และมีปริมาณใยอาหารรอยละ 1.12  ท้ังนี้

ยังมีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ยีสต รา และโคลิฟอรมอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและผลิตภัณฑ

ไอศครีมน้ํานมขาวกํ่าผสมธัญพืชยังมีการยอมรับท่ีดีจากผูบริโภคโดยมีชวงคะแนนอยูท่ีชวง 6-7 คะแนน 
 

คําสําคัญ  :  ขาวพันธุกํ่าพะเยา  ไอศครีม  การผลิตไอศครีม  ธัญพืช 
 

Abstract 
 

Kam Phayao rice is a famous rice variety which widely planted in Phayao. There are 

many benefits such as helping the circulation of blood, delaying the degeneration of body 

cells, and inhibiting acid secretion in the stomach. Kam Phayao rice was studied to produce 

ice-cream mixed with cereals, including adlays,  sweet corns and red kidney beans to 

enhance the nutritional value of product. The ratio of Kam Phayao rice to water was 

investigated to make ice-cream by using a lab scale ice cream maker. It was found that the 

optimal ratio of Kam Phayao rice to water was 1 to 2.5.   Moreover, the developed Kam 

Phayao rice ice- cream mixed with cereals was approximated and the results showed that 

the ice-cream had low fat and 1.12 percent dietary fibers. It also presented low level of 

bacteria, yeast, mold, and coliform which was not harmful to consumers. The final product 

also had a good acceptable by consumers which presented at score 6-7. 
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Key words  :  black sticky rice (Kam Phayao), ice-cream, production of ice cream, cereals 
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การศึกษาผลกระทบของสภาวะแลงตอรูปแบบการแสดงออกของกลุมยีน Heat shock protein 

ในขาวพันธุลืมผัวและขาวพันธุก่ําพะเยา 

Effects of drought stress on the expression profiling of heat shock proteins of 

Luem Pua Rice and Kum Phayao Rice(Oryza sativa) 
 

นิสิต  :  วรัญญา  บํารุงสรณ และ ฐานุกูร  ซาวคําเขตต 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุภาพร  ภัสสร 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-17 
 

บทคัดยอ 
 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของขาวพันธุพ้ืนเมืองและการแสดงออกของยีน Heat Shock Protein 

ในสภาวะแลงของขาวพันธุกํ่าพะเยาและพันธุลืมผัว นําตนกลาอายุ 14 วัน ยายลงเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร 

Hoagland ซ่ึงเปนชุดควบคุมและเลี้ยงในสภาวะแลงจําลองโดยเติม PEG 6000 ความเขมขน 5% และ10% 

ตามลําดับ เก็บตัวอยางมาวิเคราะหการแสดงออกของยีน Heat Shock Protein เวลา 1, 6 และ 24 ชั่วโมง 

ทําการตรวจสอบการแสดงออกของยีนดวยเทคนิค Semi-quantitative (sqRT-PCR) มีการแสดงออกของกลุม

ยีน Hsp 9 ชนิด ประกอบดวย Hsp17.0, Hsp23.7, Hsp24.1, Hsp26.7, Hsp50.2, Hsp58.7, Hsp71.1, 

Hsp74.8 และ Hsp80.2 พบวาในขาวพันธุลืมผัวมีการแสดงออกของยีนเพ่ิมข้ึนเม่ือถูกกระตุนดวย PEG 6000 

ความเขมขน 5% และ 10% ไดแก Hsp17.0, Hsp24.1 Hsp23.7, Hsp26.7 และ Hsp58.7 สวนขาวพันธุกํ่า

พะเยามีการแสดงออกของยีน Hsp เพ่ิมข้ึนเม่ือถูกกระตุน ไดแก Hsp17.0, Hsp26.7, Hsp23.7, Hsp58.7, 

Hsp71.1, และHsp80.2 แสดงใหเห็นวาสายพันธุขาวท้ัง 2 ชนิดมีการแสดงออกของยีน Hsp ท่ีแตกตางกัน   

 

คําสําคัญ  :  Heat Shock Protein  ขาวพันธุพ้ืนเมือง  สภาวะแลง  PEG 6000 
 

Abstract 
 

Study on growth and the expression of Heat Shock Proteins in drought condition in Khao 

Leum Pua and Khao Kum Phayao (Oryza sativa). As an experimental control, the seedlings were 

germinated and grown for 14 days then continue growing in liquid medium Hoagland solution 

without PEG 6000. To simulate drought condition, the plants were cultured in liquid medium 

supplemented with 5 % and 10% (w/v) of PEG 6000. The cultured period was 1, 6 and 24 hours. 

Gene expression of nine heat shock proteins including Hsp17.0, Hsp23.7, Hsp24.1, Hsp26.7, 

Hsp50.2, Hsp58.7, Hsp71.7, Hsp74.8 and Hsp80.2 genes were compared using Semi-Quantitative 

RT-PCR method. The results of growing rices in liquid medium supplemented with 5 % and 10% 
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(w/v) of PEG 6000 showed that Hsp17.0, Hsp24.1 Hsp23.7, Hsp26.7 and Hsp58.7 genes expression 

was increased in Khao Leum Pua and the expression of Hsp17.0, Hsp26.7, Hsp23.7, Hsp58.7, 

Hsp71.1, and Hsp80.2 gene were activated in Khao Kum Phayao. Therefore, the 9 Hsp genes 

exhibited distinctive expression patterns in different rice varieties.  
 

Key words  :  Heat Shock Protein, Local rice varieties, Drought condition, PEG 6000 

การเสริมจุลินทรียที่มีประโยชนและฟกทองอบแหงในอาหารไกตอคุณภาพของไข  

Probiotic and Dried-Kabocha Supplementation in Feed of Laying Hen on Egg 

Quality. 
 

นิสิต  :  วีรพงษ  กันแกว, จตุพงษ  ทวีเชื้อ และ สุนทร  พัฒนจันทร 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วัชระ  แลนอย 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-18 
 

บทคัดยอ 
 

แมไกไขท่ีมีสุขภาพดีไดรับอาหารเหมาะสมจะใหไขท่ีมีคุณภาพ วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพ่ือ

ทดสอบผลการเสริมจุลินทรียท่ีมีประโยชนและการเสริมฟกทองอบแหงตอคุณภาพของไข วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณโดยใชแมไกพันธุโรดไอแลนเรสอายุ 20 สัปดาหจํานวน 480 ตัว แบงแมไกออกเปนกลุมๆ ละ 

20 ตัว ทําการทดลอง 6 ซํ้า สุมใหไดรับอาหาร 4 สูตรท่ีประกอบดวย กลุมควบคุมใชอาหารพ้ืนฐาน อาหาร

พ้ืนฐานเสริมดวยโปรไบโอติก (Bacillus cereus var. toyoi) 0.1% อาหารพ้ืนฐานเสริมดวยยีสต 

(Saccharomyces cerevisiae) 0.1% และอาหารพ้ืนฐานเสริมดวยฟกทองอบแหง 0.5% เลี้ยงไกท้ังหมด 30 

วันบนกรงตับในโรงเรือนแบบเปด ผลการทดลองพบวาแมไกท่ีไดรับโปรไบโอติกใหไขท่ีมีน้ําหนักสูงกวากลุม

ควบคุม (57.68±0.12 vs 56.04±0.56) อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สวนไขจากแมไกท่ีไดรับการเสริมดวยยีสต

มีน้ําหนักไมแตกตางจากกลุมควบคุม การทดสอบสีของไขแดงพบวาแมไกท่ีไดรับอาหารเสริมดวยฟกทองใหไข

แดงท่ีมีคาสูงกวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)  ในสวนน้ําหนักของเปลือกไข ความหนาของเปลือกไข 

น้ําหนักของไขแดง ของไขจากแมไกท่ีไดรับอาหารทดลองท้ังสี่กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สรุปผลการ

ทดลองวาการเสริมโปรไบโอติกชวยเพ่ิมน้ําหนักของไข และฟกทองแหงสามารถใชเปนสารสีจากธรรมชาติใน

การเพ่ิมสีไขแดง 
 

คําสําคัญ  :  การเจริญเติบโต  คุณภาพไขไก  จุลินทรียท่ีมีประโยชน 
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Abstract 
 

Healthy laying hens give a good quality egg. The objective of this study was to assess 

the effects of probiotic (Bacillus cereus var. toyoi), yeast (Saccharomyces cerevisiae) and 

dried-kabocha supplementation on egg quality. A total of 480 Rhode Island Red laying hens 

(20 week of age) were used in a completely randomized design having six replications with 

20 birds per replicate. Hens were allocated to four treatments as follow 1) a basal diet as 

control group 2) a basal diet supplemented with probiotic 0.1% 3) a basal diet 

supplemented with 0.1% yeast 4) a basal diet supplemented with 0.5% dried-kabocha. Hens 

were randomly caged in open house for 30 days. The results showed that hen 

supplemented with probiotic has a significant (P<0.05) egg weight compared with the control 

group (57.68±0.12 vs 56.04±0.56). Egg weight from yeast supplemented hen was not 

different from the control. Dried-kabocha supplementation significantly (P<0.01) increase the 

yolk color. There were no differences in shell weight, shell thickness, and yolk weigh among 

treatments. In summary, the results of this study indicate that probiotic supplementation 

could increase egg weight and dried-kabocha supplementation is greatly improved egg yolk 

color. 
 

Key words  :  Growth performance, Egg quality, Probiotic 
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ความสัมพันธระหวางการใชประโยชนที่ดินกับคุณภาพน้ําในแมน้ําอิง 

The relationship between landuse with water quality in The Ing River. 
 

นิสิต  :  ณัฐวิทย  ไชยวรรณา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สันธิวัฒน  พิทักษพล 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-19 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชประโยชนท่ีดินกับคุณภาพน้ําบาง

ประการในแมน้ําอิง ทําการเก็บตัวอยางจาก 9 สถานี ตั้งแตบริเวณทางน้ําเขากวานพะเยา จังหวัดพะเยา จนถึง

บริเวณปากแมน้ําอิงท่ีไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายระหวางเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม 

กันยายน 2555 และกุมภาพันธ 2556 ผลการศึกษาพบวา ปริมาณคลอโรฟลลเอในแมน้ําอิง มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

0.43 มก./ล. บริเวณทางน้ําออกจากกวานพะเยาและมีคาต่ําสุด 0.08 มก./ล. บริเวณอําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย อุณหภูมิและปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาเฉลี่ย 30.2±0.63 องศาเซลเซียส และ 0.73±0.22 

มก./ล. ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันระหวางสถานีเก็บตัวอยาง  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา คาการ

นําไฟฟา ความขุน บีโอดี ออรโธฟอตเฟต มีคาเฉลี่ย 6.35±1.1มก./ล.140.31±31.1 ไมโครซีเมนส/ซม.

89.58±46.0 NTU 1.83±0.55 มก./ล. และ 0.78±0.1 มก./ล. ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันระหวางสถานี

เก็บตัวอยาง (p<0.05)  พ้ืนท่ีบริเวณสถานีเก็บตัวอยางมีลักษณะเปนนาขาวมากท่ีสุดโดยมีคาระหวางรอยละ 

25 – 80 สถานีท่ีมีการใชประโยชนท่ีดินเปนนาขาวเพ่ิมข้ึนมีคาการนําไฟฟาและปริมาณออรโธฟอสเฟตเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีความเปนกรด-ดาง แอมโมเนีย และปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคาลดลง อยางไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาจากคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไปพบวาคุณภาพน้ําในแมน้ําอิงอยูในระดับปานกลางและยังมีคาท่ีเหมาะสม

ตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาคุณภาพน้ําในแมน้ําอิงมีการเปลี่ยนแปลงตาม

สถานท่ีเก็บตัวอยางและแสดงแนวโนมวามีความสัมพันธกับการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีโดยรอบ 

 

คําสําคัญ  :  คุณภาพน้ํา  การใชประโยชนท่ีดิน  แมน้ําอิง 
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Abstract 
 

The objective of this research was to study the relationship between land use and 

some water quality parameters in the Ing river. Samples were collected from 9 stations 

along the Ing river, from the upstream of Kwan Phayao to the river mouth in Chiangkhong 

district, Chiangrai province. Field samplings were carried out in May, July, September 2012, 

and finished in February 2013. The highest Chlorophyll a during study period was found at 

station 2 near Kwan Phayao outflow (average 0.43 mg/l) and the lowest 0.08 mg/l was 

observed at station 8 Toeng district. Average water temperature and inorganic nitrogen 

concentration was 30.2±0.63 oC and 0.73±0.22 mg/l, respectively, which were non- significant 

difference among stations. Dissolved oxygen (DO), conductivity, turbidity, BOD, 

orthophosphates were averaged at 6.35±1.1 mg/l, 140.31±31.1 µS/cm, 89.58±46.0 NTU, 

1.83±0.55 mg/l, and 0.78±0.1 mg/l, respectively, which were significant difference (p<0.05) 

among stations.  Land uses around sampling stations were mostly paddy field, ranging from 

25-80%. When paddy field area increase, water conductivity and orthophosphate increase 

but pH, ammonia and DO decrease. However, most water quality in the Ing river were 

classified into moderate status, based on water quality index (WQI) and suitable for the living 

of aquatic animals. It can be concluded that water quality in the Ing river is changed by 

locations  which may affected by different land use.  
 

Key words  :  water quality, land use, the Ing river 
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ผลการเสริมใบเตยหอมและผงขมิ้นชันรวมกับจุลินทรียที่มีประโยชนในอาหารตอประสิทธิภาพ

การเจริญเติบโตและคุณภาพไขของนกกระทาญี่ปุน 

Effects of Pandan Leaves and Turmeric Powder Supplementation in 

Combination with Probiotic in Feed on Growth Performance and Egg Quality 

of Japanese Quails. 
 

นิสิต  :  สุธารัตน  ไชยลังกา และ ทัตพงศ  ปญญาโสด 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วัชระ  แลนอย 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-20 
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือทดสอบผลการเสริมใบเตยหอมและผงขม้ินชันรวมกับโปรไบโอติกซ่ึง

เปนจุลินทรียท่ีมีประโยชน (Bacillus cereus var.toyoi) ตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพไขของ

นกกระทาญี่ปุน การทดลองท่ี 1 ทดสอบเสริมใบเตยหอม โดยใชนกกระทาสายพันธุญี่ปุนอายุ 39 วันจํานวน 

100 ตัว แบงนกกระทาออกเปน 4 กลุมๆ ละ 5 ซํ้าๆ ละ 5 ตัว สุมใหไดรับอาหาร 4 สูตรท่ีประกอบดวย กลุม

ควบคุมใชอาหารพ้ืนฐาน กลุมทดลองใชอาหารพ้ืนฐานเสริมดวยใบเตยหอม 0.3 % กลุมอาหารพ้ืนฐานเสริม

ดวยใบเตยหอม 0.3 % และโปรไบโอติก 0.1 % และกลุมอาหารพ้ืนฐานเสริมดวยโปรไบโอติก 0.1 % เลี้ยงนก 

45 วันบนกรงตับ 4 ชั้นในโรงเรือนแบบเปด ผลการทดลองพบวานกกระทาท่ีไดรับใบเตยและโปรไบโอติกรวม

กันใหไขท่ีมีน้ําหนักสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (12.2404±0.749 vs 11.2283±0.954) สี

ของไขแดงในกลุมท่ีไดรับอาหารเสริมดวยใบเตยมีคะแนนไขแดงสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

(P<0.01) ในสวนน้ําหนักของเปลือกไข ความหนาของเปลือกไข ความกวางของไข ความยาวของไข น้ําหนัก

ของไขแดง และเสนผานศูนยกลางของไขแดงของทุกกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  การทดลองท่ี 2 

ทดสอบผลของการเสริมผงขม้ินชัน ในนกกระทาญี่ปุนอายุ 35-45 วัน จํานวน 100 ตัว แบงนกกระทาออกเปน 

4 กลุมๆ ละ 5 ซํ้าๆ ละ 5 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยนกกระทาแตละกลุมจะไดรับอาหาร

ทดลอง 4 สูตร คือกลุมควบคุมเปนอาหารพ้ืนฐาน กลุมอาหารพ้ืนฐานเสริมโปรไบโอติก 0.1% กลุมอาหาร

พ้ืนฐานเสริมผงขม้ินชัน 1% กลุมอาหารพ้ืนฐานเสริมผงขม้ินชัน 1% รวมกับโปรไบโอติก 0.1%  เลี้ยงนก

ท้ังหมด 45 วัน ผลการทดลองพบวาการเสริมผงขม้ินชันในอาหารนกกระทาไมมีผลตอคุณภาพไขและ

สมรรถภาพการผลิต แตมีผลทําใหนกกระทาตายเพ่ิมข้ึนในสัปดาหท่ี 2 และ 3 ของการทดลอง สรุปผลการ

ทดลองวาการเสริมใบเตยหอม 0.3% และโปรไบโอติก 0.1% ในสูตรอาหารชวยเพ่ิมน้ําหนักของไข และใบเตย

ผงสามารถใชเปนสารสีจากธรรมชาติในการเพ่ิมสีของไขแดงได การเสริมขม้ินชันในปริมาณ 1% ไมมีความ

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของนกกระทาแมจะมีรายงานวาสามารถใชเปนสารเพ่ิมสีของไขแดงจากธรรมชาติ

ได 
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คําสําคัญ  :  การเจริญเติบโต  นกกระทาญี่ปุน  สารเสริมอาหารจากธรรมชาติ 
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Abstract 
 

The objective of this study was to assess the effects of Pandan leaves and Turmeric 

powder supplementation in combination with probiotic (Bacillus cereus var.toyoi) as natural 

feed additive on growth performance and egg quality of Japanese quails. In experiment 1, a 

total of 100 birds (39 day-olds) were used in a completely randomized design having five 

replications with five birds per replication. Birds were allocated to four treatments as follow 

1) a basal diet as control group 2) a basal diet supplemented with Pandan leaves powder 

0.3% 3) a basal diet supplemented with Pandan leaves powder 0.3% and Probiotic 0.1% 4) a 

basal diet supplemented with Probiotic 0.1%. The birds were randomly caged in open house 

for 45 days. The results showed that birds supplemented with Pandan leaves powder 0.3% 

and Probiotic 0.1% has a significant egg weight (P<0.05) compared with control group 

(12.2404±0.749 vs. 11.2283±0.954). Supplement Pandan leaves power 0.3% significantly 

(P<0.01) increased egg yolk color compared with control groups. There were no differences 

in shell weigh, shell thickness, egg wild and high, yolk weigh, and yolk size among 

treatments.  In experiment 2, a total of 100 birds (35-45 day-olds) were used in a completely 

randomized design having five replications with five birds per replication. Birds were 

allocated to four treatments as follow 1) a basal diet as control group 2) a basal diet 

supplemented with Turmeric powder 0.3% 3) a basal diet supplemented with Turmeric 

powder 0.3% and Probiotic 0.1% 4) a basal diet supplemented with Probiotic 0.1%. The 

birds were randomly caged in open house for 45 days. The results of this study showed that 

there were no effects of Turmeric powder supplementation on growth performance and egg 

quality. In this study, supplementation of 0.3% Turmeric powder affecting the dead rate of 

birds at second week of the experimental periods. In summary, supplementation Pandan 

leaves power 0.3% and Probiotic 0.1% in feed of Japanese quails could increase egg weigh. 

Pandan leaves may use as natural feed additive to increase egg color. Supplementation of 

Turmeric powder 0.3% in feed of Japanese quails is not optimized for Japanese quails. 
 

Key words  :  Growth performance, Japanese quails, Natural feed additive 
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ฤดูกาลวางไขของปลาหมอชางเหยียบ (Pristolepis fasciata) ในกวานพะเยา จังหวัดพะเยา  

Spawning season of Malayan leaffish (Pristolepis fasciata) in Kwan Phayao, 

Phayao Province.       
 

นิสิต  :  ณัฐวุฒิ  งามสม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ศิริลักษณ  วลัญชเพียร 

สังกัด  :  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  :  Poster SC-21 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาฤดูกาลวางไขของปลาหมอเชางเหยียบ (Pristolepis fasciata) ในกวานพะเยา ดําเนินการ

วิจัยระหวางเดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 จากตัวอยางปลาเพศเมีย จํานวน 307 ตัว ความ

ยาวลําตัว 8.0 - 18.5 เซนติเมตร น้ําหนักลําตัว 18.0 – 170.0 กรัม ผลการศึกษาพบวามีความดกไข 1,247 – 

21,688 ฟอง คาดัชนีความสมบูรณเพศเทากับ 4.73 ± 1.95 โดยมีคาสูงสุดในเดือนสิงหาคม (8.9) และมีคา

ต่ําสุดในเดือนธันวาคม (1.7) ผลการศึกษาแสดงวาปลาหมอชางเหยียบในกวานพะเยาจึงมีการวางไขไดตลอด

ท้ังปหรือมากกวา 1 ครั้งในรอบป 
 

คําสําคัญ  :  ฤดูกาลวางไข  ปลาหมอชางเหยียบ  กวานพะเยา 
 

Abstract 
 

The investigation of spawning season of Malayan leaffish (Pristolepis fasciata) in Kwan 

Phayao was conducted during June of 2012 to May of 2013. Three hundred and seven 

female fish, body length 8.0 - 18.5 centimeter, body weight 18.0 – 170.0 gram were 

examined. The findings indicated the fecundity were 1,247 – 21,688 gonadsomatic index 

(4.73 ± 1.95) which was highest on August (8.9) and lowest on December (1.7). The result 

showed that Malayan leaffish spawn year round, or more than one time per year 

 

Key words  :  spawning season, Malayan leaffish (Pristolepis fasciata), Kwan Phayao 
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การกําหนดพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA 6063 ที่มีผลตอการ

ใชพลังงานไฟฟาดวยวิธีการวิเคราะหตัวแปรผิวสะทอน 

Parameter setting for Milling of Aluminum Alloys AA 6063 on Energy 

Consumption Using Response Surface Methodology. 
 

นิสิต  :  ปติพันธ  พุทธปราณี, วิราช  อวดเร็ว และ ปภาวดี  แกวเกตุ  

อาจารยท่ีปรึกษา  :  เอราวิล  ถาวร 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-01 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA 

6063 ท่ีสงผลตอการใชพลังงานไฟฟารวมถึงความหยาบผิวและเวลาการผลิตรวมดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางใน

การลดการใชพลังงานไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไดอีกทางหนึ่งดวย 

ผูดําเนินโครงงานไดใชวิธีการวิเคราะหตัวแปรผิวสะทอน (Response Surface Methodology; RSM) สําหรับ

หาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยโครงงานนี้ใชการออกแบบการทดลองแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต (Central 

Composite Design; CCD) เพ่ือประมาณรูปแบบสมการลําดับท่ีสอง (Second Order Model) สําหรับการ

สรางตัวแปรผิวสะทอนดังกลาว โดยมีปจจัยท่ีใชศึกษาอยูสองชนิดคือปจจัยท่ีควบคุมได (Controllable 

Factors) ประกอบดวยความเร็วรอบ (Spindle Speed) และอัตราปอน (Feed Rate)  และปจจัยรบกวน 

(Nuisance Factor) คือการสึกหรอของมีดกัด จากการทดลองและวิเคราะหผลดวยโปรแกรมทางสถิติพบวา

คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมตอตัวแปรตอบสนองท้ัง 3 คือความเร็วรอบเทากับ 2,707 รอบตอนาที อัตราปอน

เทากับ 135 มิลลิเมตรตอนาที สงผลใหการใชพลังงานไฟฟาลดลงและความหยาบผิวดีข้ึน รวมไปถึงเวลาการ

ผลิตสั้นลงอีกดวย 
 

คําสําคัญ  :  การออกแบบการทดลอง  การทดลองแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต  อะลูมิเนียม AA 6063  เครื่องกัด

อัตโนมัติ  การใชพลังงานไฟฟา 
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Abstract 
 

The aim of this project is to study appropriate setting of parameters for milling of 

aluminum alloys AA 6063 which affect multi-characteristics including energy consumption, 

surface roughness, and production time so that reduce energy consumption and increase 

efficiency in manufacturing Industries. The Researcher applied response surface 

methodology (RSM) for appropriate parameters setting. Central composite design (CCD) was 

used to examine for milling by CNC machine with two controllable factors including spindle 

speed and feed rate. The nuisance factor of a CNC machine was cutting tool wear. After 

collecting all data, the appropriate parameters from statistical programming were spindle 

speed = 2,707 rpm and feed rate = 135 mm/minute. The result indicated that the energy 

consumption was decreasing and the surface roughness was increasing. Moreover, the 

production time was shorter. 
 

Key words  :  Design of Experiment, Central Composite Design, aluminum alloys AA 6063, 

CNC Milling Machine, energy consumption 

  



 

44 

 

การใชเถากนเตาสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการนําความรอนของคอนกรีตบล็อกประหยัด

พลังงาน 

Use of Bottom Ash to Improve Thermal Conductivity of Energy-Efficient 

Concrete Blocks 
 

นิสิต  :  พงษชัย  อุทธวัง, ประจักร  บุญมา, และ เสริมสิริ  เศรษฐพงษสิริ  

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ณัฐพงศ  ดํารงวิริยะนุภาพ 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-02 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาการใชเถากนเตาสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการนําความรอนของ

คอนกรีตบล็อก ซ่ึงไดนําเถากนเตาท่ีรอนผานตะแกรงเบอร 8 มาแทนท่ีปูนซีเมนตในอัตราสวน 0, 10, 20, 30 

และ 40 เปอรเซ็น โดยน้ําหนักของวัสดุประสาน และใชอัตราสวนปูนซีเมนต:หินฝุน:น้ํา 1:5:0.54 จากนั้นไดทํา

การข้ึนรูปเปนบล็อกขนาด 7x18x39 เซนติเมตร และนําไปทดสอบคากําลังอัด เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา และ

คาการนําความรอน จากผลการทดสอบพบวา คากําลังอัด และเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา ผานตามมาตรฐาน 

มอก.58-2533 และการนําความรอนของคอนกรีตบล็อกท่ีผสมเถากนเตามีคาต่ํากวาคอนกรีตบล็อกท่ีไมผสม

เถากนเตา 
 

คําสําคัญ  :  คอนกรีตบล็อก  เถากนเตา  กําลังอัด  การดูดซึมน้ํา  การนําความรอน 

 

Abstract 
 

This study aims to use bottom ash for improving thermal conductivity of concrete 

blocks. Bottom ash passing sieve no. 8 was used as partial replacement of Portland cement 

type I at 0, 10, 20, 30 and 40 percent by weight of binder. Concrete blocks were made of 

cement-sand-water mixture in a ratio of 1:5:0.54 and were then molded in specified size 

7x18x39 centimeter. The concrete blocks were tested for compressive strength, water 

adsorption, and thermal conductivity. The results showed that compressive strength and 

water adsorption of concrete blocks passed the requirements of Thai Industrial Standards 

(TIS) no. 58-2533. The thermal conductivity of concrete blocks mixed with bottom ash was 

lower than concrete blocks without bottom ash. 
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Key words  :  Concrete blocks, Bottom ash, Compressive strength, Water adsorption, 

Thermal conductivity 
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การใชเศษยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเปนฉนวนปองกันความรอน ของปูนฉาบประหยัด

พลังงานสําหรับอาคาร 

Use of Crumb Rubber to Enhance Energy-Efficient of Cement Mortar for 

Buildings. 
 

นิสิต  :  สุชลิต  จันทรกมล, ศักรินทร  คําฟู และ เพชรรัตน ณ เชียงใหม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ณัฐพงศ  ดํารงวิริยะนุภาพ 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-03 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการใชเศษยางมาผสมแทนท่ีทรายบางสวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเปน

ฉนวนปองกันความรอนและลดหนวยน้ําหนักของปูนฉาบ  โดยใชเศษยางแทนท่ีทรายในอัตราสวนรอยละ 0, 

10, 20, 30 และ40 โดยน้ําหนัก ตัวอยางปูนฉาบถูกนําไปทดสอบกําลังรับแรงอัดและการนําความรอนเม่ืออายุ

ครบ 7, 28 และ60 วัน  จากการศึกษาพบวาปูนฉาบท่ีผสมเศษยางจะใหกําลังรับแรงอัดและการนําความรอน

ลดลงตามปริมาณอัตราสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเศษยาง ดังนั้นปูนฉาบท่ีผสมเศษยางสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เปนฉนวนปองกันความรอนของอาคารไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ  :  ปูนฉาบ  เศษยาง  กําลังอัด  การนําความรอน 

 

Abstract 
 

This study focuses on using crumb rubber to enhance energy-efficient and reduce 

unit weight of cement mortar. Crumb rubber was used as partial replacement of sand at 0%, 

10%, 20%, 30%, and 40% by weight of mortar. The mortar specimens were evaluated for 

compressive strength and thermal conductivity at 7, 28, and 60 days. The results showed 

that the compressive strength and thermal conductivity of mortar decreased with increasing 

amount of crumb rubber. Thus, mortar blended with crumb rubber can increase energy-

saving efficiency of buildings insulation. 
 

Key words  :  Cement mortars, Crumb rubber, Compressive strength, Thermal conductivity 
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การเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบไหลเวียนตาม

ธรรมชาติและแบบดูดกลืนความรอนตนแบบ 

The Comparison of Performance of Solar Water Heater between Passive and 

Absorption Type  
 

นิสิต  :  ดุษฎา  ยอดปะนัน, เอกรินทร  กานดา และ เสาวรส  กริ่งทอง  

อาจารยท่ีปรึกษา  :  รัชนีวรรณ  เจริญวัฒน 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-04 
 

บทคัดยอ 
 

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานท่ีสะอาด ใชแลวไมมีวันหมด ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ดวย

เหตุนี้พลังงานแสงอาทิตยจึงสามารถนํามาใชประโยชนไดมากมาย โครงงานนี้จึงไดนําเอาประโยชนของ

พลังงานแสงอาทิตยมาใช โดยการออกแบบและสรางเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบไหลเวียนตาม

ธรรมชาติและแบบดูดกลืนความรอนตนแบบ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยท้ังสองระบบ การสรางพ้ืนท่ีรับรังสีอาทิตยของเครื่องทําน้ํารอนพลังงาน

แสงอาทิตยแบบไหลเวียนตามธรรมชาติจะนําทอทองแดงและแผนอะลูมิเนียมพนสีดําเปนอุปกรณดูดซับ

พลังงานแสงอาทิตย และเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบดูดกลืนความรอนตนแบบจะนําทอทองแดง

พนสีดําเปนอุปกรณดูดซับพลังงานแสงอาทิตยแลวจึงนํามาแชในน้ํา เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยท้ัง

สองระบบจะมีขนาดความจุของน้ํา 65 ลิตร พ้ืนท่ีรับรังสีอาทิตยเทากับ 1 m2 และมุมของแผงรับรังสีอาทิตย

เทากับมุม 19o  

จากการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยท้ังสองระบบ พบวาเครื่องทําน้ํา

รอนพลังงานแสงอาทิตยแบบดูดกลืนความรอนตนแบบสามารถทําน้ํารอนไดอุณหภูมิสูงกวาเครื่องทําน้ํารอน

พลังงานแสงอาทิตยแบบไหลเวียนตามธรรมชาติ ซ่ึงสามารถทําน้ํารอนไดอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 46.5 และ 38.8 

องศาเซลเซียส ตามลําดับ เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบดูดกลืนความรอนตนแบบมีอุณหภูมิน้ํา

รอนสูงกวาเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบไหลเวียนตามธรรมชาติเนื่องจากมีพ้ืนท่ีรับรังสีอาทิตยท่ี

สัมผัสกับน้ําโดยตรง จึงทําใหมีการถายเทพลังงานความรอนกับน้ําไดดีกวา ดังนั้นเครื่องทําน้ํารอนพลังงาน

แสงอาทิตยแบบดูดกลืนความรอนตนแบบจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในภาคครัวเรือนและพ้ืนท่ีหางไกล 

ซ่ึงนอกจากจะเปนการใชพลังงานแสงอาทิตยใหเกิดประโยชนแลวยังเปนการลดการใชพลังงานไดอีกทางหนึ่ง 
 

คําสําคัญ  :  เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย  แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ  แบบดูดกลืนความรอน 
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Abstract 
 

Solar energy is a clean energy, available, and environmentally friendly. For this 

reason, solar energy can be used for many benefits. The purpose of this study was the 

design, construction, outdoor testing of a passive and absorption solar water heater. 

Moreover, the comparison of two systems has been made to evaluate the efficiency of the 

systems. As a design, the passive water heater system was used the black copper for the 

absorption area and using three differences flow rate for this study. The new design, the 

absorption solar water heater was made by using black copper immersed into the water 

storage tank which established the main portion of the collector absorber section. Both 

collector systems were 1 m2, and tilted 19o Furthermore, the volume of water tank was 65 

litre for both of systems.  

The results of the study have been shown that the temperature of the absorption 

solar water heater system was higher than passive solar water heater system, 46.5 and 38.8 

degrees Celsius, respectively. The absorption solar water heater system gave higher 

efficiency because water was directly absorption to the solar radiation. The conclusion of 

this study was that the absorption solar water heater system had a promising for using in 

household and rural area. 
 

Key words  :  Solar water heater, passive circulation, absorption heating 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาพลังงานทางเลือก 

The development of alternative energy production 
 

นิสิต  :  วิโรจน  อินชาญ, ธีรธวัฒน  มุกสิก, จักรกฤษณ  เทพจันตา, เบญจรงค  ปนสุวรรณ และ วิทธวัช ผองใส 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ธวัช  ชูชิต และ เกรียงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-05 
 

บทคัดยอ 
 

ในโครงงานนี้จะกลาวถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล โดยปรับปรุงใหหมุนตาม

แสงอาทิตยและติดแผงสะทอนใหกับแผงโซลาเซลล ซ่ึงผลท่ีไดทําใหมีแรงดันเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 และการพัฒนา

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือใชในจังหวัดพะเยา โดยการออกแบบสวนสเตเตอรเปน 5 เฟส ในการผลิต

พลังงานไฟฟาท้ังสองแบบจะอยูในพิกัด 500 วัตต 12 โวลต ซ่ึงเปนปริมาณไฟฟาท่ีใชในครัวเรือน และไดนํา

วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเหลือใชในทองถ่ินมาใชประโยชน 
 

คําสําคัญ  :  พลังงานทดแทน  พลังงานแสงอาทิตย  กังหันลมผลิตไฟฟา 
 

Abstract 
 

This project is said to improve the efficiency of solar cells. By adjusting the rotating 

solar and stick panel reflective to solar cells. The result output voltage increased by 25 

percent. And the development of wind turbines to generate electricity for use in Phayao. By 

design the stator is a 5-phase. In the production of electric power are both located at 

coordinates 500 Watt 12 Volt. The amount of electricity used in households. And brought 

supplies abundant local use. 
 

Key words  :  Renewable Energy, Solar Energy, Wind Turbine 

  



 

50 

 

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับวิเคราะหและออกแบบหนาตัดช้ินสวนโครงขอหมุนเหล็ก 

Program Development for Analysis and Design of Steel Truss Member 

Sections 
 

นิสิต  :  กฤษณะ  เปงถากาศ, ภูวิช  ดอนกาวิล และ สุรเชษฐ  สุภากรรม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สมบูรณ  เซ่ียงฉิน 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-06 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนโครงขอหมุน

เหล็ก โดยใชโปรแกรม MATLAB โปรแกรมจะประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ การวิเคราะหโครงขอหมุน และ 

การออกแบบหนาตัดชิ้นสวนโครงสรางเหล็ก จุดเดนของโปรแกรม คือ มีความสามารถในการคํานวณคาแรง

ภายในชิ้นสวนของโครงขอหมุนแลวนําไปเลือกรูปแบบหนาตัดและขนาดหนาตัดท่ีทําใหโครงสรางมีน้ําหนักเบา

ท่ีสุด ซ่ึงจะเปนประโยชนกับวิศวกรในการออกแบบใหโครงสรางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ  :  โครงขอหมุน  โครงสรางเหล็ก  วิเคราะหโครงสราง  การออกแบบโครงสราง 
 

Abstract 
 

The objectives of this study are to develop program for analysis and design of steel 

truss members on MATLAB. The program consists of two parts, structural truss analysis and 

design of member sections. The advantages of using this program are easily calculation of 

member forces and economical design of member sections. It is useful for civil engineers to 

design structures effectively. 
 

Key words  :  Truss, Steel Structure, Structural analysis, Structural Design 
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การศึกษาปจจัยและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดวยโซอุปทานแบบลีน กรณีศึกษา กลุม

วิสาหกิจชุมชนผูผลิตครีมมะขาม จังหวัดพะเยา 

Lean Supply Chain Factors Study and Guidelines for Development a Case 

study of Tamarind Costmetic Community Enterprises Phayao Province 
 

นิสิต  :  จักรกฤษณ  ศรีสงศใจ, วรรษชล  แสงแปน และ สุภาวิณี  เกิดอุบล 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พจนศักดิ์  พจนา 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-07 
 

บทคัดยอ 
 

ธุรกิจเครื่องสําอางในปจจุบันกําลังมุงเนนการเพ่ิมมูลคาโดยการใชสมุนไพรไทยเปนจุดขายและมี

ปริมาณความตองการในการสงออกสินคาเครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมจากธรรมชาติมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป 

งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดวยโซอุปทานแบบลีน กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผูผลิตครีมมะขาม ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา โดยศึกษาปจจัยและความสัมพันธของ

กิจกรรมในโซอุปทานครีมมะขาม ทําการเก็บขอมูลตั้งแตผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต ผูกระจายสินคา และลูกคา 

ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหการดําเนินงาน เพ่ือนํามาสรางแผนภาพกระบวนการผลิตจําแนก

ตามกิจกรรม และทําการประยุกตใชเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไดแก Quality Function 

Deployment (QFD) เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑใหมสําหรับกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพในอนาคต และลดคาอคติ 

(Bias) จากการสํารวจดวยเครือขายใยประสาทเทียม (Neural Network) จากการวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยท่ี

สําคัญตางๆท่ีทําให เชน คุณภาพหลักของผลิตภัณฑครีมมะขามท่ีตองการคือทําใหผิวหนาขาวข้ึน มีตองการซ้ือ

จากรานสะดวกซ้ือ อัตราการใชครีมโดยเฉลี่ย 1 กระปุกตอเดือน ประมาณการซ้ือ 1-2 กระปุกตอครั้ง สีของ

กระปุกท่ีชอบคือสีชมพู ลักษณะบรรจุภัณฑเปนแบบกระปุกแกว ขนาดควรเพ่ิมเปน 100 กรัม ท่ีสําคัญกลยุทธ

ในการสงเสริมการขายท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการซ้ือคือคือการมีสวนลดราคาเม่ือซ้ือในปริมาณท่ีมากและ

ตองการของแถม และราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูท่ี 999 บาท ซ่ึงสามารถเพ่ิมมูลคาไดถึง 15 เทา  

ผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปสูแนวทางการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพใหแก

ผูประกอบการในจังหวัดพะเยา และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเปน

ตนแบบการพัฒนาสินคาสูตลาดอาเซียนในอนาคตอันใกล 
 

คําสําคัญ  :  ครีมมะขาม  โซอุปทานแบบลีน  Quality Function Deployment (QFD)  เครือขายใย

ประสาทเทียม 
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Abstract 
 

The Cosmetics business is focused on value added and customer attraction strategy 

by using Thai natural ingredients. The natural cosmetic goods demand is increasing every 

year significantly.This research examined the key success factors and development 

guidelines for tamarind cream supply chain in Phayao Province by lean concept. The supply 

chain activities relationship was study by survey data from suppliers, manufacturers, 

distributors and customers through in-depth interview to analyze the critical success factors 

and construct the flow process chart. The new technique of product design for the future hi-

end customer was applied by Quality Function Deployment (QFD) and Neural Network. The 

result of research such as; the major of a tamarind cosmetic function is skin brightness 

improvement, the customers expected to buy from a convenience store with 1 bottle per 1 

month sales frequency at 999 baht per 100 grams purchasing decision level,  

The attractive packaging color is pink in the glass bottle. The impressive promotion 

strategy is discount or special price and gift. The results of the study approach to Phayao 

enterprise for effectively managing and enhance the community competitiveness for 

developing product prototype to Asian markets. 
 

Key words  :  Tamarind Cream, Lean Supply Chain, Quality Function Deployment (QFD), 

Neural Network. 
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การหาตําแหนงความผิดพรองในสายสงโดยใชคลื่นจร 

Fault Location in Transmission Line Using Travelling Wave 
 

นิสิต  :  ภานุวัฒน  พรมสวัสดิ์, ทนงศักดิ์  หอมรื่น และ ยลดา  จัดดี 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  เชวศักดิ์  รักเปนไทย 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-08 
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคหลักของโครงงานนี้เพ่ือศึกษาตําแหนงความผิดพรองในสายสง ทฤษฎีคลื่นจรถูกใชเพ่ือ

หาตําแหนงความผิดพรอง ระบบการสง ขนาด 500 กิโลโวลต ท่ีมีความยาว 300 กิโลเมตร ไดถูกจําลองข้ึนโดย

ใชโปรแกรม MATLAB/Simulink สัญญาณแรงดันความผิดพรองถูกวัดและแปลงไปเปนองคประกอบลําดับ

บวก ลําดับลบ และลําดับศูนย เวลาในการเดินทางขององคประกอบลําดับบวกของแรงดันความผิดพรองถูกใช

เพ่ือประมาณระยะทางความผิดพรองบนสายสง 

 ผลการจําลองแสดงใหเห็นวา คาผิดพลาดในการประมาณตําแหนงความผิดพรองเปนฟงกชันของ

อัตราการชักตัวอยาง ความเร็วของการแพรกระจายคลื่น และชนิดความผิดพรอง 
 

คําสําคัญ  :  ตําแหนงความผิดพรอง  คลื่นจร  สายสง 
 

Abstract 
 

The main objective of this project is to study faults location in transmission line. 

Travelling wave theory is employed to find the fault location. 500 Kilovolt transmission 

system with 300 Kilometre long is simulated by using MATLAB/Simulink program. Fault 

voltage signals are only measured and converted to positive, negative, and zero sequences. 

Travelling time of the positive sequence of fault voltages is used to estimate the fault 

distance on the transmission line. 

 Simulation results show that the error in fault location estimation is a function of the 

sampling rate, the speed of propagation and fault types. 
 

Key words  :  Fault location, travelling wave, transmission line 
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เคร่ืองใหอาหารปลาควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร  

Fish Feeding Machine by Microcontroller 
 

นิสิต  :  ภาณุมาศ  จินดาจิธาวัฒน, กันตนา  ภิญโญ และ วรัลชญาน  ภัทรสิริธนวัชร  

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงค, รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง และ อิฐสะราม แสนสุภา 

สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-09 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานนี้เปนการสรางเครื่องใหอาหารปลาควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร  เพ่ือนําไปใชในการ 

เกษตรหลักการทํางานแบงเปน 2 สวนคือ สวนควบคุมเวลา และควบคุมปริมาณอาหาร โดยใชไมโคร 

คอนโทรลเลอรตระกูล PIC16F877 เปนตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณท้ังหมด โดยใชภาษา Basic pro ใน

การเขียนคําสั่ง เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค 

เครื่องใหอาหารปลาควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร  สามารถควบคุมเวลา และควบคุมปริมาณ

อาหารตามโปรแกรมการใหอาหารเพ่ือแปลงเพศปลานิล และหยุดทํางานอัตโนมัติเม่ือครบเวลาท่ีกําหนด 

ผลการทดสอบเครื่องใหอาหารปลาควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร สามารถใชงานไดตามวัตถุ 

ประสงค โดยทดสอบการใหอาหารลูกปลานิลจํานวน 1,200 ตัว ระยะเวลา 3 สัปดาห ใหอาหารวันละ 5 ครั้ง 

แตละครั้งหางกัน 2 ชั่วโมง เริ่มใหอาหารตั้งแตเวลา 08.00น., 10.00 น., 12.00 น.,14.00 น. และ 16.00 น. 

โดยแตละสัปดาห จะกําหนดปริมาณอาหาร ในแตละครั้ง จํานวน 40, 50 และ 60 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงผลการ

แปลงเพศปลานิลจะไดรอยละ 98 
 

คําสําคัญ  :  เครื่องใหอาหารปลา  การแปลงเพศปลานิล 
 

Abstract 
 

The main objective of this project is to build a fish feeding machine for agriculture by 

using the microcontroller for controlling its operation. The control principle is divided into 

two parts as the time control part and the food amount control part based on the 

PIC16F877 microcontroller and the Basic pro program. 

The time and the food amount can be controlled according to the need of users. 

Also, the proposed fish feeding machine-based microcontroller can be stopped 

automatically when the timer is finished. 

The experimental results are shown in this project. The proposed fish feeding 

machine is tested by feeding the 1,200 tilapias based on 5 times per a day, every 2 hours 

per 1 time within 3 weeks. Here, the proposed fish feeding machine is operated at 08.00 am, 
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10.00 am, 12.00 pm, 02.00 pm and 04.00 pm, respectively.  In each week, the amount of 

food is set increasingly at 40, 50 and 60 gram, respectively. The test results for tilapias 

transgender can achieve at the 98 percent. 
 

Key words  :  Fish Feeding Machine, tilapias transgender 
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อางควบคุมอุณหภูมิในหองปฏิบัติการ 

Temperature Control Bath in Laboratory 
 

นิสิต  :  ภานุพันธ  นันทะยานา และ วิธวินทร  ศรีฟอง 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, วัฒนา  ศรีพันนาม, เชียงชัย  แปงณีวงค และ รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง 
สังกัด  :  คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  :  Poster EN-10 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางอางควบคุมอุณหภูมิโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอน 

โทรลเลอรมาประยุกตในการควบคุมการทํางานของอางควบคุมอุณหภูมิเพ่ือนํามาใชในหองปฏิบัติการ หลัก- 

การควบคุมแบงเปน 2 สวนคือ การควบคุมเวลาและการควบคุมอุณหภูมิ อางควบคุมอุณหภูมิมีขนาดความสูง 

16 เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร และยาว 50 เซนติเมตร สามารถบรรจุน้ําได 22 ลิตร โครงสรางดานนอก

และดานในอางควบคุมอุณหภูมิทําจากแผนสังกะสีหนา แลวบุดวยใยแกวสังเคราะหเพ่ือกันความรอน อาง

ควบคุมอุณหภูมิสามารถตั้งเวลาและกําหนดอุณหภูมิชวง 37 – 60 องศาเซลเซียส หยุดการทํางานอัตโนมัติ

เม่ือครบเวลาท่ีกําหนด 
ผลการทดสอบอางควบคุมอุณหภูมิ สามารถใชงานไดตามวัตถุสงคโดยไดทําการทดสอบโดยปรับตั้งท่ี

อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิละ 10 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และใชเทอรโมมิเตอรวัดภายใน

อางน้ํา ผลการทดสอบพบวาการปรับตั้งอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยภายในอางน้ํา 39.5 องศา

เซลเซียส ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลซียศ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในอางน้ํา 49.5 องศาเซลเซียส และการปรับตั้งท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยภายในอางน้ํา 59.5 องศาเซลเซียส ซ่ึงท้ังหมดมีคาความผิดพลาด

เฉลี่ยคือ ±0.5 องศาเซลเซียส 
 

คําสําคัญ  :  อางควบคุมอุณหภูมิ 
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Abstract 
 

The main objective of this project is to make a temperature control bath in 

Laboratory by using the electronic device and the microcontroller for controlling its 

operation. The control principle is divided into the two parts as the time control part and 

the temperature control part. The dimension of the temperature control bath is the 16 cm 

height, 30 cm width and 50 cm length, respectively and also the temperature control bath 

can contain the 22 liter water. The external and internal packages are made by the thick 

zinc. Besides, the internal package includes the synthetic fiber for the thermal protection. 

The temperature of the proposed temperature control bath can be set between 37 – 60 

degrees Celsius. Also, the operating time can be automatically stopped when the timer is 

finished. 

The experimental results are illustrated in this project. Here, the proposed 

temperature control bath is tested by setting the test temperatures at 40, 50 and 60 degrees 

Celsius based on 10 times per 30 minutes, respectively. The test results demonstrate that 

the proposed temperature control bath can control the temperatures efficiently. By setting 

the test temperature values at the 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius and 60 degrees 

Celsius, the proposed temperature control bath can obtain the average test temperature 

values at the 39.5 degrees Celsius, 49.5 degrees Celsius and 59.5 degrees Celsius, 

respectively. All average error values of the test temperatures are the ±0.5 degrees Celsius. 
 

Key words  :  Temperature Control Bath 
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การพัฒนาโปรแกรมบันทึกขอมูลการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรบนถนน สําหรับสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

A Traffic Accident Recording Program Development for Android Smartphone 
 

นิสิต  :  จีรวัฒน  เชิดเพชรัตน, จารุวรรณ  นาคประดับ, ณัฐพงษ  แขงขัน และ ปยกร  แกนพล 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  นครินทร  ชัยแกว 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-11 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบโปรแกรมบันทึกขอมูลการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรบน

ถนนท่ีมีความสอดคลองกับความตองการและการใชงานของเจาหนาท่ีตํารวจสายงานจราจร สถานีตํารวจภูธร

จังหวัดพะเยา เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหระบบงานการจัดเก็บขอมูล ความตองการและปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากระบบงานท่ีมีอยูในปจจุบันของผูใชงาน จํานวน 15 ตัวอยาง แลวนํามาพัฒนาและออกแบบโปรแกรม

ประยุกตท่ีสามารถใชงานไดบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ท่ีสามารถทําการบันทึกขอมูลพิกัดการ

เกิดอุบัติเหตุ รูปถาย และขอมูลตามแบบรายงานคดีจราจรทางบกของ สถานีตํารวจภูธร จังหวัดพะเยา โดยมี

การประเมินความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรมจากผูเชี่ยวชาญ และการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใชงานโปรแกรมกอนนํามาปรับปรุงเพ่ือนําไปใชงานจริง  

ผลการศึกษาพบวา ตนแบบโปรแกรมท่ีทําการพัฒนาสามารถทําการบันทึกขอมูลในพ้ืนท่ีจริงและ

สามารถสงออกขอมูลท่ีไดบันทึกอยูในรูปแบบของไฟลนามสกุล CSV และ KML ท่ีสามารถเรียกไปแสดงผลใน

โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและโปรแกรมแผนท่ีออนไลน ซ่ึงผลการประเมินความเหมาะสมในการใช

งานโปรแกรมดานการทํางานของระบบและรูปแบบการนําเสนออยูในเกณฑดี และผูใชงานมีความพึงพอใจดาน

การทํางานของระบบ รูปแบบการนําเสนอ และประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ  :  อุบัติเหตุทางจราจรบนถนน  โปรแกรมบันทึกขอมูล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  สมารทโฟน 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
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Abstract 
 

The objective of this study is to develop a traffic and accident reporting program for 

the Phayao’s Traffic Police. The program aims to provide a suitable Android-based platform 

that conjunction with usability and requirements for the user.The research started out by 

questioning 15 cases of problems arose from the current methods of data acquisition and 

inventory used by the Phayao’s traffic police. These complications were carefully analyzed 

and crafted to form a more effective adaptation of the acquisition processes via Android 

mobile devices, including features that capture GPS location, picture, and on-the-scene 

description of the traffic and accident.  

The data exported from recording devices includes CSV and KML format files, of 

which can be viewed on any GIS platforms including mobile and online-based mapping 

applications and devices. During the development of the program, monitoring and real-world 

usage were conducted to evaluate the usability and suitability of the program. The results of 

the program’s monitoring and evaluation processes indicate great reception and fulfillment 

in both customer satisfaction and the program accessibility. 
 

Key words  :  Traffic Accident, Recording Program, Geoinformation System, Android, Smartphone 
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การวิเคราะหสัณฐานวิทยาลุมน้ําและศักยภาพการใหน้ําของลุมน้ําแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

Analysing Watershed Geomorphology and Streamflow Potential Assessment  

in Mea Tam Watershed, Phayao Province 
 

นิสิต  :  ศันสนีย  นินสนธิ์, อัญมณี  มาตรรัศมี และ กตัญชลี  ราญคํารัตน 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  รังสรรค  เกตุออต 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-12 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาตัวแปรสัณฐานวิทยาลุมน้ําในลุมน้ําเเมต๋ําและหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร และ 2) เพ่ือวิเคราะหศักยภาพการใหน้ําในแตละลุมยอยและปริมาณการไหลบา

ในลุมน้ํายอยของลุมน้ําเเมต๋ํา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลลักษณะภูมิประเทศ การใชประโยชน

ท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน ป พ.ศ. 2555 และปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีระหวางป พ.ศ. 2551-2555 โดยทําการ

วิเคราะหตัวแปรสัณฐานวิทยาลุมน้ํา 8 ตัวแปรจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใน 3 ลักษณะคือ 

ลักษณะเชิงเสน ลักษณะเชิงพ้ืนท่ี และลักษณะเชิงความสูง จากนั้นจึงประเมินปริมาณการไหลของน้ําทาดวย

สมการท่ีใชคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนท่ีดินและความเขมของปริมาณฝน คือ Q=CIA  

ผลการศึกษาพบวา ลุมน้ําแมต๋ําประกอบดวยลุมน้ํายอย 13 ลุมน้ํา โดยลุมน้ําท่ีตั้งอยูบริเวณตนน้ําจะมี

ลําน้ําในอันดับท่ี 1 (1st order) อยูมาก ลุมน้ําท่ีมีขนาดใหญจะมีความหนาแนนของลําน้ํา (Dd) มาก จึงมี

ความสามารถในการรองรับน้ําไดสูง โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความหนาแนนของลําน้ํา ไดแก สัดสวน

ความสูงต่ํา (Rh) ความถ่ีของลําน้ํา (Fs) และลักษณะพ้ืนผิวการระบายน้ํา (Rt) ในขณะท่ีตัวแปรความยาวของ

สวนท่ีมีการระบายน้ํา (Lg) จะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม สวนพิสัยความสูงต่ําของลําน้ํา (H) และ

สัดสวนความสูงต่ํา (Rn) ท่ีมากจะทําใหน้ําไหลแรงและเร็ว ในทางกลับกันความขรุขระ (Rn) จะชวยชะลอการ

ระบายน้ําและทําใหอัตราการชะลางพังทลายลดลง  

สําหรับการศึกษาศักยภาพการใหน้ําในลุมน้ําแมต๋ําพบวาสามารถวิเคราะหออกเปน 3 ระดับคือ 1) ลุม

น้ําท่ีมีศักยภาพการใหน้ําสูง โดยมีอัตราการไหลตอหนวยพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดคือ 472.35 –506 ลบ.ม./ตร.กม. ไดแก 

ลุมน้ําหวยเหลิน ลุมน้ําแมต๋ํานอย ลุมน้ําหวยแมปง และลุมน้ําหวยหลวง 2) ลุมน้ําท่ีมีศักยภาพการใหน้ําปาน

กลาง โดยมีอัตราการไหลตอหนวยพ้ืนท่ีรองลงมาคือ 438.7 - 472.35 ลบ.ม./ตร.กม. ไดแก ลุมน้ําหวยทับชาง 

ลุมน้ําหวยแมต๋ําหลวง ลุมน้ําแมกาหลวง ลุมน้ําแมต๋ําตอนกลาง ลุมน้ําหวยเคียน และลุมน้ําหวยไคร และ 3) 

ลุมน้ําท่ีมีศักยภาพการใหน้ําต่ํา โดยมีอัตราการไหลตอหนวยพ้ืนท่ีต่ําท่ีสุดคือ 404.95- 438.6 ลบ.ม./ตร.กม. 

ไดแก  ลุมน้ําหวยหมอแกงทอง ลุมน้ําแมต๋ําตอนบน และลุมน้ําแมต๋ําตอนลาง การวิเคราะหศักยภาพการใหน้ํา

จึงสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรน้ําและใชคาดการณสถานการณน้ําเพ่ือปองกันอุทกภัย

และภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมต๋ําไดตอไป 
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Abstract 
 

The objective of this study 1) To study the drainage morphology variables in Mae Tam 

watershed and analyze the correlation between any drainage morphology variables. 2) To 

study the streamflow potential and discharge rate in sub-basin of Mae Tam watershed. The 

data of topography, land use in 2012 and rainfall data between 2008-2012 were collected to 

achieve the objective and analyze the  drainage morphology variables as linear aspect, areal 

aspect and relief aspect. Then evaluated discharge rate by the equation  Q = CIA.   

 As a result of this study, it found that Mae Tam watershed include 13 sub-basins, the 

sub-basins which located in upstream includes a number of rivers in the first order. The large 

sub-basin which high drainage density (Dd) can accommodate more water, and  the variable 

which related with drainage density (Dd) as relief ratio (Rh), stream frequency (Fs)  and 

drainage texture (Rt). While length of overland flow (Lg) correlated inversely with watershed 

relief  (H) and  relief ratio (Rn), which allows the fast streamflow. On the other hand 

ruggedness number (Rn) help to reduce the drainage and the rate of erosion. 

The streamflow potential for irrigation in the Mae Tam watershed that can be 

analyzed into 3 levels: 1) the high potential which highest streamflow per area with 472.35 -

506 cubic meter/square  kilometer, including Huai Lern sub-basin, Mae Tam Noi sub-basin, 

Mae Pang sub-basin and Huai Luang sub-basin.  2) the intermediate potential which 

streamflow per area with 438.7 to 472.35 cubic meter/square  kilometer, including Huai Thap 

Chang sub-basin, Huai Mae Tam Luang Luang sub-basin, Mae Ka Luang sub-basin,  Central 

Mae Tam sub-basin, Huai Khian sub-basin and Huai Khrai sub-basin. and 3) the low potential 

which lowest streamflow per area with 404.95 to 438.6 cubic meter/square  kilometer, 

including Huai Mor Kaeng Thong sub-basin, Upper Mae Tam sub-basin and Lower Mae Tam 

sub-basin. The analyze streamflow potential can be  used to utilize  in water resource 

management for protect  flood  and drought in Mea Tam watershed. 
 

Key words  :  streamflow potential, discharge, Watershed Geomorphology 
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เกมเปดประตูสูอาเซียน 

The Gateway to ASEAN Game 
 

นิสิต  :  สุมารินทร  ทายเรือคํา และ ธารทิพย  กลิ่นหอม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วรกฤต  แสนโภชน และ เมธาวรรณ  ใจไว 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-13 
 

บทคัดยอ 
 

ประชาคมอาเซียนท่ีกําลังจะเกิดข้ึนนับเปนเรื่องท่ีใกลตัวมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอสังคม เศรษฐกิจแลววิถี

ชีวิตท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะชาวตางชาติในประชาคมอาเซียนจะมีบทบาทกับชีวิตมากข้ึน ดังนั้น

คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะทําเกมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในดานสัญลักษณธง เครื่องแตง

กาย และอาหารประจําชาติ 

 ทางคณะผูจัดทําจึงไดพัฒนาเกมทําอาหารท่ีสามารถ ทําอาหารใหตัวละครท่ีมีเสมือนกลุมบุคคลใน

ประชาคมอาเซียนท่ีมีเครื่องแตงการตางกันออกไป ซ่ึงผูเลนจะตองทําอาหารท่ีเปนอาหารประจําชาติของตัว

ละครท่ีเขามาซ้ืออาหาร มีการนับคะแนนและบันทึกสถิติหลังจากจบเกม โดยคณะผูจัดทําสรางเกมท่ีรองรับ

การทํางานบนเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ดวยเทคโนโลยีเอชทีเอ็มเอลหา (HTML5) ท่ีไดรับความนิยม 

ณ ปจจุบัน เพราะสามารถเขียนครั้งเดียว และสามารถทํางานไดทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ท่ี

รองรับการทํางานดวยเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ผานทางอะโดบี เอดจ แอนิเมต (Adobe Edge 

Animate) ท่ีเปนเครื่องมือในการทําใหพัฒนาเกมในรูปแบบเทคโนโลยีเอชทีเอ็มเอลหา (HTML5) ไดงายข้ึน 

ทําใหผูเลนรูจักเอกลักษณของชาติกลุมประชาคมอาเซียน ยังฝกความจําและไหวพริบในสถานการณท่ีมีเวลา

จํากัด ซ่ึงตัวเกมนี้อาจจะมีเนื้อหาท่ีไมคอบคลุมในเรื่องประชาคมอาเซียน แตอยางนอยท่ีสุดคณะผูจัดทําหวังวา

จะเปนแรงกระตุนและสงเสริม ใหผูคนเล็งเห็นความสําคัญและศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพรอมกับ

ประชาคมอาเซียนท่ีใกลจะมาถึงนี้ 
 

คําสําคัญ  :  ประชาคมอาเซียน  เว็บเบราวเซอร  เอชทีเอ็มเอลหา  ระบบปฏิบัติการ  อะโดบี เอดจ แอนิเมต 
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Abstract 
 

The ASEAN community is coming. This situation is very close us. That is will be effect 

to the economic and our life style will be changed. Because, the foreigner from ASEAN will 

has more role with us. Therefore, the researchers will create the game following the concept 

for acknowledge about the ASEAN community in such as Flag sign, Dress, and Nation Food. 

The researcher has created cooking game. This program will be cooked by the 

character like the people from ASEAN that has different dresses. By the way, the player has 

to cook the food depend on character from those countries that come to buy the food. The 

score and record will be recorded after game. The researcher has created game that 

available for Web Browser by HTML5 technology that popular in the present. Because, the 

program able to create only one time and able to work in every Operation Systems. This 

system is available for Web Browser via Adobe Edge Animate. They are the easiest tools of 

game improvement in HTML5 technology type. This program will assist the people know 

more about the ASEAN group sign. More Over, It will train the memory and perceptive in the 

limited situation. However, the game content probably has not cover all the ASEAN 

community topic. But, at least the researcher hope that will be the motivation and 

encourage for who may aim to important and research. And, the information to add for 

ASEAN preparation that coming soon. 
 

Key words  :  ASEAN, HTML5, Web Browser, Operating System, Adobe Edge Animate 
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เกมแขงรถมหาวิทยาลัยพะเยา 

UP Racing Game 
 

นิสิต  :  วีรชัย  ยอดคํา, สุนิสา  มะกรูดอินทร และ ณัฐพร  วังศรี  

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ณรงคชัย  มุงแฝงกลาง 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-14 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเกมแขงรถมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Racing Game) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเลนไดรับ

ความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินและยังสอดแทรกทักษะตาง ๆ ใหกับผูเลนตลอดจนการนําเสนอภูมิทัศน

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเกมนี้เปนเกมแนวแขงรถ 

โครงงานประกอบไปดวยการศึกษา และรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาสรางเกมโดยอาศัยการใชโปรแกรม ยู

นิตี้(Unity) ซ่ึงนํามาเปนเทคโนโลยีในการสรางเกม และโปรแกรม สเก็ตอัพแปด(Sketch Up8) เปนโปรแกรม

ออกแบบโมเดลตางๆ ภายในเกม เชน รถ ตึกอาคารหรือสิ่งแวดลอมตางๆ โดยภายในตัวเกมประกอบไปดวย 3 

ภารกิจ และภายในเกม มีการนําเทคนิคตางๆ มาชวยในประกอบดวยการสรางระบบปญญาประดิษฐ เทคนิค

การสรางฉาก การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด (Shortest Path)  เทคนิคการใส (Texture 3D) การตรวจพบการ

กระทบกัน (Collision Detection)  

 ผลการศึกษาเกมแขงรถมหาวิทยาลัยพะเยา  พบวาการเลนเกมสามารถทําใหผูเลนนั้นเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถเรียนรูเทคนิคการเลนไดอยางรวดเร็วเพราะตัวเกมนั้นมีความนาสนใจในเรื่อง

ของฉากพ้ืน ความสวยงามจึงทําใหผูเลนเกมมีความตองการท่ีจะเลนเกมโดยผลการประเมินอยูในระดับดีคือ 

3.23 
 

คําสําคัญ  :  เกมแขงรถมหาวิทยาลัยพะเยา  เทคนิคการใส 
 

Abstract 
 

Education The University of Phayao Racing Game or UP Racing. It aims to keep 

players get entertained and still interpolate skills for players. As well as, The presentation 

landscape inside The University of Phayao by UP Racino 

 Which, it was developed from Unity 3D program and modeled design by sketch up8 

program. For example Car, Environment, Building and other. Moreover, inside game consists 

of 3 missions and has led techniques other  used within the game. For example AI system, 

Shortest Path, Texture 3D, Collision Detection and other. 



 

66 

 

 In addition, The result of the Game. It appears that, The game can allow the player 

to have fun enjoyed and can learn to play quickly. Because Map, Episode, Background and 

others inside game have an interesting and wanted play game to finish mission and 

assessment of UP Racing Game is 3.23 is considered good. 
 

Key words  :  UP Racing Game, Texture 3D 

ผูปกปองการรุกราน UP  

UP war defender 
 

นิสิต  :  เกรียงศักดิ์  สิทธิลือชัย, วัชเนศวร  หาญณรงค และ จุฑามาศ  สุทธนิล 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุขชาตรี  ประสมสุข 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-15 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานนี้พัฒนาข้ึนภายใตชื่อวาเกมสผูปกปองการรุกราน UP (UP War Defender) โดยมีลักษณะ

เกมสเนนใหผูเลนไดรับความบันเทิงกับภาพบบรรยากาศเสมือนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เปนเกมสแนวแบบ

มุมมองบุคคลท่ีปกปองหนึ่งคน (First Person Shooter) ในการปกปองพ้ืนท่ีจากผูบุกรุกท่ีเขามาในพ้ืนของเรา 

เครื่องมือท่ีใชในการสรางเกมสนี้ ไดนําเทคโนโลยีของโปรแกรม Cry engine 3 และโปรแกรม 

google sketchup ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีใชในการออกแบบโครงสรางของเกมในรูปแบบ 3 มิติ  

จากการประเมินผลการศึกษาผูทดสอบเลนเกมสนี้ พบวามีความพ่ึงพอใจท้ังในรูปลักษณะและกราฟ

ฟค ในระดับดีมาก 
 

คําสําคัญ  :  เกมสออนไลน  เกมสตอสู  เกมส มหาวิทยาลัยพะเยาเกมส 
 

Abstract 
 

This project was developed under the name of “UP War Defender”, a player can be 

entertained with a virtual scene of the University of Phayao environment. The game style is 

a “First person shooter” that to protect of intruders come to occupy our area.  

The Cry engine 3 and Google Sketchup programs were used as tools to develop and 

design the game 3D structure. 

 The result of assessment from various players have got the most satisfy levels as 

very good. 
 

Key words  :  game online, Fighting game, University of Phayao game, Cry engine game 
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ระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินลวงหนา  

Advance Tax Calculation System 
 

นิสิต  :  พงศศิริ  พุทธสาร และ มนทิรา  เครือคํานอย 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สาคร  เมฆรักษาวนิช 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-16 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานการพัฒนาระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินลวงหนา มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา

ทฤษฎีและกระบวนการในการพัฒนาระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินลวงหนา  ซ่ึงการพัฒนา

ระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินลวงหนาประกอบไปดวย ระบบจัดการขอมูล ผูดูแลระบบ ระบบ

ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชระบบ ระบบจัดการขอมูลภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และระบบ จัดการคํานวณภาษี

โรงเรือนและท่ีดินลวงหนา 

การพัฒนาเว็บไซตระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินลวงหนา มีเครื่องมือในการพัฒนา 

เว็บไซต คือ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 โปรแกรม Adobe Flash CS5  โปรแกรม  Adobe 

Photoshop CS5 โดยใชภาษาในการพัฒนา คือภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) ภาษา 

Cascading  Style Sheets (CSS) ภาษา Professional Home Page (PHP) และภาษา JAVA 

ผลท่ีไดรับจากการพัฒนาเว็บไซตระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินลวงหนา คือ ไดรับ 

ความรูในเชิงทฤษฎีและหลักวิชาการในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตางๆ  ดังกลาว

ขางตน โดยผลของการสํารวจความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือน และท่ีดิน

ลวงหนา จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 359 คน พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ 

เว็บไซตระบบคํานวณการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินลวงหนา อยูในระดับ-มาก (average = 3.60, SD. = 0.28) 
 

คําสําคัญ  :  ภาษี 
  



 

68 

 

Abstract 
 

Advance tax calculation system focused on studying the theory and process of the 

development of the tax calculation system in advance which consisted of Administrator 

management system, Identification system, Property tax management system and Advance 

tax calculation system. 

 The instruments for the development of the advance tax calculation system was 

including Adobe Dreamweaver CS5 program, Adobe Flash CS5 program and Adobe 

Photoshop CS5 program. Additionally, Hyper Text Markup Language (HTML), Cascading Style 

Sheets (CSS), Professional Home Page (PHP) and Java languages were used for development 

such system. 

 The receiving theoretical knowledge and principle from web application 

development system, consisted of various subsystem mentioned above, were the 

consequence of the project. The investigation results of website user satisfaction from 359 

users were shown that average of website user satisfaction was 3.60 and the standard 

deviation of website user satisfaction was 0.28. 
 

Key words  :  Tax 
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ระบบคํารองออนไลนมหาวิทยาลัยพะเยา 

University of Phayao Online Request Forms 
 

นิสิต  :  อรรถชัย  เพงพิศ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พรเทพ  โรจนวสุ 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-17 
 

บทคัดยอ 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับการดํารงชีวิต ซ่ึง

สามารถสรางความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารของมนุษย กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยาจึงมีความตองการท่ีจะพัฒนาระบบคํารองท่ีใหบริการแกนิสิตและบุคลากร เนื่องจากการใหบริการดาน

คํารองแบบเดิมมีข้ันตอนในการยื่นคํารองมีรายละเอียดท่ีซับซอน มีการทํางานหลายข้ันตอนแตละข้ันตอนใช

เวลานานจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ ดังนั้นผูจัดทําจึงไดทําโครงงานนี้รวมกับกองงบริการ

การศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบคํารองออนไลนของมหาวิทยาลัยพะเยาผาน

เว็บไซตดวยภาษา PHP และ JavaScript  

การทํางานของระบบเริ่มจากนิสิตทําการล็อกอินเขาสูระบบ (www.reg.up.ac.th) เลือกกรอกขอมูล

ตามแบบฟอรมคํารองท่ีตองการขอยื่น เม่ือกรอกขอมูลแลวเสร็จคํารองดังกลาวจะถูกสงแจงเตือนไปทางอีเมล

หรือทางระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยโดยตรงใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีอํานาจสิทธิ์ในการ

อนุมัติในแตละคํารอง โครงงานนี้ชวยใหนิสิตและบุคลากรไดรับความสะดวก ลดการใชงานกระดาษและลด

เวลาในการยื่นคํารอง 
 

คําสําคัญ  :  ระบบคํารองออนไลน 
 

Abstract 
 

In present day, technology play important role in our daily life. Technology gives us a 

comfortable, easy to communicate and saving cost. Division of educational services, 

university of Phayao, has developed an online request forms for services to students and 

academic staffs. The traditional process has many step and each step takes a lot of time. 

This project presents university of Phayao online request forms which is a joint project with 

division of educational services, university of Phayao. The system developed by Codeigniter 

which is the powerful PHP framework and Javascript.  
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 The step start by student’s login through the web site (www.reg.up.ac.th). Then 

choose to fill out the requested form. After finish fill out form, the requested form will 

submit to academic staffs who have eligible, step by step and notified them via email. This 

project can provide students and academic staffs get comfortable, saving paper usage and 

saving a lot of time. 
 

Key words  :  Online request forms 

เว็บไซตเพ่ือการสืบคนและนําเสนอขอมูลครัวเรือน กรณีศึกษา ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว

จังหวัดพะเยา 

Website for Searching and Presenting the Household Data : A Case Study of 

Dong Jen Sub-District, Phukamyao District, Phayao 
 

นิสิต  :  ธนกร  ขันพล, วรรณภา  ใจสูง และ อนิรุทธิ์  เอ่ียมชัย 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  รัตนาวดี  พานทอง 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-18 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงระบบการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการสืบคนและนําเสนอขอมูล

ครัวเรือนกรณีศึกษา ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เปนระบบท่ีสามารถชวยจัดการขอมูล

ครัวเรือน ซ่ึงมีกระบวนการทํางานอยูในรูปแบบของเว็บไซต จัดการขอมูลครัวเรือน สามารถสืบคนและ

นําเสนอรายงานสรุปจากขอมูลครัวเรือน  

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการสืบคนและนําเสนอขอมูลครัวเรือนผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงปญหาถึง

ระบบการสืบคนและการนําเสนอขอมูลครัวเรือน และไดเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงทําใหเกิดความสนใจท่ีจะทํา

การพัฒนาระบบข้ึนมาชวยในการจัดการขอมูล การสืบคนขอมูลครัวเรือนไดสะดวกสบาย รวมถึงชวยใหการ

นําเสนอมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนดานรายงานสรุปเชิงสถิติแผนภูมิวงกลม แผนภูมิแทงและแผนภูมิเสนท่ีมี

ความถูกตอง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโดยใชภาษา PHP เปนภาษท่ีใชรวมกับฐานขอมูล My SQL ได

เว็บไซตเพ่ือการสืบคนและนําเสนอขอมูลครัวเรือนเปนการอํานวยความสะดวกสบายตอเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 

รวมไปถึงเจาหนาท่ีท่ัวไปและผูบริหารองคกร ดังนั้นเจาหนาท่ีสามารถสืบคนและนําเสนอรายงานไดในรูปแบบ

ของออนไลน 
 

คําสําคัญ  :  ขอมูลครัวเรือน  ครอบครัว 
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Abstract 
 

This study aimed to develop a system to search and present of case study 

households Dong Chen Sub-District Phu Kam Yao District Phayao. The system can help 

manage the household and it is in the form of a website Household Management System. 

You can search household information and create a report from households. 

For Website development, the authors studied the problem of searching and 

presentation of households system. They were interested to solve the problem causing by 

develop a system that assist in the management of information, search household 

convenience and provide a variety of offerings to increase the statistical summary such as 

pie chart, Bar charts and line charts with accuracy, clarify and effectiveness. The system is 

developed by using PHP language with My SQL database to facilitate community 

development officer and corporate executives. In addition, users can search and create a 

report online. 
 

Key words  :  households, Family data  
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เว็บไซตแสดงภูมิทัศนในมหาวิทยาลัยพะเยาดวยเทคนิคสตรีทวิว 

Website Townscape in University of Phayao by Street view 
 

นิสิต  :  ชญานนท  สุปญญารัตน และ นุกูลกิจ  จิระโชติโรจน 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วรกฤต  แสนโภชน 

สังกัด  :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  :  Poster EN-19 
 

บทคัดยอ 
 

ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยพะเยาไดมีเว็บไซตสําหรับการประชาสัมพันธและประกาศขาวสารตางๆและ

ไดมีการแสดงรูปภาพพาโนรามามุมสูงแสดงภูมิทัศนมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงปญหาท่ีพบก็คือผูใชบริการตองการ

ทีจะมองเห็นสถานท่ีเสมือนไดอยู ณ สถานท่ีนั้น ผูศึกษาจึงไดนําเทคโนโลยี สตรีทวิว (Street view) ของกูเกิล 

(google) มาประยุกตใชในการแสดงภูมิทัศนและสถานท่ีตางๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยา แนวคิดคือสามารถ

ใหผูใชบริการสามารถท่ีมองเห็นภูมิทัศนไดทุกมุมมองทุกองศาและสามารถเดินทองไปยังไปในภาพถายพาโนรา

มา 360 องศา เพ่ือท่ีจะทําใหการประชาสัมพันธมีความนาสนใจมากข้ึน 

 ผลจากการศึกษา ทําใหไดเว็บไซตสําหรับการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสามารถให

ผูใชบริการเขาเยี่ยมชมภูมิทัศนหรือสถานท่ีตางๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยาในรูปแบบของภาพถายพาโนรามา 

360 องศา โดยผูใชบริการสามารถท่ีจะมองเห็นสถานท่ีนั้นๆไดในทุกๆมุมมองเสมือนไดอยู ณ สถานท่ีนั้น โดย

การเลือกสถานท่ีๆตองการเขาเยี่ยมชมจากตําแหนงหมุดบนแผนท่ีท่ีแสดงไว อีกท้ังผูใชบริการยังสามารถท่ีจะ

เดินทองไปยังไปในภาพถายนั้นผานทางลิงคเชื่อมเสนทางของสถานท่ีนั้นๆ ผูใชบริการยังสามารถท่ีจะรับทราบ

ขอมูลขาวประชาสัมพันธ ขาวประกาศตางๆจากทางเว็บไซตได ในกรณีท่ีผูใชบริการไดถายภาพในบริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยาและตองการท่ีจะแบงปนภาพถายของผูใชบริการเอง เว็บไซตก็มีบริการใหผูใชบริการได

แบงปนภาพถายของตนเองข้ึนแสดงบนเว็บไซตเพ่ือใหผูใชบริการอ่ืนๆไดรับชม อีกท้ังผูศึกษาไดทําระบบผูดูแล

เพ่ือท่ีจะใหผูดูแลท่ีจะสามารถทําการเพ่ิม ลบ ขอมูลตาง ๆ ได อาทิ รูปภาพพาโนรามา 360 องศา ขาว

ประชาสัมพันธ รวมถึงการพิจารณาการอนุมัติภาพถายจากผูใชบริการ จากผลการประเมินงานจากตัวอยาง

ผูใชงานจํานวน  30 คน พบวาระดับความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูท่ี 

4.27 
 

คําสําคัญ  :  สตรีทวิว  พาโนรามา 360 องศา 
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Abstract 
 

Nowadays, University of Phayao has a website for public relations and announces 

much news. Inside website has high view panorama of landscape overall of University of 

Phayao.  But the problem of this website is users want to see a place and landscape look 

like stand in that place really. From this cause as the Researchers just bring Street View’s 

technology from Google to apply for show place and landscape in University of Phayao. 

Concept, users can see a place or landscape in all view 360 degree around and can walk to 

another point in place or landscape inside panorama 360 degree. It can helpful for 

information and public relation have more interesting. 

From the results of the study, the researchers were created website for public 

relations that users can visit and see landscape or place in University of Phayao by 

panorama 360 degree style. Users can choose point from marker on map before see it. 

Moreover, Users can walk to another point in that place via arrow links inside panorama 360 

degree. Users can receive all information from university by news list in website.In case users 

want to share about view of University of Phayao user’s photo , website have a service for 

share user’s photo  to show in website. The researcher were created administrator zone for 

manage website. An administrator can create edit or delete all data and picture such as 

panorama 360 degree picture or information news. An administrator have a power to 

analysis and decide permission User’s photo to show in website.The result evaluation from 

example users 30 person , Satisfaction is Good .Average overall is 4.27 
 

Key words  :  Street View, Panorama 360 Degree 
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การจัดทําฐานขอมูลรายรับรายจายของเกษตรกรพืชไรเพ่ือลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร

ของชุมชนบานโซ  

Construction of Income and Expenses Database for Cost of Agricultural 

Production Decreases Belonging to Farmers in Ban So 
 

นิสิต  :  วราภรณ  ครองมัจฉา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พิมพศิริ สุวรรณพัฒน 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-20 
 

บทคัดยอ 
 

ฐานขอมูลรายรับรายจายของเกษตรกร มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ

ตนทุนการผลิต อยางไรก็ตามการเขาถึงและการจัดเก็บขอมูลในชุมชนบานโซ หมู 2 ตําบลแมนาเรือ อําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา นั้นยังมีนอย ดังนั้นจึงจัดทาฐานขอมูลรายรับรายจายของเกษตรกรพืชไร เพ่ือระบุปจจัยท่ี

ทาใหตนทุนการผลิตสูง ขอมูลถูกเก็บจากเกษตรกร 112 ครัวเรือน ซ่ึงเปนเกษตรกรพืชไรรอยละ 64 โดยการ

ใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ จากขอมูลพบวาจานวนครัวเรือนท่ีปลูกขาวโพด ขิง ฟกทอง หอม และฟก

แฟง คิดเปน รอยละ 47, 24, 19, 9 และ 1 ตามลาดับ ซ่ึงมีแนวโนมเดียวกันกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร รอยละ 

71, 8, 15, 4 และ 2 ตามลาดับ รายไดรวมจากผลผลิตทางการเกษตรในป 2556 คิดเปน 4,031,952 บาท 

โดยสี่ในหาเปนตนทุนการผลิตท้ังหมด คิดเปนกาไรรอยละ 4-16 โดยตนทุน 3 อันดับแรกมาจากปุยเคมีรอยละ 

38 อุปกรณทางการเกษตรรอยละ 21 และเมล็ดพันธุรอยละ 16 แสดงใหเห็นวารายจายของเกษตรกรสวนใหญ

มาจากปุยเคมี ดังนั้นจึงเสนอใหมีการตรวจวิเคราะหคาความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือหาปริมาณท่ีเหมาะตอ

การใชปุยเคมีในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงอาจเปนแนวทางหนึ่งในการลดตนทุนการผลิตและผลกระทบท่ีเกิดจาก

ปญหาการเสื่อมสภาพของดิน 

 

คําสําคัญ  :  ฐานขอมูลรายรับรายจาย  การเกษตร  พืชไร  ตนทุนการผลิต 
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Abstract 
 

Construction of income and expenses database is important for quality of life 

development and cost of agricultural production management. However, there is a few of 

data collection and the data accession is still difficult for Ban So village - located at 2 Mae-

Narue subdistrict, Mueng district, Phayao province. This study constructed agricultural 

income and expenses database to mention the main factor of agricultural production cost. 

The data was collected by questionnaire and interview from 112 households which 64 per 

cent was crop farmers. Number of agricultural households whom cultivate corn, ginger, 

pumpkin, onion, and gourd was 47, 24, 19, 9 and 1 percent, respectively. A similar trend was 

found in percentage of cultivated area which was 71, 8, 15, 4 and 2, respectively. In 2013, 

total production income was 4,031,952 baths. Four five was cost of agricultural production 

and net profit was 4 to 16 per cent. The three main factors of production cost were 

chemical fertilizer (38%), agricultural equipment (21%) and seed stock (16%). The result 

shown most of agricultural expenses was chemical fertilizer. Therefore, analysis of soil 

fertility was suggested to calculate optimum fertilizer value for the crop field, deceasing cost 

of agricultural production and soil problem.  
 

Key words  :  Income and Expenses Database, Agriculture, Field Crops, Cost of Production 
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การใชระบบน้ําใตผิวดินและเสนใยคลุมดินกับตนกาแฟบนพ้ืนที่เกษตรที่สูง 

Subsoil surface irrigation (SSI) using Porous ceramics and Natural fiber soil-

mulches with Coffee trees of High land agriculture 
 

นิสิต  :  วสันต  ดีพูล และ วินัส  เรืองแจม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุขทัย  พงศพัฒนศิริ 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-21 
 

บทคัดยอ 
 

การประยุกตใชระบบการใหน้ําทางใตผิวดินโดยเซรามิกรูพรุนรวมกับแผนเสนใยธรรมชาติคลุมดินกับ

ตนกาแฟบนพ้ืนท่ีเกษตรท่ีสูง โดยทําการทดลองในโครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริบานหนองหา 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เพ่ือการใชระบบน้ําใตผิวดินและเสนใยคลุมดินกับตนกาแฟ พบวา การปลูกพืช

แบบใหน้ําใตผิวดินรวมกับการคลุมดินและไมคลุมดิน มีการใชน้ําโดยเฉลี่ย คือ 12.925 ลิตรตอตนตอวัน 

มากกวาการใชระบบน้ําท่ีไมมีการคลุมดินเฉลี่ย 7.763 ลิตรตอตนตอวัน สามารถเพ่ิมผลผลิตเมล็ดกาแฟจาก

เดิมการปลูกแบบท่ัวไปเฉลี่ย 1,450 กรัมตอตน เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเปน 2,914 กรัมตอตน หรือผลผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 2 

เทา จากการปลูกกาแฟแบบท่ัวไป 

 

คําสําคัญ  :  เสนใยธรรมชาติคลุมดิน  เซรามิกรูพรุน  ระบบการใหน้ําทางใตผิวดิน  สมบัติกายภาพของดิน เกษตรท่ีสูง 
 

Abstract 
 

Application of sub surface irrigation systems (SIS) made of porous ceramics in 

conjunction with natural fiber mulch with Coffee trees of High land agriculture. The 

experiment was conducted in Baan Lek Nai Pa Yai Baan Nong-Ha project Chiang Kham, 

Phayao to subsoil surface irrigation (SSI) using porous ceramics and natural fiber soil-mulches 

with coffee trees. The result, Sub surface irrigation systems has mulching and don't mulching 

has the average water consumption is 12.925 liters/plant/day over the use of water systems 

without mulching average 7.763 liters/plant/day. Can increase the yield of coffee beans from 

planting a general average 1,450 grams/plant increased the average is 2,914 grams/plant, or 

a 2-fold increase productivity of the coffee growing methods.  
 

Key words  :  Natural Fiber Mulch, Porous Ceramics, Subsoil-surface irrigation system, 

Physical Properties of Soil, Highland Agriculture 
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การตรวจวัดสมดุลพลังงานในปาเต็งรังโดยใชเทคนิคความแปรปรวนรวมแบบหมุนวน 

Measurements of Energy Balance in Dry Dipterocarp Forest by Using 

Eddy Covariance Technique 
 

นิสิต  :  วัชระพงษ  บุญเรือง, มานะ  ปนยา และ เบญจพร  แกวนอย 
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สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-22 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาสมดุลพลังงาน (Energy balance) มีความสําคัญตอการอธิบายกลไกตางๆ ในระบบนิเวศ

ปาไม ซ่ึงพลังงานเปนสวนหนึ่งของกลไกกักเก็บคารบอน โดยเฉพาะกระบวนการสังเคราะหแสง และ

กระบวนการหายใจ โดยท่ัวไปตนไมในระบบนิเวศปาเต็งรังตองปรับตัวภายใตสภาพภูมิอากาศท่ีแหงแลง และมี

โอกาสเกิดไฟปาสูง ดังนั้นจึงใชเทคนิคความแปรปรวนรวมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) 

ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือศึกษารูปแบบของสมดุลพลังงานในปาเต็งรังใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบวาสมดุลพลังงานสวนใหญถูกใชในการระเหยน้ํา (Latent heat flux; LE) 

ประมาณ 66% (6.75 MJ/m2/day) สะสมในพืช (Stored in biomass; Sb) 16% (1.73 MJ/m2/day) ถูกใช

ในการเผาอากาศ (Sensible heat flux; H) 14% (1.43 MJ/m2/day) และสะสมในดิน (Soil heat flux: Gs) 

4% (0.43 MJ/m2/day) ในเดือนสิงหาคมคาเฉลี่ยของ LE สูงสุดซ่ึงสอดคลองกับปริมาณน้ําฝนท่ีพบมากใน

เดือนนี้ (259.87 mm) สงผลใหมีความชื้นในดินคอนขางสูงเชนกัน (20.95%VWC) สวนคาเฉลี่ยของ H พบวา

สูงสุดในเดือนกันยายน เนื่องจากในเดือนดังกลาวมีคารังสีสุทธิมากท่ีสุด (10.89 MJ/m2/day) ในขณะท่ี Gs 

คอนขางตํ่าตลอดการตรวจวัดเพราะมีพืชสิ่งปกคลุม ทาใหพลังงานความรอนสวนใหญถูกเก็บในรูปของ Sb 

มากกวา โดยการกักเก็บคารบอนในพ้ืนท่ีปาเต็งรังในชวง 5 เดือนมีคา 2.87 tonC/ha/mount 
 

คําสําคัญ  :  สมดุลพลังงาน  ความแปรปรวนรวมแบบหมุนวน  ปาเต็งรัง 
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Abstract 
 

Study of energy balance is important to explain various mechanisms of forest 

ecosystem. Energy is a part of carbon sink mechanism, especially photosynthesis and 

respiration process. Generally, trees in dry dipterocarp forest ecosystem have to adapt under 

arid climate and high wildfire risk. Therefore, Eddy covariance technique was used in 2013 

between June to October to study a pattern of energy balance in dry dipterocarp forest, 

University of Phayao. The result revealed most energy balance used for water evaporation 

(Latent heat flux; LE) approximately 66% (6.75 MJ/m2/day), 16% (1.73 MJ/m2/day) was stored 

in plant (Stored biomass (Sb), 14% (1.43 MJ/m2/day) used for air burning (Sensible heat flux; 

H) and 4% (0.43 MJ/m2/day) was stored in soil (Soil heat flux; Gs). In August, average LE was 

highest consistent with high rainfall (259.87 mm), which effected on the high soil moisture 

(20.95%VWC). In September, average H was highest since the highest of net radiation (10.89 

MJ/m2/day). Conversely, Gs was rather low over the study time because of cover crops, that 

most thermal energy was stored in Sb. During 5 months, carbon was stored in the forest for 

2.87 tonC/ha/month.  
 

Key words  :  Energy Balance, Eddy Covariance, Dry Dipterocarp Forest 
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การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 

Carbon Footprint Assessment of Canned Sweet Corn Product 
 

นิสิต  :  ภัทรวดี  เขียวคุม และ ฐาปนี  โยธา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  เนทิยา  กรีธาชาติ 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-23 
 

บทคัดยอ 
 

การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑขาวโพดหวานบรรจุกระปองขนาด 15 ออนซ น้ําหนัก

สุทธิ 425 กรัม ดําเนินการโดยวิธีการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตข้ันตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบจน

สิ้นสุดกระบวนการผลิตในโรงงาน (Business to Business: B2B) เนื่องจากผลิตภัณฑท่ีศึกษาเปนสินคา

สงออก จากผลการศึกษา พบวา มีการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑเทากับ 355 กรัม

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยข้ันตอนท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด ไดแก การไดมาซ่ึงวัตถุดิบ (290 

กรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) ดังนั้นเพ่ือเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ ผูศึกษาจึง

เสนอใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในข้ันตอนดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการปลูกขาวโพด 

ท้ังนี้เสนอใหใชปุยอินทรีย (ปุยน้ํากากสา) แทนการใชปุยเคมีได  โดยใชปุยน้ํากากสาทดแทนการใสปุยสูตร 15-

15-15 จํานวน 50 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยยูเรียสูตร 46-0-0  จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงจะทําใหการใช

ปุยเคมีโดยรวมลดลง และสงผลใหคาปลอยกาซเรือนกระจกลดลงดวย 

 

คําสําคัญ  :  คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ  ขาวโพดหวาน  กาซเรือนกระจก 
 

Abstract 
 

Carbon footprint assessment of 15 oz. canned sweet corn, net weight 425 g, was 

performed by estimating greenhouse gas emissions from the processes of raw materials 

acquisition until the end of production processes in the factory (Business to Business: B2B) 

because it was the export. The study results showed that the total life-cycle greenhouse gas 

emission of a product equals to 355 grams carbon dioxide equivalent. Furthermore, the 

acquisition of raw materials caused the most greenhouse gas emission (290 grams carbon 

dioxide equivalent). In order to reduce the greenhouse gas intensities of the product, we 

proposed to decrease the use of chemical fertilizers in the corn planting. Organic fertilizer, 

i.e. distillery slop fertilizer, was used instead of chemical fertilizer formula 15-15-15 for 50 

kilogram per rai with 25 kilogram per rai of urea fertilizer formula 46-0-0. Reduction of 

chemical fertilizer using also affected the diminution of greenhouse gas emission.  
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Key words  :  Carbon Footprint of Product, Sweet Corn, Greenhouse Gas 
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การผลิตกาซชีวภาพจากการหมักผักตบชวารวมกับมูลสัตว  

Production of biogas from co-digestion of  water hyacinth and manure 
 

นิสิต  :  อัจฉรา  แปงโมง และ อนุสรณ  สุพรม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ณภัทร  จักรวัฒนา 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-24 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวารวมกับมูลสัตวในระบบหมัก

แบบไรอากาศ ในถังปฏิกิริยา Plug  Flow  โดยวิจัยในข้ันตนไดทําการทดสอบ Biochemical Methane  

Potential: BMP Test  ในอัตราสวนระหวางผักตบชวารวมกับมูลสัตว 2:1 และ 3:2 ซ่ึงอัตราสวนท่ีเหมาะสม

ไดแก ผักตบชวารวมกับมูลสัตว เทากับ 2:1 ซ่ึงได Sludge Retention Time (SRT)  เทากับ 14 day   และ

หลังจากนั้นไดวิเคราะหคา  Total Volatile Solids (VS) เทากับ  49.27  mg/gสวนผสม , ท่ีความหนาแนนของ

ชีวมวลเทากับ 1005.35 gสวนผสม/l  โดยในตอนสุดทายไดทําการออกแบบระบบใหมีขนาดความจุถัง 6.5 m3  

ปริมาตรท่ีใชจริง 4.68 m3 และ Free Board 1.5 m3   
 

คําสําคัญ  :  ระบบหมักแบบไรอากาศ  มีเทน  การหมักรวม  ผักตบชวา  มูลสัตว 

 

Abstract 
 

The aim of this research is to assess production of biogas from co-digestion of  water 

hyacinth and manure in plug flow anaerobic digester. First of all the biochemical Methane 

potential (BMP Test) was conducted at ratio between hyacinth and manure of 2:1 and 3:2. 

The results showed that the appropriate was ratio 2:1 and Sludge Retention Time (SRT) is 14 

day. Secondly  total volatile solids (TVS) was analyzed and the results was  = 49.27 mg /g at  

Density (ρ) of 1005.35 g / l.  Finally, the reactor was design to be at the volume of 6.5 m3 

with bucket capacity of 4.68 m3 and the actual free board 1.5 m3.  
 

Key words  :  Anaerobic, Methane, Co-digestion, Water hyacinth, Manure 
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การศึกษาขอมูลปริมาณฝนเพ่ือกําหนดเกณฑที่เหมาะสม  สําหรับระบบเตือนภัยน้ําทวมใน

จังหวัดพะเยา 

Study on appropriate threshold rainfall for flood warning system in Phayao 
 

นิสิต  :  ปวรวัฒน  กันทะสี และ วชิรวิทย  คําผา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สิทธิชัย  พิมลศรี 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-25 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณน้ําฝนท่ีอาจกอใหเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาและศึกษาเกณฑการเตือน

ภัยน้ําทวมท่ีเหมาะสมของจังหวัดพะเยา โดยการวิเคราะหขอมูลของการเกิดน้ําทวมและขอมูลปริมาณน้ําฝน

ชวงป พ.ศ. 2548 – 2555 ซ่ึงเกณฑการเตือนภัยน้ําทวมในแตละอําเภอไมเหมือนกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม

ในพ้ืนท่ีนั้นๆ จากการวิเคราะหขอมูลพบวาการเกิดน้ําทวมในอําเภอเชียงคํา มีสาเหตุหลักมาจากฝนตกในวันท่ี

น้ําทวม เกณฑการเตือนภัยน้ําทวมสามารถแบงไดสามระดับ 1) ระดับเฝาระวังมีความเสี่ยงน้ําทวมนอยกวา 

25% (ปริมาณฝนตก 25-49 ม.ม./วัน) 2) ระดับเฝาระวังพิเศษมีความเสี่ยงน้ําทวม 25-50% (ปริมาณฝนตก 

50-69 ม.ม./วัน) 3) ระดับวิกฤติมีความเสี่ยงน้ําทวม มากกวา 50% (ปริมาณฝนตก > 70 ม.ม./วัน)   
 

คําสําคัญ  :  ปริมาณน้ําฝน  เกณฑเตือนภัย  น้ําทวม 
 

Abstract 
 

This research study the quantity of rain that may cause of floods in Phayao province 

and study the appropriate criteria for the flood warning in Phayao province using the data 

analysis of the floods and rainfall during the year 2005 to 2012. The criteria for the flood 

warning are different in each district depending on the environment of the area. Data 

analysis found that the flooding in Chiang Kam district is resulted mainly from daily rain on 

flooding day. The warning criteria can be classified into three levels: 1) guard with flooding 

risk less than 25% (rainfall 25-49 m.m./day) 2) special guard with flooding risk 25-50% 

(rainfall 50-69 m.m./day) 3) critical with flooding risk more than 50% (rainfall > 70 m.m./day)  
 

Key words  :  Rainfall, warning criteria, flood 
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การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบรวมกลุมของจังหวัดพะเยา 

Study of Cluster Solid Waste Management in Phayao Province  
 

นิสิต  :  ณัฐวุฒิ  ธนาคํา และ ทิฆัมพร  เมืองสิงห 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  เนทิยา  กรีธาชาติ 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-26 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจขอมูลองคประกอบขยะทางกายภาพของมูลฝอยของจังหวัดพะเยา 

และหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุมของจังหวัดพะเยา โดยใชเครื่องมือวิเคราะหการไหลของ

วัสดุ ผลการศึกษาพบวา องคประกอบมูลฝอยโดยเฉลี่ยของจังหวัดพะเยา ประกอบดวย เศษอาหารและ

อินทรียสารรอยละ 61.90 พลาสติกรอยละ 14.63 กระดาษรอยละ 7.43 อ่ืนๆ รอยละ 4.70 แกวรอยละ 4.06 

ไมรอยละ 2.22 ผารอยละ 1.96 โลหะรอยละ 1.40 ของเสียอันตรายรอยละ 0.48 หนังรอยละ 0.44 และยาง

รอยละ 0.43 ท้ังนี้จังหวัดพะเยามีปริมาณมูลฝอย 398 ตัน/วัน แบงการบริหารจัดการมูลฝอยเปน 2 กลุมพ้ืนท่ี 

(215 ตัน/วัน และ 183 ตัน/วัน) ผูศึกษาเสนอวิธีการในการจัดการมูลฝอยของแตละกลุมพ้ืนท่ี ซ่ึงเนนการแปร

รูปมูลฝอยไปเปนวัสดุหรือพลังงานท่ีนําไปใชประโยชนมากท่ีสุด โดยมูลฝอยอินทรียนําไปหมักทําปุยหรือหมัก

กาซชีวภาพ มูลฝอยท่ีเผาไหมไดนําไปผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอย และมูลฝอยรีไซเคิลรวบรวมเพ่ือจําหนาย 

เพ่ือใหเหลือมูลฝอยไปกําจัดข้ันสุดทาย โดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลใหนอยท่ีสุด 

 

คําสําคัญ  :  การบริหารจัดการมูลฝอยแบบรวมกลุม  การวิเคราะหการไหลของวัสดุ  องคประกอบมูลฝอย 
 

Abstract 
 

This research aims to investigate the physical compositions of municipal solid waste 

in Phayao. Additionally, scenarios of cluster solid waste management in Phayao were also 

determined by using material flow analysis (MFA). The results showed the solid waste in 

Phayao consisted of 61.90% organic waste, 14.63% plastic, 7.43% paper, 4.70% other waste, 

4.06% glass, 2.22% wood, 1.96% fabric, 1.40% metal,  0.48% hazardous waste, 0.44% leather 

and 0.43% rubber. Phayao had the total amount of solid waste of 398 tons per day which 

was divided into 2 clusters (215 and 183 tons per day) of solid waste management.  This 

study proposed the alternative methods for each cluster, especially transformation of solid 

waste to be useful material or energy. Organic waste was performed by composting or 

biogas digestion. Combustible waste was transformed to be the refuse derived fuel (RDF). 
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And recycle waste was collected for selling. Finally, the remaining waste would be disposed 

in sanitary landfill.  
 

Key words  :  Cluster Solid Waste Management, Material Flow Analysis, Solid Waste 

Compositions 
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การศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศชวงที่ระดับ SO2 สูง   บริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ

ดวยแบบจําลอง WRF 

An investigation of meteorological conditions during high SO2 episodes over  

Mae Moh power plant using WRF model 
 

นิสิต  :  กนกศิลป  ยะสืบ, วรางคณา  จําปาวัน และ ทิพยลดา  อนันตเดชะกุล 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สิทธิชัย  พิมลศรี 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-27 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้ใชแบบจําลอง Weather Research and Forecasting Model (WRF) เพ่ือจําลอง

ลักษณะอุตุนิยมวิทยาในชวงของท่ีระดับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) สูงในบริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟาแมเมาะซ่ึง

ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1,000 ตารางกิโลเมตร ท่ีความละเอียด 1 ตารางกิโลเมตร 

การศึกษาเลือก 10  กรณีศึกษาชวงเวลาท่ีระดับ SO2 สูงในชวงป พ.ศ.2548-2556 โดยใชขอมูลตรวจวัดจาก

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจํานวน 11 สถานีในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศท่ี

ศึกษาไดแก คาความสูงผสม ความเร็วลม ทิศทางลมและอุณหภูมิ พบวา ลักษณะอุตุนิยมวิทยาชวง SO2  สูง 

เนื่องจากลมพัดพาทิศทางจากโรงไฟฟาไปยังสถานีตรวจวัด และลมมีคาความเร็วลมต่ํา ทําใหมลพิษอากาศ

แพรกระจายไดนอย มีปริมาณสะสมสูงใกลแหลงกําเนิด สงผลใหคาความเขมขนของ SO2 มีคาสูง 
 

คําสําคัญ  :  กาซซัลเฟอรไดออกไซด แบบจําลอง WRF  โรงไฟฟา 

 

Abstract 
 

In this study, meteorological conditions during high SO2 episodes over Mae Moh 

power plant, lignite used in power generation, was investigated using Weather Research and 

Forecasting Model (WRF). Study domain covers 1,000 km3 with grid resolution 1-km. Top 10 

high SO2 concentration episodes during 2005 -2013 were selected as a case study by using 

ambient air pollution data from 11 stations. Air pollution meteorological parameters were 

studied in this work including mixing high, wind direction, wind speed and temperature. The 

results showed that high SO2 during wind blow pollutant from power plant to monitoring 

station and during low wind speed resulting in accumulated pollution near emission source.  
 

Key words  :  Sulfer dioxide, WRF, meteorology, power plant 
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ผลของการเก็บเกี่ยวตอประสิทธิภาพของบึงประดิษฐที่ปลูกพืชแบบผสมผสาน 

Effect of harvesting on the performance of combination constructed wetland 
 

นิสิต  :  วรัชนี  สายยาโน และ วรรนิศา  ศรีปญญา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วนาวัลย  ปรากฏ 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-28 
 

บทคัดยอ 
 

ในการศึกษาผลของการเก็บเก่ียวพืชตอประสิทธิภาพของบึงประดิษฐท่ีมีการปลูกพืชแบบผสมผสานใน

การบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชพืช 4 ชนิด ไดแก 

กกราชินี ไอริสน้ํา เอ้ืองหมายนา และธรรมรักษา ระบบบึงประดิษฐท่ีใชเปนประเภทน้ําไหลใตผิวดินแนวราบ 

ระบบนี้สามารถรองรับน้ําเสียไดปริมาตร 4 ลูกบาศกเมตร มีระยะเวลากักเก็บ 2 วัน จากการศึกษาพบวากอน

การเก็บเก่ียวพืชของระบบบึงประดิษฐมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียไดรอยละ 63.51 แลหลังการเก็บ

เก่ียวมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียไดรอยละ 73.35 ซ่ึงหลังเก็บเก่ียวมีประสิทธิภาพสูงกวาอยางเห็น

ไดชัด ดังนั้นการเก็บเก่ียวพืชสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบของบึงประดิษฐท่ีมีการปลูกพืชแบบ

ผสมผสานได 
 

คําสําคัญ  :  การเก็บเก่ียว  บึงประดิษฐแบบผสมผสาน  น้ําเสียโรงอาหาร 
 

Abstract 
 

Effect of harvesting on the performance of combination constructed wetland in the 

treatment of wastewater from the cafeteria of school of energy and environment was 

investigated. The pilot horizontal subsurface flow constructed wetland was 2-days HRT for 4 

m3 volume capacity. There are 4 types of plant were used in the system; Oyter plant, 

Heliconia, Iris and Cane reed. The organic loading removal efficiency of 63.51% was obtain 

from the steady state of this combination constructed wetland without harvesting. After 

that, the higher organic loading removal efficiency was found from the steady state of 

combination constructed wetland with harvesting (73.35%). This indicated that harvesting 

could improve the performance of combination constructed wetland in the treatment of 

wastewater from the cafeteria of school of energy and environment.  
 

Key words  :  harvesting, combination constructed wetland, cafeteria wastewater 

  



 

87 

 

ผลของการบําบัดทางความรอนและเคมี ตอการกําจัดฟลูออไรดในน้ําของถานกระดูก 

Effects of thermal and chemical treatment on water defluoridation of bone 

char 
 

นิสิต  :  ราวิน  เชื้อคีตา และ ชัยยุทธ  วงศสายญาติ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ชัยวัฒน  โพธิ์ทอง 

สังกัด  :  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  :  Poster EN-29 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการบําบัดดวยความรอนและเคมีตอการกําจัด

ฟลูออไรดออกจากน้ําของถานกระดูกสุกร ขนาด 1-2 มม. ท่ีระดับความเขมขนของฟลูออไรด 5 มก./ล. จาก

การศึกษาระยะเวลาสมดุลการดูดซับของถานกระดูก พบวาเขาสูภาวะสมดุลอยางรวดเร็ว และเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เชนเดียวกับอลูมินากัมมันต การดูดซับฟลูออไรดของวัสดุท้ังสองสอดคลองกับสมการ

ของ Freundlish adsorption isotherm โดยมีคา Kf 0.42 และคา 1/n เทากับ 0.3 สําหรับถานกระดูก และ

คา Kf 0.10 และคา 1/n เทากับ 0.1 สําหรับอลูมินากัมมันต ตามลําดับ จากการศึกษาผลของการบําบัดทาง

ความรอนและเคมีตอการดูดซับ พบวา การบําบัดดวยความรอนท่ี 350 oc ทําใหความสามารถในการดูดซับ

ฟลูออไรดมีคาสูงสุด และการบําบัดดวยสารละลายกรด (pH 3 และ 5) และดาง (pH 9 และ 11) สงผลใหการ

ดูดซับฟลูออไรดของถานกระดูกลดลง 

 

คําสําคัญ  :  ถานกระดูก  อลูมินากัมมันต  ฟลูออไรด  การดูดซับ 
 

Abstract 
 

This study aimed to investigate the effects of thermal treatment and chemical 

treatment on water defluoridation of pig bone char, size 1-2 mm. and 5 mg/l of fluoride 

concentration. The equilibrium time study of bone char showed that the equilibrium was 

fast and attained within 12 house. similar to activated alumina. The fluoride adsorption data 

fitted well to Langmuir adsorption isotherm with the Kf of 0.42 and 1/n of 0.3 for bone char 

and the Kf of 0.30 and 1/n of 0.1 for activated alumina, respectively. The study of thermal 

treatment and chemical treatment were found that the fluoride adsorption was highest at 

350 oc and the chemical treatment with acid (pH 3 and 5) and alkali solution (pH 9 and 11) 

reduced the fluoride adsorption capacity of bone char. 
 

Key words  :  Bone char, Activated alumina, Fluoride, Adsorption 
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การเปรียบเทียบสมรรถภาพของระบบหัวใจและการหายใจดวยการเดินทดสอบ 6 นาทีระหวาง

นิสิตที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวนและนิสิตที่มีน้ําหนักปกติ 

Comparison of Cardiorespiratory Fitness by Six-Minute Walk Test between 

Overweight/Obese and Normal-Weight Students 
 

นิสิต  :  กนกพร  พงษปราโมทย และ ธันยพร  วงศกาด 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ปทมาวดี  พาราศิลป 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-01 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพของระบบหัวใจและการหายใจดวยการเดินทดสอบ 

6 นาที ระหวางนิสิตท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวนและนิสิตท่ีมีน้ําหนักปกติ จํานวน 203 คน อายุ 18-24 ป 

อาสาสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเขาไดรับการจําแนกเขากลุมน้ําหนักปกติ (n=148) และกลุมภาวะ

น้ําหนักเกินหรืออวน (n=55) โดยใชคาดัชนีมวลกายเปนเกณฑ อาสาสมัครทุกคนไดรับการทดสอบดวยการเดิน 6 

นาที (Six-Minute Walk Test, 6MWT) ระยะทางท่ีเดินได ชีพจร และความดันโลหิตถูกนํามาวิเคราะหทางสถิติโดย

ใชสถิติ Mann-Whitney U test ผลการศึกษาพบวาระยะทางในการเดินทดสอบ 6 นาที ผลตางของชีพจร ผลตาง

ของความดันโลหิตสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว และผลตางของความดันโลหิตต่ําสุดขณะหัวใจคลายตัวกอนและหลังการ

เดินทดสอบของท้ังสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษานี้สรุปไดวาสมรรถภาพ

ของระบบหัวใจและการหายใจของนิสิตท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวนต่ํากวานิสิตท่ีมีน้ําหนักปกติ ซ่ึงอาจจะสงผล

ใหการดําเนินการทํากิจวัตรประจําวันลดลง และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได 
 

คําสําคัญ  :  การเดินทดสอบ 6 นาที  ระยะทางในการเดินทดสอบ 6  นาที  น้ําหนักเกิน  อวน  น้ําหนักปกติ 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to compare cardiorespiratory fitness by Six-Minute 

Walk Test (6MWT) between overweight/obese and normal-weight students. A total of 203 

students aged 18-24 years. Participants who met inclusion criteria were categorized as 

normal-weight (n=148) and overweight/obese (n=55) by Body Mass Index (BMI). All 

participants received the assessment of Six-Minute Walk test. The six-minute walk distance 

(6MWD) and Heart Rate (HR), Blood Pressure (Systolic/Diastolic Blood Pressure, SBP/DBP) 

were analyzed using Mann-Whitney U test. The results showed that there were significant 

differences of 6MWD, HR difference (ΔHR), SBP difference (ΔSBP) and DBP difference (ΔDBP) 
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between overweight/obese and normal-weight students (p<0.05). This study concluded 

cardiorespiratory fitness of overweight/obese students lower than normal-weight students. It 

may be affect to decrease activity daily lifestyle and risk to chronic disease in the future. 
 

Key words  :  Six-Minute Walk Test, Six-Minute Walk Distance, Overweight, Obese, Normal-Weight  
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองสัณฐาน วิทยาของตะกอนปสสาวะ 

Development of Computer Assisted Instruction Program for Urine Sediments 

Morphology 
 

นิสิต  :  เกศสุดา  เอ่ียมศิลา, เจนจิรา  พิมเทพ และ ตะวันฉาย  รูปทรง 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ปารียา  ใบอุบล 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-02 
 

บทคัดยอ 
 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสัณฐานวิทยาของตะกอนปสสาวะดวยโปรแกรม 

Adobe Captivate 4  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่องสัณฐานวิทยาของตะกอนปสสาวะสําหรับการเรียนรูของนิสิตเทคนิคการแพทยหรือผูท่ีสนใจ โดยการ

ทดสอบของการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต ซ่ึงใชตัวอยางปสสาวะผูปวยจากโรงพยาบาลพะเยา ทํา

การตรวจตะกอนปสสาวะ ถายภาพ และพัฒนาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสัณฐานวิทยาของ

ตะกอนปสสาวะ จากนั้นนํามาทดสอบประสิทธิภาพกับนิสิตเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 3 ท่ียังไมไดเรียนใน

รายวิชาการตรวจปสสาวะและสารน้ําในรางกาย มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2556 สุมตัวอยางจํานวน 

30 คน โดยใหทําแบบทดสอบกอนและหลังการศึกษา  

ผลการวิจัยพบวาเปอรเซ็นตคะแนนการทดสอบวัดความรูหลังการใชโปรแกรมมีคะแนนมากกวากอน

การใชโปรแกรมซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) แสดงวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

สอนเรื่องสัณฐานวิทยาของตะกอนปสสาวะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูเรื่องสัณฐานวิทยาของ

ตะกอนปสสาวะได 
 

คําสําคัญ  :  สัณฐานวิทยาของตะกอนปสสาวะ  Adobe Captivate 4  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
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Abstract 
 

Development of computer assisted instruction program for urine sediments 

morphology with Adobe Captivate 4. The aim of this study was to developed and estimated 

the software’s effectiveness for medical technology student or who is interested. The test is 

applied research. In this study used to fresh urine sample from Phayao hospital and 

prepared urine, examined urine sediment, took the photo, developed of computer assisted 

instruction program for urine sediments morphology and then tried out for pretest and 

posttest Third-year medical technology student’s university of Phayao year 2556 who have 

not studied urinalysis and body fluids with a random sample of student 30 people.  

The results showed that the percentage of pretest scores measuring knowledge 

showing a statistically significant difference when compared to the percentage of test scores 

before used the program. (p <0.05) Therefore the development of computer assisted 

instruction program for urine sediments morphology is effectiveness for self-directed 

learning. 
 

Key words  :  Urine sediment morphology, Adobe captivate 4, Computer assisted instruction program 
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การแยกเช้ือสแตปฟโลคอสคัส ออเรียสที่ดื้อตอยาเมทธิซิลิน จากน้ําบริเวณกวานพะเยา 

Isolation of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus  from Water in Kwan Phayao 
 

นิสิต  :  เจนจิรา  ลือหาร, นิตยาวรรณ  หม่ันคิด และ เบญจรงค  ภูมินา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วัฒนา  ศรีพันนาม และ อักษรากร  คํามาสุข 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-03 
 

บทคัดยอ 
 

Staphylococcus aureus เปนปญหาสําคัญของโรคติดเชื้อแบคทีเรียและมีรายงานการพบเชื้อดื้อยาชนิด 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เพ่ิมมากข้ึนท้ังจากผูปวยท่ีติดเชื้อในโรงพยาบาลและจาก

สิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้ไดแยกเชื้อ staphylococci จากน้ําบริเวณกวานพะเยาซ่ึงเปนแหลงน้ําจืดท่ีสําคัญในจังหวัด

พะเยา โดยเก็บตัวอยางท้ังหมด 300 ตัวอยาง สามารถแยกเชื้อ staphylococci 133 ไอโซเลท และสามารถจําแนกเชื้อ

ไดเปน S. aureus 7 ไอโซเลท และเปนเชื้อ Coagulase negative Staphylococci 126 ไอโซเลท การทดสอบความไว

ของเชื้อและการตรวจคัดกรองเชื้อ MRSA ดวยยา Cefoxitin (30 µg) โดยวิธี disk diffusion  พบวาเชื้อ S.aureus ท้ัง 7 

ตัวเปนเชื้อ Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) แตอยางไรก็ตามเชื้อ S.aureus ท้ังหมดดื้อตอ

ยา Penicillin และ Rifampin นอกจากนี้พบเชื้อ 1 ตัวท่ีดื้อตอยา Tetracyclin รวมดวย ถึงแมวาผลการศึกษาในครั้งนี้

ไมพบเชื้อ MRSA จากน้ําบริเวณกวานพะเยา แตถึงอยางไรก็ตามก็ควรมีการเฝาระวังการระบาดของเชื้อ MRSA ใน

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะกวานพะเยาตอไป เนื่องจากเปนแหลงน้ําท่ีมีการใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภครวมกัน 
 

คําสําคัญ  :  กวานพะเยา  สแตฟฟโลค็อกคัส ออเรียส ท่ีดื้อตอยาเมธิซิลลิน  สแตฟฟโลค็อกคัส ออเรียส โค

แอกกูเลสลบ 
 

Abstract 
 

Staphylococcus aureus is one of the most prevalent human pathogens causing 

serious bacterial infection.  Many reports show an increasing number of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from both hospitalized patients and the 

environment. This study aimed to isolate MRSA from water around Kwan Phayao, which is an 

important source of freshwater in Phayao province. One hundred and 133 staphylococci 

were isolated from 300 water samples. From these samples, 7 S. aureus and 126 coagulase-

negative Staphylococci were identified. MRSA screening test using disk diffusion method with 

cefoxitin disc (30 µg) showed that all S.aureus isolates were methicillin-sensitive 

Staphylococcus aureus (MSSA), but they were resistant to Penicillin and Rifampin.  

Moreover, one of these isolates was also resistant to tetracyclin.  Although in this study the 
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MRSA has not been recovered, MRSA contamination monitoring in Kwan Phayao is still 

needed, because this reservoir is the main water supply for many surrounding provinces. 
 

Key words  :  Kwan Phayao, Methicillin resistant Staphylococcus aureus, coagulase-negative 

Staphylococci 
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ความชุกของพยาธิเข็มหมุดในเด็กช้ันอนุบาล 1-2 ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

The prevalence of Enterobius vermicularis in preschool children level 1-2 in 

Mueang district, Phayao province 
 

นิสิต  :  ปยะมาศ  มาชัย, วิกานดา  มุกดาภิรมย และ ศรวณีย  ชัยวงศ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วิภาสิริ  ศรีสุวรรณ 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-04 
 

บทคัดยอ 
 

โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) เกิดจากการติดเชื้อ Enterobius vermicularis โดยเฉพาะในกลุม

เด็กเล็กท่ียังดูแลความสะอาดของตนเองไดนอย เด็กท่ีติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดมักมีอาการคันและระคายเคือง

บริเวณรอบทวารหนัก เด็กพักผอนไมเต็มท่ี เบื่ออาหาร  นอกจากนี้อาจมีอาการอ่ืนๆ เชน ปวดทอง อาเจียน 

อุจจาระรวง ซ่ึงอาการเหลานี้อาจสงผลใหพัฒนาการท้ังทางรางกายและสติปญญาของเด็กท่ีติดเชื้อชากวาปกติ 

ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใชในการตรวจวินิจฉัยในเด็กทําไดโดยการตรวจหาไขพยาธิไดดวยวิธีสก็อตเทปเทคนิค (scotch 

tape technique) ซ่ึงเปนวิธีท่ีสามารถทําไดงายและมีโอกาสเจอไขพยาธิเข็มหมุดไดมากกวาการตรวจหาใน

อุจจาระ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราการติดเชื้อของพยาธิเข็มหมุดในเด็กชั้นอนุบาล 1-2 

ในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา จํานวน 277 ราย โดยใช Scotch Tape technique พบผูติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด

จํานวน 52 ราย อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดเทากับ 18.77% พบการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเพศหญิง 

(22.31%) มากกวาในเพศชาย (16.02%) ตามลําดับ 

จากการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาเด็กกอนปฐมวัยจําเปนท่ีจะตองไดรับการตรวจพยาธิเข็มหมุดควบคูไป

กับการใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขอนามัยเพ่ือเปนการปองกันการแพรกระจายและการติดเชื้อซํ้าใน

บริเวณดังกลาว 
 

คําสําคัญ  :  โรคพยาธิเข็มหมุด  Enterobius vermicularis  scotch tape technique 
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Abstract 
 

Enterobiasis caused by Enterobius vermicularis infection, especially in children who 

have their own little housekeeping. Children infected with Enterobius vermicularis usually 

itching and irritation around the anus. Children do not fully relax appetite also may be other 

symptoms such as abdominal pain, vomiting and diarrhea; these symptoms may result in 

both physical and intellectual development of children infected later than usual. Method 

commonly used in the diagnosis of children done by detecting parasite eggs with scotch 

tape technique as a method is very simple and the opportunity to meet a parasite eggs 

more than detection in the feces. This study aims to study the infection rate of Enterobius 

vermicularis in Preschool children level 1-2 in Mueang Phayao 277 people by using Scotch 

Tape technique. Found that Enterobiasis infection 52 people Enterobius vermicularis rate is 

18.77%, Enterobiasis infection in females (22.31%) than in males (16.02%), respectively.  

From this study indicated that the early childhood must to get the Enterobius 

vermicularis checked and should receive the knowledge about healthcare to prevent the 

spread of Enterobiasis and recurrent infections in the area. 
 

Key words  :  Enterobiasis, Enterobius vermicularis, scotch tape technique 
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ความสัมพันธระหวางการทํางานของไตและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผูปวยเบาหวาน สูงอายุ 

Correlation between Renal Function and Hemoglobin A1c in Elderly Diabetic Patients 
 

นิสิต  :  ทิพยวรรณ  พรมสวาง, สุภาวินี  ดีเสมอ และ ชิตชบา  โพธิ์ใจ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ดาวยศ  ดาวเรือง 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-05 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจวัดประสิทธิภาพการทํางานของไตรวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางคา

ดังกลาวกับระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผูปวยเบาหวานสูงอายุ โดยเก็บตัวอยางพลาสมาผูปวยเบาหวานสูงอายุท่ีรับ

การรักษาท่ีโรงพยาบาลพะเยาจํานวน 202 ราย ตรวจวัดระดับบลัดยูเรียไนโตเจนดวยวิธี Direct method ตรวจวัด

ระดับครีอะตินีนดวยวิธี Jaffe method และคํานวณอัตราการกรองของไตจากคาครีอะตินีนในกระแสเลือด ผล

การศึกษาสามารถแบงผูปวยเบาหวานสูงอายุโดยอาศัยอัตราการกรองของไตได 4 ระยะ คือ เทียบเทาผูปวยโรคไต

ระยะท่ี 1 (16%) ระยะท่ี 2 (41%) ระยะท่ี 3 (40%) และระยะท่ี 4 (3%) ผลการศึกษาบงชี้วาอายุมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับระดับบลัดยูเรียไนโตรเจน (r=0.154, p-value < 0.05) และระดับครีอะตินีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(r=0.197, p-value < 0.01) นอกจากนี้พบวาระดับบลัดยูเรียไนโตรเจน มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ

ฮีโมโกลบินเอวันซี ในผูปวยเบาหวานสูงอายุท่ีมีอัตราการกรองของไตปกติหรือเทียบเทาผูปวยโรคไตระยะท่ี 1 อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.487, p-value < 0.01) ขอมูลดังกลาวบงชี้วาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดท่ีไม

เหมาะสมเปนปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของไตในผูปวยเบาหวานสูงอายุ 
 

คําสําคัญ  :  ฮีโมโกลบินเอวันซี, ครีอะตินีน, อัตราการกรองของไต, ผูปวยเบาหวานสูงอายุ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to measure renal function and determine the 

correlation between renal function and HbA1c levels in elderly diabetic patients. The plasma 

samples of 202 elderly diabetic patients from Phayao hospital were collected. Colorimetric 

determination of Blood Urea Nitrogen (BUN) was performed using direct method. Creatinine 

concentration was determined using Jeffe method. The estimated Glomerular Filtration Rate 

(eGFR) was abtained by creatinine-based calculation. The results indicated that elderly 

diabetic patients can be categorized as stage 1 (16%), stage 2, stage 3 (40%) or stage 4 renal 

disease (3%). The age of patients were positively correlated with BUN levels (r=0.154,  

p-value < 0.05) and creatinine levels (r=197, p-value <0.01). In addition, BUN levels were 

positively correlated with HbA1c levels in elderly diabetic patients who had eGFR similar to 
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stage 1 renal disease (r=0.487, p-value <0.01). The results of this study indicated that elderly 

diabetic patient with poor glycemic control had a non-effective renal function. 
 

Key words  :  Hemoglobin A1c, creatinine, estimated glomerular filtration rate, elderly 

diabetic patient 
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ผลของการออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตนตอความจํา 

The Effect of Ruesi-Dudton Exercise on Memory 
 

นิสิต  :  จิราวรรณ  จันทรตะยศ, ธิดารัตน  ชางปด และ นลินี  ติ๊บประสาร 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุพรรณิการ  ลดาวัลย และ ณภัทร  ศรีรักษา 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-06 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตนตอความจํา อาสาสมัคร

นิสิตเพศหญิงอายุระหวาง 18-22 ป จํานวน 30 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมออกกําลังกาย 15 คน และกลุม

ควบคุม 15 คน โดยอาสาสมัครกลุมออกกําลังกายไดรับการออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตน 3 วันตอสัปดาห 

เปนเวลา 4 สัปดาห ในขณะท่ีกลุมควบคุมไมไดรับการออกกําลังกายใดๆ กอนและหลังการทดลองอาสาสมัคร

ท้ัง 2 กลุม ไดรับการประเมินความจําระยะสั้น ความจําขณะคิด และการเลือกสนใจ ดวยการทดสอบ digit 

span forward test, digit span backward test และ stroop color and word test ตามลําดับ ผล

การศึกษาพบวา กลุมออกกําลังกายมีแนวโนมคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกการทดสอบ แตไมพบนัยสําคัญทางสถิติ Digit 

span test (forward test: กอน = 11.40 ± 1.84, หลัง = 11.60 ± 2.13, p-value = 0.71; backward 

test: กอน =8.73 ± 3.28, หลัง = 10.20 ± 2.70, p-value = 0.05;) stroop color and word test 1, 2 

and 3 (test 1: กอน = 101.33 ± 12.19, หลัง = 113.40 ± 14.51, p-value = 0.00; test 2: กอน = 

83.13 ± 11.89, หลัง = 87.60 ± 11.48, p-value = 0.03; test 3: กอน = 49.60 ± 7.46, หลัง = 51.60 ± 

13.58, p-value = 0.53) การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตนเปนเวลา 4 สัปดาห

ยังไมเห็นผลชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงความจํา 
 

คําสําคัญ  :  การออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตน  ความจํา 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the effect of Ruesi-dudton exercise on 

memory. Thirty female university students aged between 18-22 years were randomized into 

either an exercise intervention group (n=15) or a control group (n=15). Subjects in the 

exercise group were asked to perform Ruesi-Dudton exercise three days a week for four 

weeks while the control group were asked not to engage in any exercise programs. Short 

term memory, working memory and selective attention were evaluated through digit span 

forward test, digit span backward test and stroop color and word test respectively. These 

tests were assessed before and after four weeks of intervention in both groups. The 

results showed that Ruesi-Dudton exercise failed to produce a significant difference as 

compared to control group. However, score of all tests tended to be increased as follows: 

digit span test (forward test: pre = 11.40 ± 1.84, post = 11.60 ± 2.13, p-value = 0.71; 

backward test: pre =8.73 ± 3.28, post = 10.20 ± 2.70, p-value = 0.05;) stroop color and word 

test 1, 2 and 3 (test 1: pre = 101.33 ± 12.19, post = 113.40 ± 14.51, p-value = 0.00; test 2: 

pre = 83.13 ± 11.89, post = 87.60 ± 11.48, p-value = 0.03; test 3: pre = 49.60 ± 7.46, post = 

51.60 ± 13.58, p-value = 0.53). It can be concluded that Ruesi-Dudton exercise for four 

weeks had no clear effect on memory function.  
 

Key words  :  Ruesi-Dudton exercise, Memory 
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ผลของน้ําตมสมุนไพรภูมิปญญาชาวบานตอกระบวนการอักเสบ ผานกลไกการยับยั้งไนตริกออกไซด  

Effect of folk wisdom boiled herbs extracts on anti-inflammation via nitric 

oxide suppression. 
 

นิสิต  :  นิลุบล  ศรีวงษ, ปญญา  แผงฤทธิ ์และ พีรพร  โพธิจันทร 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุภาพร  ขําจันทร 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-07 
 

บทคัดยอ 
 

ในปจจุบันมีการศึกษาสมุนไพรมากข้ึน ซ่ึงพบวามีผลขางเคียงนอยกวายาแผนปจจุบัน ประกอบกับ

ประเทศไทยเปนแหลงของพืชสมุนไพรท่ีหลากหลาย จากภูมิปญญาของชาวบาน อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา มี

การนําน้ําตมสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคตางๆ โดยสวนประกอบในน้ําตมสมุนไพรประกอบดวย มะยม ลูกใต

ใบ และเตยหอม ซ่ึงลวนมีสรรพคุณในการยับยั้งการอักเสบ คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการตาน

การอักเสบของน้ําตมสมุนไพรภูมิปญญาชาวบานตอเซลล PBMCs ท่ีถูกกระตุนดวยไลโพโพลีแซคคาไรด (LPS) 

โดยศึกษาความเปนพิษตอเซลลของน้ําตมสมุนไพรดวยวิธี Trypan blue exclusion และทดสอบฤทธิ์ของน้ํา

ตมสมุนไพรตอระดับไนตริกออกไซด (Nitric oxide) ดวยวิธี Griess reaction assay ผลการศึกษาพบวา น้ํา

ตมสมุนไพรและสวนประกอบในน้ําตมสมุนไพรทุกความเขมขนไมสงผลทําใหเกิดความเปนพิษตอเซลล อีกท้ัง

น้ําตมสมุนไพรและสวนประกอบในน้ําตมสมุนไพรน้ําทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซดได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเวนน้ําตมจากมะยม และน้ําตมสมุนไพรรวมท่ีความเขมขน 200 µg/ml 

ซ่ึงไมสามารถยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซดได โดยฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซดดังกลาวอาจเกิด

จากสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดท่ีอยูในพืชสมุนไพร ดังนั้นเพ่ือระบุชนิดของสารออกฤทธิ์ในน้ําตม

สมุนไพร จึงควรมีการศึกษาสารแยกชนิดท่ีอยูในน้ําตมสมุนไพรแตละชนิด ในการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด

ตอไปในอนาคต 
 

คําสําคัญ  :  ไนตริกออกไซด  ไลโพโพลีแซคคาไรด  มะยม  น้ําตมสมุนไพร  การอักเสบ 
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Abstract 
 

At present, many studies showed the less side effect of medicinal plants, compared 

with modern medicine. Thailand is a source of variety medicinal plants. These plants to 

relief have been used illnesses. From the wisdom of people in Mae chai district, Phayao 

province, the boiled herbs are used for many treatment. The components in the boiled 

herbs consisted of Phyllanthus acidus Skeels, Pandanus amary llifolius  and Phyllanthus 

niruri. These herbs probably inhibit inflammation. So, the researchers aimed to study the 

anti-inflammatory effect of folk wisdom mixed boiled herbs on lipopolysaccharide (LPS) 

stimulated PBMCs. The cytotoxicity of boiled herbs studies by Trypan blue exclusion 

method and the effect of boiled herbs to suppress nitric oxide were test by Griess reaction 

assay. From the results, folk wisdom boiled herbs in every concentration did not cause any 

toxic to the PBMCs and could inhibit nitric oxide secretion, except boiled herbs and boiled 

Phyllanthus acidus Skeels at a concentration of 200 µg/ml could not significantly inhibit 

nitric oxide secretion (p<0.05). These effect may be due to the role of phenolic compounds 

and flavones. Therefore, the extraction of the active compound in effective boiled herbs 

should be done, to study the nitric oxide inhibitory effects in the future. 
 

Key words  :  Nitric oxide, Lipopolysaccharide, Phyllanthus acidus Skeels, boiled herbs, 

Inflammation 
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ผลของน้ําตมสมุนไพรภูมิปญญาชาวบานตอการตานกระบวนการอักเสบ  ผานกลไกการยับยั้ง

พรอสตาแกลนดิน อีทู 

Effect of Folk Wisdom Boiled Herbs on Anti-Inflammation Via PGE2  uppression 
 

นิสิต  :  จิราพร  พุทธรักษา, จิราภรณ  ปองดอง และ พนิดา  หอนกกลาง 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  สุภาพร  ขําจันทร 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-08 
 

บทคัดยอ 
 

การอักเสบเปนกลไกการตอบสนองหนึ่งท่ีสามารถสงผลทําใหเกิดการทําลายเนื้อเยื่อตางๆ ของ

รางกาย การอักเสบเรื้อรังก็สามารถนําไปสูโรคตางๆ ได จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา สารท่ีอยูในพืชสมุนไพร

มะยม ลูกใตใบ และเตยหอม ประกอบดวยสารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด และจากการสืบทอดภูมิ

ปญญาของชาวบานพบวา น้ําตมสมุนไพรจาก มะยม ลูกใตใบ และเตยหอม ไดถูกนํามาใชเพ่ือบรรเทาโรค

ตางๆ จึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการตานกระบวนการอักเสบผานการลดการหลั่งสารพรอส

ตาแกลนดิน-อีทู (PGE2) ของน้ําตมสมุนไพรตอเซลล PBMCs ท่ีถูกกระตุนดวยไลโพโพลีแซคคาไรด (LPS) ดวย

วิธี PGE2 competitive ELISA ผลการศึกษาพบวา น้ําตมสมุนไพร และสวนประกอบในน้ําตมสมุนไพร ไดแก 

มะยม ลูกใตใบ และเตยหอม ในทุกๆ ความเขมขน สามารถลดระดับ PGE2 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ยกเวนน้ําตมสมุนไพรรวมท่ีความเขมขน 100 และ 200 µg/ml และน้ําตมสมุนไพรจากมะยมท่ี

ความเขมขน 100 µg/ml ไมสามารถลดระดับของ PGE2 ได ท้ังนี้ยังพบอีกวาน้ําตมสมุนไพรไมสงผลตอความมี

ชีวิตของเซลล PBMCs จึงอาจเปนไปไดวาสามารถนําน้ําตมสมุนไพรมาประยุกตใชเปนยาตานการอักเสบได 

โดยสารท่ีทําหนาท่ีในการยับยั้งกระบวนการอักเสบดังกลาวอาจจะเปนสารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด 

ซ่ึงเปนสารกลุมหลักท่ีพบในพืชสมุนไพรเหลานี้ ซ่ึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 
 

คําสําคัญ  :  พรอสตาแกลนดิน-อีทู  มะยม  ลูกใตใบ  เตยหอม  ไลโพโพลีแซคคาไรด 
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Abstract 
 

Inflammation is the one of immune response resulting in tissues injury. Chronic and 

uncontrolled inflammation are commonly found in various diseases. Previous studies had 

shown flavonoids and phenolic compounds was main chemical constituents in Phyllanthus 

acidus (L.) Skeels, Phyllanthus amarus Schum & Thonn. and Pandanus amaryllifolius Roxb., 

traditional herbs used to relief many the diseases. So, the researchers aimed to study the 

anti-inflammatory effects of folk wisdom boiled herbs and each boiled herbs on suppression 

of prostaglandin-E2 (PGE2) secreted from lipopolysaccharide (LPS) stimulated PBMCs by using 

PGE2 competitive ELISA. From the result, folk wisdom boiled herbs in every concentration 

could significantly decrease level of PGE2 (p<0.05) except boiled herbs at concentration of 

100 and 200 µg/ml and boiled Phyllanthus acidus (L.) at concentration of 100 µg/ml could 

not decrease level of PGE2. Moreover, all boiled herbs did not affect PBMCs viability. It could 

be considered the boiled herbs had potential properties to prevent inflammation. 

Flavonoids and phenolic compounds might be active compounds in the process that should 

be study in the future. The active compounds in boiled herbs ought to additional studies. 
 

Key words  :  Prostaglandin-E2, Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Phyllanthus amarus Schum & 

Thonn., Pandanus amaryllifolius Roxb., Lipopolysaccharide 
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ฤทธิ์การตานจุลชีพของสารสกัดจากเนื้อไมกําแพงเจ็ดช้ันตอแบคทีเรียดื้อยา  

Antimicrobial Activity of Salacia Chinensis L. Wood Extract Against Drug 

Resistant Bacteria  
 

นิสิต  :  จุฑามาศ  อัตตะชีวะ, นิภาพร  ฟองเดช และ นิวัฒน  โสภาวาง 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วัฒนา  ศรีพันนาม 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-09 
 

บทคัดยอ 
 

กําแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis) เปนหนึ่งในพืชสมุนไพรท่ีถูกนํามาใชในตํารับยาแผนโบราณเพ่ือ

การรักษาโรคหลายชนิด  ซ่ึงแตละสวนของกําแพงเจ็ดชั้นจะใหสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคท่ีแตกตางกัน

ไป การศึกษานี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากเนื้อไมกําแพงเจ็ดชั้นในการตานการเจริญของ

เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ซ่ึงปจจุบันถือไดวาการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียเปนปญหาท่ีสําคัญของระบบ

สาธารณสุขท่ีสงผลตอสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ โดยเนื้อไมกําแพงเจ็ดชั้นถูกสกัดดวย Hexane, Methanol, 

Ethyl Acetate และ Deionized water แลวนํามาทดสอบกับเชื้อ Methicillin resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) และ Extended-spectrum β-lactamase (ESBL) ไดแก Escherichia coli และ 

Klebsiella pneumoniae ตามวิธีมาตรฐานของ Kirby-Bauer ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากเนื้อไม

กําแพงเจ็ดชั้นท่ีสกัดดวย  Methanol และ Deionized water มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาไดดี

ท่ีสุดเม่ือเทียบกับสารสกัดท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดจากเนื้อไม

กําแพงเจ็ดชั้นสามารถยับยั้งเชื้อ MRSA  ไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับแบคทีเรียดื้อยาชนิดอ่ืน โดยมีคา MIC เทากับ 

3.90 mg/ml จากการทดลองในครั้งนี้สามารถสรุปไดวาสารสกัดจากเนื้อไมกําแพงเจ็ดชั้น มีความสามารถใน

การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปเปนยารักษา

โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียดื้อยาตอไป 
 

คําสําคัญ  :  กําแพงเจ็ดชั้น  สแตฟฟโลค็อกคัส ออเรียส ท่ีดื้อตอยาเมธิซิลลิน  เอนไซมเบตา-แลคทาเมสชนิด

ฤทธิ์ขยาย 
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Abstract 
 

A medicinal plant, Salacia chinensis, has been used for Thai traditional medicine to 

cure several diseases. Each part of S. chinensis provides different medicinal properties.  This 

study is aimed to investigate the antimicrobial activity of S. chinensis wood extract against 

drug resistant bacteria that affect  public health problems and the economy. S.chinensis 

wood was extracted with hexane, methanol, ethyl acetate and deionized water.  

Antimicrobial activity of the extracts was performed according to the disk diffusion method 

among Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Extended-spectrum  

β-lactamase (ESBL) strains. The results demonstrated that methanol and deionized water 

extracts conferred the highest antimicrobial activity. Additionally, the S. chinensis extracts 

showed the lowest MIC against MRSA among the bacterial strains used, with MIC of 3.90 

mg/ml. In conclusion, the S. chinensis extracts provided efficiently antimicrobial activity and 

potentiality for expanding to commercial medical use against drug-resistant bacteria. 
 

Key words  :  Salacia chinensis, Methicillin resistant Staphylococcus aureus, Extended-

spectrum β-lactamase 
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สาเหตุของการไมกลับมาบริจาคโลหิตอีกคร้ัง ในกลุมผูบริจาคคร้ังแรก ณ โรงพยาบาลพะเยา 

Causes of no return for donation among first-time blood donors: cross-

sectional study at Phayao Hospital 
 

นิสิต  :  นวลอนงค  หมอนแพร และ วนิดา  เสนาวงศ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พิไลพร  จงรวมกลาง 

สังกัด  :  คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-10 
 

บทคัดยอ 
 

การขาดแคลนโลหิตเปนปญหาสําคัญของงานธนาคารโลหิตท่ัวประเทศ และจากขอมูลของงานบริการ

โลหิตพบวาผูบริจาคโลหิตจํานวนมากมาบริจาคเพียงครั้งเดียวและไมกลับมาบริจาคโลหิตอีก ดังนั้นผูวิจัยจึง

สนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุของการไมกลับมาบริจาคโลหิตอีกครั้งในกลุมผูบริจาคครั้งแรก รวมถึงสํารวจทัศนคติ 

และปจจัยท่ีมีผลตอการบริจาคโลหิต การศึกษาทําโดยการรวบรวมขอมูลจากบัตรทะเบียนผูบริจาคโลหิต 

สาขาบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแตเดือนมกราคม 2556 ถึงสิงหาคม 2556 

และสํารวจขอมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิตครั้งแรกจํานวน 400 ราย ขอมูลท่ีได

จะถูกนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือแจกแจงความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา 

เหตุผลของการมาบริจาคโลหิตครั้งแรกมากท่ีสุดรอยละ 90.75 คือ การบริจาคโลหิตเปนการชวยเหลือเพ่ือน

มนุษยและเปนการสรางบุญกุศล การถูกขอรองจากญาติ เพ่ือน หรือคนรูจัก เปนเหตุผลรองลงมา คิดเปนรอย

ละ 59.5 สวนเหตุผลของการไมกลับมาบริจาคอีกครั้งมากท่ีสุดรอยละ 54.78 คือ ไมมีเวลาวาง รองลงมาคือมี

ความคิดท่ีจะบริจาคโลหิตแตมีความกลัวอยู และไมมีการประชาสัมพันธจากงานธนาคารโลหิต คิดเปนรอยละ 

52.25 และ 45.25 ตามลําดับ การไมมีเวลาวางมีความแตกตางกันตามอาชีพของผูบริจาคโลหิตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p˂0.05) โดยอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธกับการไมมีเวลาวางมากท่ีสุด ดังนั้น

งานธนาคารเลือดควรมีการออกหนวยรับบริจาคโลหิตในพ้ืนท่ีตางๆ และมีการประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ 

รวมถึงควรมีการพุดคุย ซักถาม และใหความรูเก่ียวกับการบริจาคโลหิตแกผูบริจาค เพ่ือใหผูบริจาคโลหิตมี

ความรู ความเขาใจ ทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการบริจาคโลหิต โดยการสละเวลาเพียงเล็กนอยแต

สามารถชวยชีวิตเพ่ือนมนุษยได เปนการสรางบุญท่ียิ่งใหญ นอกจากนี้ควรแนะนําใหผูบริจาคนอนอยูบนเตียง 

15 นาทีหลังจากบริจาคโลหิต ดื่มน้ําและรับประทานของวางท่ีทางหนวยจัดเตรียมไวให เพ่ือลดปฏิกิริยาหลัง

การบริจาคโลหิต เปนการสรางทัศนคติท่ีดีและความประทับใจใหกับผูบริจาคโลหิต ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิม

จํานวนผูบริจาคโลหิตครั้งแรกใหกลับมาบริจาคอีกครั้งและเปนผูบริจาคโลหิตประจําไดในท่ีสุด 
 

คําสําคัญ  :  ผูบริจาคโลหิตครั้งแรก  ผูบริจาคโลหิตประจํา  การขาดแคลนโลหิต  การบริจาคโลหิต 
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Abstract 
 

Blood shortage is a major problem of blood banks worldwide. In addition, most of 

first-time donors donated blood once and never come back to donate again. The purposes 

of this study were to determine the causes of no return for donation attitudes and factors 

affecting blood donation of no return for donation among first-time blood donors. A survey 

of first-time blood donors was conducted by using donation forms with 400 blood donors 

during January 2013 to August 2013 at Phayao hospital. Data was analyzed by using software 

for obtaining frequency, percentage, and average. The result demonstrated that the major 

factors influencing the blood donation decision was merit and helps the needy patient by 

90.75 percent and followed by 59.5 percent is being asked by relatives, friends or 

acquaintances. The main reason for no return to donate blood again is have no time, the 

percentage relatively high about 54.78 percent. The result showed that the first-time donors 

have an idea to donate blood again, but still nervous and lack of public information about 

blood donation by 45.25 and 52.25 percent respectively. Donor career have statistically 

relationship with time for donating (p˂ 0.05). The student career has relationship with no 

time for donating more than other career. The result indicated that blood bank should set 

blood donation mobile unit for easy accessing of blood donors and provide more 

information about blood donation to motivate positive attitudes from people and 

communities. 
 

Key words  :  First-time blood donors, Repeated donors, Blood shortages, Blood donation 
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การรับรู ทัศนคติ และบทบาทในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Perception, Attitude and Role to Promote Exclusive Breastfeeding Among 

Village Health Volunteers in Tambon Mae sai, Amphur Mueang, Phayao 

Province 

 

นิสิต  :  ธนภัทร  เวชอนุรักษ, ปยรัตน  คําสุ, วิภาณี  ไชยชมพู, สุดารัตน  ดิษเสถียร, สุภาพร  ใจดี,  

ชิดกมล  ไชยวุฒิ  และ นันทกาญจน  แซลิ้ม 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  อิชยา  มอญแสง 

สังกัด  :  คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-11 

 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาระดับการรับรู ทัศนคติ และบทบาทในการสงเสริม

การเลี้ยงลูกดวยนมแม  อยางเดียวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 162 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม

ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนท่ี 2 การรับรูการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว สวนท่ี 

3 ทัศนคติการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และสวนท่ี 4 บทบาทในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย

นมแมอยางเดียว มีความตรงตามเนื้อหา คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเท่ียง เทากับ 

0.80 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณา 

ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีการรับรูการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียวอยูในระดับสูง (X = 3.74, SD.= .36) ทัศนคติการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  อยางเดียวอยูใน

ระดับสูง (X =4.07, SD.= .36) และบทบาทในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม  อยางเดียวอยูในระดับสูง 

(X =4.11, SD.= .33) สรุปและขอเสนอแนะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีการรับรู ทัศนคติ และ

บทบาทในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยูในระดับสูง ขอเสนอแนะควรมีการศึกษาการรับรู  

ทัศนคติ  และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยแมอยางเดียว

ในตําบลและอําเภออ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมในระดับจังหวัด 
 

คําสําคัญ  :  การรับรู  ทัศนคติ  บทบาท  การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว  อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) 
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Abstract 
 

The objective of this study were to study perception, attitude and role to promote 

exclusive breastfeeding among Village Health Volunteers in Tambon Mae sai, Amphur 

Mueang, Phayao Province. The participants were 162 Village Health Volunteers. 

Questionnaire used for data collection consist of 4 parts; 1) demographic data 2) perception 

to promote exclusive breastfeeding 3) attitude to promote exclusive breastfeeding, and 4) 

role to promote exclusive breastfeeding. Cronbach’s alpha coefficient was 0.80. Data were 

analyzed using descriptive statistics. 

 The results revealed that the Village Health Volunteers had all high level among 

perception (X = 3.74, SD.= .36), attitude (X =4.07, SD.= .36), and role ( X =4.11, SD.= .33) to 

promote exclusive breastfeeding. Conclusions and implication the Village Health Volunteers 

had all high level among perception, attitude and role to promote  exclusive breastfeeding. 

Suggestions should have studied perception, attitudes, and role of village health volunteers 

to promote exclusive breastfeeding in another Tambon and Amphur to see an overview at 

the provincial level. 
 

Key words  :  Perception, Attitude, Role, Exclusive Breastfeeding, Village Health Volunteers 
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คลําใหด…ีมะเร็งเตานม 

breast self-exam (BSE)...CA breast 
 

นิสิต  :  จุฑามาศ  พุทธวงค, นิธิมา  วงษวรรณ, ภัททิรา  การะเกตุ, รินลดา  เเซเลา, สุวิชชา  จุมปาทอง,  

ภัสสร  หนอคําสุก และ จิดาพา  จองคํา 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  กันยา  นันตะแกว 

สังกัด  :  คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-12 
 

บทคัดยอ 
 

ผูหญิงท่ีอายุ 30 ปข้ึนไปทุกคน มีความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานม โดยพบมากในสตรีท่ีมีอายุตั้งแต 

40 ป ข้ึนไป การท่ีสามารถพบความผิดปกติและมาพบแพทยเพ่ือใหการวินิจฉัยในระยะแรกได จะทําใหการ

รักษาไดผลดี และมีอัตราการอยูรอดชีวิตสูงกวาการท่ีมาพบแพทยเม่ือมีอาการในระยะของโรคท่ีเปนมากแลว  

การคัดกรองโรคมะเร็งเตานมจึงมีบทบาทท่ีสําคัญมาก ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธ

และใหความรูแกประชาชนในการตรวจเตานมดวยตนเอง ท้ังแบบเตานมท่ีปกติ และแบบเตานมท่ีผิดปกติ 

โมเดลเตานมผลิตจาก ผายืด ฟองน้ํา และลูกหินซ่ึงเปนวัสดุท่ีหางายและราคาถูก กลุมเปาหมายท่ีสามารถนํา

โมเดลไปใชคือ ผูหญิงท่ัวไป โดยใหทดลองตรวจเตานมจากโมเดลแลวสามารถนําไปใชในการตรวจเตานมของ

ตนเอง นวัตกรรมนี้ไดนําไปจัดบริการวิชาการทางการพยาบาล โดยสตรีและประชาชนท่ัวไปท่ีเขารับการ

บริการวิชาการมีความพ่ึงพอใจท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติการตรวจเตานมดวยตนเอง อยูท่ีระดับมาก 

รอยละ 52.33 
 

คําสําคัญ  :  โมเดล  ตรวจมะเร็งเตานม 
 

Abstract 
 

 In women who aged over 30 have a risk of breast cancer, especially in over 40 years. 

Being able to find the unusual and visit a doctor to make a diagnosis early make the 

treatment more effective and a survival rate is higher than visit a doctor lately when the 

symptoms are in last stage. The screening of breast cancer then plays an important role. 

Therefore, this study aims to publicize and educate a public about breast self-exam (BSE) in 

both normal and abnormal breast. A model of  breast produces from stretched fabric, 

sponge and marble which are cheap and easy to find materials. The targets who can use it, 

is general female by try BSE with the model then can detect their own breast. This 

innovation was exhibited at Nursing Academic Services. Women and general public accessed 
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to Academic Services were satisfied with the knowledge that was given how to BSE at high 

level 52.33 percent. 
 

Key words  :  model, breast self-exam (BSE) 
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ความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียงในตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

The stress of of the elderly are in  Mae Sai, Amper Maung, Phayao 
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รหัส  :  Poster HS-13 
 

บทคัดยอ 
 

ผูดูแลเปนผูท่ีอยูใกลชิดผูสูงอายุมากท่ีสุด  หากผูดูแลเกิดความเครียด จะสงผลตอสภาพจิตใจและ

รางกายของผูสูงอายุได  เนื่องจากความเครียดมีผลตอพฤติกรรมการดูแลผูสูงอายุ การวิจัยครั้งนี้  มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง กลุมตัวอยางเปนผูดูแลผูสูงอายุกลุม

ติดเตียงในตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 39 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling ) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและการรับรูภาวะสุขภาพ

ของผูสูงอายุกลุมติดเตียง, แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและการรับรูภาวะสุขภาพของผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง

และ แบบสอบถามระดับความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุ ตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธี หาคาความเชื่อม่ันจากคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.79  

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัย พบวา ระดับความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุอยูใน

ระดับต่ํา รอยละ 51.3 การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันข้ันพ้ืนฐานของผูสูงอายุเปนแบบไมเปนภาระ

พ่ึงพา รอยละ 64.1 และ ความสามารถเชิงปฏิบัติของผูสูงอายุ ดัชนีจุฬาเอดีแอล (Chula ADL lndex) พบวา

ภาระพ่ึงพารุนแรง รอยละ46.2 ในขณะท่ีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธกับ

ความเครียดในระดับต่ํา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุ ไดแก ระดับความรุนแรงความ

เจ็บปวยของผูปวย สัมพันธภาพในครอบครัว   ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ระยะเวลาการ

ดูแลตอวันประสบการณการดูแลผูปวย และปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ การศึกษา รายได

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน โรคประจําตัว เปนตน 

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรจัดโครงการใหความรูแกผูดูแลผูสูงอายุและ ดูแลใหมี

การเขาถึงบริการสุขภาพ และสวัสดิการตางๆอยางท่ัวถึง และในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะศึกษาเพ่ิมเติมใน

ผูดูแลผูสูงอายุกลุมอ่ืน เชน ผูสูงอายุกลุมติดบาน เปนตน 
 

คําสําคัญ  :  ความเครียด  ผูสูงอายุ  ติดเตียง 
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Abstract 
 

 The caregivers  are those most closely elderly  . If elderly stress will affect mental 

and physical of the elderly.   Wherewith the  stress affect the behavior of the elderly.  In  

research, the objective is to study the stress levels of caregivers of the bedridden elderly  

The sample is the caregivers of the bedridden elderly are in  Mae Sai, Amper Maung, Phayao. 

there are 39 people by Purposive Sampling. The equipment  for data collection are  the 

general data , the health of caregivers of the bedridden elderly and The level of stress of 

caregivers of the bedridden elderly The reliability  was obtained by  mean of Cronbach’s 

coefficient alpha was 0.79 by descriptive statistics. 

Research result find out the stress level in caregivers bedridden elderly is low level 

51.3 percentage. Elder can help oneself independent on daily life 64.1 percentage. And 

Chula ADL lndex find out very depend on 46.2 percentage. Capability in help oneself be 

related low stress level. The stress factor elderly's caregivers such as violence degree level 

of patient , ability routine ,relationship in family, take care period ,experience of caregiver 

and personal quality of factor such as age, sex, education, congenital disease etc. 

From this study the researchers have suggested that should be provide knowledge to 

elderly and caregivers. provide them access to health services and health benefits. then 

should be studied in other groups. 
 

Key words  :  strees, elderly, bed ridden 
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ความรูเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน กับความเสี่ยงของ

การเกิดโรคกระดูกพรุนในผูสูงอายุ ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Knowledge of Osteoporosis and Risk Behavior of Osteoporosis with Risk of 

Osteoporosis among the Elderly, Maesai ,Maung District, Phayao Province 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ (Descriptive correlational study) เพ่ือ

ศึกษาความรูเก่ียวกับโรคกระดูกพรุนในผูสูงอายุ พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนและเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับโรคกระดูกพรุน พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนกับความเสี่ยง

ของการเกิดโรคกระดูกพรุน  กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60 –79 ป ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา จํานวน 168 คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบความรู

เก่ียวกับโรคกระดูกพรุน 2) แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน ผานการตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ  และตรวจสอบความเชื่อม่ันดวย KR-21 และสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค

ไดเทากับ  0.70 และ 0.71 3) ดัชนีความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน KhonKhen Osteoporosis Study 

scoring system (KKOS) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบความสัมพันธดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสถิติไคสแควร  

  ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความรูเก่ียวกับโรคกระดูกพรุน อยูในระดับปานกลาง (Χ= 

10.39, SD. = 2.39) พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนในผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง  

(Χ= 2.65, SD. = 3.72) ความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนในผูสูงอายุ มีความเสี่ยงสูงมากกวาเสี่ยงตํ่า  

(รอยละ 63.1,36.9) และความรูเก่ียวกับโรคกระดูกพรุน พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนกับความ

เสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (p>.05) 

ขอเสนอแนะ องคกรสุขภาพและท่ีเก่ียวของจัดทํานโยบายและแผนอยางเปนรูปธรรมใหความรู

เก่ียวกับโรคกระดูกพรุน และคําปรึกษาเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน 

สงเสริมพฤติกรรมการบริโภค อาหารท่ีมีแคลเซียมสูง แกผูสูงอายุ หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือปองกันการเกิดโรค

กระดูกพรุน 
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Abstract 
 

The purpose of this descriptive correlational study was to describe knowledge of 

osteoporosis and risk behavior of osteoporosis, and to find the relationship between 

knowledge, risk behavior of osteoporosis and risk of osteoporosis among the elderly, Maesai 

,Maung District, Phayao Province. The 136 elderly were selected from Maung District, Phayao 

Province using the multi-staged sampling method. The instruments used for the knowledge 

of osteoporosis test, risk behavior of osteoporosis questionnaire. The test and questionnaire 

was tested for content validity by the expert , the test’s reliability tested by KR-21 was .70 

,and the questionnaire’s reliability tested by Cronbach’ s alpha coefficient was .71.And the 

risk of osteoporosis tested by the KhonKhen Osteoporosis Study scoring system (KKOS).The 

data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, chi-square and Pearson’s 

product moment correlation coefficient.  

Results found that Most elderly have knowledge of osteoporosis and risk behavior of 

osteoporosis were at a moderate level.(Χ=10.39, SD.=2.39), (Χ= 2.65, SD.=3.72). The risk of 

osteoporosis in the elderly was high risk more than low risk (63.1% and 36.9%). The risk of 

osteoporosis was not significantly correlated with knowledge of osteoporosis and risk 

behavior of osteoporosis (p>.05) 

This finding suggest to responsibility organizations making the policy and strategic 

plan for  the elderly should be educated about osteoporosis ,counseling  to risk behavior of 

osteoporosis, especially to consume high calcium food in elderly and general people for 

prevention to osteoporosis. 

 

Key words  :  knowledge of osteoporosis, risk behavior of osteoporosis,  risk of osteoporosis, 

elderly 
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ทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของหญิงวัยรุน ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
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บทคัดยอ 
 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนับเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย และพบสูงข้ึนในหญิง

วัยรุน จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการพบวาหญิงวัยรุนมีแนวโนมบริโภค

แอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนและจากรายงานสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายจังหวัดพบวาการบริโภค

แอลกอฮอลของวัยรุนจังหวัดพะเยาเปนอันดับหนึ่งของภาคเหนือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบ

อยางมาก ท้ังตอตัวเอง ครอบครัว และสังคม ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการศึกษาเก่ียวกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเพศหญิงของไทยยังคงมีนอย ซ่ึงโดยสวนมากเปนการศึกษาในภาพรวมท้ังเพศชายและ

เพศหญิง  

การวิจัยเรื่องนี้มุงศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในหญิงวัยรุน กลุมตัวอยาง

จํานวน 392 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงเปนชั้นภูมิใชสัดสวน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในเดือน 

กันยายน-ตุลาคม 2556เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล วัดคาความเท่ียงของเครื่องมือดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราดไดเทากับ 0.83 วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ีและคํานวณคารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา หญิงวัยรุนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับมากผิดปกติ และมีทัศนคติท่ีไม

เหมาะสม กลาวคือ การไมตระหนักถึงผลท่ีเกิดข้ึนของการดื่มท้ังตอตนเอง การยอมรับจากเพ่ือนและการ

ยอมรับจากสังคม  

ขอเสนอแนะ จากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในหญิงวัยรุนท่ีระดับมากผิดปกติ ซ่ึงมาจาก

การมีทัศนคติท่ีไมเหมาะสมฉะนั้นภาครัฐและสถาบันการศึกษาควรสรางความตระหนักโดยในเชิงนโยบายควร

มีมาตรการท่ีเขมงวดในการลดการดื่ม ในเชิงปฏิบัติควรออกแบบกิจกรรมหรือโครงการและจัดทําสื่อหรือ

สารสนเทศ ท่ีทําใหหญิงวัยรุนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

คําสําคัญ  :  ทัศนคติ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หญิงวัยรุน 
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Abstract 
 

Alcohol consumption is a significant public health problem in Thailand, and has 

dramatically increased among female adolescents. National Statistical Office Thailand and 

Ministry of Education reported that there has been increase in prevalence of alcohol 

consumption in female adolescents, especially Phayao province has the highest rate of the 

Northern Thailand. Alcohol Consumption adversely affects drinkers, their families and 

communities. However, most of studies concerning alcohol consumption were conducted 

among both Thai male and female population, and there have been few studies 

investigating alcohol consumption in Thai female. 

This study aimed to examine attitude and behavior regarding alcohol consumption 

among female adolescents. Proportional stratified random sampling was to select 392 

female adolescents. The data were collected from September to October 2013. The 

instrument used for data collection wasthe attitude and behavior regarding alcohol 

consumption questionnaire.The Cronbach’s alpha reliability of the questionnaire was 0.83. 

The data were analyzed using descriptive statistics including frequency and percentage. 

 The results of the study showed that female adolescents had severely high level of 

alcohol consumption and had inappropriate attitudes- unawareness of negative effects of 

alcohol consumption on drinkers’ own selves as well as acceptance of friends and 

community. 

Researcher suggested that the government sectors and academic institutions should 

develop a stringent regulation for preventing and reducing alcohol consumption and create 

the projects, activities, and media for enhancing awareness of negative consequences of 

alcohol consumption. 
 

Key words  :  Attitude, Behavior regarding Alcohol Consumption, Female Adolescents 
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นวัตกรรม ทางเดินสุขภาพ  

Healthy walkways 
 

นิสิต  :  วรางคณา  ฟองฟู, กันตญาวีร  เชอมือ, กัลยสุดา  มุณีแกว, นิชนิภา  คําซอน, หัทยาพร  งานดี, 

วิภาภรณ  บุญภักดี, ภัททิรา  การะเกตุ, จิดาภา  จองคํา และ พัชราภรณ  นักไร 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  กันยา  นันตะแกว 

สังกัด  :  คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-16 
 

บทคัดยอ 
 

ในปจจุบันสถิติผูสูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมจํานวนข้ึนทุกๆป ซ่ึง

เปนท่ีทราบกันดีวาผูสูงอายุเปนชวงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมาก ท้ังในดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และ

จิตวิญญาณ โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนสงผลใหภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนไปจากเดิม เกิดความไมสุขสบาย และ

ความเจ็บปวยตามมาในท่ีสุด จึงนับวาอัตราการเพ่ิมของจํานวนผูสูงอายุเปนประเด็นดานสาธรณสุขท่ีนาสนใจ โดย

จากขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากรในป 2553 เทียบกับป 2543 พบวามีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.0 

และมีสัดสวนผูสูงอายุเพศหญิงมากกวาเพศชายคือรอยละ 82.2  

จากการท่ีนิสิตไดลงฝกปฏิบัติในชุมชนบานแมใสเหนือ หมู 9 พบวาผูสูงอายุ สวนใหญประสบปญหา 

เดินไมสะดวกตองอาศัยอุปกรณในการเคลื่อนไหว โดยจากกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมายจํานวน 9 คน พบวา 

มีผูใช อุปกรณชวยการเดิน จํานวน 5ราย ใชรถเข็น 1 ราย ใชท้ังรถเข็นและอุปกรณชวยการเดิน 2 ราย และใช 

ไมเทาสามขา 1ราย และสวนมากถูกจํากัดอยูกับท่ีไมคอยไดเคลื่อนไหว เนื่องจากกลัวการหกลม และอันตราย 

จากการเดิน  

กลุมนิสิตจึงไดคิดนวัตกรรมการบริหารนวดฝาเทาเพ่ือเปนการบริหารฝาเทา และฝกการกาวขาโดยใชวัสดุ

ท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชนไมไผ กอนหิน เมล็ดมะขาม กนขวดน้ําพลาสติก เปนตน เพ่ือสงเสริมใหมีการนวดบริหารฝา

เทา เนื่องจากถาเลือดลมเดินไมสะดวก จะทําใหรางกายขาดสมดุล เกิดการเจ็บปวยไดงาย ซ่ึงฝาเทาเปนอวัยวะ

ลางสุดของรางกายและเปนท่ีรับน้ําหนัก ดังนั้น น้ําหนักท้ังตัวจึงกดทับอยูท่ีฝาเทา ทําใหการไหลเวียนของเลือดไม

สะดวก การท่ีใชฝาเทาเดินบนเมล็ดมะขาม บนหิน และกนขวดพลาสติก ถือเปนการนวดฝาเทา ทําใหระบบ

ไหลเวียนของเลือดดีข้ึน นอกจากนี้ยังใชซ่ีไมไผท่ีทําเปนข้ันบันไดแตอยูระนาบกับพ้ืน เพ่ือฝกการกาว การทรงตัว

ขณะเคลื่อนไหว และเพ่ิมการยืดหยุนของกลามเนื้อ จะเห็นไดวาการใชเทาเดินบนหิน เมล็ดมะขาม กนขวดพลาสติก 

เปรียบเสมือนกับการไดนวดฝาเทานั่นเอง ซ่ึงหลักการนี้เปนหลักการเดียวกับการนวดกดจุดฝาเทา โดยเชื่อวาฝาเทา

เปนตัวแทนของอวัยวะตางๆในรางกาย โดยเริ่มตั้งแตปฏิสนธิพบวาผิวหนังของรางกาย ซ่ึงรวมท้ังผิวหนังท่ีฝาเทา 

เปนสวนท่ีพัฒนามาจากกลุมเซลลชั้นนอกของตัวออน มีจุดกําเนิดเดียวกันกับอวัยวะ สวนอ่ืนๆท่ีพัฒนามาจากกลุม

เซลลชั้นกลาง ชั้นใน และชั้นนอก รวมท้ังเสนประสาทก็พัฒนามาจากกลุมเซลลชั้นนอกเชนเดียวกัน ดังนั้น

เสนประสาทท่ีไปเลี้ยงท่ีอวัยวะตางๆ จึงมีการมาเลี้ยงท่ีผิวหนังหนังดวย  
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จากหลักการนี้ จึงกลาวไดวาฝาเทาเปนตัวแทนของอวัยวะในรางกาย และนําไปสูการนวดกดจุดซ่ึงมี

จุดสําคัญ 62 จุดบนฝาเทา โดยเปนจุดปลายประสาทของอวัยวะภายในรางกาย โดยแตละจุดจะมีระบบการรับรู

ท้ังหมด 7 ระบบ เชน ระบบสมอง ระบบฮอรโมน ระบบประสาทสัมผัส ระบบไขสันหลัง ระบบภูมิตานทาน และ

ตอมน้ําเหลืองเปนตน 

 

คําสําคัญ  :  ทางเดินสุขภาพ  ทางเดินนวดฝาเทา  นวดกดจุดฝาเทา 

Abstract 
 

 Nowadays , statistics for the elderly in a higher average . And tendency increase 

every year. Evident seniors are ages with a lot of change . Both physical, mental, social, 

emotional and spiritual changes occurring health deviations resulting from the original. The 

discomforting And illness follow eventually. Consider, the rate of increase of number of the 

elderly is on the Welfare Issues of interest. According to census data, in 2553 compared to 

2543 found that the elderly population increased by 13.0 percent , and the proportion of 

elderly females over males is 82.2 percent . 

  The producer have practice in Ban Mae Sai over MOO 9th most common problem 

about movement have to use the equipment in motion. From the case studies, assignments 

of 9 people found the 5 walkers cases with 1 wheels both 2 wheels and walker and 1 tripod 

cane , The most are limited to rarely moves. Due to fear of falling and the dangers of 

walking . 

The producer found innovative management to foot massage and practice step by 

using local materials such as bamboo, tamarind seeds, rock, bottom of plastic water bottles 

for further massage feet . Because transporter the blood is not easy. The body imbalances 

illness easily the bottom soles are the organs of the body and is the body weights , so 

weight will press on the feet . The blood flow is not easy. Use of tamarind walk on foot on a 

rock and bottom of plastic bottles for improved  system of blood circulation . The bamboo 

are also used as a ladder , but the plane is on the ground to practice pace balancing motion 

and increase the flexibility of muscles. It can be seen that use of tamarind foot on a rock 

and bottom of plastic bottles compare to the massage itself. The principle is the same. It is 

believed that the sole representative of the various organs in the body. Starting from 

fertilization showed that the skin of the body, including the skin on the soles . Are 

developed from the outer cells of the embryo, it is same origin to other organs developed 

from cells in the middle layer and outer layer, including nerve cells, the outer layer was 

developed from the same.  
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The nerve supply to organs. It is raised in the skin of the movie and it said that this 

principle is the sole organ in the body, which are the major points 62 points on the foot as 

the nerve endings of the internal organs of the body. Each point is the recognition system , 

All seven systems such as the brain, nervous system , hormonal system , spinal system,  

Immune system and lymph nodes too. 
 

Key words  :  healthy walkways, massaging walkways, foot massage 
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นวัตกรรม เปาปอด ปลอดโปรง 

Pulmonary expansion- Pulmonary cleared 
 

นิสิต  :  กนกรัตน  เข่ือนคํา, สุพัตรา  ปญญารัตน, วินัฐ  ดวงแสนจันทร, ณัฐธิดา  โพธิ์ศรี,  

อรวรรณ  เรียบรอย, จริยา  ชดิสนิท, นครพิงค  กองเมือง และ ปฐมพร  จิตนารินทร     

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ศิริพร  แสงศรีจันทร 

สังกัด  :  คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-17 
 

บทคัดยอ 
 

การประดิษฐนวัตกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือ ใชเปนอุปกรณฝกกลามเนื้อในการหายใจ 

เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพปอดในผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD) และผูมีปญหาในระบบทางเดินหายใจท่ัวไป 

เชน ปอดอักเสบ ถุงลมโปงพอง และเพ่ือปองกันภาวะปอดแฟบ (Atelectasis) และการกลับเปนซํ้าของอาการ

หายใจลําบาก ทําการศึกษาในหอผูปวยอายุรกรรมชายและคลินิคโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โรงพยาบาลเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 1) สํารวจและรวบรวมขอมูลปญหาอุบัติการณท่ีเกิดการกําเริบ

ของโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังในหอผูปวยอายุรกรรมชาย 2) ประดิษฐ นวัตกรรมจากวัสดุท่ีหางาย 3) ทดลองใชกับ

ผูปวยในหอผูปวยอายุรกรรมชาย และ คลินิก COPD 4) นํานวัตกรรมไปปรับปรุงแกไขในกรณีท่ีมีปญหา 5) 

วิเคราะหผลการทดลองใชนวัตกรรม 6) สรุปผลและตอยอดรวมกับทีมการพยาบาล โดยใชระยะเวลาในการ

ดําเนินการท้ังหมด 3 สัปดาห หลังจากนั้นประเมินผลจากประสิทธิภาพปอด และความพึงพอใจหลังการใช

นวัตกรรม 

ผลการทดลองใชนวัตกรรม พบวาผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง และผูปวยท่ีมีปญหาในระบบทางเดิน

หายใจ มีประสิทธิภาพปอดท่ีดีข้ึน ลดภาวะหายใจลําบาก และความพึงพอใจของผูปวยตอนวัตกรรมอยูใน

ระดับมาก รอยละ 95 อีกท้ังผูปวยเห็นวาอุปกรณนี้ประหยัดคาใชจาย ทําใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูปวย

และครอบครัว 
 

คําสําคัญ  :  เปาปอด  ปลอดโปรง 
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Abstract 
 

 The purpose of this innovation was to pulmonary rehabilitation, prevention 

atelectasis and and recurrence of dyspnea in patient with chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) and patient with respiratory tract disease (pneumonia, emphysema) in 

chronic obstructive pulmonary disease clinic and internal male medicine department, 

Chaingkham hospital, Phayao. The method were as follows: 1) Survey and data collection of 

acute exacerbations COPD in patients medicine men, 2) Innovative the innovation by easy 

materials, 3). The innovation was try out in patients in the ward 4) Improvement of 

innovation 5) The data was analyzed form innovation try out and 6) Conclusions to the 

tested of pulmonary function, patients’s satisfaction and supplementary of innovation to 

nursing team, In 3 weeks. 

The innovation resulted in reduction of dyspnea, increased exercise capacity in 

patient with COPD and patient with respiratory tract disease, The level of satisfaction was 

high level. 95%.The findings of this innovation will be a guideline for developing pulmonary 

rehabilitation in patient with COPD, making to the health benefit of the clients and safe cost. 
 

Key words  :  pulmonary expansion, pulmonary cleared 
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แบบแผนสุขภาพนิสิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2556 

Health patterns of nursing students in school of nursing at university of 

Phayao in school year 2013 
 

นิสิต  :  จิราพรรณ  ขันมณี, กัลยสุดา  มุณีแกว, ผกาพรรณ  ปงกันมูล, วิภาพร  สุยะ, สุเมธ  วงคเทพ,  

อนุรักษ  ขุนออย และ พรจินดา  ภิญโญภาพพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ศิริรัตน  โกศัลวัฒน 

สังกัด  :  คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-18 
 

บทคัดยอ 
 

ในการทําวิจัยครั้งนี้เพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีไดไปประกอบในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแบบแผนสุขภาพแตละแบบแผนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2556 มีประชากรและกลุมตัวอยางคือ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 317 คน โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามท่ีกลุมผูวิจัยสรางข้ึนโดยประยุกตใช

แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอรดอน ตรวจสอบความตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และตรวจสอบความเท่ียง

โดยใชการคํานวณจากสูตร Cronbach’s alpha ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.75 เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีให

ตอบแบบสอบถามเอง เม่ือวันท่ี 2-13 กันยายน 2556 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

การแจกแจงความถ่ีและคํานวณอัตรารอยละ และคาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบวา สุขภาพปจจุบัน นิสิตพยาบาลสวนใหญมีสุขภาพดี คาดัชนีมวลกายสวนใหญมี

น้ําหนักปกติ แบบแผนสุขภาพแตละแบบแผนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตรสวนใหญมีการรับรูพฤติกรรมการ

ปฏิบัติ และพฤติกรรมเสี่ยงในบางแบบแผน เชน ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลผสม รับประทานอาหารปรุง

สําเร็จ กลั้นปสสาวะ เปนตน ปานกลาง ซ่ึงผูวิจัยมีความคาดหวังวานิสิตพยาบาลเปนผูท่ีมีความรูทางดาน

สุขภาพเปนอยางดีจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากดวย เนื่องมาจากชวงเวลาท่ีผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเปน

ชวงท่ีมีการเรียนการสอนควบคูไปกับฝกภาคปฏิบัติการพยาบาล  และการสอบ โดยเฉพาะนิสิตชั้นปท่ี 4 ออก

ฝกปฏิบัติงานจึงทําใหมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองนอย ใหความสนใจกับการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน

มากกวาการดูแลสุขภาพตนเอง 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช คือ ควรมีการวางแผนจัดรูปแบบกิจกรรม ตลอดจนสงเสริมการ

สรางและพัฒนาใหนิสิตคณะพยาบาลมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับท่ีดีข้ึน ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ระดับการรับรูพฤติกรรมการปฏิบัติของนิสิตพยาบาล สวนการรับรูพฤติกรรมดานเพศและการเจริญพันธุยังไม

เปดเผยมากพอ ดังนั้นควรจะมีการสงเสริมใหพูดคุยเก่ียวกับเรื่องนี้มากข้ึน และควรสงเสริมใหนักศึกษา

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ 
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คําสําคัญ  :  แบบแผนสุขภาพ  นิสิตคณะพยาบาล  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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Abstract 
 

 A Research “Health patterns of nursing students in school of nursing at university of 

Phayao in school year 2013” was prepared as the basis information for guidelines that will 

be used to arrangements health promotion activities for students at University of Phayao.  

 A population and sample in this research are nursing students who studies in school 

of nursing at university of Phayao amount 317 people. Researchers create questionnaire 

applied by health patterns of Gordon. That was calibrated by three persons who is 

luminaries and check out by using the formula of Cronbach's alpha at 0.75. Information 

collected by the respondents themselves on 2-13 September 2013, were analyzed using 

descriptive for statistical include of frequencies distribution and calculate percentage and 

average. 

After studied about that, showed about conclusion of nursing student’s health 

patterns in current. Almost of them were healthy, normal range of body mass index (BMI) 

and high range of perception about each health patterns. However there are risk behaviors 

in moderate range for example drinking contained alcohol, eating delicatessen, hold bladder 

etc. The researcher has an expectation that nursing students who has well knowledge of 

health will have good health care too. Due to moment that the researcher collected 

information is a range of teaching along with nursing practice and examinations, especially 

fourth year students have time to nursing practice make their own health care less, 

attention to the study and practice more self care. 

Research results using suggestion is activities should plan, promote and develop to 

better health behaviors of nursing students, and be consistent with the level of perceive 

behaviors of nursing students. Because the perceived the sexual and reproductive behavior 

has not disclosed enough, should promote to change attitudes about sexual behavior such 

as more talking about it. 
 

Key words  :  Health patterns, nursing students, university of Phayao 
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ลูกโปงน้ําหุมยาง ปองกันแผลกดทับ 

Thai alpha bed 
 

นิสิต  :  ชนมนิกานต  ผุสดี, ชัชชญา  เวียงวิเศษ, พอเอซา  สุจาริยาชีพ และ มณฑิรา  ยอดมณี 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  ศิริรัตน  โกศัลวัฒน, เยาวณี  จรูญศักดิ์ และ สาวิตรี  ลิ้มชัยอรุณเรือง 

สังกัด  :  คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  :  Poster HS-19 
 

บทคัดยอ 
 

แผลกดทับเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ ในผูปวยโรคเรื้อรังเปนภาวะแทรกซอนท่ีมีผลกระทบตอผูปวย 

ครอบครัว และบุคลากรในทีมสุขภาพ การดูแลเพ่ือปองกันแผลกดทับเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ ชวยลดความทุกข

ทรมานจากความเจ็บปวย การติดเชื้อ ความเจ็บปวยท่ีเพ่ิมมากข้ึนตลอดจนลดภาระการดูแลของครอบครัว 

แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือลดและ

ปองกันอุบัติการณการเกิดแผลกดทับ เพ่ิมความพึงพอใจของผูรับบริการเม่ือใชนวัตกรรม “Thai alpha bed” 

(ลูกโปงน้ําหุมยางปองกันแผลกดทับ)และพัฒนารูปแบบการจัดการกับอุบัติการณการเกิดแผลกดทับจากการใช

ลูกโปงใสน้ํา ยางพารา ผาปูท่ีนอน ซ่ึงเปนวัสดุท่ีหางายและราคาถูก กลุมเปาหมายคือผูปวยท่ีเคลื่อนไหว

รางกายไดนอยหรือเคลื่อนไหวรางกายไมได โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการนํานวัตกรรม “Thai alpha bed” 

ทดลองใชในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงจํานวน 5 ราย รายละ 2 ชั่วโมง ผลสรุปในครั้งนี้ คือ ผูปวยมีความพึง

พอใจเม่ือใชนวัตกรรม “Thai alpha bed” รอยละ 100 ขณะทดลองใชไมพบรอยแดงจากการนอนในผูปวยท่ี

ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได และไมพบแผลกดทับเพ่ิมข้ึน 
 

คําสําคัญ  :  ท่ีนอน alpha bed  แผลกดทับ 
 

Abstract 
 

 Pressure sores are a important health problem. In patients with chronic 

complications affecting patients, families and staff in the health team. Care to prevent 

pressure sores is important help reduce the suffering of illness, infection, disease and reduce 

the increasing burden of the family. Demonstrate the quality of nursing care patients. The 

objective of this study was to reduce and prevent the incidence of pressure sores. 

Satisfaction of the client when using the innovative "Thai alpha bed" ( water balloons, rubber 

coated to prevent pressure sores), and develop a model to deal with the incidence of 

pressure sores from using balloons, rubber sheets, which is material easy to find and cheap 

target group patients were less physically active or physically impossible. In this study we 
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bring innovative "Thai alpha bed" trial nurses medical females 5 per 2 hours of the 

conclusion of this is that patients are satisfied when using the innovative "Thai alpha bed " 

100 percent , while the trial is no redness of sleep in patients who are unable to move the 

body. And no pressure sores increased. 
 

Key words  :  Alpha bed , Pressure sore 
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การประเมินความรูและความเช่ือเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน  ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

Evaluation of knowledge and belief about osteoporosis among students in University of 

Phayao 
 

นิสิต  :  ณพธรดล  ปวงคํา, นรเศรษฐ  พิมพเงิน, ณัฐธิดา  คะณาวรรณ และ ภาสกร  สุตะวงค 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  กุลนิภา  บุญศรี และ สุนิสา  คําเหล็ก 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster HU-20 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรูและความเชื่อท่ีเก่ียวกับโรคกระดูกพรุนของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน ท้ังนี้ไดผานการตรวจสอบเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ 

กระบวนการเก็บขอมูลเริ่มจากการสุมตัวอยางนิสิตชั้นปท่ี 3 จํานวน 400 คน ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 

ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non –Probability Sampling) 

รายงานผลความรูและความเชื่อตามเกณฑในการประเมิน 

  ผลการวิจัยพบวานิสิตมีความรูเก่ียวกับโรคกระดูกพรุนไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 61.5 และมีความ

เชื่อวาประโยชนของการออกกําลังกายมีผลตอโรคกระดูกพรุน คิดเปนรอยละ 75.33  ดังนั้นจากผลวิจัยแสดง

ใหเห็นวานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยายังควรไดรับการใหความรูและสรางความเชื่อท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคกระดูก

พรุน เพ่ือปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในอนาคต  
 

คําสําคัญ  :  ความรูและความเชื่อเก่ียวกับโรคกระดูกพรุน  โรคกระดูกพรุน  นิสิตมหาวิทยาลัย 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to evaluate of knowledge and belief about 

osteoporosis among students in University of Phayao. The researchers collected data by the 

Osteoporosis Knowledge Assessment Tool (OKAT) and Osteoporosis Health Belief Scale 

(OHBS) and validated by the experts in December, 2013 to January, 2014. The sample 

consisted of 400 students that the third year students were sampled by non–probability 

sampling method.  

The resulted was presented by percentage on the knowledge and Osteoporosis 

health belief scale. There were 61.5% of the samples are non-sufficient knowledge. For the 

Osteoporosis health belief, the students knew about benefit of exercise for osteoporosis 

(75.33%). Therefore these results showed that students should be additional knowledge and 

promote the correct belief about osteoporosis to prevention of osteoporosis in the future. 
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ผลของการใหความรูเร่ืองการคุมกําเนิดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดพะเยา   

The Impact of the Educational Program on Contraceptive Knowledge Among 

Junior High School Students  in Phayao Province, Thailand 

 

นิสิต  :  ธนาภรณ  จําปาแกว, ธันยาภรณ  หนูหนุน, นฤพงศ  สมทะนะ และ สุภาวดี  ธิสาร  

อาจารยท่ีปรึกษา  :  พรศิริ  วองชาญอุดม 

สังกัด  :  คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  :  Poster HU-21 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการใหความรูเก่ียวกับการคุมกําเนิดท่ีถูกตองแกนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดพะเยา โดยการสรางแบบทดสอบสําหรับประเมินความรูเก่ียวกับการคุมกําเนิด 

และทําการเก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังสิ้น 234 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ 2 แหงใน

จังหวัดพะเยา แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิดวยเพศ และเกรดเฉลี่ย

สะสม โดยมีการใหความรูเก่ียวกับการคุมกําเนิดแกตัวอยางในกลุมทดลอง สวนตัวอยางในกลุมควบคุมไมมีการ

ใหความรู จากนั้นทําการประเมินผลการใหความรูท้ังสิ้น 3 ครั้ง คือกอนใหความรู หลังใหความรูครั้งท่ี 1 และ 

2 โดยทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2556 ถึง มกราคม 2557 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง คะแนน

เฉลี่ยกอนใหความรูในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันท่ี 16.77 และ 16.08 คะแนนตามลําดับ  

(P-value=0.1512) เม่ือทําการใหความรู พบวาคะแนนรวมจากการใหความรูในกลุมทดลองเพ่ิมข้ึน 2.00 

คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value=0.019, 95% CI 0.34 ถึง 3.67) จากการศึกษาจึงสรุปไดวาการ

ใหความรูเก่ียวกับการคุมกําเนิดนั้นสามารถเพ่ิมระดับความรูเก่ียวกับการคุมกําเนิด ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ในจังหวัดพะเยาได  
 

คําสําคัญ  :  ความรู  การคุมกําเนิด 
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Abstract 
 

This study aimed to evaluate the effect of educational program on contraceptive 

knowledge in students studying in Mattayom 3 (grade 9) in Phayao province. 234 students 

from two secondary schools were recruited and divided into two groups: intervention and 

control group.  After being stratified on the basis of gender and cumulative Grade Point 

Average (GPA), the sampling subjects’ knowledge was collected and evaluated by using a 

validated test. Contraceptive knowledge of students receiving contraceptive education 

(intervention group) was compared to those of control group by score comparison between 

pre-test and post-test. The study was conducted from December 2013 to January 2014. The 

result had shown that prior knowledge score was comparable between groups, at 16.77 and 

16.08 in intervention group and control group respectively (P-value=0.1512). After 

educational program was implemented, total score in the intervention group was increased 

by 2.00 scores with statistical significance (P-value=0.019, 95%CI 0.34 to 3.67). Consequently, 

it could be concluded that contraceptive education can increase the level of knowledge 

about contraception in grade 9 students in Phayao province. 
 

Key words  :  Knowledge, Contraception 
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คุณสมบัติของจําเลยที่ไดรับคาทดแทนในคดีอาญา 
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รัตนาพร  โนจิตร, รุงนภา  แกวคาง, เรียม  หายโศรก, ฤทธิชัย  วงสกุล, วรชน  วงศตระกูล,  

วรรณธนะ  ชูพันธ, วรรณนคร  ทับทิม, วัชเรนทร  ยืนยัง, วิรุฬห  วางที และ ชินพงศ  มณีรัตน 

อาจารยท่ีปรึกษา  :  วาสินี  นันทขวาง 

สังกัด  :  คณะนิติศาสตร 

รหัส  :  Poster HU-01 
 

บทคัดยอ 
 

ปจจุบันนี้จําเลยท่ีเปนผูบริสุทธิ์และถูกดําเนินคดีจนถึงข้ันตองโทษจําคุกมีมากข้ึนจึงทําใหไดมีการออก

กฎหมายมารองรับการใชคาทดแทนใหแกผูเสียหาย  อีกท้ังเพ่ือจะใหสอดคลองกับความเปนจริงของสังคมให

มากท่ีสุด มีความครอบคลุมมากข้ึน และมีบทกําหนดท่ีตองเปนไปตามกฎหมายเปนไปตามสวนของการถึงการ

กักขังหรือจําคุกใหมีความ เทาเทียมท่ีจะไดรับคาตอบแทน ซ่ึงปจจุบันกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือใชคาตอบแทนแก

ผูเสียหายในคดีอาญานี้คือ พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญา พุทธศักราช 2544  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการแกปญหาของผูตองหาหรือจําเลยท่ี

บริสุทธิ์ท่ีถูกดําเนินคดีอาญาและถูกศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งยกฟองหรือพยานหลักฐานในคดีไมชัดเจน เพ่ือให

ทราบถึงความจําเปนมาและปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา

ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพ่ือชี้ใหเห็นความสําคัญเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ

ภายใตรัฐธรรมนูญคุมครอง  เพ่ือหาแนวทางแกปญหาในทางท่ีศาลยกฟองกรณีท่ีอัยการเปนโจทกไมมีหลักฐาน

เพียงพอเอาผิดแกจําเลยใหจําเลยรับคาทดแทน ในกรณีท่ีจําเลยหรือผูตองหาในคดีอาญานั้นถูกศาลยกฟอง

หรือมีคําสั่งหรือคําพิพากษา ในกรณีคดีท่ีหลักฐานไมชัดเจนทําใหจําเลยหรือผูตองหา ไมไดรับคาตอบแทนแก

ผูเสียหายและคาทดแทนและซ่ึงตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย ฯ พ.ศ.2544 มาตรา 20 (3) ของ

พระราชบัญญัตินี้มีหลักวาตองปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดและมีภาระการถอน

ฟองในระหวางการดําเนินคดี หรือปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีในคดีเชนวา ขอเท็จจริงฟงเปนท่ียุติ

วาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด ซ่ึงเปนผลในการใชท่ีเปนไปตาม

เจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึงขอเท็จจริงตองเปนไปตามกฎหมายเทานั้น จึงทําใหผูตองหาหรือจําเลยไมไดรับคา

ทดแทน จึงไมเปนธรรมตอผูตองหาหรือจําเลยท่ีเปนผูบริสุทธิ์ 

 จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญาพุทธศักราช  2544 ไดบัญญัติข้ึนเพ่ือใชคาตอบแทนแกผูเสียหายซ่ึงตองเปนไปตามท่ีกฎหมายได
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บัญญัติไว แตคณะผูศึกษายังเห็นวาพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย พุทธศักราช 2544 ยังมีปญหาในการ

บังคับใชอยูหลายประการ กลาวคือ ปญหาเก่ียวกับการตีความ ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย 

ปญหาของการท่ีจําเลยตองพิสูจนวาตนไมใชผูกระทําความผิด ปญหาในการพิจาณาจายคาตอบแทนและ

คาใชจายใหแกจําเลย 

จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตน กลุมผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือแกไข

ปญหา กฎหมายคาตอบแทนผูเสียหายและคาชดใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ใหมีความสอดคลองกับสังคม

มนุษยในปจจุบัน อยางเชน การเพ่ิมเติมในมาตรา 20 (3) พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน

และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาให รวมถึงจําเลยท่ีถูกยกฟองในกรณีท่ีอัยการโจทก ไมมีหลักฐานเพียงพอ

เอาผิดแกจําเลย เพ่ือท่ีจะไดรับคาชดเชยดวย และหากจําเลยหลุดพนจากการรับผิดแลวไมจําตองพิสูจนตนวา

ไมเปนผูกระทําความผิดซ่ึงตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการผลักภาระของการพิสูจนตนใหแกจําเลย เปนตน 
 

คําสําคัญ  :  คาทดแทน  จําเลย  กฎหมาย  
 

Abstract 
 

Nowadays defendant is a innocent and prosecution to the incarcerated has 

increased.  As a result, legislation for support and give a compensation for defendant. 

Moreover to be conform to the reality of society, more cover and have a penalties must be 

in accordance with the laws as part of the detention or imprisonment to have equality to 

get compensation. Today the legislation for support and give a compensation for defendant 

is “Damage for the injured person and compensation and expense for the accused in the 

criminal case Act, B.E. 2544 (2001)” 

The purpose of the researching is study legal issues about the solution of accused or 

defendants innocent into criminal prosecution and get the judgment of the court or dismiss 

a case or vagueness in evidence, to know the necessity and problem about enforcement 

the “Damage for the injured person and compensation and expense for the accused in the 

criminal case Act, B.E. 2544 (2001)” for elucidate the importance about rights and freedoms 

in Constitution. And for guideline in the case, the defendant was prosecuted by complainant 

(isn’t by attorney)  in order to eligible to get compensation and find path for resolve a 

problem in case the court is dismiss (In case ;the attorney are complainant) because the 

vagueness in evidence to convict the defendant and received compensation, In case 

defendant or offender in criminal case get the judgment of the court or dismiss a case from 

the vagueness in evidence. The defendant or offender doesn't get compensation for injured 

person because they gets dismiss a case from the court (vagueness in evidence). In “Damage 
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for the injured person and compensation and expense for the accused in the criminal case 

Act, B.E. 2544 (2001)” Section 20 (3) is “not being the person who committed the offense 

upon clear evidence and the charge has been withdrawn during trial or the final judgment of 

such case stating that the fact to the case is conclusive that the accused is not the person 

who committed the offense or such act is not an offense” The fact that accordance with 

the law only. The defendant or offender don’t receive compensation. It is not fair for 

defendant or offender 

The study revealed “Damage for the injured person and compensation and expense 

for the accused in the criminal case Act, B.E. 2544 (2001)” was enacted to compensate 

injured person, which must be as required by law. But in my group have commented that 

“Damage for the injured person and compensation and expense for the accused in the 

criminal case Act, B.E. 2544 (2001)” still have the problem with enforcement in several 

respects. For example; problems with interpretation under the Act, compensation for the 

injured person, problem of the defendant must prove that he wasn't the offender, the 

problem of determining compensation and expenses to the defendant. 

From the problems mentioned above. My group has a recommendation and 

guideline for revision the damage for the injured person and compensation and expense for 

the accused in the criminal case to comply with human society now. For example; addition 

in Section 20 (3) in “Damage for the injured person and compensation and expense for the 

accused in the criminal case Act, B.E. 2544 (2001)” Including dismiss by the court (In case 

;the attorney are complainant), Not have sufficient evidence to convict the defendant If the 

defendant (innocent) get free from liability and doesn't require prove oneself under this Act. 

And the defendant must prove himself instead, and so on. 

 

Key words  :  compensation, Defendant, law 
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ปญหาการทําแทง : กรณีทารกในครรภมารดาไมสมบูรณ 

Termination of pregnancy issues: in case of anomaly or diseased fetus 
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สังกัด  :  คณะนิติศาสตร 

รหัส  :  Poster HU-02 
 

บทคัดยอ 
 

การทําแทงหรือการยุติการตั้งครรภนั้น  หากกลาวในมุมมองของศีลธรรมแลว  เปนเสมือนการคราชีวิตอยาง

หนึ่ง  ซ่ึงมิไดเปนท่ียอมรับในความรูสึกของวิญูชนท่ัวไป  แตท้ังนี้ในสังคมปจจุบันท่ัวโลก  การทําแทงหรือการยุติการ

ตั้งครรภนี้เริ่มเปนท่ียอมรับใหกระทําไดมากข้ึนในรูปของการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรับรอง  ซ่ึงแตละประเทศยอมมี

หลักเกณฑท่ีแตกตางกันออกไป 

ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยมีวิวัฒนาการท่ีสูงข้ึน  โดยเฉพาะในเรื่องสูติศาสตร  มีเครื่องมือและ

วิธีการท่ีทําใหตรวจทารกในครรภมารดาวามีความผิดปกติอยางไรหรือตรวจโรคท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนไดแนนอน  จึง

เกิดปญหาในสังคมข้ึนวาหากมีการตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภมารดานั้นจะสามารถทําแทงไดโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม  ซ่ึงหากวิเคราะหถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายของประเทศไทยนั้นจะบัญญัติยกเวนความผิดในการทํา

แทงไวในประมวลกฎหมายอาญา 305  ซ่ึงเพียงใหทําแทงไดในกรณีท่ีหญิงนั้นตั้งครรภจากการกระทําความผิดทางเพศ

และการท่ีตั้งครรภตอไปจะเปนอันตรายตอสุขภาพหญิงนั้น  แตมิไดบัญญัติถึงการทําแทงไดในกรณีท่ีทารกในครรภ

มารดาไมสมบูรณ  ซ่ึงแทจริงแลวในปจจุบัน  จากการสัมภาษณเหลาสูตินรีแพทยจะพบวา  หากมีกรณีทารกในครรภ

มารดาไมสมบูรณแพทยจะยุติการตั้งครรภ  เพราะหากตั้งครรภตอไปจะทําใหทารกในครรภไมอาจมีชีวิตรอดไดหรือมี

ชีวิตรอดไดแตรางกายมีความผิดปกติ  ซ่ึงความไมสมบูรณของทารกในครรภมารดาในท่ีนี้  คือ  การเปนโรคทาง

พันธุกรรม  เชน  ดาวนซินโดรม  ทาลัสซิเมีย  หรือการเปนติดเชื้อโรคตั้งแตขณะทารกอยูในครรภมารดาดังโรคหัด

เยอรมัน  หรือการท่ีทารกไดรับรังสีตั้งแตขณะอยูในครรภ  และกรณีการท่ีหญิงผูตั้งครรภใชยาท่ีมีผลตอทารกในครรภ

มารดา เชน  ยาธาลิโดไมดซ่ึงเปนยาแกแพทองท่ีทําใหทารกในครรภมารดาอาจพิการทางรางกายจนไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดเม่ือคลอดออกมา  ซ่ึงกรณีความไมสมบูรณของทารกในครรภมารดาท่ีกลาวมานี้  ในทางปฏิบัติ

แพทยยุติการตั้งครรภเปนปกติ  แตการท่ียุติการตั้งครรภไปนี้เปนการไมชอบดวยกฎหมาย  ทําใหเห็นไดชัดวา

กฎหมายนั้นมิไดสอดคลองตอวิถีแหงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน  
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วิจัยเรื่องนี้จึงมุงเนนศึกษากฎหมายอาญาไทยในสวนของขอยกเวนการทําแทง  ท้ังเปรียบเทียบกับกฎหมาย

การทําแทงของตางประเทศ  รวมถึงศีลธรรมเก่ียวกับการทําแทงและกฎหมายในทางการแพทยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเปน

แนวคิดท่ีทําใหการทําแทงหรือการยุติการตั้งครรภอันเปนท่ียอมรับในสังคมปจจุบันนี้  ไดมีการยอมรับมากข้ึนโดย

บัญญัติรับรองออกมาในรูปของกฎหมายและเปนการเปดโอกาสใหหญิงซ่ึงตั้งครรภยุติการตั้งครรภในกรณีทารกใน

ครรภมารดาไมสมบูรณไดโดยชอบดวยกฎหมาย  ท้ังการยุติการตั้งครรภของแพทยในกรณีทารกในครรภมารดาไม

สมบูรณในทางปฏิบัติจะไดเปนการท่ีชอบดวยกฎหมายดวย 
 

คําสําคัญ  :  การยุติ  การตั้งครรภ  ทารกในครรภ 

Abstract 
 

Aborticide or the Terminate of Pregnancy, If remark in moral visions it’s the one way 

of murder, which non-accept in factual senses but in present social, Aborticide in more 

accept by law, which any country have differ code. 

 In present the medical techonogy is more evolutions especially in orstertrics, many 

tools and better medthod for exact check any anomaly and disease of child. Therefore the 

problem that the obstritician can abort by permitted by law or not, which analyze in 

Thailand law codes, it is exception only in case of the women pregnant by sexual wrong and 

in case the women be dangerous in health if pregnant later. The Thailand law code is not 

define for abort in case of anomaly child, which in present by interviews of obstritcian that 

in case of anomaly child the obstritician always abort because if let’s pregnant the child will 

dead or alive but not success health. The anomaly of child is genetic diseases such as  

down syndrome, thalassemai ; or the disease by infect when the child in womb such as 

rubella ; or in case the child has effect by ray in out side when they in womb ; and in case 

the women has used the dangerous medicine as such thalidomind which effective to child 

to anomaly until can not alive by their self. The abnomaly of child in practical of obstritician 

they abort in usual but aborting is not permitted by law, seen that the law is not accord 

with present social. 

 This research focus on learn about exception of Thailand law in aborticide case and 

compare by another country including learn about moral of aborticide and medical law for 

concept to acceptance by law and permit to the women aborticide in case of anomaly child 

in legal including abortical by obstritician in practical in case of anomaly child is permitted 

by law. 
 

Key words  :  termination, pregnancy, fetus 
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witnesses in civil and criminal cases 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาการรับฟงพยานเอกสารอิเล็กทรอนิกสในการสืบพยานเอกสารในคดีแพง

และคดีอาญา” เปนงานวิจัยเอกสารในเชิงคุณภาพท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการนําสืบพยานหลักฐาน

ทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีลักษณะเปนพยานเอกสารในทางคดีแพงและทางคดีอาญา เพ่ือศึกษาถึงการใช

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีลักษณะเปนพยานเอกสารในทางคดีแพงและทางคดีอาญาตามกฎหมาย

ไทยและศึกษาถึงการอางพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีลักษณะเปนพยานเอกสารในทางคดีแพงและ

ทางคดีอาญาอยางกวางขวางในกฎหมายตางประเทศ รวมถึงไดศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับการรับฟง

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีลักษณะเปนพยานเอกสารตามกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 

คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นวาปจจุบันยังมีปญหาของการอางอิงพยานหลักฐานท่ีเปนเอกสารเก่ียวกับขอมูลท่ี

อยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยู ไมวาจะเปนการรับฟง พิสูจน การชั่งน้ําหนักพยานในทางคดีแพงหรือ

คดีอาญาเพราะขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นโดยลักษณะของมันแลวยากตอการนําออกมาพิสูจนวาพยานหลักฐานท่ี

อยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใดและวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานเอกสารท่ี

เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาพิสูจนนั้นก็กระทําไดยากกวาการแสวงหาพยานเอกสารของคดีท่ัวไป แมวาจะไดมี

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ ประมวลกฎหมายแพง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา ท้ังนี้อาจยังไมเพียงพอท่ีจะนําเอาพยานหลักฐาน

นั้นมาสืบหาตัวผูกระทําความผิดได 

ปจจุบันมีชองทางการกระทําความผิดมากมายหลายรูปแบบ ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนท่ีสุดเก่ียวกับสิ่งท่ี 

คณะผูวิจัยไดสนใจท่ีจะศึกษา ก็คือ คดีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดท่ีกระทําความผิดทางคดีแพงและ

คดีอาญาผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได โดยใชวิธีการตางๆ ซ่ึงขอมูลท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรอันเปน

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้น ยอมถือไดวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง ดังนั้น หากมีการกระทําความผิดใน
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รูปแบบใดๆ ท่ีมีขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาเก่ียวของก็ยอมตองแสวงหาพยานหลักฐานอันเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

นั้นดวย เพ่ือเสาะหาตัวผูกระทําความผิดและนําพยานหลักฐานนั้นมาพิสูจนความผิดของผูกระทาใหศาลเห็น

ดวยหรือไมเห็นดวยกันขออางขอเถียงของผูฟองคดีหรือผูเสียหาย ดวยเหตุนี้เองเปนเหตุผลท่ีทําใหจะตองมี

แนวทางในการนําสืบ การนําไปใชนําไปรับฟงและนําไปซ่ึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ืออางเปนพยานหลักฐานใน

การพิจารณาคดีไดท้ังในทางคดีแพงและคดีอาญา 

 ปญหาความนาเชื่อถือในการรับฟงพยานเอกสารท่ีอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสในการสืบพยานในคดีแพง

และคดีอาญานั้น ผูกระทําความผิดจะมีลักษณะการกระทําความผิดท่ีแตกตางจากการแสวงหาและนําสืบ

อยางเชนพยานหลักฐานในลักษณะท่ัวไป กลาวคือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไมมีรูปราง มองไมเห็นดวยตาเปลา 

สัมผัสทางกายภาพไมได เปนตน การกระทําความผิดนั้นอาจจะเปนการฉอโกงหรือฉอฉลก็ไดในทางเครือขาย

อินเทอรเน็ต ในกรณีการกระทําความผิดเหลานี้ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้นอาจ

ถูกลบ กําจัด ทําลาย แกไขหรือเปลี่ยนแปลงไดโดยงายภายในเวลาอันสั้น ทําใหยากแกการคนหารวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือนําเสนอตอศาล ดังนั้นโอกาสท่ีจะไดพยานหลักฐานเอกสารท่ีถูกตอง โดยไมถูกแกไข

เปลี่ยนแปลงมีนอยมาก  

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนจึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษานี้เรื่องนี้ การศึกษาเพ่ิมเติมใน

รายละเอียดในสวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชเปนพยานหลักฐานเอกสารไดในกระบวนการทางศาล ไม

วาในคดีแพงหรือคดีอาญาเห็นวาจะเปนสิ่งท่ีจําเปนกับโลกยุคปจจุบันเพ่ือใหรูเทาทันการกระทําความผิดตางๆ 
 

คําสําคัญ  :  พิสูจนหลักฐาน  คดีอาญา  พยาน 
 

Abstract 
 

Educational research title "Problems of hearing about the electronic's evidence for 

examination of witnesses in the civil case and the criminal cases. ", this a research is about 

documents of quantity, which has to study for take the electronic data for evidence , which 

is a documentary evidence use to the civil case and the criminal cases. To study the use of 

electronic evidence, which is a documentary evidence in civil and criminal laws of Thailand 

and study the evidence on which the electronic document as witnesses in civil and criminal 

law extensively in foreign. Includes a comparative study on the hearing of evidence 

electronically, which is a legal document of Thailand laws and Foreign laws. 

The researchers also noted that the current problems of reference, evidence of the 

documents relating to the information contained in the electronic data, whether it's been 

proven to weigh evidence in civil or criminal cases. Because such data by the looks of it, 

difficult to prove that the evidence is in the form of electronic data that is reliable and 

difficult documentation is electronic information seeking evidence to prove it. More difficult 
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cases are seeking witnesses to the document. Although the law governing the 2550 

Computer Crime Act, the Electronic Transactions Act 2544 Civil Code, Criminal Code, Code of 

Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure. There may not be enough to bring the 

witness to identify the offender. 

There are many forms channels offense. Seen most clearly about what the 

researchers were interested in studying the case relating to the commission of the offense, 

civil and criminal cases through the Internet network, using various methods. The 

information contained in the computer system or computer data, which is electronic data 

will be considered. Therefore, if the offender in any form associated with electronic 

information and take sought as evidence that the electronic data. To identify the offender 

and bring that evidence to prove the guilt of the offender, the court agreed or disagreed 

with the claim or arguments of the prosecution. For this reason, there must be a reason for 

the adoption of guidelines to attest to hear and to which electronic information. Cited as 

evidence for the trial in both civil and criminal cases. 

The Reliability problems in hearing testimony in the form of electronic documents in 

the examination of witnesses in civil and criminal cases. The offender, the offense will look 

different than the pursuit and attest that evidence in a general case. Electronic information 

has not amorphous, invisible to the naked eye and physical contact is not the offense, it 

may be a fraud or a scam in the Internet network. In these cases, the offender electronic 

information related to the offense, it may be deleted, modified or disposed easily changed 

within a short time, difficult to find evidence to present to the court, so the chance to 

witness the document correctly. Without modification, are very few. 

Of the problems mentioned above, the researchers were interested in studying this 

subject. Study more in detail in the electronic information that can be used as evidence in 

the court documents, whether in civil or criminal proceedings that will be required to 

present to the world, and knowingly committed. 
 

Key words  :  evidence, criminal cases, witnesses 
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ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และปญหาความรับผิดในงานวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ 

Difficulties of copyright infringement and liability literary and publications 
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อาจารยท่ีปรึกษา  :  วาสินี  นันทขวาง 

สังกัด  :  คณะนิติศาสตร 

รหัส  :  Poster HU-04 
 

บทคัดยอ 
 

สิทธิของผูกระทําการคิดคนวรรณกรรม สื่อ สิ่งพิมพ ท่ีจะสามารถกระทาการใดๆเก่ียวกับงานท่ีผู

สรางสรรคไดริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเอง เม่ือบุคคลได

ใชความรูความสามารถทางสติปญญาสรางสรรคผลงานข้ึนมาแลว ยอมเปนการสมควรท่ีบุคคลนั้นควรจะตองมี

สิทธิ์โดยชอบธรรมแตผูเดียวในงานนั้น แตเนื่องจากงานสรางสรรคนี้เปนงานท่ีสําคัญ จึงเกิดกฎหมายเก่ียวดวย

ลิขสิทธิ์ข้ึน เพ่ือใหความคุมครองสิทธิ์อันชอบธรรมแกเจาของลิขสิทธิ์ผูสรรคสรางงานชิ้นนั้น โดยไมไห

กระทบกระเทือนตอสิทธิท่ีสาธารณชนจะใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น คือ พระราชบัญญัติกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

 จุดประสงคในการทําวิจัยในครั้งนี้เพ่ือใหทราบถึงสถานะของกฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

ตลอดจนชองวางหรือขอบกพรองของกฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีเก่ียวของในปจจุบัน เพ่ือใหรานคาผูประกอบกิจการผู

นาเอกสารไปคัดลอก ตลอดถึงประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกวรรณกรรมซ่ึงเปน

งานอันมีลิขสิทธิ์ท้ังหมดหรือบางสวนจากการถายเอกสาร 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยทําการศึกษา

คาพิพากษาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ผูศึกษาเห็นวายังเกิด

ชองวางตางๆ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยเก่ียวกับบทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

โดยวิเคราะหจากคาพิพากษาของไทย และเปรียบเทียบกับคําพิพากษาของประเทศอังกฤษและประเทศ

อเมริกา 

 จากสภาพปญหาขางตน ผูจัดทําคิดเห็นวาการถายเอกสารท้ังหมดหรือบางสวนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ซ่ึงรานถายเอกสารกระทําตามคําสั่งของนิสิต หรือถายไวกอนท่ีจะมีนิสิตมาวาจางใหถายเปนการกระทําท่ีเปน

การละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม และเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกิน

สมควรหรือไม ควรจะมีการบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช 
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เปนเหตุใหเกิดชองวางในกฎหมายจากการท่ีกําหนดขอบเขตการละเมิดลิขสิทธิ์ไมชัดเจน ทําใหมีการใชชองวาง

ทางกฎหมายดังกลาวในการกระทําท่ีเปนการหาประโยชน 
 

คําสําคัญ  :  ลิขสิทธิ์  งานวรรณกรรม  ความรับผิด 
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Abstract 
 

Rights of people invented literary publications that can be made regarding the work 

producers creative initiative using intelligence and perseverance. When a person has 

knowledge and creativity, that person should have the same user rights on the job because 

this is a creative work thus was born copyright law user rights protection creates jobs without 

give away affect public rights to take advantage of the licensed work, Copyright Act 2537 

(1994). 

The main of research that to know status gaps and defects of the relevant copyright 

laws in order to store operations the general public is aware of copyright infringement copy 

of literature work with all or part of the copyright by photocopying. 

Copyright Act 2537 (1994) and related documents Judgment about the piracy of 

United States of American and United kingdom From the studies the various gaps in the 

copyright law of Thai about penalties. Under the Copyright Act 2537 and analysis on 

judgment of Thai and compared with the judgment of United States of American and United 

Kingdom. 

From the problem above to copy all or part of the licensed work photocopy shop 

which is done by the command or taken before the command, the action is in violation of 

copyright? And affect the copyright owner's rights to exceed the desirable by law? should be 

referred to in the law clearly to prevent problems and difficulties in enforcing because a gap 

in the law from the scope of the copyright violation is not clear to use a legal gap in 

benefits. 
 

Key words  :  copyright, literary, liability 

  



 

146 
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Legal measures towards reporting missing person cases 
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บทคัดยอ 
 

วิจัยเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการคนควาทางนิติศึกษากับปญหาสังคม เรื่องปญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการแจงความคนหาย ซ่ึงจัดทําโดยนิสิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงคในการ

จัดทําเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการแจงความคนหาย เพ่ือเปรียบเทียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการแจงความคนหายของตางประเทศ และของประเทศไทยและเพ่ือศึกษาข้ันตอนและ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน จากการท่ีมีผูไปแจงความคนหายแตทางเจาพนักงานตํารวจไมรับแจงความทันที  

เนื่องจากประเทศไทยยังไมกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรับแจงความคนหายคงมีแต เพียงระเบียบการ

ตํารวจเก่ียวกับคดี เรื่องคนหายพลัดหลงและไดคืน เทานั้นซ่ึงเปนเพียงระเบียบท่ีเจาหนาท่ีตํารวจใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับแจงความคนหาย การท่ีระเบียบดังกลาวเปนเพียงระเบียบอยูจึงเปน

ผลทําใหเจาหนาท่ีตํารวจสามารถใชอํานาจดุลพินิจไมรับแจงความทันที สวนใหญมักจะรอใหครบ 24 ชั่วโมง

เสียกอนจึงจะรับแจงความ ซ่ึงการท่ีเจาหนาท่ีตํารวจใชดุลพินิจไมรับแจงความ กอใหเกิดประเด็นปญหาขอ

กฎหมายตาง ๆ ไดแก ปญหาเก่ียวกับอํานาจการการสอบสวนและการดําเนินคดีทางศาลแกผูกระทําความผิด 

ปญหาเก่ียวกับอํานาจในการจับกุม และปญหาการใชอํานาจดุลพินิจ ดวยเหตุนี้จึงทําใหกลุมของขาพเจาสนใจ

ท่ีจะศึกษามาตรการทางกฎหมายอันเหมาะสมกับปญหาการแจงความคนหาย เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ

แกไขปญหานี้ อันจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

การวิจัยนี้ผูวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) เปน

การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร บทความ ขอมูลทางวิชาการ หรือขอมูลท่ีไดจากหองสมุดมหาวิทยาลัย

พะเยา การสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือทางเว็บไซตตางๆ 

ท้ังนี้ทางคณะผูวิจัยไดเสนอแนวทางเสนอมาตรการทางกฎหมายท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะ

สั้น คือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอคณะรัฐมนตรี จัดทําประกาศบังคับใชชั่วคราวเก่ียวกับการรับแจงความคน

หายและ ในระยะยาวไดเสนอราง พระราชบัญญัติ วาดวยระเบียบการรับแจงความคนหาย พ.ศ. 2556 เพ่ือ

เปนแนวทางในการรางกฎหมายสําหรับการรับแจงความคนหาย ท่ีมีสภาพบังคับท่ีชัดเจนมาใชบังคับแกเจา
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พนักงานตํารวจ อันเปนการตัดปญหาการใชอํานาจดุลพินิจของเจาพนักงานตํารวจในกรณีการรับแจงความคน

หาย 

คําสําคัญ  :  มาตรการทางกฎหมาย คนหาย พระราชบัญญัติ 
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Abstract 
 

This research is part of The Basic Legal Research and Social Problems Subject. The 

legal problems regarding the missing person report prepared by students of Faculty of Law 

,University of Phayao , on the purpose of the preparation to study the concept , theories as 

well as  practices relating to the missing person report for to compare the law regarding the 

missing persons abroad and Thailand , as well as study steps and arised problems from 

having to report a missing person, but police are not notified immediately. 

However , Thailand has no laws related to  the missing persons report , but still 

there are regulations of police about the stragglers person and returned case , which is just a 

regulations the police used as guidelines for practitioners on the missing persons report. The 

regulation aforementioned is just  a regulations , so as a result , police officers can exercise 

discretion not notified immediately. Most often wait for 24 hours before they are notified. To 

exercise its discretion not to notify , cause any legal  issue problem ; problems related to 

the competent of investigation and judicial prosecution of the offender , problem of related 

to the competent to arrest and problem related to  discretion. For this reason the 

researcher interested to study the appropriate legal measures for problem of the missing 

person report , in order to  be used as a guide on how to fix this problem and be benefit of 

society and the nation onward. 

This research is qualitative research by documentary method and analyze with any 

document ,article ,technical information ,libraly data and any information from website.  

This researcher present about legal measures in short and long term that by agencies 

present to ministry and prepare temporary adoption in the short-term and present the 

regulation of the missing person report Act B.C.2556 , for to guide the drafting of legislation 

for the missing person report and for to clear force shall apply to the police. This will 

eliminate the discretion of the police authority in the case of a missing person report. 
 

Key words  :  legal measures, missing person, Act 
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บทคัดยอ 
 

ความรุนแรงตอผูสูงอายุ ถือวาเปนปญหาหนึ่งท่ีสังคมไทยตองใหความสําคัญอยางมาก เพราะปจจุบัน

จํานวนของผูสูงอายุไดเพ่ิมข้ึนอยารวดเร็ว  ทําใหเกิดปญหาความรุนแรงตอผูสูงอายุมากข้ึน  จากเดิมสังคมไทย

เปนสังคมอยูกันเปนครอบครัวใหญ แตปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากทําให สมาชิกใน

ครอบครัวตางแยกไปตั้งครัวใหมทําใหผูสูงอายุตองอยูตามลําพัง  ไมมีการดูแลจากลูกหลาน ปญหาเก่ียวกับ

ผูสูงอายุจึงเพ่ิมมากข้ึน 

ความหมายของการกระทําความรุนแรง  เปนการกระทําโดยตรงดวยความตั้งใจหรือกระทําโดย

ทางออมดวยความไมตั้งใจซ่ึงการกระทําท้ังหมดกอใหเกิดการบาดเจ็บของรางกายและความเจ็บปวดของจิตใจ  

การละเลยทอดท้ิง  การเอาประโยชนในทรัพยสิน และการนําเงินและสิทธิทางกฎหมายของผูสูงอายุไปใช

ในทางท่ีผิด  โดยผูสูงอายุไมเต็มใจหรือไมรูเทาทัน ท้ังนี้ประเภทของการกระทําความรุนแรงในผูสูงอายุแบงเปน 

๕ ชนิด  คือ ๑.การกระทํารุนแรงดานรางกาย  ไดแก  การทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บทาง

รางกายดวยการทุบ การตี การเตะ การผลัก การใชแรงกระแทกท่ีรางกาย การผูกมัด ๒.การกระทํารุนแรงดาน

อารมณและจิตใจ  ไดแก  การทําใหเสียใจหรือความปวดราวทางอารมณดวยการใชคําพูดกาวราว  การถูก

รังเกียจ การถูกแบงแยกทางสังคม การไมเห็นคุณคาของผูสูงอายุ ๓.การหาประโยชนในทรัพยสิน และการเอา

เปรียบทางกฎหมาย  ไดแก  การลักขโมย การลอลวงเอาทรัพยสิน  หรือนําทรัพยสินไปใชในทางท่ีไมถูกตอง  

ดวยการขโมยหรือแลกเปลี่ยนเอกสาร  เงินทองของสวนตัว ของผูสูงอายุโดยไมไดรับอนุญาต หรือขูบังคับเอา

ประกันชีวิต ๔.การคุกคามทางเพศ  ไดแก  การถูกลวงละเมิดทางเพศโดยไมไดรับความยินยอมจากผูสูงอายุ  

ดวยการใชคําพูด การใชกําลัง การสัมผัส หรือการมอง ซ่ึงแสดงถึงการลวงละเมิดทางเพศตอผูสูงอายุท้ังการ

ขมขืน หรือลวงละเมิดภายนอก ๕.การละเมิดทอดท้ิง หรือการละเวนการกระทํา  ไดแก  ความตั้งใจหรือไม

ตั้งใจ ท่ีจะปฏิเสธการดูแลสงผลใหผูสูงอายุไมไดรับการดูแลท่ีจําเปนเกิดความทุกข ลําบากจากการถูกทอดท้ิง 

การไมไดรับอาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค การดูแลความสะอาด รวมถึงการขาดการกระตุนในการเขาสังคม ผล

การทบทวนสถานการณเก่ียวกับความรุนแรงตอผูสูงอายุจากรายงานการศึกษาวิจัยพบวาปญหาความรุนแรงท่ี
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พบมาก คือ การถูกทํารายจิตใจ การถูกทอดท้ิง เพิกเฉย ละเลย การเอาประโยชนทางทรัพยสิน การถูกทําราย

ทางดานรางกาย การละเมิดสิทธิผูสูงอายุ การทํารายรางกายตัวเองของผูสูงอายุ และการกระทํารุนแรงทาง

เพศ  ท้ังนี้การกระทํารุนแรงตอผูสูงอายุท่ีไดจากการศึกษาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับการประเมินวินิจฉัยพบวา

จํานวนผูสูงอายุท่ีถูกกระทําความรุนแรงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีถูกละเลยทอดท้ิง และถูกการะ

ทํารุนแรงทางดานจิตใจจากสมาชิกในครอบครัว  

สําหรับมาตรการทางกฎหมายและการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการคุมครองแกผูสูงอายุท่ีไดรับความ

รุนแรง ตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีคุมครองปองกันการทารุณกรรมตอ

ผูสูงอายุท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองได และถูกทอดท้ิง ไดกําหนดไวในมาตราสําคัญ มาตราท่ี ๒๙๒ มาตรา ๓๐๗ 

และมาตรา ๓๙๘ สําหรับมาตรการทางอาญาในการใหความคุมครองผูสูงอายุในตางประเทศ ไดมีการบัญญัติ

กฎหมาย  ไวเฉพาะเพ่ือคุมครองผูสูงอายุจากความรุนแรงโดยมีการบัญญัติกฎหมายไวเฉพาะสําหรับการ

กระทําความผิดนั้นและมีบทลงโทษท่ีหนักข้ึน เพ่ือเปนการใหความคุมครองผูสูงอายุจากความรุนแรง โดยใน

ตางประเทศ  ใหความสําคัญกับปญหาความรุนแรงตอผูสูงอายุท่ีเกิดข้ึนและมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน มาการทาง

อาญาในการใหความคุมครองผูสูงอายุ ในประเทศไทยมิไดบัญญัติใหความคุมครองผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ จึงทํา

ใหผูสูงอายุท่ีถูกกระทําความรุนแรงในประเทศไทย ไดรับความคุมครองท่ีไมเพียงพอแตในทางกลับกันใน

ตางประเทศนั้นไดมีการบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองผูสูงอายุท่ีถูกกระทําความรุนแรงไวโดยเฉพาะ ซ่ึงทํา

ใหผูสูงอายุในตางประเทศไดรับความคุมครองท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนได 

ผลจากการศึกษานี้นําไปสูขอเสนอแนะดังนี้ ๑.มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการกระทําผิดตอ

ผูสูงอายุ เพ่ือคุมครองผูสูงอายุจากความรุนแรง ๒.ควรมีการแกไขบทลงโทษกรณีกระทําความรุนแรงผูสูงอายุ 

โดยอาศัยหลักเกณฑทางนิติเศรษฐศาสตรในการกําหนดโทษท่ีหนักข้ึน 
 

คําสําคัญ  :  มาตรการทางอาญา  การคุมครอง  ผูสูงอายุ 
 

Abstract 
 

Abuse of elderly treated as a social problem in Thailand must provide very 

important. Because the number of elderly is increasing quickly. Resulting more problem of 

violence against the elderly. The social are a community of Thailand is a big family. But now 

social has changed to Thailand quite dramatically. The family members were separated to 

the new family. The elderly to live alone, not have care of descendants. The problem with 

the elderly is increasing. 

 Definition of the act of abuse. Act with the intention of directly or indirectly by an 

unintentional act. All acts which to cause injury to the body, and the pain of the mind 

Neglect ,neglected  to take advantage of the property and the financial and legal rights of 

the elderly to apply in the wrong. The elderly are not willing or did not know. This type of 
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abuse in the elderly is divided into 5 types. 1. Physical acts of abuse namely engenderment 

pain or bodily injury with the strike hit of the kick to push the shock body chaining. 

2. Abuse acts emotionally and psychologically namely to pain or emotional of anguish with 

the use of speech aggressive  be offensive the social discrimination  the do not value the 

elderly. 3. The exploitation the property and exploit a legal namely Thieving tempted 

property. or property used in a way invalid. By the theft of money or other private 

documents of the elderly without permission. Insured or threatening to force. 4. Sexual 

harassment namely was sexually abused without the consent of the elderly with the use of 

the speech are touching or looking it shows the sexual abuse to the elderly. The rape or 

external aggression. 5. Neglect infringement  or omissions act  namely intentional or 

unintentional denial of care, the care of the elderly is not necessary to distress difficulties of 

neglect inreceived food, clothing, medicines and handling hygiene. Including lack of social 

stimulation. 

Results of the review of the situation of abuse against the elderly of studies indicated 

that the problem of abuse Is to be mind. Neglect disregard ignore take advantage of the 

property. Physical assault. Abuse of the elderly. Physical abuse of the elderly themselves. 

And acts of sexual abuse. The acts of abuse against the elderly, education, be different 

depending on the assessment. Diagnosed, the number of elderly who committed the abuse 

has increased especially elderly are ignored neglected. And the pot to make psychological 

abuse from family members. 

For a legal measures and actions related to the protection of the elderly who have 

been violent. Under the Penal Code. Which is a measure of legal protection against abuse of 

the elderly who are unable to rely on themselves. And abandoned. Defined in Section 292, 

Section 307 to Section 398 and Section. For a criminal measures in the protection of the 

elderly in the country. Have specific legislation to protect the elderly from violence by 

legislation specific to the offender and the penalties harder order to protect the elderly 

from violence by abroad focus on the problem of violence against the elderly and tend to 

increase. 

The criminal in the protection of the elderly in Thailand not provided to protect the 

elderly particularly susceptible the elderly victim of violence in Thailand The protection is 

not enough, But on the other hand, in countries that have laws to protect the elderly who 

committed violence specifically  which allows the elderly to be protected in accordance 

with violence occurred 
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The results of this study lead to suggestions the following. 1.Has legislation 

specifically about crime against the elderly to protect the elderly from violence. 2.Should be 

modified penalties if violence elderly. By the guidelines. Forensic Economics in the 

imposition harder. 
 

Key words  :  criminal measures, prevention, elder 
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บทคัดยอ 
 

เนื่องจากบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยามีสถานใหบริการหลายแหง และมีอาจมีบางสถานท่ีท่ี

ผูประกอบการประกอบกิจการโดยฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย เหตุเพราะยังคงมีความไมชัดเจนเก่ียวกับ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ งานวิจัยฉบับนี้จึงเปนการศึกษาถึงปญหาในเรื่องการตีความและการบังคับใชของ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  และกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับการออก

ใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548  

ในบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา หมู 2 และ หมู 16  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ท่ีจัดจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีอายุต่ํากวา  20  ปบริบูรณ และดวยเหตุท่ีวา จากการท่ีไดศึกษา

ตัวอยางวิจัยท่ีผานมาพบวาเปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนใหญ แต

งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับคํานิยามหรือการบังคับใชกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวนั้นเปนสวนนอย 

 วัตถุประสงคในการทําวิจัยเรื่องนี้คือเพ่ือศึกษาคํานิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551และกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุรา

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548  อีกท้ังยังมีการศึกษาเก่ียวกับ

มาตรการ หามจําหนายกับเด็กท่ีอายุไมถึงเกณฑตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

และกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548  และรวมไปถึงการศึกษาหามาตรการในการควบคุม

และการมีผลบังคับหากฝาฝน 

  สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยนั้นผูวิจัยไดกําหนดใหเปนในรูปแบบกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประกอบดวยการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณเชิงเจาะลึก  โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
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บทความ ขอมูลทางวิชาการ หรือขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือทางเว็บไซตตางๆ และ

รวมไปถึง การสัมภาษณบุคคล การวิจัยครั้งนี้ไดนําพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

และกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548 มาใชในการศึกษาประกอบในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 ขอสรุปท่ีไดจากการวิจัยทําใหเขาใจคํานิยามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลพ.ศ. ๒๕๕๑  

และกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548  อีกท้ังยัง สามารถนําผลวิจัยมาเปนแนวทางในการ

หาวิธีปองกันการจัดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

และทายท่ีสุดสามารถหามาตรการในการควบคุมและการมีผลบังคับหากฝาฝน 
 

คําสําคัญ  :  การบังคับใชกฎหมาย  เครื่องดื่มแอลกอฮอล  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

Abstract 
 

Because the front of Phayao have place provides many of the There may be some places 

where entrepreneurs and entrepreneurship by violating the provisions of the law. Because there 

are still unclear about the relevant law. This thesis is a study on the problem of interpretation and 

enforcement of the act, the 2551 alcohol beverage control The regulation on the provision and 

liquor licensing and sale of liquor for the licensed liquor type 3 to type 7 2548 BC). In the face of 

Phayao, amongst 2 and the 16 Mueang Phayao province distribution beverage alcohol to the 

University of Phayao were lower. 20 years and because of that The study found that the study of 

past research regarding the behavior of drinking alcoholic beverages. But the research about the 

definition of law enforcement or both such as the less.   

The purpose of this research is to study the definition according to the control of 

alcohol. The 2551 regulations on and requirements on licensing the sale of alcohol, and the 

sale of alcohol to get liquor licenses 3 type to type 7 2548 BC). There is also a study about 

the measures. Prohibition on sale with a child that was underage alcohol control according 

to law. The 2551 regulations on and requirements on licensing the sale of alcohol, and the 

sale of alcohol to get liquor licenses 3 type to type 7 2548 BC). The study and appropriate 

measures for the control and effective if violations.   

For the, research method the researcher has designated as in process model 

descriptive assembly quality with research and in-depth. Interviewing document By, studying 

and analyzing the data from documents articles academic,, information. Or information. 

From information retrieval of electronic media or on various websites including interviews, 
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and individual. This research. Take the alcohol control act of 2551 on requirements 

regulation on licensing and sale of liquor and liquor sales liquor. Licenses for the type 3 to 

type 7 2548 BC). Used in the study of assembly in this research.  

  The conclusion of the research is to understand the definition of intensive alcohol 

control act and regulations on 1 ministerial regulation on licensing the sale of alcohol, and 

the sale of alcohol to get liquor licenses 3 type to type 7 2548 BC). Also, can be used as 

guidelines for research in finding ways to prevent alcohol distribution to students of Phayao 

under the age of 20 years old. And finally the control and effective if violations. 
 

Key words  :  law enforcement, alcohol beverages, University of Phayao 
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