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สารจากอธิการบด ี

โครงการ“นิทรรศการโครงงานนิสิต”ครั้งท่ี 4 จัดข้ึนในวันจันทรท่ี 8 

ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เปนเวทีท่ีจัดข้ึน

เพ่ือใหนิสิตระดับปริญญาตรี ไดมีโอกาสนําเสนอและเผยแพรผลงานกอนสําเร็จ

การศึกษา รวมท้ังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตในระดับปริญญาตรี ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน

ระดับประเทศ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

การทําโครงงานกอนสําเร็จการศึกษาถือเปนงานวิจัยกาวแรกของนิสิต 

อันจะสงผลใหนิสิตมีความตื่นตัวในการสรางและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ของตน 

และจะเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และยังเปดโอกาสใหรุนนอง

ไดเรียนรูผลงานของรุนพ่ีเพ่ือนําไปเปนแนวทางหรือตอยอดโครงงาน ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน ตอไป 

การจัดโครงการในครั้งน้ียังเปดโอกาสใหอาจารยและนิสิตแตละคณะ ไดเขารวมรับรูความสามารถของนิสิต

ภายในคณะและตางคณะ รวมท้ังจะเปนเวทีท่ีอาจารยไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับผลงานของนิสิต 

ยังเปนตัวบงช้ีผลการเรียนรูตลอดการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจารยทุกทานลวนมีสวนสนับสนุน และงานน้ียังเปน

โอกาสในการแสดงความช่ืนชมและยอมรับ ของผูรวมงานดวย 

ในปน้ีมีนิสิตสงผลงานเขาประกวดจํานวน 81 ผลงาน ใน 4 กลุมสาขา ไดแก 

1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  จํานวน 20 ผลงาน 

2. สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 25 ผลงาน 

3. สาขาเสริมสรางสุขภาพ   จํานวน 24 ผลงาน 

4. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 12 ผลงาน 

สําหรับโครงงานท่ีผานการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะสนับสนุนเพ่ือเขาประกวดในระดับภมูภิาค และ

ระดับประเทศตอไป 

 

 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศร)ี 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การใชยาผสมวารเอนอีคลีนและสารทดแทนนิโคตินเทียบกับการใชยาวารเอนอีคลีนเดี่ยว สําหรับการเลิก

สูบบุหรี่ : การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการวิเคราะหอภิมาน 

Combination of varenicline and nicotine replacement therapy versus varenicline alone 

for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis 

นิสิต  : อิสยาภรณ  เกียรตสิมบูรณ และ ทศพร พยัคฆ              

อาจารยท่ีปรึกษา : สุรศักดิ์  เสาแกว   

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 01  

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหอภิมานผลของประสิทธิภาพของการใชยาวารเอนอิคลีนรวมกับสารทดแทน

นิโคตินเมื่อเทียบกับการใชยาวารเอนอีคลีนเพียงตัวเดียวในการเลิกสูบบุหรี่ ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบใน

ฐานขอมูลท้ังท่ีตีพิมพและท่ีไมไดตีพิมพ โดยใชคําสืบคน ไดแก ‘Varenicline’, ‘Nicotine’, ‘abstinence rates’, ‘withdrawal 

symptoms’ และ ‘adverse events’ โดยผลลัพธปฐมภูมิแสดงผลเปนคาอัตราการเลิกบุหรี่ในระยะสั้น และผลลัพธทุติยภูมิ คือ 

การเกิดเหตุการณไมพึงประสงค และการวิเคราะหอภิ-มานใชวิธีการแบบ fixed-effect และ random-effects 

ผลการศึกษาพบวา จากการวิเคราะหอภิมานผลของการศึกษาแบบสุมจํานวน 3 การศึกษา พบวา การใชยาวารเอนอิ

คลีนรวมกับสารทดแทนนิโคตินมีอัตราการเลิกบุหรี่ท่ีสัปดาห 12 และ 24 เปน 1.305 เทา (95% Cl; 1.113 - 1.531) และ 

1.358 เทา (95% Cl; 1.062 - 1.737) ตามลําดับ ซึ่งมากกวาการใชวารเอนอิคลีนเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคของท้ัง 2 กลุมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากผลการศึกษาสรุปวา การใชวารเอนอิคลีนรวมกับสารทดแทนนิโคตินแสดงใหเห็นถึงอัตราการเลิกบุหรี่ท่ีมากกวาการ

ใชวารเอนอิคลีนเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ี การใชวารเอนอิคลีนรวมกับสารทดแทนนิโคตินน้ัน ยังเกิดเหตุการณไม

พึงประสงคไมมีความแตกตางกันกับการใชวารเอนอิคลีนเดี่ยว 

คําสําคัญ : วารเอนอีคลีน  นิโคติน  การเลิกบุหรี่  อัตราการเลิกสูบบุหรี่  การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการ

วิเคราะหอภิมาน 

 

Abstract 

The objective of this study was to accumulate and evaluate the efficacy of combining varenicline 

and nicotine replacement therapy (NRT) versus varenicline alone in terms of smoking cessation using 

systematic review and meta-analysis. Electronic databases (i.e. Pubmed, Embase, and Cochrane central), 

manual searching were systematically searched.  The following keywords including; ‘Varenicline’, 

‘Nicotine’, ‘abstinence rates’, ‘withdrawal symptoms’ and ‘adverse events’ were used. The primary 

outcome was measured as abstinence rate in short-term smoking cessation. Secondary outcomes were 

adverse events. Meta-analysis was performed using fixed-effect model and random-effects model. 
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After review all included studies, 3 randomized control trials were included. Pooled analysis found 

that varenicline combined with NRT was superior to varenicline alone at week 12 and 24 which 

demonstrated as significant different of relative risk of abstinence rate 1.305 (95% Cl; 1.113 - 1.531) and 

1.358 (95% Cl; 1.062 - 1.737), respectively. Adverse events were not significantly different across therapy. 

In conclusion varenicline combined NRT demonstrated significantly greater abstinence rates than 

varenicline alone at the end of treatment. In addition, varenicline combined NRT was not different 

adverse events compared with varenicline alone. 

Keywords : Vareniclin, Nicotine, smoking cessation, abstinence rate, systematic review and meta-analysis  
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การศึกษาฤทธิ์ตานจุลชีพและความเปนพิษของน้ํามันหอมระเหย จากผลมะแขวน 

Study of antimicrobial activity and toxicity of the fruit essential oil of Zanthoxylum 

rhetsa (Roxb.) DC. 

นิสิต  : ธนาวรรณ  สังหราย, สุทธิรัตน  แกวเกต และ นิศารัตน  จงเจริญ 

อาจารยท่ีปรึกษา : มาลรีักษ  อัตตสินทอง และ พัชรวรรณ  ตันอมาตยรตัน 

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 02 

บทคัดยอ 

มะแขวนเปนพืชพ้ืนบานทางภาคเหนือ มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวดทอง ทองเสีย คณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาฤทธ์ิตานเช้ือจุลชีพและความเปนพิษของผลมะแขวน โดยสกัดนํ้ามันหอมระเหยดวยวิธีการกลั่นดวยไอนํ้าในผลสดและ

แหงจากแหลงเพาะปลูก ไดแก พะเยา เชียงราย นานเหนือ และนานใต ซึ่งพบวา ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจากผลสดและแหง

ของนานใตมีผลผลิตรอยละสูงท่ีสุด การทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือจุลชีพโดยวิธี disk diffusion พบวา นํ้ามันหอมระเหยท้ังสี่แหลง

สามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus, En. faecalis, B. cereus, S. Enteritidis และ K. pneumoniae การทดสอบหาความเขมขน

ต่ําสุดท่ียับยั้งการเจริญของเช้ือดวยวิธี broth dilution พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากพะเยาและนานเหนือท่ี 6.25% มีความ

ครอบคลุมเช้ือมากท่ีสุด โดยนํ้ามันหอมระเหยท้ังสี่แหลงไมสามารถฆาเช้ือ Ps. aeruginosa เมื่อทดสอบหาความเขมขนต่ําสุดท่ี

ไมพบการเจริญของเช้ือบนอาหารวุน นํ้ามันหอมระเหยจากผลสดและแหงจากนานเหนือมีความเปนพิษตอไรทะเลมากท่ีสุด 

เมื่อนํานํ้ามันหอมระเหยท่ีความเขมขน 6.25% มาตั้งตํารับครีม พบวา ครีมมีประสิทธิภาพในการตานเช้ือจุลชีพท้ังในสภาวะเรง

และเมื่อเตรียมเสร็จทันที ท้ังน้ีนํ้ามันหอมระเหยจากผลมะแขวนและผลิตภัณฑสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนทางยา 

อาหารและเครื่องสําอางในอนาคต 

คําสําคัญ : ฤทธ์ิตานจุลชีพ  มะแขวน  นํ้ามันหอมระเหย  ความเปนพิษ  ไรทะเล  

 

Abstract 

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. has been used in traditional medicine for the relief of diarrhea 

and stomach pain, which is found in the northern part of Thailand. The study investigated antimicrobial 

activity and toxicity of the fruit essential oil of Z. rhetsa. The fresh and dry fruit were collected from 

Phayao, Chiangrai, North and South of Nan and the oil isolated by steam distillation. The highest percent 

yield of essential oil found in fresh and dry fruit came from South of Nan. The antimicrobial activity of 

essential oil was measured by the disk diffusion method. The essential oil from all sources showed 

antimicrobial activity against S. aureus, En. faecalis, B. cereus, S. Enteritidis and K. pneumoniae. The 

Minimum Inhibitory Concentration of essential oil was determined by broth dilution method. The 

concentration of 6.25% from Phayao and North of Nan had the most antimicrobial activity. The Minimum 

Bactericidal Concentration of essential oil was not found in Ps. aeruginosa. The cytotoxicity activity 
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showed the highest activity against brine shrimp from the fresh and dry fruit from North of Nan. The 

concentration of 6.25% cream formulation had antimicrobial activity in both normal and accelerated conditions. 

The essential oil and its product will be useful in drug, food and cosmetic applications in the future. 

Keywords :  antimicrobial activity, Zanthoxylum  rhetsa (Roxb.) DC., essential oil, toxicity, brine shrimp  
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การศึกษาฤทธิ์ในการกําจัดตัวออนและไลยุงของพืชสมุนไพรไทย โดยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบและวิเคราะหอภิมาน 

Larvacidal and repellent activity of Thai medicinal plants against mosquitoes: a systematic 

review and meta-analysis 

นิสิต  : ณัฐกานต  สิวะสุภาพร และ มุทิตา  ภิรมยาภรณ 

อาจารยท่ีปรึกษา : สุรศักดิ์  เสาแกว   

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 03 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฤทธ์ิในการฆาลูกนํ้าและไลยุงของพืชสมุนไพรในทองถ่ิน ไดแก ข้ึนชาย (Apium 

graveolens) มะแขวน (Zanthozylum Limonella) , ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.), โหระพา (Ocimum basilicum L.) 

และมะนาว (Citrus aurantifolia) โดยการสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก Pubmed, Embase และ Cochrane โดยใช

คําคน ‘Apium graveolens’, ‘Curcuma longa’, ‘Citrus aurantifolia’, ‘Ocimum basilicum’, ‘Zanthoxylum 

limonell’, ‘larvicidal’, ‘repellent’ และ ‘mosquito’ เพ่ือวัดผลระยะเวลาในการปองกันยุง (protection time) และความ

เขมขนเฉลี่ยท่ีทําใหลูกนํ้าตาย 50% (LD50/LC50) สําหรับการศึกษาท่ีไมไดรายงานคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, 

SD) หรือความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) จะใชการคํานวณจากชวงของคาความเช่ือมั่นท่ี 95% (95% 

confidence intervals ,CI) หรือ คานัย สําคัญทางสถิติ (p-value) โดยการวิเคราะหอภิมานน้ันดําเนินการโดยใช DerSimonian 

and Laird method แบบสุม (random - effects model) 

จากการสืบคนและรวบรวมขอมูลพบวา มีการศึกษาของข้ึนชาย (Apium graveolens) จํานวน 5 การศึกษาขมิ้นชัน 

(Curcuma longa L.) 11 การศึกษา มะนาว (Citrus aurantifolia) 4 การศึกษา โหระพา (Ocimum basilicum L.) 14 

การศึกษา และมะแขวน (Zanthozylum Limonella) 6 การศึกษา ซึ่งงานวิจัยท่ีศึกษาฤทธ์ิการไลยุงโดยการวัดระยะ เวลาใน

การปองกันยุง (mean protection time) เมื่อวิเคราะหอภิมานแลวพบวาพืชท้ัง 5 ชนิดมีระยะเวลาในการปองกันยุงเทากับ 

160, 306, 133, 106 และ 124 นาที ตามลําดับ โดยในวิธีการศึกษาสวนใหญใชยุงในการทดลองจํานวนประมาณ 200-250 ตัว 

และกรงขนาด 30x30x30 ตารางเซนติเมตร แตมีเพียงการศึกษาของ Baba 2012 ท่ีใชยุงจํานวนประมาณ 50-600 ตัว และ

กรงขนาด 14x14x17 ตารางเซนติเมตร โดยระยะเวลาในการปองกันยุงกนปองของขมิ้นชัน (480 นาที) พบวายาวนานกวา 

N,N-Diethyl-meta-toluamide; DEET (360 นาที) อีกท้ังระยะเวลาในการปองกันยุงกนปองของข้ึนชาย (160 นาที) ยัง

ยาวนานกวา ก.ย. 15 (120 นาที)  สําหรับฤทธ์ิในการฆาลูกนํ้าของสมุนไพร (ยกเวน มะนาวและมะแขวน) เปน 83.92, 800.33, 

40.169 mg/l ตามลําดับ ซึ่งในวิธีการศึกษาสวนใหญพืชจะถูกสกัดดวยเอทานอลและเมทานอล แตมีเพียง 1 การศึกษาท่ีถูกสกัด

ดวยนํ้ามันถ่ัวเหลือง (soybean oil) ซึ่งพบวาคา LD50 ของพืชท้ัง 5 ชนิดมีประสิทธิภาพดีกวาวาใน DEET (109 mg/l)  

จากผลการศึกษาสรุปไดวาฤทธ์ิในการฆาลูกนํ้ายุงและขับไลยุงมีความแตกตางกันในพืชแตละชนิด ซึ่งพบวาขมิ้นชันมี

ระยะการไลยุงยาวนานท่ีสุด โดยข้ึนชายมีระยะการไลยุงยาวนานกวา ก.ย.15 และสําหรับฤทธ์ิในการฆาลูกนํ้ายุงของข้ึนฉาย 

มะนาว ขมิ้นชัน โหระพา และมะแขวนน้ันมีประสิทธิภาพดีกวาสาร DEET 

คําสําคัญ : ข้ึนชาย  มะแขวน  ขมิ้นชัน  โหระพา  มะนาว  ฤทธ์ิในการฆาลูกนํ้ายุง  ฤทธ์ิในการไลยุง 
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Abstract 

This study was to investigate and illustrate the effect of Apium graveolens (celery), Zanthozylum 

limonella (makaen), Curcuma longa L. (turmaric), Ocimum basilicum L. (sweet basil) and Citrus aurantifolia 

(lime) larvicidal and repellent activity for mosquito control. Electronic databases including Pubmed, 

Embase, and Cochrane central, were searched using the following keywords ‘Apium graveolens’, ‘Curcuma 

longa’, ‘Citrus aurantifolia’, ‘Ocimum basilicum’, ‘Zanthoxylum limonell ’, ‘larvicidal’, ‘repellent’, and 

‘mosquito’. Outcomes measures were protection time for repellency activity, and mean 50% lethal dose 

or concentration values (LD50 / LC50) for larvicidal activity. For studies not report standard deviation or 

standard error. We calculated from 95% confidence intervals (CI) or p-value. Meta-analysis was performed 

using DerSimonian and Laird method based on random-effects model. 

A total 5 studies met inclusion criteria for A. graveolens, 11 studies for C. longa, 4 studies for C. 

aurantifolia, 14 studies for O. basilicum, and 6 studies for Z. limonella. Pooled protection times of each 

five herbs were 160, 306, 133, 106 and 124 minutes, respectively. In method, the mosquitoes used in the 

experiment were about 200-250 and cage size 30x30x30 except Baba 2012 used about 50-600 mosquitos and 

cage size 14x14x17. The protection time of C. longa in Anopheles dirus (480 minutes) was longer than that 

in the N,N-Diethyl-meta-toluamide; DEET (360minutes). The protection time of A graveolens (160 minutes) was 

longer than that in the KorYor 15 IR lotion (120minutes). And while larvacidal effect of herbs (except, C. 

Aurantifolia and Z. limonella ) were 83.92, 800.33, 40.169 mg/l, respectively. Which, in method, most 

plants were extracted with ethanol, methanol but one was soybean oil. And the LD50 of all were performs 

better than that in the DEET (109 mg/l).  

In conclusion, larvicidal and repellent activities are varying in each plant. In repellent activity, C. 

longa have the highest protection time (306 minutes). In addition, the protection time of A. graveolens 

(160 minutes) was longer than KorYor 15 IR lotion (120minutes). In terms of larvicidal activities, LD50 of A. 

graveolens, C. aurantifolia, C.longa, O.basilicum, Z. limonella were showed superior to DEET (109 mg/l). 

Keywords : Apium graveolens (celery), Zanthozylum limonella (makaen), Curcuma longa (turmaric), 

Ocimum basilicum (sweet basil), Citrus aurantifolia (lime), larvicidal, repellant 
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ผลของการไดรับโฟลิคแอซิดตอระดับไขมันในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 : การทบทวน

วรรณกรรมอยางเปนระบบและวิเคราะหอภิมาน  

Effect of folic acid supplementation on lipid profile in diabetes mellitus type 2: a 

systematic review and meta-analysis 

นิสิต  : สัภยา  ไชยราช, จิราภรณ  เอมใจ, ธนิษฐา  นวนพนัด และ ภัทรนุช  อินทรรุจิกุล  

อาจารยท่ีปรึกษา : สุรศักดิ์  เสาแกว   

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 04 

บทคัดยอ 

เน่ืองจากผลการศึกษาเก่ียวกับโฟลิคแอซิดตอผลของระดับไขมันในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ยังไมมีขอสรุป  

ผูวิจัยจึงทําการสืบคนอยางเปนระบบเพ่ือศึกษาผลของโฟลิคแอซิดเปรียบเทียบกับยาหลอกตอระดับไขมันในเลือดใน

ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยผูวิจัยสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล PubMed, Embase, Cochrane databases, Google 

scholar และเอกสารอางอิง โดยไมจํากัดภาษา แตจํากัดรูปแบบการศึกษาเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองแบบสุม (Randomize 

control trial) โดยใชคําสําคัญคือ "folic acid (โฟลิคแอซิด)", "lipid (ไขมัน)", "cholesterol (คลอเรสเตอรอล)", 

"dyslipidemia" และ "Diabetes mellitus type 2 (โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 )" ซึ่งสืบคนตั้งแตกอตั้งฐานขอมูลจนถึงเดือน

ตุลาคม 2557 โดยผูวิจัย 2 คน ไดทําการสืบคน ดึงขอมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนอิสระตอกัน กรณีผูวิจัยเห็น

ตางกันจะใชการประชุมเพ่ือหาขอยุติ การรวมผลลัพธใช weighted-mean difference (WMD)  

ผลการศึกษาพบวา การใชโฟลิคแอซิดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีผลลดระดับไขมันในเลือดอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก 

คําสําคัญ : โฟลิคแอซดิ  ไขมัน  คลอเรสเตอรอล  dyslipidemia  โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

  

Abstract 

The evidences illustrating the effects of folic acid supplementation on lipid profile have been 

contradictory. The aim of the study was to systematically search and quantitatively analyze the effect of 

folic acid on lipid levels compared with placebo.  

We were identified by searching the electronic databases updated to October to 2014. We 

searched PubMed, Embase, Cochrane databases and Google scholar used the Medical Subject Heading 

(MeSH) terms and explored the key "folic acid", "lipid", "lipid profile", "cholesterol", "dyslipidemia", "Diabetes 

mellitus type 2" and randomize control trial (RCT) with slight modifications based on the sources for search 

strategy were used. References of initially identified articles were examined to identify any other relevant 

studies. A random-effects model was used for estimation the pooled effect estimates (Weighted mean 

different, WMD). 2,273 studies identified, 4 studies were included. Folic acid had statistically not significant 
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effect on HDL-C levels, LDL-C level, triglyceride level and total cholesterol. WMD (confidence interval: CI): -

3.15 (-6.65-0.36), -9.64 (-19.48-0.21), -22.87 (-47.79-2.04) and -8.14 (-16.74-13.06) respectively, I2 = 0 %.  

folic acid affect to decrease lipid level was not significant. 

Keywords :  folic acid, lipid, cholesterol, dyslipidemia, Diabetes mellitus type 2 
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ผลของ L-glutamate ตอการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาขาวและผักกาดกวางตุง 

Effect of L-glutamate on germination and growth of rice and Pak-choi 

นิสิต  : นรา  ศรีปนตา  

อาจารยท่ีปรึกษา : เนติ เงินแพทย และ กฤตชญา  อิสกุล 

สังกัด  : วิทยาศาสตรการแพทย 

รหัส  : Poster SC - 05 

บทคัดยอ 

L-glutamate เปนโมเลกุลท่ีมีความสําคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน (amino acid) ในพืชช้ันสูงทุก

ชนิด โดยเปนสารโฮโมพอลิเมอรของกรดกลูตามกิ ทําการศึกษาผลของ L-glutamate ตอการงอกและเจริญเติบโตของตนกลา

ขาว (Oryza sativa L.) และผักกาดกวางตุง (Brassica chinensis var. chinensis) ในระดับหองปฏิบัติการท่ีความเขมขน 0, 

10, 100, 500, 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร ผลการทดลองพบวาความเขมขนของ L-glutamate 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

สงผลใหตนกลาขาวและผักกาดกวางตุงมีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด โดยพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม อยางไรก็ตามเมื่อเพ่ิมความเขมขนของ L-glutamate เปน 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมตอลิตร 

พบวาการเจริญเติบโตของท้ังตนกลาขาวและผักกาดกวางตุงถูกยับยั้งอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงปริมาณคลอโรฟลลของตน

กลาขาวพบวาความเขมขนของ L-glutamate 500 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลอยางชัดเจนตอการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคลอโรฟลลเอ

และบี ในขณะท่ีผลการทดลองในผักกาดกวางตุงพบวา L-glutamate ท่ีความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตรใหปริมาณ

คลอโรฟลลเอสูงท่ีสุด อยางไรก็ตามพบปริมาณคลอโรฟลลเอและปริมาณคลอโรฟลลรวมสูงสุดในชุดการทดลองท่ีไดรับ  

L-glutamate 500 มิลลิกรัมตอลิตร  

จากผลการทดลองท้ังหมดจึงสรปุไดวา L-glutamate ท่ีความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตรสงผลดีท่ีสุดในการกระตุน

การเจรญิของท้ังตนกลาขาวและผกักาดกวางตุง 

คําสําคัญ : แอล-กลูตาเมต  แกมมา-โพลีกลูตามิกแอซดิ  สารควบคุมการเจริญของพืช 

 

Abstract 

 L-glutamate is a central molecule in amino acid metabolism in higher plants. The substance is 

homo-polymer of glutamic acid. The studies effect of L-glutamate on germination and growth of Oryza 

sativa L. and Brassica chinensis var. chinensis in laboratory scale. At concentration 0, 10, 100, 500, 1,000 

and 1,500 milligrams per liter. The results showed that 500 milligrams per liter of L-glutamate gave the 

highest growth of both rice and Pak-choi with statistically significant when compared with the control. 

However, clearly inhibitory was found at the concentration of 1,000 and 1,500 milligrams per liter. 

Considering the chlorophyll content of rice seedling, the highest chlorophyll a and b contents were found 

in the freatment applied with 500 milligrams per liter of L-glutamate. Pak-choi treated with 1,000 milligrams per 

liter of L-glutamate gave the highest content of chlorophyll a. Whereas, the highest chlorophyll b and total 

chlorophyll contents were found in Pak-choi treated with 500 milligrams per liter of L-glutamate. 
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From these results, it could be concluded that 500 milligrams per liter of L-glutamate gave the 

best growth promoting effect on both rice and Pak-choi 

Keywords : L-glutamate, γ-polyglutamic acid, Plant growth regulators (PGRs) 
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ตัวเรงโพแทสเซียมไฮดรอกไซดบนมอนตโมริลโลไนตสําหรับปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของน้ํามัน

ปาลมไปเปนไบโอดีเซล 

KOH/Montmorillonite Catalysts for Transesterification of Palm Oil to Biodiesel  

นิสิต  : ปทมาภรณ  อินสิงห 

อาจารยท่ีปรึกษา : ณัฐพร  พุทธวงศ และ วัชระ  วงคปญโญ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 06  

บทคัดยอ 

 การประยุกตโพแทสเซียมไฮดรอกไซดบนมอนตโมริลโลไนตเพ่ือใชเปนตัวเรงในการผลิตไบโอดีเซลไดถูกศึกษา โดย

การเตรียมตัวเรงท่ีเวลาตางๆ คือ 6 ช่ัวโมง, 12 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง ลักษณะเฉพาะของโพแทสเซียมไฮดรอกไซดบนมอนตโม

ริลโลไนตและมอนตโมริลโลไนตถูกวิเคราะหดวยวิธีอินฟราเรดสเปคโตรสโคป ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปฏิกิริยาทรานสเอสเทอ

ริฟเคชัน การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันโดยใชตัวเรงโพแทสเซียมไฮดรอกไซดบนมอนตโมริลโลไนต พบวารอยละ

ผลผลิตสูงสุดของไบโอดีเซล เทากับ 87.76% เมื่อใชตัวเรงโพแทสเซียมไฮดรอกไซดบนมอนตโมริลโลไนตท่ีเตรียมเปนเวลา 24 

ช่ัวโมง ในปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 3% โดยใชเวลาทําปฏิกิริยา 3 ช่ัวโมง และใชอัตราสวนนํ้ามันตอเมทานอลเปน 1 ตอ 6 ท่ีอุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส 

คําสําคัญ : ไบโอดีเซล  ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน  ตัวเรงวิวิธพันธุ  มอนตโมริลโลไนต 

 

Abstract  

A potential application of KOH/montmorillonite as a catalyst for biodiesel production was studied. 

A series of KOH/montmorillonite catalysts prepared at different time was 6 h, 12 h, and 24 h.   

The characterization of KOH/montmorillonite and natural montmorillonite were conducted by infrared 

spectroscopy. The effects of various transesterification reaction variables on the yield of biodiesel were 

investigated. The highest yield of biodiesel over KOH/ montmorillonite catalyst was 87.76%. It was 

obtained from KOH montmorillonite prepared for 24 h, 3% catalyst, reaction time of 3 h, oil to methanol 

ratio of 1:6, and the reaction temperature at 80 °C. 

Keywords : Biodiesel, Transesterification Reaction, Heterogeneous Catalyst, Montmorillonite 
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ผลของเหล็กไอออน (Fe2+, Fe3+, Fe4+) ตอสมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของSr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6  ท่ีมี

โครงสรางดับเบิลเพอรรอพสไกต 

Effects of Fe2+, Fe3+, Fe4+ ions on electrical and magnetic properties  of Sr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6 

double perovskite 

นิสิต  : ชนะ  ศรีบุญเปง 

อาจารยท่ีปรึกษา : อนุรักษ  ประสาทเขตรการ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 07  

บทคัดยอ 

 วัสดุท่ีมีโครงสรางโครงสรางดับเบิลเพอรรอพสไกตในระบบ Sr2(NiMo)1-xFexO6  ถูกเตรียมดวยกระบวนการปฏิกิริยา

ของแข็ง สารตั้งตน NiMoO4 ถูกสังเคราะหข้ึนดวยอุณหภูมิการเผาแคลไซด 1100 องศาเซลเซียส  ผลของเหล็กไอออน (Fe2+, 

Fe3+, Fe4+) ตอโครงสรางเฟส  โครงสรางจุลภาค  สมบัติทางไฟฟา และสมบัติทางแมเหล็ก ไดรับความสนใจท่ีจะศึกษาและ

อภิปรายผล เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซใชในการวิเคราะหโครงสรางเฟสของสารตัวอยาง  ซึ่งระบุไดวามีโครงสรางเฟส

บริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เปนเวลา 9 ช่ัวโมง การวัดสมบัติเฟรโรอิเล็กทริกและเฟรโรแมกเนติก โดยใชวงจรซอ

เยอรทาวเวอร (ท่ีวัดดวยคาวมถ่ี 50Hz.) และเครื่องวัดสมบัติความเปนแมเหล็กของสารตัวอยาง (Vibrating Sample 

Magnetometer; VSM) ตามลําดับ  สิ่งท่ีหนาสนใจคือเหล็กไอออน (Fe2+, Fe3+, Fe4+) มีอิทธิพลตอคุณสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก

และเฟรโรแมกเนติกของเซรามิก Sr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6   นอกจากน้ีการควบคุมปริมาณของเหล็กไอออนของเซรามิกในระบบ 

Sr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6   สงผลตอการประยุกตใชงานเปนเซนเซอรทางไฟฟาและแมเหล็กได 

คําสําคัญ : มัลติเฟรโรอิก  สมบัตทิางไฟฟา  สมบัติทางแมเหล็ก  โครงสรางจลุภาค  สมบัตไิดอิเล็กทริก 
 

Abstract 

Double perovskite multiferroic material of Sr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6 was prepared with solid-state 

reaction. The NiMoO4 precursor was first synthesized with calcination temperature of 1100 °C in air. Effects 

of Fe2+, Fe3+, Fe4+ ions on phase formation, morphology, electrical and magnetic properties of specimens 

were interested and discussed. The XRD technique was used to analyze the phase formation of samples. It 

has been indicated that single phase is formed at 1300 oC for 9 h in air. The room temperature 

ferroelectric and ferromagnetic properties were determined using a simple Sawyer–Tower circuit (at fixed 

measuring frequency of 50 Hz) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM), respectively. Interestingly, Fe2+, 

Fe3+, Fe4+ ions have been affected on ferroelectric and ferromagnetic properties of Sr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6 

ceramics. In addition, the controlling of Fe-ion in Sr2(Ni0.9Mo0.9Fe0.1)O6 ceramic system will be candidate for 

magnetoelectric sensor application. 

Keywords :  Multiferroics, electrical property, magnetic properties, microstructure, dielectric property  



 

14 

 

การวัดศักยไฟฟาคืนรูปแบบใชกระแสไฟฟาคงท่ี เทคนิคทางเลือกสําหรับวิเคราะหแคดเมียมปริมาณนอยในน้ําแข็ง 

Constant Current Stripping Chronopotentiometry Alternative Technique for Determination 

of Trace Cadmium in ice  

นิสิต  : สมพล  นาลาดทา และ พิษณุ  สุตาตะ 

อาจารยท่ีปรึกษา : วชิราวรรณ  พิมพรส 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 08 

บทคัดยอ 

เพ่ือประยุกตใชเทคนิคการวัดศักยไฟฟาคืนรูปแบบใชกระแสไฟฟาคงท่ี โดยใชฟลมปรอทเปนอิเลคโทรดสําหรับ

วิเคราะหแคดเมียมปริมาณนอยในนํ้าแข็ง จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห โดยเตรียมสารละลายตัวอยางใน

ฟลมปรอทความเขมขน 25.00 มิลลิกรัมตอลิตรและกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.25 โมลตอลิตร คาศักยไฟฟาท่ีใชในการ

อิเลคโตรไลซิส -1200 มิลลิโวลตเทียบกับข้ัวไฟฟาอางอิง Ag/AgCl ใชกระแสไฟฟาคงท่ี +2.00 ไมโครแอมแปร เพ่ือชวยให

เกิดปฏิกิริยาออกเดชันในข้ันตอนการคืนรูป สําหรับกลาสซีคารบอนอิเลคโทรดท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร เมื่อใชเวลาใน

การอิเลคโตรไลซิส 1 นาที สรางกราฟมาตรฐาน 7 ชวงความเขมขนใหความเปนเสนตรง 0.00–1,000.00 ไมโครกรัมตอลิตร คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธเทากับ 0.9998 ท่ีความเขมขน 50 ไมโครกรัมตอลิตรแคดเมียมใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธมีคานอย

กวา 2.1% (n=20) ขีดจํากัดการตรวจวัดเทากับ 0.68 ไมโครกรัมตอลิตร  

ซึ่งเมื่อนําเทคนิคน้ีไปวิเคราะหหาปริมาณแคดเมียมในตัวอยางนํ้าแข็งท่ีใชสําหรับบริโภคในจังหวัดพะเยา จํานวน 7 แหง 

ดวยวิธีการเติมสารมาตรฐาน พบวาปริมาณแคดเมียมในนํ้าแข็งดังกลาวอยูในชวงความเขมขน 40-160 นาโนกรัมตอลิตร เมื่อใช

เวลาในการอิเลคโตรไลซิส 15 นาที ซึ่งปริมาณดังกลาวไมเกินเกณฑมาตรฐาน 5 ไมโครกรัมตอลิตร ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  

คําสําคัญ : แคดเมยีม  นํ้าแข็ง  การวัดศักยไฟฟาคืนรูป 

 

Abstract 

The purpose of this study was to apply constant-current stripping potentiometry with a mercury 

film electrode to the trace determination of cadmium in ice. Experimental parameters for samples that 

were made 25.00 mgL-1 in Hg(II) and 0.25 molL-1 in HCl were an electrolysis potential of -1200 mV vs 

Ag/AgCl and an oxidating stripping current of +2.00 µA for  a glassy carbon disc electrode with a diameter 

of 2 mm. With an electrolysis time of 1 min, linearity was obtained for cadmium concentrations between 

0.00 and 1,000.00 µgL-1, the correlation coefficient being 0.9998 for a 7-point calibration curve. At 50 µgL-1, 

the relative standard deviation in response was less than 2.1% (n=20). The detection limit was estimated 

to 0.68 µgL-1.  
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The method was applied to the determination of cadmium in ice from seven different places in 

the Phayao province. With a 15 min electrolysis time and evaluation of sample concentrations by the 

standard addition method, results in the range between 40 and 160 ng cadmium L-1  were obtained. These 

results are below the threshold limit value of 5 µgL-1  regulated by the Ministry of Public Health. 

Keywords : cadmium, ice, Stripping Chronopotentiometry  
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โครงสรางและสมบัติทางแมเหล็ก ของเซรามิกสมัลติเฟอโรอิก BF-BKT ท่ีมีการเจือ Ba 

STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF Ba-DOPED BF-BKT MULTIFERROIC CERAMICS 

นิสิต  : ปาลิกา  เกตุน่ิม 

อาจารยท่ีปรึกษา : อนุรักษ  ประสาทเขตรการ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 09 

บทคัดยอ 

วัสดุมัลติเฟอโรอิก 0.4(Bi0.5K0.5)TiO3–0.6BiFeO3 ท่ีมีการเติม Ba ในอัตราสวน 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30โมล% ซึ่ง

เตรียมข้ึนโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ จะ

ไดเฟสท่ีบริสุทธ์ิไมมีสิ่งแปลกปลอม จากการเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2  ช่ัวโมงในบรรยากาศ เมื่อเพ่ิม

ปริมาณของ Ba มากข้ึน จะพบการเปลี่ยนแปลงเฟสจากเฟสเตตระโกนัลเปนเฟสรอมโบฮีดรัล การวัดคาคงท่ีไดอิเล็กทริก (εr) 

และ การสูญเสียไดอิเล็กทริก (tan δ) จะสามารถพบการเปลี่ยนแปลงเฟสระหวางเตตระโกนัล และ รอมโบฮีดรัล นอกจากน้ี

สมบัติเฟอโรอิเล็กทริก และ เฟอโรแมกนีทริก จะใชเทคนิค simple Sawyer–Tower circuit (ใชความถ่ีในการวัดคาท่ี 50 Hz ) 

และ เทคนิค Vibrating Sample Magnetometer (VSM) ตามลําดับ อยางไรก็ตามการเติม Ba ลงไปใน 0.4(Bi0.5K0.5)TiO3–

0.6BiFeO3 ทําใหคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริก และ เฟอโรแมกนีทริกดีข้ึน และดีท่ีสุดท่ี Ba = 10-20 โมล%  มากไปกวาน้ีการเลือกใช

แบเรียมเจือลงในตําแหนง A-site ของโครงสรางเพอรโรฟสไกต จะสงผลตอการประยุกตใชงานของอุปกรณทางแมเหล็กไฟฟา 

คําสําคัญ : รังสีเอ็กซ  เตตระโกนัล  แมเหล็กไฟฟา 

 

Abstract 

Multiferroic material 0.4(Bi0.5K0.5)TiO3–0.6BiFeO3, with Ba-doped for 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30 mol%, were 

prepared with solid-state reaction and  characterized by XRD technique. It has been indicated that single 

phase is formed at 900 oC for 2 h in air. Show the phase transition from the tetragonal phase to 

rhombohedral phase with increasing Ba content. Dielectric constant (εr) and dielectric loss (tan δ) are 

observed at the transition point. The room temperature ferroelectric and ferromagnetic properties were 

determined using a simple Sawyer–Tower circuit (at fixed measuring frequency of 50 Hz) and Vibrating 

Sample Magnetometer (VSM), respectively. However, the addition of Ba into 0.4(Bi0.5K0.5)TiO3–0.6BiFeO3 has 

been found to improve the ferroelectric and ferromagnetic properties, with the optimized properties 

obtained at 10-20 mol% content of Ba. In addition, by employing an appropriate choice of barium-doped 

at A-site perovskite structure will be impact for electromagnetic device application. 

Keywords : XRD technique  tetragonal  electromagnetic 
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สรางลายไทยพ้ืนฐานดวยสมการเสนโคงบีเซีย 

Create base Thai painting by Bezier Curve Equation  

นิสิต  : ทักษพร  อรัญญา, ณัฐมน  หวานพืช และ นันทินี  คงคํา 

อาจารยท่ีปรึกษา : ปราโมทย  ประเสริฐ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 10 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีคอืการประยุกตใชเสนโคงบีเซียในการสรางลายไทยพ้ืนฐาน ซึ่งไดแก ลายตาออย 

ลายประจํายาม ลายกาบ ลายกระหนกสามตัว ลายกระจังเจมิ ลายประจํายามดอกลอย และ ลายพุมขาวบิณฑ เปนตน  ลาย

ไทยพ้ืนฐานเกิดจากการสรางเสนโคงบีเซีย ซึ่งเสนโคงบีเซย คือ เสนโคงท่ีมีสมการอิงตัวแปรเสริมในรูป  

              x(t) = � xi �
N
i � it(1− t)N−i

N

i=0

   และ    y(t) = � yi �
N
i � it(1− t)N−i

N

i=0

    

 

ท่ีมีจุดควบคุม   xi , yi  โดยท่ี  i มีคาตั้งแต  0 ถึง N  

 

ตัวอยางเชน  เสนโคงบีเซยีท่ีมีจุดควบคุมคือ 𝑃0 =(2,2) , 𝑃1 = (1,1.5), 𝑃2 =(3.5,0), และ 𝑃3 =(4,1) 

แทน คูอันดับ x , y ของจุดควบคุม และ N = 3 ในสมการ 

 

ไดวา 𝑥(𝑡)  =  2(1− 𝑡)3 + 3𝑡(1 − 𝑡)2 + 10.5𝑡2(1 − 𝑡) + 4𝑡3     

              𝑦(𝑡)  =  2(1 − 𝑡)3 + 4.5𝑡(1 − 𝑡)2 + 𝑡3 
 

จะไดเสนโคงบีเซียดังรูป 

 
เสนโคงบีเซียของดีกรี 3 
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เน่ืองจากการสรางลายไทย ใชสมการในการสรางเสนโคงบีเซยีหลายสมการมาประกอบกันเปนลายไทยหน่ึงรูปเพ่ือความสะดวก

ในการสรางเสนโคงบีเซียจึงใชโปรแกรม MAPLE มาชวยในการสรางลายไทย จากการสรางเสนโคงบีเซยีจะไดลายไทยพ้ืนฐาน

ท้ัง 7 ลายขางตน  ในท่ีน้ีจะนําเสนอตัวอยางท่ีได 3 ลาย คือ   

       
             ลายประจํายาม                          ลายพุมขาวบิณฑ                          ลายกระจังเจมิ 

 

คําสําคัญ : เสนโคงบีเซียร  ลายไทยพ้ืนฐาน 

 

Abstract 

The objective of this study was to apply Bezier Curve create base Thai painting such as Taaoy 

design,  Prajamyam design,  Kab design,  Three-Kranok design,  Krajanggeum design,  Prajamyamdokloy 

design and Poomkawbin design. Basic Thai painting is a result of create Bezier Curve such that  the 

Equation of Bezier Curve is Parametric Equation in the form  

 

x(t) = � xi �
N
i � it(1 − t)N−i

N

i=0

   and    y(t) = � yi �
N
i � it(1 − t)N−i

N

i=0

 

 

and the point  xi , yi called control points for i = 0,1,...,n  

 

The sample of Equation of Bezier Curve which have four control points is  

 𝑃0 =(2,2) , 𝑃1 = (1,1.5), 𝑃2 =(3.5,0), และ 𝑃3 =(4,1)  instead of The x , y pairs of control points. And N = 3 

in Equation Such that 

 

𝑥(𝑡)  =  2(1− 𝑡)3 + 3𝑡(1 − 𝑡)2 + 10.5𝑡2(1 − 𝑡) + 4𝑡3 
𝑦(𝑡)  =  2(1 − 𝑡)3 + 4.5𝑡(1 − 𝑡)2 + 𝑡3 
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And graph of this Equation  

 

 
Bezier Curve of degree 3 

 

Is design compose of many Bezier Curves. So we have Maple Program that Curves those Curves. The result 

of this study are seven design that said above. In this paper be presented to the three design.  

       
 

           Prajamyam design                  Poomkawbin design                  Krajanggeum design 

 

Keywords :  Bezier curve and  Basic Thai painting 
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ความสวยงามวางนัยท่ัวไป: ผลคูณของจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 2 กับจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 5 

Generalized beauty: the product of numbers that every digit is 2 and numbers that 

every digit is 5 

นิสิต  : แกวตา  เสวิกา และ อโรชา  แกววะศร ี

อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 11 

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปท่ัวไปของผลคูณของจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 2  กับจํานวนท่ีทุกหลักเปน

เลขโดด 5  ผลการศึกษาแบงไดเปนสามกรณี คือ #(2) #(5)= , #(2) #(5) 1= +  และ #(5) #(2) 1= +  ผลการศึกษา

ชวยใหการคํานวณมคีวามสะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงความสวยงามของรูปท่ัวไปของผลคูณน้ี 

คําสําคัญ : ผลคูณ  จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 2   จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 5  

 

Abstract  

The objective of this article is to study a general form of the product of numbers that every digit 

as 2  and numbers that every digit as 5 . The study was divided into three cases: #(2) #(5)= , 

#(2) #(5) 1= +  and #(5) #(2) 1= + . The study allows the calculation with ease and quickly. Moreover 

show the beauty of a general form of this product. 

Keywords : product, number that every digit as 2 , number that every digit as 5  
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ความสวยงามวางนัยท่ัวไป: ผลคูณของสองจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 1 

Generalized beauty: the product of two numbers that every digit is 1 

นิสิต  : โยธิน  ใจออน และ ยุวเรศ  งามทรง 

อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 12 

บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของผลคณูของจํานวน n  หลักท่ีทุกหลักเปนเลข 1 กับจํานวน m  

หลักท่ีทุกหลักเปนเลข 1 โดยท่ี 2 n m≤ ≤  ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของผลคณูดงักลาว ดังน้ี 

 

[ ] [ ]
#( ) 1

1 1 123 ( 1) ( 1) 321n m
n m n

n nnn n n
= − +

× = … − … − …  

 

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก m  และ n  โดยท่ี 2 n m≤ ≤  

คําสําคัญ : ผลคูณ  จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 1 

 

Abstract  

 This paper presents the study and finding on a general form of a product of the n -digit number 

that every digit is 1 and the m -digit number that every digit is 1 where 2 n m≤ ≤ . The results show that 

a general form of the product is 

 

[ ] [ ]
#( ) 1

1 1 123 ( 1) ( 1) 321n m
n m n

n nnn n n
= − +

× = … − … − …  

 

for all positive integers m  and n  where 2 n m≤ ≤ . 

Keywords : product, number that every digit as 1 
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ความสวยงามวางนัยท่ัวไป: ผลบวกของกําลังสองของจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 3 กับจํานวนท่ีทุกหลักเปน

เลข 2 

Generalized beauty: the sum of the square of the numbers that every digit is 3 and the 

numbers that every digit is 2 

นิสิต  : จารุวัฒน  ซอมจันทา และ ณัฏฐณิชา  ถือแกว 

อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 13 

บทคัดยอ 

จุดประสงคหลักของบทความน้ีเพ่ือนําเสนอรูปท่ัวไปของผลบวกของกําลังสองของจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 3  กับ

จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 2  ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของผลบวกดังกลาว ดังน้ี 

 
2

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

(333 3) 222 2 111 1
n nn = = ⋅=

+ =      

 

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  

คําสําคัญ : ผลบวก  กําลังสอง  จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 3   จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลข 2  

 

Abstract  

The main aim of this article is to present a general form of the sum of the square of the numbers 

that every digit is 3  and the numbers that every digit is 2 . The results show that a general form of this 

sum is 

 
2

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

(333 3) 222 2 111 1
n nn = = ⋅=

+ =      

 

for all positive integer n . 

Keywords : sum, square, number that every digit as 3 , number that every digit as 2  
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ความสวยงามวางนัยท่ัวไป: ผลบวกของจํานวนในแถวของรูปสามเหล่ียมปาสกาล 

Generalized beauty: the sum of the numbers in a row of the Pascal’s triangle 

นิสิต  : บดินทร  เกษร และ วัชระ  รัตนบานดาน 

อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 14 

บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของผลบวกของจํานวนในแถวของรูปสามเหลี่ยมปาสกาล ยิ่งไปกวา

น้ัน ยังหารูปท่ัวไปของผลบวกของผลคูณของกําลังของ 2  กับจํานวนในแถวของรูปสามเหลี่ยมปาสกาลดวย ผลการศึกษา

พบวารูปท่ัวไปของผลบวกของจํานวนในแถวท่ี n  ของรูปสามเหลี่ยมปาสกาลเทากับ 12n−  และรูปท่ัวไปของผลบวกของผล

คูณของกําลังของ 2  กับจํานวนเรียงกันจากซายไปขวาในแถวท่ี n  ของรูปสามเหลี่ยมปาสกาลเทากับ 13n−  สําหรับทุก

จํานวนเต็มบวก n  

คําสําคัญ : สามเหลี่ยมปาสกาล  ผลบวก  ผลคณู 

 

Abstract  

This article present the study and finding a general form of the sum of the numbers in a row of 

the Pascal’s triangle. Moreover, to find a general form of the sum of the product of power of 2  and the 

numbers in a row of the Pascal’s triangle. The result show that the general form of the sum of the 

numbers in row n  of the Pascal’s triangle is 12n−  and the general form of the sum of the product of 

power of 2  and the numbers in a row of the Pascal’s triangle is 13n−  for all positive integer n . 

Keywords : Pascal’s triangle, sum, product 
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ความสวยงามวางนัยท่ัวไป : ผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจาก 1 ทางซายและ

ขวาเขาสูเลขกึ่งกลาง และจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจาก 1 ท่ีกึ่งกลางไปทางซายและขวา 

Generalized beauty: sum of the multiple of 9 with the arranged numbers by increasing 

from 1 of the left and the right to the middle and the arranged numbers by increasing 

from the middle 1 to the left and the right 

นิสิต  : ประไพศรี  กําแพงแกว และ รสสุคนธ  อินตะแสน 

อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 15 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของผลบวกของพหุคูณของ 9  กับจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจาก 

1 ทางซายและขวาเขาสูเลขก่ึงกลางถึง n  กับจํานวน 1n −  และผลบวกของพหุคูณของ 9  กับจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึน

จาก 1 ท่ีก่ึงกลางไปทางซายและขวาถึง n  กับจํานวน 1n −  เมื่อ n  เปนจํานวนเต็มบวกใด ๆ โดยท่ี 2n ≥  ผลการศึกษา

พบรูปท่ัวไปของผลบวกดังกลาว ดังน้ี 

 

#(1) 1 #(8) 2

(1 1) 9 ( 1) 111 10888 89( 2)
n n

n n n
= − = −

→ ← × + − = −  
 

 

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2n ≥  และ 

 

#(1) 2#(8) 2

( 1 ) 9 ( 1) ( 1)888 89111 109
nn

n n n n
= −= −

← → × + − = −  
 

 

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก 2n ≥  

คําสําคัญ : พหุคูณของ 9   จํานวนท่ีเลขเรยีงกันเพ่ิมข้ึนจาก 1 ทางซายและขวาเขาสูเลขก่ึงกลาง  จํานวนท่ีเลขเรยีงกันเพ่ิมข้ึน

จาก 1 ท่ีก่ึงกลางไปทางซายและขวา 

 

Abstract  

This article presents a study and finding a general form of the sum of the multiple of 9  with the 

arranged numbers by increasing from 1 of the left and the right to the middle n  and 1n − , and the sum 

of the multiple of 9  with the arranged numbers by increasing from the middle 1 to the left and the right 
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n  and 1n −  where n  is any positive integer such that 2n ≥ . The result show that the general form of 

the sum is 

#(1) 1 #(8) 2

(1 1) 9 ( 1) 111 10888 89( 2)
n n

n n n
= − = −

→ ← × + − = −  
 

 

for all positive integer 2n ≥  and 

 

 

#(1) 2#(8) 2

( 1 ) 9 ( 1) ( 1)888 89111 109
nn

n n n n
= −= −

← → × + − = −  
 

 

for all positive integer 2n ≥ . 

Keywords : multiple of 9 , arranged number by increasing from 1 of the left and the right into the center,  

arranged number by increasing from the center 1 to the left and the right 
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ความสวยงามวางนัยท่ัวไป: พหุคูณของเลขโดด 9 ดวยจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจากเลขโดด 2 ไป

ทางซายและทางขวา 

Generalized beauty: the sum of the numbers in a row of the Pascal’s triangle 

นิสิต  : ขวัญฤดี  หมายหมั้น และ ปรัชชาวดี  วังสาย 

อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : วิทยาลัยการศึกษา 

รหัส  : Poster SC - 16 

บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของพหุคูณของเลขโดด 9  ดวยจํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจากเลข

โดด 2  ไปทางซายและทางขวา ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของพหุคณูดังกลาว ดังน้ี 

 

#(8) 1

( 2) 9 ( 1)888...8
n

n n
= −

← ⋅ = −   สําหรับทุกจํานวนเต็ม 2n ≥  

 

และ 

#(1) ( 3)

(2 ) 9 2111...10(10 )
n

n n
= −

→ ⋅ = −  สําหรับทุกจํานวนเต็ม 3n ≥  

 

คําสําคัญ : พหุคูณของเลขโดด 9   จํานวนท่ีเลขเรียงกันเพ่ิมข้ึนจากเลขโดด 2  ไปทางซายและทางขวา 

 

Abstract  

This article presents a study and finding a general form of the multiple of the digit number 9  by 

the arranged numbers by increasing from digit number 2  to the left and the right. The result show that 

the general form of the multiple is 

 

#(8) 1

( 2) 9 ( 1)888...8
n

n n
= −

← ⋅ = −   for all integer 2n ≥  

 

And 

 

#(1) ( 3)

(2 ) 9 2111...10(10 )
n

n n
= −

→ ⋅ = −  for all integer 3n ≥ . 

Keywords : multiple of the digit number 9 , arranged number by increasing from digit number 2  to the 

left and the right 
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การใชซังขาวโพดปรับสภาพเปนอาหารไกลูกผสมพ้ืนเมือง 

The Using of Modifier Corncob for Feeding to Native Crossbred Chicken  

นิสิต  : เพียงเพ็ญ  ฐานโพธ์ิ 

อาจารยท่ีปรึกษา : มนตรี  ปญญาทอง 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

รหัส  : Poster SC - 17 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลของการใชซังขาวโพดปรับสภาพทดแทนอาหารผสมสําเร็จรูปในการเลี้ยง

ไกลูกผสมพ้ืนเมือง โดยวิธีการนําซังขาวโพดบดมาหมักกับยีสตและกากนํ้าตาล จากน้ันนํามาเลี้ยงไกลูกผสมพ้ืนเมืองใน

อัตราสวนทดแทนอาหารผสมสําเร็จรูปท่ี 5, 10, 15 และ 20% ตามลําดับ  

ผลการทดลองพบวา สามารถใชซังขาวโพดปรับสภาพทดแทนอาหารผสมสําเร็จรูปไดถึง 15% โดยท่ีไมทําให

ประสิทธิภาพการผลิตของไกลูกผสมพ้ืนเมืองแตกตางจากกลุมควบคุมท่ีกินอาหารผสมสําเร็จรูป 100% แตตนทุนคาอาหารของ

ไกลูกผสมท่ีเลี้ยงดวยซังขาวโพดปรับสภาพท่ี 5, 10 และ 15% ลดลงเทากับ 3, 6 และ 10% ตามลําดับ    

คําสําคัญ : ซังขาวโพด  ยีสต  ไกลูกผสมพ้ืนเมือง 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the effect of modifier corncob replacement to 

commercial diet for native crossbred chickens. Corncob was grinded and fermented with yeast and 

molasses. Then the modifier corncob was replacement commercial diet at 5, 10, 15 and 20 % respectively 

for native crossbred chickens feeding.  

The results showed that, the use of modifier corncob replacement commercial diet with up to 15 

% was not affected to productivity of native crossbred chickens when compared with the control group 

which fed 100 % commercial diet, but the feed cost of the chicken fed with 5, 10, and 15 % modifier 

corncob replacement were lower than control group at 3, 6 and 10%, respectively.  

Keywords : Corncob, Yeast, Native crossbred chicken 
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ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาซัคเกอร (Hypostomus plecostomus) ในแมน้ําอิง จังหวัดพะเยา 

Reproductive biology of the Amour sucker catfish (Hypostomus plecostomus), in the 

Ing River, Phayao Province 

นิสิต  : อภิชาติ  สุตาตะ 

อาจารยท่ีปรึกษา : ศิริลักษณ  วลัญชเพียร 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

รหัส  : Poster SC - 18 

บทคัดยอ 

ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาซัคเกอร (Hypostomus plecostomus) ในแมนํ้าอิง จังหวัดพะเยา ทําการศึกษา

ระหวาง เดือนเมษายน พ.ศ.2556–เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จากปลาจํานวน 165 ตัว ความยาวเฉลี่ย 30.36 ± 7.20 

เซนติเมตร  นํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ  291.18 ± 168.67 กรัม มีความสัมพันธระหวางนํ้าหนักกับความยาวแบบรวมเพศคือ  

W = 17.395L0.0865, R² = 0.9078 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาซัคเกอรเพศเมียจํานวน 63 ตัว พบวาคาดัชนีความสมบูรณเพศ

อยูในชวง 0.8- 10.9 % มีคาเฉลี่ย 4.4 ± 3.34 % โดยมีคาสูงสุดอยูในชวงเดือนพฤษภาคม การศึกษาความดกไขจากปลาเพศ

เมียท่ีมีไขแก 25 ตัว พบวามีความดกไข 631- 6,533 ฟอง เฉลี่ย 2,269.2 ± 1,994.69 ฟอง อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1  

จากการศึกษาสรุปไดวาปลาซัคเกอรในแมนํ้าอิงมีการวางไข 1 ครั้งในรอบปโดยมีชวงการวางไขสูงในเดือน เมษายน 

ถึง สิงหาคม    

คําสําคัญ : ปลาซคัเกอร 

 

Abstract 

A study on reproductive biology of Amour sucker catfish (Hypostomus plecostomus), in the Ing 

River, Phayao Province was conducted during April of 2013 – May of 2014. One hundred and sixty five fish, 

body length 30.36 ± 7.20 centimeter, body weight 291.18 ± 168.67 gram were examined. The findings 

indicated the length – weight relationship is W = 17.395L0.0865, R² = 0.9078. Fecundity of 25 mature female 

were 631- 6533 (2,269.2 ± 1,994.69). Gonadosomatic index of 63 female fish was 4.4 ± 3.34 which was 

highest on May (10.9) and lowest on February (0.8). Sex ratio was 1:1.  

The result showed that Amour sucker catfish spawn one time per year (April to August).  

Keywords : Hypostomus plecostomus 
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นิสัยการกินอาหารของปลาซัคเกอร (Hypostomus plecostomus) ในแมน้ําอิง จังหวัดพะเยา 

Feeding habits of Amour sucker catfish (Hypostomus plecostomus), in the Ing River, 

Phayao Province 

นิสิต  : อรพรรณ  ประดิษฐ 

อาจารยท่ีปรึกษา : ศิริลักษณ  วลัญชเพียร 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

รหัส  : Poster SC - 19 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบนิสัยการกินอาหารของปลาซัคเกอร (Hypostomus plecostomus)  

ในแมนํ้าอิง จังหวัดพะเยา ทําการศึกษาระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2556–เดือนพฤษถาคม พ.ศ.2557 จากตัวอยางปลา 100 

ตัว มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 30.79 ± 6.36 เซนติเมตร มีนํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ 299.80 ± 157.33 กรัม การวิเคราะหชนิดและ

ปริมาณอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารประกอบดวย 2 วิธีการคือ Frequency of occurrence method และ Numerical 

method  พบสาหรายเปนอาหารกลุมหลัก ประกอบดวยกลุมสาหรายสีเขียว (Chlorophyta) คิดเปนรอยละ 57.77 กลุมได

อะตอม (Bacillariophyta) คิดเปนรอยละ 27.42 กลุมยูกลีนอยด (Euglenophyta) คิดเปนรอยละ 7.61 กลุมสีเขียวแกมนํ้าเงิน 

(Cyanophyta) คิดเปนรอยละ 7.07 และกลุมสาหรายสีเปลวไฟ (Pyrrophyta) คิดเปนรอยละ 0.13 ตามลําดับ อัตราสวน

ความยาวลําตัวตอความยาวทางเดินอาหารเทากับ 1:14.05 ± 4.50  

ดังน้ันสรุปไดวา ปลาซัคเกอรในแมนํ้าอิง เขตจังหวัดเชียงรายมีนิสยัการกินอาหารเปนปลากินพืช    

คําสําคัญ : ปลาซคัเกอร  สาหรายสีเขียว  ไดอะตอม  ยูกลีนอยด  สาหรายสเีปลวไฟ 

 

Abstract 

This study aim to describe the feeding habits of a population of the Amour sucker catfish 

(Hypostomus plecostomus), in the Ing River, Phayao Province. Fish specimens were collected during April 

2013 – May 2014. One hundred fish, body length 30.79 ± 6.36 centimeter, body weight 299.80 ± 157.33 

gram were examined. Stomach contents were analyzed using two measurements: frequency of occurrence 

method and numerical method.  The finding indicated algae were dominant food items, feeding mostly on 

algae. Food items comprising Chlorophyta (57.77%), Bacillariophyta (27.42%), (Euglenophyta (7.61%), 

Cyanophyta (7.07%) and Pyrrophyta (0.13%), respectively. The ratio of digestive tract–body length was 1 : 

14.05 ± 4.50. The feeding habit of this species was an herbivorous. 

Keywords : Hypostomus plecostomus, Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta 
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ศักยภาพการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีดวยสารสกัดจากเช้ือรา Alternaria sp.  

Potentiality for Biological Control of Water hyacinth with extraction of Alternaria sp. 

นิสิต  : นาถอุบล  เงินดวง 

อาจารยท่ีปรึกษา : วิพรพรรณ  เน่ืองเม็ก 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

รหัส  : Poster SC - 20 

บทคัดยอ 

การเพ่ิมปริมาณของผักตบชวาเปนปญหาสําคัญของในกวานพะเยา  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเช้ือรา Alternaria sp. ตอการทําลายผักตบชวา  โดยหมักเช้ือรา Alternaria sp. ในอาหาร

เหลว PDB เขยานาน 7 วัน  และสกัดดวย ethyl acetate นําไประเหยดวยเครื่อง evaporator จากน้ันทําการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเช้ือรา Alternaria sp. โดยแชช้ินสวนใบออน กานออน และรากออนของผักตบชวา ลงในสาร

สกัดจากเช้ือรา Alternaria sp. ท่ีระดับความเขมขน 50, 100, 500 และ 1,000 ppm เปรียบเทียบกับนํ้ากลั่น นาน 1 ช่ัวโมง 

พบวาสารสกัดจากเช้ือรา Alternaria sp. ท่ีระดับความเขมขน 50, 100, 500 และ 1,000 ppm ไมสามารถเขาทําลายในสวน

ของใบออน  รากออน   แตท่ีระดับความเขมขน 500 และ 1,000 ppm สารสกัดจากเช้ือรา Alternaria sp. สามารถเขา

ทําลายกานออนของผักตบชวาได และเมื่อเพ่ิมระดับความเขมขน 5,000 ppm สารสกัดจากเช้ือรา Alternaria sp. สามารถ

เขาทําลายใบออนไดแตไมสามารถทําลายรากออนผักตบชวาได    

คําสําคัญ : โรคใบจดุผักตบชวา  เช้ือ Alternaria sp.  สารสกัดจากเช้ือรา 

 

Abstract 

Water hyacinth (Eichornia crassipes (Mart.) Solms is the one of important aquatic weeds in Kwan 

Phayao. The aims of this study was to studied effective of extraction from Alternaria sp. for damage of 

water hyacinth. Alternaria sp. was fermented in PDB for seven days. The crude extract were filtrated and 

extracted with ethyl acetate and then evaporated. The effective of extraction from Alternaria sp. was 

tested by dipped water hyacinth tissues (leaves, petioles and root) into the extraction with different 

concentration (50, 100, 500 and 1,000 ppm) for one hour compared with control (distilled water). The 

results showed that, there was no effected on leaves and root tissues of water hyacinth, but at 

concentration 500 and 1,000 ppm could damage petioles and at concentration 5,000 ppm could damaged 

of leaves of water hyacinth. 

Keywords : water hyacinth, leaf spot disease, Alternaria sp., extracts of fungus 
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การออกแบบระบบนําความรอนสูญเสียกลับมาใชใหมสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิค 

Design of Waste Heat Recovery Systems for Ceramic Industry 

นิสิต  : พีระพงษ  กองแกว, กิตติชัย  ทองอาภรณ และ ภคนันท  จันมลู 

อาจารยท่ีปรึกษา : นัทธ์ิธนนท  พงษพานิช 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 01  

บทคัดยอ    

โครงงานน้ีเปนการศึกษาการออกแบบเพ่ือสรางระบบสําหรับนําความรอนเหลือท้ิงทางปลองไอเสียจากกระบวนการ

เผาเซรามิคมาใชประโยชน โดยนําไอเสียมาแลกเปลี่ยนความรอนกับนํ้า นํ้ารอนท่ีไดนํามาประยุกตใชสําหรับอุนแกสแอลพีจี 

จากการเก็บขอมูลท่ีโรงงานอิญอร จังหวัดลําปาง โดยศึกษาการทํางานของเตาเผาแบบชัตเติ้ล ขนาด 4.04 ลูกบาศกเมตร เพ่ือ

นํามาใชในการออกแบบระบบ พบวามีพลังงานความรอนเหลือท้ิงท่ีปลองไอเสียสูงถึง 158 กิโลวัตต ความรอนดังกลาวถูก

นํามาใชเพ่ือทํานํ้ารอนโดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนท่ีทําจากทอสแตนเลส มีพ้ืนท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนความรอน 1.98 

ตารางเมตร ซึ่งจะติดตั้งอยูในปลองไอเสีย  

ผลจากการดําเนินโครงงาน โรงงานสามารถประหยัดคาพลังงานไฟฟาได 70,956 บาทตอป ลดคาความตองการ

พลังงานไฟฟาได 47,232 บาทตอป ใชเงินลงทุน 200,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.7 ป 

คําสําคัญ : เตาเผาแบบชัตเติล้  ความรอนเหลือท้ิง  การอุนแกส  

 

Abstract 

This project is a study designed to create a waste heat recovery system in exhaust flue from 

ceramic burned process for Utilize, by heat exchange between exhaust gas to water. Hot water a applied 

used for  gas vaporization. From data collection at in-onn factory in Lampang. By study a working system 

of Shuttle kiln size 4.04 cubic meters for adopt in system design. Found that has waste heat energy at 

exhaust flue high to 158 kilo-watt, Such heat is used to make hot water through a heat exchanger made of 

stainless steel pipe, have surface area to heat exchange 1.98 square meters, which will installed in exhaust 

flue.  

The Result of project implementation, factory can save electric power value have 70,956 

bath/year, reduce demand value electric power have 47,232 baht/year, an used investment 200,000 baht, 

a payback period 1.7 year 

Keywords : Shuttle kiln,  Waste heat,  Gas vaporization 
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จักรยานไฟฟา (สวนควบคุมมอเตอร) 

Electric bicycle (motor control) 

นิสิต  : สมจณิต  จางวงศเจรญิ, อัครเดช  คํานอย และ สิทธิพันธ  ภาโว 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงค และ รัชนีวรรณ  หมั่นแสวง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 02 

บทคัดยอ    

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดควบคุมมอเตอรกระแสตรงของจักรยานไฟฟาดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือลด

ตนทุนจักรยานไฟฟาในปจจุบัน โดยการออกแบบและสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร

กระแสตรง ขนาดแรงดนัมอเตอรท่ีใช 24V 350W กระแส 15A การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยหลักการของวงจรสวิทช่ิง

มอเตอรกระแสตรง ในการขับมอสเฟตเบอร sm6017n เพ่ือใหสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงไดจากคันเรง

จักรยานไฟฟา และมอเตอรหยุดทํางานเมื่อไมมีการควบคุม 

ผลการทดสอบจักรยานไฟฟา(สวนควบคุมมอเตอร) สามารถควบคุมความเร็วของมอเตอรไดดวยการบิดคันเรง

จักรยานไฟฟา เมื่อทําการบิดท่ี 25% ความเร็วของมอเตอรจะชา เมื่อบิดเปน 50% ความเร็วมอเตอรจะอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อบิดท่ี 100% มอเตอรจะมีความเร็วสูงสุด 

คําสําคัญ : จักรยานไฟฟา 

 

Abstract 

This project proposes a dc motor control device production of the electric bicycleby using the 

electronic circuit for reducing the budgetof the bicycle electricity.In the design, we make the electronic 

circuit for controlling the speed of the 24 V 350 W 15 A dc motor based on the switching circuit ofthe dc 

motor with the sm6017n MOSFET driving. 

Test results illustrate thatthe proposed electronic circuit can control effectively the speed of 

electric bicycle by twisting the electric bicycleaccelerator. In addition, the speeds under the twisting of the 

electric bicycle acceleratorat the 25%, 50% and 100% are slow, middle and high, respectively. 

Keywords : Electric bicycle 
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จักรยานไฟฟา : จําลองความกวางของสัญญาณพัลซ (PWM Simulation) 

Electric bicycle : Pulse Width Modulation Simulation 

นิสิต  : หวัง  ศิริยศสกุลชัย, นรเศรษฐ  แซวา, ปราจีน  วงศฝน และ เฉลมิพล  ดิษภา 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงค และ รัชนีวรรณ  หมั่นแสวง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 03  

บทคัดยอ    

โครงงานน้ีเปนการออกแบบการสรางสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) เพ่ือนําไปใชควบคุมมอเตอร

กระแสตรง 24 โวลต 350 วัตต 2800 รอบ/วินาที โดยสามารถปรับ Duty cycle ตามแรงดันท่ีมาจากคันเรงของจักรยานไฟฟา

สําเร็จรูปแบบฮอลลเอฟเฟกตเปนเซนเซอร โดยตั้งสมมติฐานการบิดคันเรงใหแรงดัน 1 โวลตได Duty cycle 25%, แรงดัน 2 

โวลตได Duty cycle 50%, แรงดัน 3 โวลตไดDuty cycle 75% และแรงดัน 4 โวลตได Duty cycle100% ตามลําดับ เพราะ

หลักการออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณ PWM แบงออกเปน 2 สวนคือ 1. สวนวงจรกําเนิดสัญญาณรูปสามเหลี่ยม 2. วงจร

เปรียบเทียบแรงดัน  โดยใชออปแอมปเบอร CA3140 เมื่อปอนแรงดันตามสมมติฐานโดยใชโปรแกรม Proteus ในการจําลอง

วงจร แรงดัน 1 โวลตได Duty cycle 0%, แรงดัน 2 โวลตได Duty cycle 20%, แรงดัน 3 โวลตได Duty cycle 95% และ

แรงดัน 4 โวลตได Duty cycle 100% ตามลําดับ นําคาพารามิเตอรท่ีไดจากการคํานวณ มาสรางวงจรใชออสซิลโลสโคปวัด 

เมื่อปอนแรงดันตามสมมุติฐานแรงดัน 1 โวลตได Duty cycle 0%, แรงดัน 2 โวลตได Duty cycle 20%, แรงดัน 3 โวลตได 

Duty cycle95% และแรงดัน 4 โวลตได Duty cycle 100% ตามลําดับ  

ผลท่ีจากการทดสอบวงจรจากการจําลอง และการตอวงจรจากอุปกรณจริงท่ีแรงดัน 1 โวลต มีคาไมตรงกับการ

ตั้งสมมติฐาน เน่ืองจากออปแอมปเบอร CA3140  มีขอดีคือ สามารถปอนไฟเลี้ยงเดี่ยวได แตขอเสียคือ ไมสามารถเปรียบเทียบ

แรงดันท่ีมีคาท่ีนอยกวาหรือเทากับ 1 โวลต 

คําสําคัญ : จักรยานไฟฟา  ความกวางของสัญญาณพัลซ 

 

Abstract 

This project proposes a design of the signal build of Pulse Width Modulation (PWM) for controlling 

a 24 V 350 W 2800 rpm Motor. The motor can be controlled by adjusting the duty cycle accordingto the 1 

V 25% duty cycle, 2 V 50% duty cycle, 3 V 75% duty cycle, 4 V 100% duty cycle.In the simulation study, 

we use the Proteus program. Simulation results based on the simulation circuit and the practical circuitare 

not same as the supposed results at the 1 V level due to the performance of the CA3140 op-amp. 

Keywords : Electric Bicycle, Pulse Width Modulation (PWM) 
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ชุดควบคุมมอเตอรโดยไมโครคอนโทรลเลอร 

Machine Controlling with Microcontroller 

นิสิต  : ฉัตรณรงค  กลารบ, พรรษวุฒิ  เช้ือทอง และ ธเนศ  พูลเกิด 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงค และ รัชนีวรรณ  หมั่นแสวง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 04  

บทคัดยอ    

ในปจจุบันการควบคุมดวยระบบอัตโนมัติเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย มีการนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม

ดานตางๆ เชน งานอุตสาหกรรมการเกษตร, การผลิตและประกอบช้ินงานและสิ่งทอ เปนตน เน่ืองจากระบบควบคุมอัตโนมัติมี

ราคาสูง ไมเหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 

ดังน้ันการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และไมโครคอนโทรลเลอร มาประยุกตใชแทนการควบคุมทําใหราคาลดลง 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการออกแบบเปนเบอรมาตรฐานท่ัวไป สามารถหาอะไหลไดงาย  ไมโครคอนโทรลเลอรมีความ

แมนยําในการทํางาน จึงไดออกแบบชุดสาธิตท่ีชวยในการศึกษาในรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟาโดยไมโครคอนโทรลเลอรและใช

เปนตนแบบในการตอยอดระบบควบคุมอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอรใหดียิ่งข้ึน 

คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

Abstract 

Nowadays, the automatic control system has been used widely in the industries such as 

agriculture industry, manufacturing and assembly textile, etc. 

 However, the installation price of automatic system is very expensive. Therefore , we proper thus of 

the electronic device and microcontroller in the automatic system in order to reduce the installation price 

and increase the control effectiveness. Beside we apply the proposed device in the motor control to 

reduce cost and increase the control system performance. 

Keywords : microcontroller 
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับกลวยน้ําวาแบบท้ังผล 

An approach of increasing efficiency for the solar dryer in whole Banana 

นิสิต  : พัลลภ  ทําปูน, ณฐวัฒน  อุดมเบญจพร และ ชิษณุพงศ  กันทากูล 

อาจารยท่ีปรึกษา : นัทธ์ิธนนท  พงษพานิช 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 05 

บทคัดยอ    

การวิจัยน้ีมีความมุงหมายเพ่ือการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการอบแหงกลวยนํ้าวาแบบท้ังผล 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องอบแหง โดยศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการอบแหง 2 ตัวแปรไดแก ชนิดของแผงรับรังสี

แสงอาทิตยและความเร็วลมท่ีผานกลวยนํ้าวา โดยพ้ืนท่ีรับรังสีแสงอาทิตยขนาด 1.5 ตารางเมตร  

ลักษณะของแผงรับรังสีแสงอาทิตยแตกตางกัน 3 รูปแบบคือ แบบแผนเรียบ แบบฟนปลา และแบบฟนปลาผสมแบบ

รูพรุน พบวาท่ีคาเฉลี่ยรังสีแสงอาทิตยใกลเคียงกันประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตยคือ 68.81%, 69.1% และ 84.02% 

ตามลําดับ ท่ีความเร็วลม 0.1 เมตรตอวินาที ซึ่งจะเห็นไดวาประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตยแบบผสมสูงท่ีสุด จากความเร็ว

ลมท่ีสูงทําใหไดประสิทธิภาพของการอบแหงสูงไปดวย หลังจากน้ันจึงทดสอบความสามารถของเครื่องอบแหงท่ีความเร็วลมท่ี

ผานผลของกลวยนํ้าวา ท่ีความเร็วลม 0.2 เมตรตอวินาที โดยใชพัดลมขนาด 12 โวลต 0.18 แอมแปร จํานวน 5 ตัว เวลา 8 

ช่ัวโมง ใชไฟฟา 0.0864 Kwh คิดเปนเงิน 0.3 บาทตอวัน พบวาความสามารถในการอบแหงเมื่อปรับปรุงแลวสามารถอบแหง

กลวยนํ้าวาแบบท้ังผลไดภายในเวลา 1 วัน ปริมาณสูงสุด 15 กิโลกรัม 

คําสําคัญ : แผงรับรังสีแสงอาทิตย  ความเร็วลมในเครื่องอบ 

 

Abstract 

This research aims to develop solar dryers for drying banana as a result. To improve the efficiency 

of the dryer. The variables associated with drying two variables: the type of solar panels and wind speed, 

the banana. The solar collector area of 1.5 square meters. 

Characteristics of the solar panels are 3 different types: flat plate with carve and carve mixed 

Porous. Found that the average solar radiation similarly efficient solar panel is 68.81%, 69.1% and 84.02%, 

respectively, at a wind speed of 0.1 meters per second. It can be seen that the performance solar panel 

hybrid highest. The wind speed is high, making the performance of the drying up too. Then test the 

capabilities of the drying effect of the wind speed, the banana. Wind speed of 0.2 meters per second. The 

Fan 12 Volt, 0.18 Ampere, 5 units Takes 8 hours Electronics 0.0864 Kwh equivalent to 0.3 baht per day, the 

ability to dry when updated can be dried banana and the results were within 1 days up to 15 kg. 

Keywords : Solar panels, Winds in the Dryer 
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บานอัจฉริยะ ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร 

Smart home controlled by Microcontroller 

นิสิต  : สิทธินนท  รูอาน, สุรพงษ  ศิวทัศน และ ธีรพล  เพียรสวรรค   

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, รัชนีวรรณ  หมั่นเเสวง และ เชียงชัย  เเปงณีวงค 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 06 

บทคัดยอ    

ปจจุบันมีการใชงานอุปกรณไฟฟาภายในบานจํานวนมากท่ีคนเราใชงานอยูเปนประจําและตองการความสะดวกสบาย

ในการใชงาน อาทิเชน ระบบแสงสวาง ระบบระบายความรอน และระบบประปา เปนตน 

ซึ่งพวกเราไดออกแบบระบบควบคุมการทํางานของอุปกรณในระบบดังกลาว ไดแก หลอดไฟ พัดลม และปมนํ้า ให

ทํางานไดอยางอัตโนมัติ โดยการควบคุมผานไมโครคอนโทรลเลอร ทําใหอุปกรณไฟฟาภายในสามารถทํางานไดภายใตตัวแปร

ตางๆ ไดแก แสงสวาง อุณหภูมิ และระดับของอุปกรณท่ีตองการควบคุม ซึ่งทําใหประหยัดพลังงานและเกิดความสะดวกสบาย

แกผูใชงานไดมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร  บานอัจฉริยะ 

 

Abstract 

Currently has the use of a large number of home electronics that we use on a regular basis and 

want the convenience of use, such as lighting systems, cooling systems. And plumbing systems, etc. 

We have designed a system which controls the operation of the devices in the system, including 

lighting, fans and pumps run automatically. By controlling through micro-controller. Making electronics 

could work under different variables, including light, temperature and level of the device to control. 

Is energy efficient and was comfortable to user even more. 

Keywords :  Microcontroller, Smart home 
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โปรแกรมชวยในการวางแผนการผลิตน้ําแข็ง กรณีศึกษาโรงงานน้ําแข็งพีแอนดพี พีรพัทธ ลําปาง 

Computer Application for Planning of Ice Manufacturing case studies P&P Ice Lampang 

นิสิต  : พลวัตน กองแกวเครือ และ พิชิตชัย หมอศรีใจ 

อาจารยท่ีปรึกษา : เอกชัย แผนทอง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 07  

บทคัดยอ    

โครงงานวิจัยน้ีไดศึกษากระบวนการผลิตนํ้าแข็ง กรณีศึกษาโรงงานนํ้าแข็ง พีแอนดพี พีรพัทธ ลําปาง ซึ่งในปจจุบัน

โรงงานผลิตนํ้าแข็ง 3 ชนิดคือ นํ้าแข็งหลอดใหญ, นํ้าแข็งหลอดเล็กและนํ้าแข็งซอง โดยปริมาณความตองการนํ้าแข็งมีจํานวน

มาก สงผลใหไมสามารถผลิตนํ้าแข็งไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา อีกท้ังกระบวนการผลิตนํ้าแข็งแตละชนิดน้ันมีความ

แตกตางและใชเวลาไมเทากัน สงผลใหกระทบตอการวางแผนการผลิตและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน คาใชไฟฟา, คาเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ เปนตน 

จากปญหาท้ังหมดท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การวางแผนการผลิตนํ้าแข็งน้ันมีความซับซอนเปนอยางมาก ดังน้ันงานวิจัย

น้ีจึงไดสรางแบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจแกปญหา จากผลลัพธของ

แบบจําลองท่ีไดจากโปรแกรม Excel Premium Solver (student version) แสดงใหเห็นวาสามารถลดตนทุนรวมลงได 

20.28% เมื่อเทียบกับตนทุบรวมของโรงงานในปจจุบัน 

คําสําคัญ : นํ้าแข็ง  หวงโซอุปทาน  แบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 

Abstract 

This project has studied the production of ice. Case Study ice plant P & P Peeraphat Lampang 

Currently, ice factories are 3 types of tube ice (big and small), big, block ice. Since a lot of demand and the 

number of products is not enough to need demand process is different for each type of products as a 

result. The impacts on production planning are refer to electrical cost, inventory cost. 

All of these problems can be seen that planning is very complex the refore, This research developed  

a mixed integer linear programming model. Numerical results of Excel Premium Solver (student version) 

are presented that total cost is reduced by 20.28% when compared with total cost of the factory. 

Keywords : Ice, Supply Chain, Mixed integer linear programming model 
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กระบวนการไฮโดรเจนเปอรออกไซดโฟโตไลซิสสําหรับบําบัดกรดน้ําสมในกระบวนการบําบัดข้ันตน  

Hydrogen Peroxide Photolysis for Oxidized Acetic in Preliminary Treatment 

นิสิต  : ชัชวินท  ศิริอินทร และ ดลวัฒน  ทองขาว 

อาจารยท่ีปรึกษา : ตอพงศ  กรีธาชาต ิ

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 08 

บทคัดยอ 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบําบัดกรดนํ้าสมดวยกระบวนการไฮโดรเจนเปอรออกไซดโฟโตไลซิส 

(UV/H2O2) สําหรับประยุกตใชในการบําบัดข้ันตนกอนจะนําไปบําบัดในระบบชีวภาพตอไป โดยพิจารณาจาก 3 ปจจัยหลักท่ี

สงผลตอประสิทธิภาพการบําบัดของระบบ ไดแก ความเขมขน H2O2 ความเขมแสง และ pH เริ่มตนของนํ้าเสีย ท้ังน้ีการหาสภาวะ

ท่ีเหมาะสมในการบําบัดพิจารณาเลือกใชเทคนิคการออกแบบพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM)  

ผลการทดลอง พบวา UV/H2O2 มีประสิทธิภาพการบําบัดกรดนํ้าสมอยูในชวงระหวาง 66.84 –76.96% โดย

จลนศาสตรการลดลงของกรดนํ้าสมดวย UV/H2O2 เปนไปตามสมการอันดับท่ีสอง ซึ่งมีคาคงท่ีของปฏิกิริยา (K) เทากับ 

1.67x10-6 Lmg-1min-1 สําหรับสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัด ไดแก ความเขมขนของ H2O2 3.0 M ความเขมแสง 10.0 

mW/cm2 และคา pH ของนํ้าเสียเริ่มตนท่ี 4.0 โดยสภาวะดังกลาวมีประสิทธิภาพในการบําบัดกรดนํ้าสมไดสูงสุดเทากับ 

82.57% 

คําสําคัญ : ไฮโดรเจนเปอรออกไซดโฟโตไลซิส  กรดนํ้าสม  เทคนิคการออกแบบพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง  นํ้าเสียอุตสาหกรรม 

 

Abstract  

The objective of this study was a treatment of wastewater containing acetic acid. The hydrogen 

peroxide photolysis (UV/ H2O2) was investigated, in order to use in preliminary treatment before the 

biological treatment. The 3 main factors that affect the treatment efficiency of the system were focused, 

including concentrations of H2O2, light intensity and initial pH. The optimal conditions of treatment were 

considered by Response surface methodology (RSM) 

The results show that the UV/H2O2 can be treated acetic acid in the range of 66.84% - 76.96%. 

The kinetics of degradation fitted with the second order equation. The constant of the reaction (K) is 

1.67x10-6 Lmg-1min-1. The optimal conditions for treatment are concentration of H2O2 3.0 M, light intensity 

10.0 mW/cm2 and initial pH 4.0, respectively. The maximum treatment efficiency at optimal condition is 

82.57%. 

Keywords : hydrogen peroxide Photolysis, acetic Acid, response surface methodology, industry wastewater 



 

40 

 

การจําลองคุณภาพอากาศในเขตพ้ืนท่ีภูเขาดวยแบบจําลอง AERMOD 

Simulation of Air Quality in mountainous area with AERMOD model 

นิสิต  : พัฒนดล  สิงหคะ และ วนิดา  กาจินะ 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิชัย  พิมลศร ี

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 09  

บทคัดยอ 

งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง AERMOD เพ่ือจําลองการแพรกระจายของซัลเฟอรได

ออกไซด(SO2) จากโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนภูเขาและมีการไหลเวียนอากาศท่ีซับซอน ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา  50 × 50 

ตารางกิโลเมตร  โดยทําการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2556 ผลท่ีไดจากแบบจําลองคุณภาพอากาศนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลของ

สถานีตรวจวัดท้ัง 11 สถานี ของโรงไฟฟาแมเมาะและสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษอีก 3 สถานี ในพ้ืนท่ีศึกษา  

จากผลการศึกษาความถูกตองของแบบจําลอง AERMOD  พบวาคาความเขมขนจากแบบจําลองในชวงรัศมีนอยกวา 

10 กิโลเมตร สวนใหญมีคาสูงเกินคาตรวจวัดจริงและไมอยูในชวง Factor of two และในสวนของผลการจําลองรัศมีตั้งแต 10 

กิโลเมตรข้ึนไป พบวาแบบจําลองใหคาท่ีสูงกวาคาตรวจวัดจริงแตอยูในชวง Factor of  tow ซึ่งถือวาเปนผลท่ีนาพอใจและเมื่อ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชแบบจําลอง AERMOD ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีภูเขา เน่ืองจาก

คาท่ีไดจากแบบจําลองมีคาสูงกวาคาตรวจวัดจริง จึงเปนขอดีในดานการประเมินผลกระทบตอผูรับในพ้ืนท่ีซึ่งจะมีความ

ปลอดภัย แตหากพิจารณาในสวนของผูประกอบกิจการในการวางมาตรการเพ่ือแกไขและลดผลกระทบมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินกิจการยังมีขอจํากัดเน่ืองจากคาท่ีสูงเกินกอใหเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินควร   

คําสําคัญ : แบบจําลองคุณภาพอากาศ  AERMOD  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  พ้ืนท่ีภูเขา 

 

Abstract  

This paper evaluates the performance of AERMOD for simulation sulfur dioxide (SO2) emitted from 

Mae Moh power plant in mountainous area. The model domain is 50 × 50 square kilometers. The case 

study in the year 2556 was investigated. To assess the model performance, the simulated SO2 were 

compared with the observation from 11 monitoring stations of Mae Moh power plant and 3 stations of 

Pollution Control Department.  

The results show that simulated SO2 is higher than observed SO2 for the distance less than 10 

kilometers from emission source (exceed Factor of two). For the simulation results in the distance more 

than 10 kilometers, the simulated SO2 is comparable to the measurements within the range Factor of two. 

When considering the model application for environmental impact assessment in mountainous areas, the 
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model results are higher than the actual measurement. Therefore, it is safe for the people. In other word, 

cost for pollution control is high for the owner. 

Keywords : AERMOD, sulfur dioxide, environmental impact assessment, mountainous areas
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การบําบัดกรดน้ําสมท่ีปนเปอนในน้ําเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารดวยกระบวนการเฟนตันออกซิเดชัน 

Treatment of Acetic acid in Food Industry Wastewater by Fenton Oxidation 

นิสิต  : ชัยชนก  เกิดทรัพยชัย และ ภูรณิัฐ  ศิริวงค 

อาจารยท่ีปรึกษา : ตอพงศ  กรีธาชาติ 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 10 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการบําบัดนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารดวย

กระบวนการเฟนตันออกซิเดชันโดยเนนการศึกษาเพ่ือบําบัดข้ันตนกอนท่ีจะปลอยเขาสูระบบการบําบัดข้ันตอไป ท้ังน้ีในการ

ทดลองไดใชเทคนิคการออกแบบพ้ืนท่ีผิวตอบสนองสําหรับพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบําบัด 3 ปจจัย ไดแก 

ปริมาณอัตราสวนระหวาง [H2O2]:[Fe2+] อุณหภูมิ และคา pH เริ่มตน  

ผลการศึกษาพบวากระบวนการเฟนตันออกซิเดชันมีประสิทธิภาพในการบําบัดกรดนํ้าสมอยูในชวงระหวาง 70.22-

90.88% และกรดนํ้าสมมีกลไกการยอยสลายเปนไปตามปฏิกิริยาอันดับสองสามารถคํานวณคาคงท่ีของปฏิกิริยา (K)  

เฉลี่ยเทากับ 3.0×10-7 ลิตรตอมิลลิกรัมตอนาที สําหรับสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัด ไดแก ปริมาณอัตราสวนระหวาง 

[H2O2]:[Fe2+] เทากับ 250:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และคา pH เริ่มตนของนํ้าเสีย เทากับ 2.0 ตามลําดับ โดยสภาวะ

ดังกลาวมีประสิทธิภาพในการบําบัดกรดนํ้าสมไดสูงสุดเทากับ 90.88%   

คําสําคัญ : กระบวนการเฟนตันออกซิเดชัน  กรดนํ้าสม  นํ้าเสยีอุตสาหกรรม  เทคนิคการออกแบบพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง 

 

Abstract  

The objective of this study was to evaluate the treatment efficiency of wastewater containing 

acetic acid by fenton oxidation process. The respond surface methodology (RSM) was applied to find out 

the optimum conditions of treatment process. The main 3 factors that affect the performance such as 

[H2O2]:[Fe2+] ratio, temperature and initial pH were investigated.  

The experimental results indicated that the fenton oxidation process can be treated acetic acid in 

the range of 70.22-90.88%. The kinetics of degradation fitted with the second order equation. The constant 

of the reaction (K) is 3.0×10-7 Lmg-1min-1. The optimal conditions for treatment are [H2O2]:[Fe2+] as 250:1, 

temperature as  60 °C and initial pH 2.0, respectively. The maximum treatment efficiency at optimal 

condition is 90.88%. 

Keywords : Fenton oxidation process, Acetic acid, Industry Wastewater, Respond surface methodology 
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การบําบัด 17alpha-methyl testosterone ดวยกระบวนการ Photo-Fenton 

Treatment of 17alpha-methyl testosterone by Photo-Fenton process 

นิสิต  : สรัญญา  หลาแกว และ สตัยา  ทอกทิ 

อาจารยท่ีปรึกษา : สุปรดีา  หอมกลิ่น 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 11 

บทคัดยอ 

17 alpha-methyl testosterone (MT) เปนฮอรโมนเพศชายสังเคราะห ท่ีถูกนํามาใชในการแปลงปลานิลใหเปน

เพศผู การตกคางของฮอรโมน MT สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง เน่ืองจากฮอรโมน MT ถูกจัดใหเปน

สารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดฮอรโมน MT ดวยกระบวนการโฟโตเฟนตัน 

พารามิเตอรท่ีทําการศึกษา คือ  pH, ปริมาณเฟอรรัสไอออน และอัตราสวนเฟอรรัสไอออนตอไฮโดรเจนเปอรออกไซด  

จากการศึกษาพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบัดฮอรโมน MT ดวยกระบวนการโฟโตเฟนตัน คือ pH 3.0, ปริมาณ

เฟอรรัสไอออน 0.003 มิลลิโมลาร และอัตราสวนเฟอรรัสไอออนตอไฮโดรเจนเปอรออกไซด 1:100 ท่ีสภาวะเหมาะสม

กระบวนการโฟโตเฟนตัน สามารถบําบัด ฮอรโมน MT ท่ีความเขมขนเริ่มตน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร ได 100% ภายในระยะเวลา 

40 นาที โดยมีคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันดับ 1 =0.1783 นาที-1 

คําสําคัญ : 17alpha-methyl testosterone  โฟโตเฟนตัน  สารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ 

 

Abstract  

17alpha-methyl testosterone (MT) is a synthetic testosterone which is used to convert a male 

tilapia. The residual of MT affect the creatures that live in the vicinity. Due to MT was classified as 

substances interfere with the endocrine system (Endocrine Disrupting Substances).  

This research aimed to determine the optimum conditions for the treatment of MT by Photo-

Fenton process. The parameters studied were pH value of solutions, dosages ferrous ion, ratio of hydrogen 

peroxide with ferrous ion.  

The study found that the optimum condition of treatment MT by Photo-Fenton process were  pH 

value at 3.0, 0.003 mM Fe2+, 1:100 [H2O2]/[Fe2+] ratio. The optimum conditions Photo-Fenton process can 

treatment MT at initial concentration 3.0 mg/L was 100% within 40 minutes. The kinetic reaction rate 

values 0.1783 min-1 half-life = 3.456 min or 0.0025 day. 

Keywords : 17alpha-methyl testosterone, Photo-Fenton, Endocrine Disrupting Substances 
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การประเมินการคายระเหยน้ําในรอบวันโดยใชเทคนิคความแปรปรวนรวมแบบหมุนวนในปาเต็งรัง

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Estimation of Diurnal Evapotranspiration Using Eddy Covariance Technique in Dry 

Dipterocarp Forest University of Phayao 

นิสิต  : ทัชนันท  งามดี, ปุณยวีร  โสตะ และ ธัญนันท  ธีรัชไชยวรรณ 

อาจารยท่ีปรึกษา : มนตรี  แสนวังส ี

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 12 

บทคัดยอ 

ภาวะโลกรอน (Global Warming) สงผลใหสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ซึ่งสงผลกระทบ

ตอการคายระเหยนํ้า (Evapotranspiration) ท่ีมีความสําคัญตอการติดตามสมดุลของนํ้า (Water Balance) ในภาคปาไมและ

ภาคการเกษตร ดังน้ันการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบลักษณะการคายระเหยนํ้าและปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวของใน

รอบวันของปาเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยาในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2557 โดยใชเทคนิคความแปรปรวนรวมแบบ

หมุนวน (Eddy Covariance Technique) 

ผลการศึกษาพบวารูปแบบการคายระเหยนํ้าในรอบวันมีลักษณะการกระจายแบบระฆังควํ่า (การแจกแจงแบบปกติ) 

กลาวคือมีคาสูงสุดในชวงเท่ียงวัน ประมาณรอยละ 56 ถัดมาพบในชวงบายถึงเย็น รอยละ 27 และต่ําสุดในชวงเชา รอยละ 18 

ตามลําดับ คาเฉลี่ยการคายระเหยนํ้าท้ังหมดเทากับ 4.15 (±1.20) มิลลิเมตรตอวัน โดยในเดือนสิงหาคมมีคาเฉลี่ยการคาย

ระเหยนํ้าสูงสุดเทากับ 5.49 (±2.31) มิลลิเมตรตอวัน ในขณะท่ีเดือนมีนาคมมีคาเฉลี่ยการคายระเหยนํ้าต่ําสุดเทากับ 2.04 

(±0.94) มิลลิเมตรตอวัน สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการคายระเหยนํ้าในรอบวันคือ ปริมาณแสงสุทธิ อุณหภูมิดิน และอุณหภูมิ

อากาศ นอกจากน้ียังพบวาความช้ืนสัมพัทธ ความช้ืนในดินและปริมาณนํ้าฝนมีความสัมพันธกับการคายระเหยนํ้าในรอบเดือน

เชนเดียวกัน 

คําสําคัญ : การคายระเหยนํ้า  เทคนิคความแปรปรวนรวมแบบหมนุวน  ปาเต็งรัง 

 

Abstract  

Global warming due to global climate change that affects to evapotranspiration, thus was 

important for study of water balance in the forest and agriculture areas. So, in present study aims to 

estimate of diurnal evapotranspiration pattern and meteorological factors in dry dipterocarp forest, 

University of Phayao during January to September 2014 using Eddy covariance technique.  

The results shows that the pattern of evapotranspiration was similar to normal distribution curve 

which evapotranspiration was highest a noon approximately 58 percent, at evening approximately 27 

percent and morning approximately 18 percent respectively. The average of evapotranspiration was 4.15 

(±1.20) mm day-1. Furthermore, September was maximum approximately 5.49 (±2.32) mm day-1 while 
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March was minimum approximately 2.02 (±0.94) mm day-1. In addition, the meteorological factors  which 

related with diurnal evapotranspiration were Net radiation, Soil temperature and Air temperature 

respectively. Moreover, the monthly evapotranspiration related  with Relative humidity, Soil moiture and 

Rainfall respectively. 

Keywords : Evapotranspiration, Eddy Covariance Technique, Dry Dipterocarp Forest 
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การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการมูลฝอยแบบรวมกลุมของจังหวัดพะเยา 

Assessment of Greenhouse Gas Emission from Cluster Solid Waste Management in Phayao Province 

นิสิต  : ภาคภูมิ  ใจไว และ พิมพชนก  รอดใหญ 

อาจารยท่ีปรึกษา : เนทิยา  กรีธาชาติ 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN – 13 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณาทางเลือกการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสมและหาแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพิจารณาศึกษาท่ี

สถานการณปจจุบัน เปนการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และแนวทางจัดการแบบบูรณาการอีก 2 แนวทาง จากการศึกษา

การปลอยกาซเรือนกระจกดวยวิธีคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรของแนวทางท่ี 1 ซึ่งประกอบดวยการคัดแยกมูลฝอย การผลิต

เช้ือเพลิงมูลฝอย การหมักทําปุย และการฝงกลบ และแนวทางท่ี 2 ซึ่งประกอบดวยการคัดแยกมูลฝอย การผลิตเช้ือเพลิงมูลฝอย 

การผลิตกาซชีวภาพโดยระบบหมักแบบไรอากาศ และการฝงกลบ พบวา ท้ังสองแนวทาง (แนวทางท่ี 1 = 1,879 ton CO2eq และ

แนวทางท่ี 2 = 2,024 ton CO2eq) มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาการฝงกลบเพียงอยางเดียว (2,908 ton CO2eq) 

โดยแนวทางท่ี 1 มีการนํามูลฝอยไปใชประโยชน ไดแก เช้ือเพลิงมูลฝอย ปุยหมัก และขยะรีไซเคิล ในขณะท่ีแนวทางท่ี 2 แมวา

จะมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาแนวทางท่ี 1 แตสามารถนํามูลฝอยไปแปรรูปเพ่ือใชประโยชนเชิงพลังงานมากกวา โดย

นอกจากจะไดเช้ือเพลิงมูลฝอย และขยะรีไซเคิลแลว ยังไดกาซชีวภาพท่ีสามารถนําไปผลิตไฟฟาไดอีกดวย 
 

คําสําคัญ : กาซเรือนกระจก  คารบอนฟุตพริ้นท  การจัดการมูลฝอย 
 

Abstract  

This research aims to study emissions of greenhouse gases from solid waste management in 

Phayao province which could be used for considering the proper option of solid waste management and 

further determining manner of greenhouse gas reduction. Base scenario of this study was sanitary landfill, and 

the two proposed scenarios were the different approaches of integrated waste management. By carbon 

footprint of organization (CFO) analysis, the results show that scenario 1 (consists of separation, refuse derived 

fuel (RF) production, composting and landfill) and scenario 2 (consists of separation, RDF production, anaerobic 

digestion (AD), and landfill) emitted greenhouse gas at 1,879 and 2,024 ton CO2eq, respectively which  lower 

than base scenario (2908.04 ton CO2eq). Scenario 1 transformed waste to RDF, compost and recycle waste. 

Meanwhile, scenario 2 which had greenhouse gas emissions more than scenario 1, could transform waste to 

more energy utilizations i.e. RDF, recycle waste and biogas for electric generation. 
 

Keywords : Greenhouse gas, Carbon footprint, solid waste management 
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การผลิตและประเมินประสิทธิภาพเช้ือเพลิงอัดแทงจากขยะและชีวมวล 

Production and assessment of refuse derived fuel produced from biomass and waste 

นิสิต  : ธัญญนันท  บัวเทพ และ สุชานันท  นาคํามิน 

อาจารยท่ีปรึกษา : ณภัทร  จักรวัฒนา 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 14 

บทคัดยอ 

จากผลวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิของการผลิตแทงเช้ือเพลิงจากขยะ ใหเหมาะสมสําหรับการใชงานใน

ชุมชน เพ่ือผลิตแทงเช้ือเพลิงใหไดคุณภาพสําหรับการนําเขาสูระบบแก็สซิไฟเออร และศึกษาอัตราสวนผสมระหวางขยะและชีว

มวลใหเหมาะสมสําหรับการผลิตแทงเช้ือเพลิง  

ในกรณีศึกษาน้ีการผลิตแทงเช้ือเพลิง โดยมีสวนผสมระหวางขยะและชีวมวล ในอัตราสวนผสมตางๆท้ังหมด 5 

อัตราสวนซึ่งขยะประเภทถุงพลาสติกท่ีผานการคัดแยกจะถูกนํามาสับ หรือลดขนาดใหมีขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตรดวยเครื่อง

สับ สวนชีวมวลท่ีใชคือ ซังขาวโพด จะถูกนํามาลดขนาดดวยเครื่องสับ จากน้ันนําขยะถุงพลาสติกและชีวมวลซังขาวโพดท่ีผาน

การลดขนาดแลวนํามาผสมกันตามอัตราสวน (ซังขาวโพด:ขยะถุงพลาสติก) อัตราสวนโดยนํ้าหนัก ดังน้ี 98:2, 96:4, 94:6, 

92:8 และ90:10  โดยมีตัวผสานคือแปงมันสําปะหลังและนํ้า เพ่ือชวยใหสวนผสมมีการจับตัวเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันทําการอัด

แทงเช้ือเพลิงดวยเครื่องอัดแทงเช้ือเพลิงแบบเกลียว ท่ีมีการติดตั้งฮิตเตอรไฟฟาเพ่ือถายเทพลังงานความรอนใหกับแทง

เช้ือเพลิงขณะทําการอัดแทง เพ่ือใชแทงเช้ือเพลิงมีความหนาแนนตลอดท้ังแทงมสม่ําเสมอตามมาตรฐาน และนําแทงเช้ือเพลิงท่ี

ผานกระบวนการอัดแทงเรียบรอยแลวไปลดความช้ืนดวยการผึ่งแดดเปนระยะเวลา 2 วัน เพ่ือลดปริมาณความช้ืนใหไดตาม

มาตรฐาน จากน้ันนําแทงเช้ือเพลิงไปทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี โดยทําการวิเคราะหคาความหนาแนน

, ความช้ืน, และคาพลังงานความรอน ตามลําดับ เพ่ือใหไดคุณภาพสําหรับการนําไปใชงานในระบบแก็สซิไฟเออร 

จากผลวิจัยพบวาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวาง (ซังขาวโพด:ขยะถุงพลาสติก) อัตราสวยโดยนํ้าหนัก ดังน้ี 98:2, 96:4, 

94:6, 92:8 และ 90:10  โดยมีคาพลังงานความรอนต่ําสุด (LHV) คือ 27.5, 27.7, 28.7, 30.6, และ 32.5 (MJ/KG) ตามลําดับ 

และมีคาพลังงานความรอนสูงสุด (HHV) คือ 29.0, 30.4, 31.9, 32.4, และ 33.0 (MJ/KG) ตามลําดับ โดยมีคารอยละปริมาณ

ความช้ืน (โดยนํ้าหนักแหง) อยูท่ี 11.9, 11.5, 9.5, 9.9, และ 10.1 ตามลําดับ และมีคาความหนาแนน อยูท่ี  550, 570, 520, 510, 

และ 640 (KG/M³) ตามลําดับ ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยท้ังหมดมีคาเปนไปตามมาตรฐานของแทงเช้ือเพลิง นําเขาระบบแก็สซิไฟเออร 

คําสําคัญ : แทงเช้ือเพลิงจากขยะ  ชีวมวล  ขยะมูลฝอย  คาปริมาณความช้ืน  คาพลังงานความรอน  คาความหนาแนน 
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Abstract  

 This research aim to assess the quality of refuse derived fuel (RDF) produced from biomass mix 

with solid waste from small scale RDF produced. 

The RDF quality was tested against standard for RDF used for gasifier. The ratio of corncob : plastic 

bag (by weight) were produced and tested including 98:2, 96:4, 94:6, 92:8 and 90:10.Binding agent of 

cassava starch and water was also used. 

The research showed that the RDF ratio 98:2, 96:4, 94:6, 92:8 and 90:10 resulting in the lower 

heating value of 27.5, 27.7, 28.7, 30.6 and 32.5 (MJ/Kg) and having higher heating value of 29.0, 30.4, 31.9, 

32.4 and 33.0 (MJ/Kg).Density of RDF was 550, 570, 520, 510 and 640 ( Kg/m³) respectively. All the RDF 

quality produced in this research can meet the standard for use in gasifier. 

Keywords : Refuse Derived Fuel, biomass, waste, moisture, heating value, Density 
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การศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดสาร 17 alpha-methyltestosterone (MT) ในน้ําดวยกระบวนการ 

Photolysis และ Photocatalytic Oxidation 

The study of Treatment efficiency of 17 alpha-methyltestosterone (MT) in water 

solution by Photolysis Process and Photocatalytic Oxidation Processes 

นิสิต  : แสนภูมิ  โพธ์ิเหลือง และ คมกรชิ  คําอยู 

อาจารยท่ีปรึกษา : สุปรดีา  หอมกลิ่น 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 15 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดสารฮอรโมน 17alpha-methyltestosterone (MT) ดวย

กระบวนการ Photolysis และ Photocatalytic Oxidation โดยใช TiO2 (P25) เปนสารเรงปฏิกิริยา และใชหลอด UV-C เปน

แหลงกําเนิดแสง เน่ืองจากฮอรโมน MT เปนฮอรโมนเพศชายสังเคราะหท่ีนิยมนํามาใชในการแปลงเพศปลานิลใหเปนเพศผู 

และฮอรโมน MT ถูกจัดใหเปนสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอ ดังน้ันหากมีการปลอยนํ้าจากบอแปลงเพศปลานิลลงสู

แหลงนํ้าธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในบริเวณใกลเคียง  

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการ Photolysis และ Photocatalytic Oxidation โดยใช TiO2 0.02 และ 1.50 g/L 

เปนสารเรงปฏิกิริยา สามารถบําบัดฮอรโมน MT ไดใกลเคียงกันท่ี 99.11, 98.85, และ  95.48% ตามลําดับ ภายในระยะเวลา 

60 นาที และคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันดับ 1 ของกระบวนการ Photocatalytic Oxidation ท่ีความเขมขน TiO2 1.50 

g/L มีคาใกลเคียงกับกระบวนการ Photolysis ท่ี 0.1136 และ 0.1254 min-1 ตามลําดับ แตเมื่อลดปริมาณสาร TiO2 เหลือ 

0.02 g/L พบวาคาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันดับ 1 ลดลงเหลือ 0.0682 min-1  

คําสําคัญ : 17alpha-methyltestosterone  Photolysis  Photocatalytic Oxidation Process  สารรบกวนการทํางาน

ของตอมไรทอ 

 

Abstract  

 This research aimed to determine the treatment efficiency of 17alpha-methyltestosterone (MT) by 

photolysis and photocatalytic oxidation processes using TiO2 (P25) as a catalyst and UV-C lamp as a light 

source. MT is commonly used to induce male sex in Nile tilapia and it is classified as endocrine disrupter 

compound. The releasing of MT contaminated water from masculinizing pond to recieving area without 

any treatment may impact on the living organisms surrounding area and ecosystem.  

The results showed that MT can be similarly removed by photolysis and photocatalytic oxidation 

processes containing 0.02 and 1.50 g / L of TiO2 about 99.11, 98.85 and 95.48%, respectively within 60 min. 

Moreover, the first order kinetic reaction rate of MT in photocatalytic oxidation containing TiO2 1.50 g/L 



 

50 

 

and photolysis was 0.1136 and 0.1254 min-1, respectively. However, the higher amount of TiO2 was used, 

the lower the first order kinetic reaction rate was at 0.0682 min-1. 

Keywords : 17alpha-methyltestosterone, Photolysis, Photocatalytic Oxidation Process, endocrine disrupter 

compound
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นโยบายการใชพลังงานภาคการขนสงในจังหวัดพะเยากับการปลอยกาซเรือนกระจก 

Energy policy in transport sector in Phayao and greenhouse gas emission 

นิสิต  : นฤดล  คําฟูบุตร และ นนทกร  พานนอย 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิชัย  พิมลศร ี

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 16 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดพะเยา ในกรณีท่ีมี

นโยบายสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก การประมาณการปลอย CO2 คํานวณจากคาปจจัยการปลอยมลพิษอากาศ (Emission 

Factor) ขอมูลกิจกรรมท่ีใชเก็บรวบรวมจากหนวยงานราชการตางๆท่ีเก่ียวของ  

ผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2555 ปริมาณการปลดปลอย CO2 195‚206 ตัน/ป หลังมีนโยบายสงเสริมการใช

พลังงานทางเลือกแลว จะมีการลดการใชพลังงานลงรอยละ 20 จากความตองการพลังงานกรณีปกติ และสงเสริมใหใชพลังงาน

ทางเลือกแทน ในอีก 20 ปขางหนา โดยในป พ.ศ. 2573 CO2 ปลดปลอยลดลงเหลือ 168‚835 ตัน/ป  

คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลงของการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  บัญชีรายการการปลอยมลพิษอากาศนโยบายสงเสริมการใช

พลังงานทางเลือก 

 

Abstract  

 The research aims to investigate greenhouse gas emission from transportation sector in Phayao 

Province, Thailand for implement alternative energy Policy. The research focuses on CO2 emission. The CO2 

emission was calculated by using emission factor. The activity data was obtained from government sector.  

For the base case in 2012, CO2 emitted 195‚206 ton/ year. Energy policy promotes using 

alternative energy 20% of normally demand in the next 20 years. The projection of the implement 

alternative energy in 2030 show CO2 emissions decrease to 168‚835 ton/year. 

Keywords : Greenhouse gas emission, Transport, Alternative Energy Policy 
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แผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตรคุณภาพน้ําบาดาล ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

A GIS groundwater quality in Mueng district of phayao  

นิสิต  : สุพัสจี  อภิสริิพัฒน 

อาจารยท่ีปรึกษา : ชัยวัฒน  โพธ์ิทอง 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 17 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลคุณภาพนํ้าบาดาลในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนําเสนอ

ขอมูลในรูปแบบแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือการเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและนํามาประยุกตใชกับงานตางๆไดงาย  

จากการศึกษาเราจะไดรับแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตรคุณภาพนํ้าบาดาลในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบดวย

ขอมูล ไดแก พิกัดบอนํ้าบาดาล, หมายเลขบอนํ้าบาดาล, ปริมาณนํ้า, ความลึก, ขนาดบอ และคาคุณภาพนํ้าบาดาล ไดแก คา 

ความเปนกรดดาง, ความขุน, สี, เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, สังกะสี, ซัลเฟต, คลอไรด, ฟลูออไรด, ไนเตรท, ความกระดาง และ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได  ซึ่งจะไดมีการเผยแพรใหประชาชนผูสนใจและหนวยงานภายในทองถ่ินไดนําไปใชประโยชนตอไป  

คําสําคัญ : แผนท่ีสารสนเทศภูมศิาสตร  นํ้าบาดาล 

 

Abstract  

 This study aimed to investigate the groundwater data in Mueng district of Phayao by presented as 

a map of geographic information. For access to information quickly and apply to any work more easy.  

This study will be given a map of geographic information of ground water in Mueng district of Phayao 

Include information such as coordinates, number, water flow, depth, wells size of groundwater wells and 

groundwater quality include pH, turbidity, color, Fe, Mn, Cu, Zn, SO4
2-

, Cl, F, NO3, TH and TDS. Which will be 

released to the public interest and local agencies have led to further exploitation. 

Keywords : Geographic information, Groundwater 
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การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือการจัดเสนทางรถขนขยะของเทศบาล ตําบลแมกา 

Application of Geographic Information System for Routing Garbage Trucks of Maeka 

Sub-district Municipality 

นิสิต  : กรองกาญจน  โลหะเจริญสุข, ธิดารัตน  เครื่องสนุก, สริิภาภรณ  ดวงสิริ และ สุรยีรตัน  พรมศิร ิ

อาจารยท่ีปรึกษา : วิภพ  แพงวังทอง 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 18 

บทคัดยอ 

 การรวบรวมขยะนับวาเปนสิ่งสําคัญของการบริหารจัดการระดับทองถ่ิน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคประยุกตใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการวิเคราะหโครงขาย เพ่ือกําหนดเสนทางรถขนขยะในเขตเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ขอมูลท่ีนําเขาไดรับจากการสํารวจภาคสนามในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.2557 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรถูกสรางและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ไดแก ประเภทและความกวางของถนน ตําแหนงและปริมาณของขยะ ถึงแมวา

รถขนขยะแตละคันจะมีจํานวนพนักงานเทากัน แตภาระงานแตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณขยะ ภายหลังจากการแบง

พ้ืนท่ีการจัดเก็บออกเปน 3 เขตตามปริมาณขยะ และทําการคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดภายในเขตพ้ืนท่ีเหลาน้ันโดยใชเครื่องมือ

วิเคราะหโครงขาย 

ผลการศึกษาพบวา ระยะทางและคานํ้ามันโดยรวมลดลง และควรถูกเสนอใหนําไปใชในงานจริงเพ่ือการจัดการขยะท่ี

มีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย  

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การวิเคราะหโครงขาย  การรวบรวมขยะ  ระยะทางสั้นท่ีสุด 

 

Abstract  

 Garbage collection is one of the important management and administration at the local level. This 

research therefore aimed to apply Geographic Information System (GIS) and Network Analysis for 

determining truck routes for garbage collection of Maeka sub-district Municipality, Muang Phayao District, 

Phayao Province. The input data were obtained from field survey in May 2014. GIS databases were created 

and updated e.g. type and width of the road, garbage collecting points and their volume. Although, the 

number of employees on the trucks is equal but the workload is differently, particularly volume of garbage. 

After determination of 3 dummy collection zones based on volume of garbage and determining shortest 

route within those zones using Network Analysis. 

The results shown that both overall distance and gas expenses were decreased. Also, the results 

could be used as a prototype to establish the procedure with more efficiency of management. 

Keywords : Geographic Information System, Network Analyst, Garbage Collection, Shortest Route 
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การสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรม กรณีศึกษาอําเภอเมืองพะเยา 

Loss of Agricultural Area: A Case Study of Mueang Phayao District 

นิสิต  : ณัฐพงษ  แสงประสิทธ์ิ, จิราวรรณ  วัลลิกุล และ วิรัตน  เขตวีระการณ 

อาจารยท่ีปรึกษา : วิภพ  แพงวังทอง 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 19  
 

บทคัดยอ 

การสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากหลายปจจัย น่ันคือ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร การ

ขยายตัวของเมืองและโครงขายถนน ตลอดจนการเกิดข้ึนของเมืองหรือศูนยกลางทางการศึกษา อยางไรก็ดีทิศทางการกระจาย

ตัวและสาเหตุของปรากฏการณดังกลาวยังคงขาดการรายงานผลจากการศึกษาวิจัย อีกท้ังผลการศึกษาดังกลาวยังสามารถ

นําไปใชในสําหรับการวางแผนปองกันไดอีกดวย ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาทิศทางการกระจายตัวและ

สาเหตุของการสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบสัมภาษณ ภายหลังการซอนทับกันระหวาง

ช้ันขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลากอนและหลังการเกิดเมืองหรือศูนยกลางทางการศึกษา (ป 2543, ป 2552 

และป 2557) แลววิเคราะหหาทิศทางการกระจายตัวโดยใชเครื่องมือสถิติเชิงพ้ืนท่ีและทําการสํารวจความคิดเห็นของคนในพ้ืนท่ี 

ผลการศึกษาพบวาการสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีศึกษามีแนวโนมทิศทางการกระจายตัวเขาใกลมหาวิทยาลัย

พะเยาอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับผลการสัมภาษณท่ีสรุปไดวาปรากฏการณดังกลาวสวนใหญมีสาเหตุมาจากท่ีดินอยูใกลกับ

มหาวิทยาลัยและถนนหลัก ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : การสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ทิศทางการกระจายตัว  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

Abstract 

Loss of agricultural area is a phenomenon occurring because of various factors such as population 

growth, urban and road network expansion, and also an establishment of new city center as university town. 

However, directional distribution and causes of this certain phenomenon has not been reported by any 

researches. The result of the study can be utilized for planning towards controlling problems. This study aims to 

identify directional distribution and causes of loss of agricultural area by using a Geographic Information System 

(GIS) and an interview. The study methodology starts with an overlaying layers of land uses in year 2000 

(B.E.2534), 2009 (B.E.2552) and 2014 (B.E.2557) which indicated year before and after an existing of the university 

town. After that, the directional distribution is analyzed using spatial statistics tool and stakeholder’s opinion 

survey. The resulting study shows that directional distribution of loss of agricultural area has been moving 

closely to the University of Phayao.  

The resulting interview also shows correspondingly that this certain phenomenon occurred because of 

changes land closed to the university and the main road. 
 

Keywords : Loss of agricultural area, Directional distribution, Geographic Information System 
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เกมเสริมสรางทักษะวิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4–6 

Grade 4–6 English Skill Improvement Game 

นิสิต  : จิรายุส  ศรีรัตนาภิวัฒน และ อําพน  ดวงดี 

อาจารยท่ีปรึกษา : ภาณุ  พรหมมาล ี

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 20 

บทคัดยอ 

โครงงานการพัฒนาระบบเกมเสริมสรางทักษะวิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการในการพัฒนาเกมเสริมสรางทักษะวิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ซึ่งประกอบไป

ดวย ระบบเกม, ระบบตัวละคร, ระบบแผนท่ี, ระบบคําศัพท, ระบบไวยากรณ, ระบบบทสนทนา และระบบเน้ือเรื่อง 

การพัฒนาเกมเสริมสรางทักษะวิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 มีเครื่องมือในการพัฒนาคือ โปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 และ โปแกรม RPG Maker XP โดยใชภาษา Ruby Game Script System  

ผลท่ีไดรับจากการพัฒนาเกมเสริมสรางทักษะวิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4–6 ไดรับความรูเชิงทฤษฎี

และหลักวิชาการในการพัฒนาเกม ซึ่งประกอบไปดวยระยอยตางๆ ท่ีกลาวไวขางตน โดยผลของการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชระบบเกมเสริมสรางทักษะวิชาภาษาอังกฤษของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4–6 จากลุมตัวอยาง 26 คน พบวามีความพึงพอใจอยู

ในระดับดีมาก (คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.99 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.94) 

คําสําคัญ : เกมเสรมิสรางทักษะ  ภาษารูบ้ีสคริป  เกมอารพีจ ี

 

Abstract  

 This Project focused on studying the theory and process of the developing a game including, 

game system, character system, map system, vocabulary system, grammar system, conversation system 

and story system. 

 The instruments for development of this Game were Adobe Photoshop CS6, RPG Maker XP. 

Additionally, Ruby Game Script System was used for developing such system. 

 The knowledge received from game development system, consisted of various subsystem 

mentioned above. The result of user satisfaction from 26 users illustrated that average of game user 

satisfaction was 3.99 and the standard deviation of user satisfaction was 0.94 

Keywords : RPG (Role – Playing Game), RPG Maker XP, Ruby Game Script 
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โปรแกรมตรวจขอสอบแบบฝนคําตอบโดยใชการประมวลผลภาพ 

Multiple-Choice Examination Inspector Program via Digital Image Processing 

นิสิต  : ณัฐพล  รักธง และ รัชนาท  ใบบัว 

อาจารยท่ีปรึกษา : คมกริช  มาเท่ียง 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 21 

บทคัดยอ 

โครงงานน้ีจัดทําข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ือออกแบบโปรแกรมตรวจขอสอบปรนัยซึ่งสามารถตรวจขอสอบไดเหมือน

เครื่องตรวจขอสอบท่ัวไปและสามารถกําหนดเง่ือนไขตางๆ กอนตรวจไดโครงงานท่ีนําเสนอสามารถแกปญหาของการ

ตรวจขอสอบในปจจุบันในเรื่องของเครื่องตรวจขอสอบมีราคาท่ีสูงทําใหสถานศึกษาไดนําเครื่องตรวจสอบมาใชเปนของ

สวนกลางเทาน้ัน 

โครงงานจึงเล็งเห็นปญหาจากท่ีกลาวมาขางตนและไดออกแบบโปรแกรมตรวจขอสอบโดยการนํากระดาษคําตอบไป

สแกนจากเครื่องสแกนท่ีมีอยูตามคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อไดภาพจากการสแกนจึงนําภาพท่ีไดไปประมวลผลโดยใช

หลักการของ การประมวลผลภาพ (Image Processing) ในการตรวจหาคําตอบท่ีถูกตอง ผลจากการตรวจจะถูกจัดเก็บไวใน

รูปแบบไฟลนามสกุล CSV(Comma Separated Values) และคะแนนท่ีไดจากการตรวจน้ันสามารถนําไปวิเคราะหขอสอบได

โดยใชหลักการของ Item Analysis หรือการวิเคราะหขอสอบโดยการหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบได 

คําสําคัญ : ตรวจขอสอบปรนัยแบบฝนคําตอบ  การประมวลผลภาพ  การวิเคราะหขอสอบ 

 

Abstract  

 The objective of the proposed project was design examination program that can inspect like 

general examination program and can format configuration to inspector. The project can solve the 

expensive cost inspector machine. Universities serve the inspector machine for the public center only. 

The findings revealed shows that can take examination images by scanners in each faculty and 

uses principle of digital image processing to validation the correct answer. Results from inspection were 

writing to CSV (Comma Separated Values) file. The data were analyzed and collected from inspect by 

principle of item analysis to find difficulty and discrimination index of testing examination. 

Keywords : Multiple-Choice Examination Inspector, Digital Image Processing, Test Analysis 
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ระบบติดตามดูแลบอเล้ียงกุงผานเครือขายไรสาย (ZigBee) 

Shrimp ponds monitoring system over wireless network (ZigBee) 

นิสิต  : ณัฐดนัย  แสนแกวกาศ และ นิตกิร  อินทรพรหม 

อาจารยท่ีปรึกษา : คมกริช  มาเท่ียง 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 22 

บทคัดยอ 

การเลี้ยงกุงใหไดผลผลิตท่ีดี ปจจัยท่ีสําคัญคือการดูแลสภาพนํ้าในบอใหมีคุณภาพอยูเสมอ ทําใหเกษตรกรตองใช

เครื่องมือวัดคุณภาพนํ้าดวยตนเอง เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรผูลี้ยงกุง โครงงานน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

ระบบติดตามดูแลบอเลี้ยงกุงผานเครือขายไรสาย (ZigBee) แบงโครงสรางของระบบออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ สวนของ

โหนดอุปกรณ เปนอุปกรณท่ีสรางข้ึนสําหรับติดตั้งในบอกุง โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino และอุปกรณสื่อสารไรสาย 

ZigBee มีหนาท่ีอานคาอุณภูมิ ความเปนกรด-ดาง และความขุนในนํ้าจากเซ็นเซอรสงไปยังเซิรฟเวอรเพ่ือรายงานผล พรอมท้ัง

ยังควบคุมอุปกรณไฟฟาท่ีเช่ือมตออยูกับโหนด สวนท่ีสองคือ สวนติดตอผูใชงาน เปนการรายงานผลขอมูลท่ีสงมาจากโหนด

อุปกรณไดแก คาอุณหภูมิ, ความขุน และความเปนกรด-ดางในนํ้า แสดงผลในรูปแบบของกราฟ หรือแผนท่ีแบบทันเวลาจริง 

(Real-Time) เมื่อคาท่ีอานไดจากเซ็นเซอรเกินขอบเขตท่ีกําหนดไวระบบจะเตือนใหผูใชงานทราบ นอกจากน้ีผูใชงานสามารถดู

ขอมูลแบบยอนหลัง สามารถเพ่ิม ลบ แกไขโหนดอุปกรณท่ีติดตั้ง และควบคุมอุปกรณไฟฟาท่ีเช่ือมตออยูกับโหนดอุปกรณผาน

ทางเว็บไซตได 

จากการทดสอบระบบพบวาระบบสามารถแสดงคาการเปลี่ยนแปลงของนํ้าในบอกุงไดแบบทันเวลาจริง เมื่อคาท่ีอาน

ไดจากเซ็นเซอรมีคาเกินขอบเขตท่ีกําหนด (อุณหภูมิ 25°C-30°C, ความขุน 30%-70%, และ pH 7.5–8.5) ระบบสามารถแจง

เตือนใหผูใชงานทราบ ทําใหผูใชงานสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันเวลา และผูใชงานสามารถดูขอมูลแบบยอนหลังเพ่ือ

วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในเวลากอนหนาได 

คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร  อุปกรณสื่อสารไรสาย ZigBee  โหนด 

 

Abstract  

 A factor for good output shrimp culture is quality of the water. Agriculturist will be checked the 

quality of the water by yourself. For facilitation to agriculturist, this project proposes the shrimp ponds 

monitoring system over wireless network (ZigBee) that was separated into 2 sections. The first section, 

device nodes is a composed with Arduino and wireless network device (ZigBee), used to monitoring the 

temperature, turbidity, and pH from attached sensors and sending that value to server for report. Addition 

feature for device nodes is controlled peripheral devices such as water pump. The second section, the 

user interfacing is reported information from device nodes; temperature, turbidity, and pH. The information 

reports in graph and map which is real-time. When the value is out of the limit, the system will be 
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notification to user. Furthermore, user can add, remove, revise, and control peripheral devices from 

website. The system can show backdated data. 

The result shows the system can monitoring and reporting in real-time. User will be getting 

notification when temperature, turbidity, and pH are out of limit (temperature 25°C - 30°C, turbidity 30% - 

70%, and pH 7.5 – 8.5) and can be resolving the problem suddenly. The other, user can be review 

backdated data to analysis the root problem. 

Keywords : Microcontroller, ZigBee, wireless network 
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แอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

Application English Game for the ASEAN 

นิสิต  : เนตรนภา  สังชัย และ วิมล  งามเลิศวจ ี    

อาจารยท่ีปรึกษา : วรกฤต  แสนโภชน 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 23 

บทคัดยอ 

แอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน (Application English Game for the 

ASEAN) เปนสื่อเก่ียวกับการเรียนรูภาษาตาง ๆ ท่ีสําคัญในประชาคมอาเซียน โดยนําเอาเทคโนโลยีทางดานอุปกรณพกพาและ

การรับขอมูลดวยเสียงเขามาประยุกตใช ซึ่งนําเสนอออกมาเปนโปรแกรมสื่อเก่ียวกับภาษาของประเทศในอาเซียนตางๆ โดย

โปรแกรมดังกลาวจะใชงานบนระบบแอนดรอยดของอุปกรณพกพา ท่ีผูสนใจสามารถเรียนรูและจดจําไดดวยตัวเองท่ีงาย 

สะดวก และสบายข้ึน ซึ่งโปรแกรมจะมีภาพหรือสัญญาลักษณ มีการรับเสียง มีขอความภาษาอังกฤษ มีการฟงเสียงและ

ขอความของภาษาตางๆ ในประเทศอาเซียน  แอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

(Application English Game for the ASEAN) ท่ี พัฒนาข้ึนน้ีมีตนแบบคลายเกม อิโมจิเนชัน (EmojiNation) แตมีความ

แตกตางกันโดยแอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน (Application English Game for 

the ASEAN) จะเปนการทายภาพโดยการพูดแทนการปอนตัวอักษร แลวมีการเปดเสียงของแตละประเทศในอาเซียน  

จากการประเมินผลการใชงานของแอปพลิเคชันเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

(Application English Game for the ASEAN) สรุปไดวา มีความสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงค ผลการปฏิบัติงานเปนท่ี

นาพึงพอใจ และเปนท่ีนาประทับใจของผูเลน ซึ่งตัวเกมมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน โดยมีการทายภาพ การพูด

ภาษาอังกฤษ และการฟงเสียงของ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีสวนชวยเสริมใหผูท่ีเลนเกมน้ีไดใชกระบวนการคิด 

และเรียนรูภาษาตางๆของประเทศในอาเซียนได  

คําสําคัญ : ทายภาพดวยการพูด 

 

Abstract 

Application English Game for the ASEAN is the media about learning languages. Important in ASEAN by 

using the technology of portable devices and the information received by audio applications. This program is 

presented to the media about the languages of various countries in the region. The program will work on an 

Android mobile device. Which one can learn and remember their own simple, easy and effortless that it will 

have a picture or symbol. Has been the voice With English text With sound and text in different languages. In 

Application English Game for the ASEAN developed a model similar game emoji Nations but with different 

applications apps Application English Game for the ASEAN to a forecast by speaking instead of typing letters. 

Then there is the sound of each country in the region.  
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Evaluation of the use of the Application English Game for the ASEAN concluded that the results of the 

application is available in Application English Game for the ASEAN concluded that it is consistent with the 

objectives. Performance is satisfactory and is an impressive player. The game has content that is appropriate for 

children and youth. The Challenge Spoken English and listening to the sounds of the 10 countries in ASEAN. 

This has contributed to the game is the thought process and learn the language of the country in ASEAN. 

Keywords : Speaking competitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

แอปพลิเคชันตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

Periodic table of elements Application On Android Operting System 

นิสิต  : วีรพัฒน  อินแสน และ พัชรี  ชัยวรรณศาสน 

อาจารยท่ีปรึกษา : สมพร  สายปญญา 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 24 

บทคัดยอ 

การศึกษาโครงงานหัวเรื่อง แอปพลิเคชันตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอป

พลิเคชันตารางธาตุท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือใหการคนหาและการใชงานตารางธาตุสะดวกและมีความงาย

มากข้ึนระบบ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกลาว ไดแบงผูใชงานเปน 2 สวน คือ ผูดูแลระบบและผูใชระบบ โดยผูใชสามารถ

คนหาขอมูลตารางธาตุ เพ่ือใชขอมูลประกอบในการเรียน การสอน และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนaสวนผูดูแลระบบสามารถ

เพ่ิม ลบ แกไขตารางธาตุ และสมบัติของธาตุ ยังสามารถคนหาขอมูลตารางธาตุ และสมบัติของธาตุ 

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ไดพัฒนาข้ึนมา โดยใชโปรแกรม Eclipse 

Version 4.4, โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ภาษา JAVA script ในการพัฒนา มีการนําระบบจัดการฐานขอมูลคือ 

SQLite Browser version 3.2.0 ผลท่ีไดรับจากการพัฒนาแอปพลิเคชันตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คือทําให

ผูพัฒนาไดรับความรูในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 

และจากการสํารวจความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชันตารางธาตุ จากกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตมหาลัยพะเยา อาจารยและนิสิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรมหาลัยพะเยาท่ีไดทดลองใชงานแอปพลิเคชันน้ี

จํานวน 151 คน จําแนกเปนนักเรียน 101 คน อาจารย 1 ทาน นิสิต 49 คน  

ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในความถูกตองของขอมูลตารางธาตุการ และใชแอปพลิเคชัน

ตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  

คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน  ตารางธาตุ  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 

Abstract 

The study project on the periodic table application on Android operating system. It is objected to 

develop the periodic table application that runs on an Android operating system to make finding and using the 

periodic table is comfortable and easier. In developing these applications divide users into 2 parts there 

are administrators and users. The users can search the periodic table for use in learning and teaching for 

more comfortable and faster. The other part, Administrator can add, delete, and edit properties or 

information of the periodic table. 

The periodic table application on the Android operating system is developmented by using Eclipse 

Version 4.4, Adobe Photoshop CS6 that used JAVA script language and database management system on  

SQLite Browser version 3.2.0. The obtained results from periodic table application development on the Android 



 

62 

 

operating system is to make developers get knowledge both of theory and practice involving programming 

applications on the Android operating system and from a survey of using satisfaction in the periodic 

table application. In sample case study of the high school level students, Satit school of Phayao University. 

Teachers and students of Chemistry Faculty of Science, Phayao university that trial this application for all 151 

people composed of high school level students 101, teachers 1 and students of Chemistry Faculty of Science 49  

Found that a sample of the most satisfied in the accuracy of the information for that table. For an 

overview on the most satisfactory level. 

Keywords : Application, Periodic table, Android operating system 
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แอปพลิเคชันระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 

UP Student Service System on iOS Device 

นิสิต  : ตะวัน  เรือนพรม และ โสรญา  มวงเส็ง 

อาจารยท่ีปรึกษา : วรกฤต  แสนโภชน 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 25 

บทคัดยอ 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ไดนําระบบบริการการศึกษาเขามาชวยในการอํานวยความสะดวกแกนิสิต ในดานการให

ขอมูลขาวสารการศึกษา และยังมีแอปพลิเคชันบริการการศึกษาท่ีมีพ้ืนฐาน การทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

(Android) ในตอนขณะน้ียังคงสามารถใชงานบนอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีมีการทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทาน้ัน แต

โทรศัพทมือถือ (iPhone) ท่ีมีพ้ืนฐานการทํางานบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ซึ่งยังไมมีแอปพลิเคชันบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากการศึกษาคนควาเรื่อง แอปพลิเคชันระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

พัฒนาโปรแกรมสําหรับติดตอและเรียกดูขอมูลผานเว็บเซอรวิสบนไอโอเอส  และเพ่ือศึกษาการเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมใน

ระบบปฏิบัติการไอโอเอสดวย ภาษาอ็อบเจกทีฟซี (Objective-C) การศึกษาคนควาและการพัฒนาแอปพลิเคชันผูศึกษาได

ทําการศึกษาและทําการรวบรวม พัฒนาสวนตางๆ ของแอปพลิเคชัน  ผลการศึกษาคนควาเรื่องแอปพลิเคช่ันระบบบริการ

การศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มีประเด็นความพึงพอใจในการประเมินอยูในระดับดี 

คําสําคัญ : ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลยัพะเยา 

 

Abstract 

Current University of Phayao has pledged to help the education system to accommodate the 

students. In the field of information studies. It also offers educational services based applications. Running 

on the Android operating system is now currently still available on mobile devices running on the Android 

operating system only. But mobile The work is based on the operating system's OS. Which no UP Student 

Service System on iOS Device.  

From the study of the UP Student Service System on iOS Device aims to develop a program for 

browsing through the web interface and the OS. And to study the programming technology in the 

operating system's OS. Objective of the season. Research and development applications, the study was 

conducted and compiled. Developed parts application the study of UP Student Service System on iOS 

Device with the satisfaction rating is fair. 

Keywords : UP Student Service 
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การสํารวจการละเลนพ้ืนบานของผูสูงอายุในชุมชนตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

The survey of folklore plays by the elder adult in Maesai community, Muang, Phayao 

นิสิต  : ศรัณยพร  วังลึก, จุฑามาศ  เจยีวทาไม, พิสฐนัน  โชคบริบูรณ, วรรณิดา  ศรีเจริญ, อารีวัลย  ปองเขตร,  

  ปานนภา  ผาคํา และ แกมกาญจน  เชียงแรง 

อาจารยท่ีปรึกษา : ศิริพร  แสงศรีจันทร 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 01 

บทคัดยอ   

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาการละเลนพ้ืนบานของผูสูงอายุในชุมชนตําบลแมใส อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ อาศัยอยูในชุมชนแมใส จังหวัดพะเยา จํานวน 127 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง

ช้ัน (Proportionate stratified random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามแบบสํารวจการละเลน

พ้ืนบานในชุมชน ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดคาเทากับ 0.88 และทดสอบความเช่ือมั่น

โดยหาคา KR-21 ไดเทากับ 0.74 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา คือ คาความถ่ีและคารอยละ 

ผลการวิจัยพบวากลุมผูสูงอายุสวนใหญรูจักการละเลนพ้ืนบานและมีประสบการณเลนการละเลนพ้ืนบานในชวงวัย

เด็ก และจะเลนในยามวาง วันหยุดเสาร-อาทิตย ประโยชนท่ีไดรับจากการละเลนในพ้ืนบานน้ัน ชวยสรางเสริมสุขภาพในดาน

รางกาย ไดแก ชวยสรางเสริมความแข็งแรงของกลามเน้ือ การทรงตัว ความคลองแคลววองไว และการทํางานประสานกันของ

กลามเน้ือ สวนในดานจิตใจ ไดแก ความสนุกสนาน ความสุข ผอนคลายความเครียดและความรื่นเริงบันเทิงใจ และในดาน

สังคม ไดแก ชวยสรางความสามัคคี ความรักใครในหมูคณะ การสรางสัมพันธภาพ และทักษะการเขาสังคม ผูสูงอายุมีความคิด

อนุรักษการละเลนพ้ืนบานดวยวิธีการการสงตอรุนสูรุน การศึกษาจากผูรู และการเรียนรูจากประสบการณโดยตรง เปนการ

แสดงถึงความมีคุณคาในผูสูงอายุ  

ผลการศึกษาครั้งน้ี มีขอเสนอแนะ ควรมีการอนุรักษการละเลนพ้ืนบานโดยการจัดตั้งชมรม จัดอบรมใหแกเด็กและ

เยาวชน สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธภายในหมูบาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีสรางเสริมสุขภาพประจําวัน  

คําสําคัญ : การละเลนพ้ืนบาน   

 

Abstract 

This study was survey research. The purposes were to survey Maesai community’s folklore plays 

for health promotion. The subjects were 127 peoples whose over 7 years of age from Maesai community 

of Phayao Provine. They were obtained by proportionate stratified random sampling technique. The 

instrument was the questionnaire of folklore plays for health promotion. The questionnaire was tested for 

content validity by 3 experts; CVI was 0.88. The KR-21 coefficient of reliability was 0.74. Statistical 

technique use for data analysis was frequency and percentage. 

The results were as follows: The most elder adult have known the folklore plays since they were 

children and played in holidays. The physical benefit were physical coordination, balancing, respectively. 
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The mental benefit were delectation, relaxation and amusement, respectively. The social benefit were 

solidarity, relationship and harmony among the Directorate improvement. The folklore plays conservation 

were descendent from ancestor, learning by expertist and experiential learning, they was add value of 

elder adult. 

Findings of this study suggest should be protected by establishing a folklour plays club, enlighten 

for juvenile and residents by training, competition and daily life health promotion. 

Keywords : folklore plays 
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ความคิดเห็นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2556 

และภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

Opinions on Learning and Teaching in Academic Year 2013 and 1st Semester in 2014 

among Third Year Student Nurses, School of Nursing, University of Phayao 

นิสิต  : บุษยมาศ กันเกต,ุ ชฎาพร อองบางนอย, พรรณภิา ภูอุน, วรัญญา ทองบานเกาะ, ศิลัชยา ธีระภัทริน,  

  ประติภา ยาวิระวงษา, วรรณิสา สีสุขใส และ อัญมณี ปารินทร  

อาจารยท่ีปรึกษา : สาวิตรี  ลิ้มชัยอรุณเรือง 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 02 

บทคัดยอ   

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิต ผลกระทบและขอเสนอแนะของนิสิต

ตอการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร เก็บขอมูลจากนิสิตคณะพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 จํานวน 65 คน โดยใช

แบบสอบถามตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียง(Reliability)โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดเทากับ 0.91 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนในปการศึกษา 2556 และ 2557 อยูในระดับปานกลาง โดย

ภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอน ท้ัง 2 ปการศึกษาเทากัน ในดานผลกระทบตอตัวนิสิตพบวาในป 2556 มี

ระดับปานกลาง และในป 2557 มีผลกระทบตอตัวนิสิตเพ่ิมข้ึน ดานการเรียน พบวา นิสิตมีเวลาในการอานหนังสือลดลง ดาน

รางกาย พบวา นิสิตมีเวลาพักผอนไมเพียงพอ ดานจิตใจ พบวา รูสึกไมอยากเรียน เครียด วิตกกังวล หงุดหงิดงาย เบ่ือขณะ

เรียน และไมผอนคลาย และดานสังคม พบวานิสิตมีเวลาวางลดลง และมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนนอยลง 

ผลการวิจัยน้ีสามารถนําเสนอใหกับคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยาใชในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตเพ่ือลดผลกระทบท่ีเปนอุปสรรคในการเรียน รวมท้ังการจัดกิจกรรมผอนคลายให

นิสิตไดพักผอนจากการเรียนท่ีหนัก นอกจากน้ีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรูไดมากข้ึน 

คําสําคัญ : การจดัการเรียนการสอน  ความคิดเห็นของนิสิต  ผลกระทบตอตัวนิสติ 

 

Abstract 

This survey research aimed to explore the level of opinionon learning and teachingof problem, 

impact and suggestion among 3rd year student nurses. The target population was 65 people. Collecting 

data by using questionnaire. Their content validity were checked by 3 experts.The reliability was examined 

by using Cronbach’s Alpha Coefficient which yielded α =0.91. Data analysis using mean and standard 

deviation, frequency and percentage.  
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The results showedonthe course in the academic year 2556 and 2557 are moderate. The student 

was overall satisfaction with the course of two years as well. The impact on the students found that in 

2556 a moderate level and in 2557 had an impact on the students increases. In the learning aspect found 

that reading time was decrease, physical aspect showed that they had inadequate resting time, 

psychological aspect indicated that they didn't want to study, stress, and fell nervous in the class, and the 

social aspect found that their free time is decrease. 

The research recommended for policy and action planto the Board of School of nursing 

,University of Phayao to apply and modify the format of instruction for students to reduce the barriers to 

learning. Also provides relaxation for students to relax from studying hard. In addition, to increase efficacy 

in the classroom to enhance learning more. 

Keywords : learning and teaching, opinion, the impact on student nurses 
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ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งใน จังหวัดพะเยา ป 2557 

Stress and stress management of nursing students in Higher Education, Phayao 

province, 2014 

นิสิต  : พนิดา หวังพัฒนากุล, พรสุดา เลาวือ, กุสุมา ศักดิ์รุงเรือง, กชวรรณ บุญทากลาง, ชนัญชิดา ขัดกันทะ, เยาวลักษณ 

บุรีรักษ และ จินตนาพร ใจอินตะ 

อาจารยท่ีปรึกษา : ชลดา ไชยกุลวัฒนา 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 03  

บทคัดยอ   

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี คือ การศึกษาระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตพยาบาล

สถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงในจังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1-4 จํานวน 163 คน เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามท่ีใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง ประกอบดวย 1) ขอมูลท่ัวไป 2) แบบสอบถามตนเหตุความเครียด 3) แบบสอบ

ระดับความเครียด และ 4) แบบสอบถามการจัดการความเครียด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาสวนใหญมีความเครียดอยูในระดับสูง (รอยละ 41.72) รอลงมามีความเครียดในระดับ

ปานกลาง รอยละ 41.10 สาเหตุของความเครียดสวนใหญเกิดจากดานการเรียนการสอน  (รอยละ 88.34) รองลงมา คือ ดาน

การเงิน คิดเปนรอยละ 50.9 และสัมพันธภาพกับเพ่ือน รอยละ  49.1   การจัดการความเครียด พบวา สวนใหญเลือกใชการ

จัดการความเครียดดานแกไขปญหา รอยละ 57.6 และการจัดการท่ีมุงแกไขทางอารมณ รอยละ 42.94 ดานการแกไขท่ีปญหา

วิธีท่ีใชมากท่ีสุดคือ พยายามหาวิธีการแกไขปญหาใหดีท่ีสุด รองลงมาคือ พยายามมองประสบการณท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีดี  

สวนดานการแกไขท่ีอารมณวิธีท่ีใชมากท่ีสุดคือ ไปทําสิ่งอ่ืน ๆ เชน ดูภาพยนตร ฟงเพลง 

การศึกษาครั้งน้ีชวยทําใหเขาสาแหตุของการเกิดความเครียดและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดีและการจัดการความเครียดท่ีเหมาะสมตอไป 

คําสําคัญ : ความเครียด  การจัดการความเครียด  นักศึกษาพยาบาล 

 

Abstract 

The purpose of this study were to 1) study the level of stress of nursing students and 2) study The 

stress management of nursing students of Higher Education in Phayao Province. The subjects of the study 

consisted of 163 students who were studying in the first to fourth years by using self-administered 

questionnaire The questionnaires composed of 1) Demographic data; 2) cause of stress; 3) the SPST-20 

test; and 4) the stress management test Data analyses were descriptive statistics ( mean, percentage and 

standard deviation) 



 

70 

 

The finding indicated that the majority of nursing students (41.72 %) had a high level of stress and 

41.10 % had a moderate level of stress. Most of sample reported that academic condition were the cause 

of stress (88.34 %), the second was finance (50.9 %) and relationship with friends was 49.10 %. The sample 

used Problem-Focused Coping (57.6 %) and used Emotional-Focused (42.94%). The Problem-Focused Coping 

that they used regularly were try to solve problem in the best way and try looking on the bright side of the 

thing.  They used the Emotional-Focus by doing something else such as watching movies, listen to music. 

This study provides a better understanding of cause of stress and how to manage stress among 

nursing students. The result of study can be used as guideline for planning to promote mental health and 

enhancing stress management in appropriate ways. 

Keywords : Stress, Stress management, Nursing student 
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โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

Save Amp, Save Hands to  Safety  

นิสิต  : จินตวีย มิ่งขวัญ, จิราภรณ ฟองอินทร, ฑิฆัมพร ตาเต, ธัญญลักษณ รุมาคม, พรวีนัส สุทธวงค และ วิยดา ศรีสุข  

อาจารยท่ีปรึกษา : ศิริรตัน โกศัลวัฒน, เยาวณี จรญูศักดิ์ และ ศิริพร แสงศรีจันทร 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 04  

บทคัดยอ   

การบริหารยาฉีดเปนบทบาทหน่ึงของพยาบาลในการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอแผนการรักษา ในการเตรียมยาฉีดชนิด

หลอดยา(Ampule) ผูเตรียมยาจะตองใชตะไบ เลื่อย Amp ยา แลวใชสําลีรอง/ ผารองใตคอหลอดยากอนหัก หรือหักหลอดยา

โดยตรงดวยมือเปลา โอกาสเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการบาดเจ็บจากการเปดหลอดยา หลอดยาแตก โดยเฉพาะนิสิตพยาบาล หรือ

พยาบาลท่ีมีประสบการณนอย จึงมีความวิตกกังวล เมื่อตองเตรียมยาฉีดชนิดหลอด ดังน้ันนิสิตพยาบาลจึงพัฒนาเครื่องมือชวย

การเปดหลอดยา(Ampule) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือชวยการเปดหลอดยา(Ampule) เพ่ือปองกันการเกิด

อุบัติเหตุจากการหักหลอดยา วิธีการศึกษามีข้ันตอนดังน้ี 1) ประดิษฐอุปกรณสําหรับหักหลอดยา 2) ระยะทดลองใช 3)  ประเมินผล  

ผลการประเมินพบวาเครื่องมือชวยการเปดหลอดยาสามารถหักหลอดยาได ผูเตรียมยามีความสะดวกในการใชมากท่ีสุด 

รอยละ42.8 ประหยัดเวลาในการเตรียมยาฉีดมาก รอยละ 71.4  โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการเตรียมยาชนิดหลอดยาลงลดมาก  

รอยละ 63.2 

คําสําคัญ : การปฏบัิติการพยาบาล  การบริหารยาฉีด  หลอดยา(ampule)  การพัฒนาเครื่องมือเปดหลอดยา 

 

Abstract 

The management of intravenous drug is one part of nursing role to follow the treatment plan. 

Preparing injection from ampules, nurses used a handsaw blades or place swab under neck of ampule to 

snap ampule which may risk their fingers to trauma.  Especially, nursing students who have little 

experience are worried that they might not able to prepare injection from ampule. According to the 

problem, nursing students would like to develop the tool for snapping ampule. The objective of the study 

was to develop the equipment to snap ampule for protecting nurse’s fingers and face from shattering 

glass. The process of developing tool were 1)  to produce the snapping tool; 2)  experimental use by 

student nurses and nurses who are working in medical department, Chaingkum Hospital: and 3)  evaluation. 

The result showed that tool was able to snap ampule. The sample report that they had mostly 

satisfaction with the snapping toot (42.8%) , Saving time was 71,4 %, and  reduce trauma form preparing 

injection was 63. 2 

Keywords : Save Amp, Save Hands to Safety, Nursing practice, Ampule, Administration of Injectable Drugs 
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นวัตกรรม รองเทา ANTI FOOT DROP 

ANTI-FOOT DROP slippers 

นิสิต  : จารุกัญญ ทองนาค, เกษราภรณ สุมาลี, วรางคณา ฟองฟู, กัลยสุดา มุณีแกว, จิราพร แสนลูน และ ฐิติภรณ มโนคาํ 

อาจารยท่ีปรึกษา : เยาวณี จรูญศดัิ์ 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 05  

บทคัดยอ   

ปจจุบันน้ีพบอัตราการเกิดภาวะกระดูกหัก ขอเคลื่อน เพ่ิมมากข้ึน ท้ังจากสภาพจราจร และอุบัติเหตุอ่ืนๆ จากสถิติ

การรักษาผูปวยท่ีมีภาวะกระดูกหักหรือขอเคลื่อนของขา 3 เดือนท่ีผานมา ไดแก สิงหาคม กันยายน และตุลาคม พ.ศ.2557 

ของหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลพะเยา  พบวามีการรักษาโดยการผาตัดแลวใสเฝอกออน การรักษาโดยการ

ถวงดึงนํ้าหนัก และการรักษาโดยการใสเฝอก (Cast)  ซึ่งผูปวยจะถูกจํากัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว สงผลใหผูปวยจะไมสามารถ

เคลื่อนไหวหรือบริหารขอและกลามเน้ือของอวัยวะท่ีไดรับการรักษา ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญ คือ ภาวะปลายเทาตก  

ซึ่งคณะผูจัดทําไดศึกษานวัตกรรมสําหรับปองกันภาวะปลายเทาตก พบวา นวัตกรรมสวนมากไมสะดวกตอการใช หรือมี

ขอจํากัดตามท่ีนิสิตไดศึกษามา ทําใหผูปวยไมคอยใหความรวมมือในการบริหารเทา ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงรวมกันประดิษฐ

นวัตกรรม “รองเทา ANTI-FOOT DROP” ซึ่งเปนอุปกรณบริหารขอ เอ็นและกลามเน้ือรอบขอเทา ปองกันภาวะปลายเทาตก

และขอเทาติด   

           นวัตกรรมรองเทา ANTI-FOOT  DROP ไดทดลองใชในผูปวยท่ีมีภาวะเสี่ยงตอปลายเทาตกจํานวน 5 คนในหอผูปวย

ศัลยกรรมกระดูกและขอ โรงพยาบาลพะเยา  ระหวางวันท่ี 3-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พบวา ผูปวย ญาติ และบุคลากร

ทางการแพทยมีความพึงพอใจระดับปานกลางในดานชวยปองกันภาวะเทาตก , มีความพึงพอใจมากในดานอุปกรณมีความ

ปลอดภัยตอผูปวย , มีความพึงพอใจระดับปานกลางในดานบุคลากรทางการแพทยมีความสะดวกในการดูแลผูปวย  และมีความ

พึงพอใจระดับปานกลางของผูปวยและญาติตอรองเทาปองกันปลายเทาตก 

คําสําคัญ : ภาวะปลายเทาตก 

 

Abstract 

Nowadays, an incidence of fracture dislocation was increased by automobile accidents or others. 

Statistics of treatment patients who had fracture or leg dislocation in three months ago, During August to 

October 2014, on orthopedic ward at Phayao hospital revealed that patients had been treated by surgery 

then on slab, cast or traction. So, their motional activity was limited because they could not move or 

exercise joint and muscles of treated organs which caused a major complication. A significant complication 

is a foot drop. After literature reviewed of innovation for prevent the foot drop, Inconvenient of use or 

have limitations based which the student's education. These lead to less cooperation of patients to use 

innovation for exercise of foot. Therefore, presenters devised the innovation "ANTI-FOOT DROP slippers", 

which is exercise equipment for ligaments and muscles around ankle to prevent locking joints of ankle.  
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“ANTI-FOOT DROP slippers” have been used in patients who had high risk for foot drop amount 5 

peoples on orthopedic ward at Phayao Hospital on 3-7 November, 2014. The result from patients, 

patient’s families and medical staffs showed moderate scores complacency for prevention of foot drop, 

high scores complacency for patient’s safe, moderate scores for medical staffs to use conveniently for 

patient care, and moderate scores complacency for patients and families to use this innovation. 

Keywords : Footdrop 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา 

Factors associated with smoking among undergraduates 3rd University  of phayao 

นิสิต  : ขวัญรวี วงคเรือน, ขวัญฤทัย เรือนตุน, สายชล วงคษา, สุทธิพันธ ปญญากาศ, เจตนิพิฐ สุขยิ่ง, ศจิกา ปญญาวงศ 

และ ทิฆัมพร ชุมวงศ 

อาจารยท่ีปรึกษา : ปรัชญาพร ทิสาระ 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 06  

บทคัดยอ   

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป

ท่ี 3 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแหงหน่ึง เก็บขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (stratified sampling) จํานวน 

362 คน เครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และแบบสอบถามปจจัยท่ี

เก่ียวของกับการสูบบุหรี่ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบความสัมพันธ

ไควสแควร 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 15.7 และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของ

นักศึกษา พบวา ปจจัยดานจิตวิทยามีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีนอยกวา 0.01 สวนปจจัยดาน

เศรษฐกิจ และสังคมไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ 

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่  การสูบบุหรี ่

 

Abstract 

This research is to study the factors about smoking behavior of the 3rd year bachelor degree 

student of 2014 academic year in the one university. We collected the information by stratified sampling 

from 362 samples. The tools of this research are personal information questionnaire, smoking behavior 

questionnaire and smoking factor questionnaire. We analyzed by description statistic, frequency, percent 

rate, average and Chi square test.  

The research found that the samples have 15.7 percents of smoking rate and the smoking related 

factor of the students showed that psychological factors related to smoking addiction significantly less 

than 0.01%. Moreover, economic factors and social factors were not relate to smoking behavior. 

Keywords : Factors associated with smoking , Smoking   
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พฤติกรรมและการรับรูอุปสรรคการออกกําลังกายของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  

ปการศึกษา 2557 

Behaviors and perceived barriers to exercises of nursing students University of Phayao in 2014 

นิสิต  : วราพรรณ บุญทาทิพย, วาสนา อุตตโม, ขนิษฐา เมืองช่ืน, จิราภรณ มะลิวัลย, มันทนา จันทรจม,    

    อัญชนา เจนการะกูล, อารยา พุทธา และ อนุสรา สนิท 

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชานีย  ใจมาลัย 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 07 

บทคัดยอ   

ผลการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของคนไทยป พ.ศ. 2554  พบวาลดลงจากป พ.ศ. 2550 ประมาณรอยละ 3 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  จากผลการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน พบวา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยามีการ

ออกกําลังกายนอย และนิสิตคณะพยาบาลศาสตรในอนาคตจะเปนบุคลกรสําคัญดานสุขภาพ  ดังน้ันผูทําวิจัยจึงตองการศึกษา

พฤติกรรมและการรับรูอุปสรรคการออกกําลังกายของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายและการรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย โดย

ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 150 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุม

แบบไมใสคืน (Sampling without Replacement) ซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเลือกตอบและเติม

ขอความ พัฒนาจากแบบสอบถามของสมนึก แกววิไล และไดนํากรอบแนวคิดทฤษฎีของเพนเดอรมาใชในการวิจัยครั้งน้ีดวย 

ตรวจสอบโดยใชผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธี Cronbach’Alpha Coefficient สัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ไดคาความเท่ียง 0.72 เก็บรวมรวบขอมูลโดยวิธีสอบถาม เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ.2557 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งสัมพันธกับการรับรูอุปสรรคการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การรับรูอุปสรรคการออกกําลังกาย

ท่ีอยูในระดับสูง คือ ไมออกกําลังกายเพราะไมมีเวลา เลนกีฬาไมเปนจึงไมออกกําลังกาย และไมออกกําลังกายเพราะไมมีเพ่ือน   

ผลการวิจัยสามารถนําขอมูลไปเสนอใหกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยานําไปจัดตั้งชมรมออกกําลังกาย

ใหกับนิสิตโดยจัดสรรเวลาวางใหเหมาะสมเพ่ือลดอุปสรรคในขอท่ี ไมออกกําลังกายเพราะไมมีเวลา ไมมีเพ่ือน และเลนกีฬาไม

เปนจึงไมออกกําลังกาย นอกจากน้ีตองกระตุนใหนิสิตมีการออกกําลังกายเปนประจําอยางตอเน่ือง และสามารถใชเวลาในการ

ออกกําลังกายไดยาวนานข้ึน เพ่ือสงเสริมใหนิสิตออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการออกกําลังกาย 

คําสําคัญ : ออกกําลังกาย  อุปสรรค  การรับรู  นิสิตคณะพยาบาลศาสตร 
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Abstract 

The survey of exercise Thai’s behavior showed a decrease from 2007- 2011, about 3 percent 

(National Statistical Office, 2011). Preliminary results found that the students of School of Nursing 

University of Phayao, who are going to be the health care personnel in the future, do rarely exercise. 

Therefore, the researchers intend to study the behavior and perceived barriers to the exercise of School of 

Nursing in 2014. 

The purpose of this research was to study the behaviors and perceived barriers to exercise of 

students at nursing school of University of phayao. The data was collected by interviewing 150 samples. 

Samples were selected by Sampling without replacement technique. The instruments used in this research 

were multiple choice and fill in which were developed from Somnuk  Keawvilai’s questionnaire. Moreover, 

theoretical framework of Payne Durban was used and approved by 3 experts. The reliability was measured 

by Cronbach’Alpha coefficient (0.72) . Data were collected by interviewing on May, 2014 – June, 2014. Data 

were analyzed by Pearson product moment correlation coefficient. 

The result showed that the exercise behavior of The School of Nursing University of Phayao was 

moderate which related to the perceived barriers to exercise in the level of statistical significance .05. 

Perceived barriers to exercise at high levels were timeless, do not know how to play sport and friendless. 

The research data could be presented to School of Nursing University of Phayao to establish 

fitness clubs for students. By means of finding the right time for reduce barriers in not exercise because 

timeless, friendless and do not know how to play the sport. In addition, it is important to stimulate 

students for exercise on a regular basis,take the time for prolong exercise and to encourage students to 

exercise properly according to the principles of exercise. 

Keywords : exercises, barriers, perceived, nursing students 
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การศึกษาฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยมะแขวนในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

Study of Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. essential oil on larvicidal activity against Aedes aegypti 

นิสิต  : ธีรดนัย พุฒิกานนท, ฐิติวัสส เทพไหว, นุชนาฏ อูอรุณ และ หยาดพิรุณ อินตา 

อาจารยท่ีปรึกษา : มาลรีักษ อัตตสินทอง 

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 08 

บทคัดยอ   

 มะแขวนเปนพืชท่ีปลูกทางภาคเหนือ นิยมใชในการปรุงอาหารและมีฤทธ์ิในดานตางๆ ไดแก ตานออกซิเดชัน ตาน

แบคทีเรีย และการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย กลุมผูวิจัยจึงไดทํากลั่นผลมะแขวนแหงจากจังหวัดนานท้ังทางเหนือและใต พบวามีรอย

ละนํ้ามันหอมระเหยเทากับ 12.30 และ 19.35% ตามลําดับ การวิเคราะหสารสําคัญดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟรีแมสเปคโท

เมทรี พบวานํ้ามันหอมระเหยจากนานเหนือมีปริมาณ beta-phelladrene มากท่ีสุด สวนนานใตมีปริมาณ alpha-limonene 

มากท่ีสุด  

 การทดสอบฤทธ์ิการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย พบวานํ้ามันหอมระเหยจากนานใตมีคา LC50 เทากับ 8.29 ppm และมีคา 

LC99 เทากับ 22.52 ppm นํ้ามันหอมระเหยจากนานเหนือมีคา LC50 12.42 ppm และมีคา LC99 เทากับ 58.28 ppm นํ้ามัน

หอมระเหยจากแหลงนานใตมีปริมาณรอยละของนํ้ามันหอมระเหยและฤทธ์ิตอลูกนํ้ายุงลายสูงท่ีสุด ซึ่งเหมาะแกการนําไป

พัฒนาเปนผลิตภัณฑกําจัดลูกนํ้ายุงลายเพ่ือควบคุมไขเลือดออกตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : มะแขวน นํ้ามันหอมระเหย การกําจัดลูกนํ้า ยุงลายบาน ไขเลือดออก 

 

Abstract 

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. is cultivated in the North. Commonly used for cooking and in 

many fields, including antioxidant, antibacterial and larvicidal activity. The presence study also studied by 

distilling dried fruit of Z. rhetsa in North and South of Nan province and found the essential oil 12.30 and 

19.35%, respectively. The essential oils were analyze by gas chromatography mass spectrometry and 

found that beta-phelladrene and alpha-limonene has the most relative area in North and South of Nan, 

respectively.  

The larvicidal activity against Aedes aegypti found that essential oil from North of Nan has 8.29 and 

22.52 ppm on LC50 and LC99, respectively. Essential oil from South of Nan has 12.42 and 58.28 ppm on LC50 and 

LC99, respectively. The essential oil from South of Nan had the most %yield and larvicidal activity. So it is 

suitable for development the larvicidal product from essential oil for dengue fever control in the future. 

Keywords : Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC., essential oil, larvicidal activity, Aedes aegypti, dengue fever 
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ผลของการไดยากอนการเปดหลอดเลือดหัวใจในผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียกในสถานพยาบาลท่ี

ไมสามารถขยายหลอดเลือดหัวใจได: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการวิเคราะหอภิมาน 

Effects of Facilitated Percutaneous Coronary Intervention for STEMI Patients in Non- 

Percutaneous Coronary Intervention Capable Settings: A Systematic Review and Meta-

Analysis 

นิสิต  : ชมพูนุท โศภิตประสาน, กรรณิการ ตะปญญา, กนกกร เทพวัง และ พิชญชาภัส เฉลียวศิลป 

อาจารยท่ีปรึกษา : ปาจรีย มงคล, อดิณัฐ อํานวยพรเลิศ และ สุรศกัดิ์ เสาแกว 

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 09 

บทคัดยอ   

แมวาการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิ (primary PCI) จะไดรับการยอมรับและแนะนําใหทําในผูปวยกลามเน้ือ

หัวใจตายแบบเฉียบพลันชนิดเอสทียก (ST-elevation myocardial infarction หรือ STEMI) โดยแสดงผลลัพธทางคลินิกท่ี

ดีกวาการไดรับยาละลายลิ่มเลือด แตในทางปฏิบัติยังคงมีการใหยาละลายลิ่มเลือดกอนสงตอผูปวยเพ่ือขยายหลอดเลือดหัวใจ 

(facilitated PCI) เน่ืองจากการทํา primary PCI ยังมีขอจํากัดในหลายดาน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลของการไดรับ

ยาละลายลิ่มเลือดเทียบกับการไมไดรับยาละลายลิ่มเลือดในสถานพยาบาลท่ีไมมีศักยภาพในการทํา PCI กอนสงตอไปทํา PCI 

ในผูปวย STEMI 

คณะผูวิจัยทําการสืบคนอยางเปนระบบและการวิเคราะหอภิมาน โดยสืบคนวรรณกรรมจากฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกส 

Embase, Cochrane, Medline และ Google scholar ท่ีตีพิมพถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 ซึ่งรวบรวมวรรณกรรมจํานวน

ท้ังหมด 8 การศึกษา ประกอบไปดวยการศึกษาเชิงทดลองแบบสุม(Randomized controlled trial: RCT) และการศึกษาเชิง

สังเกต (observational studies) ซึ่งมีประชากรรวมจํานวน 8,087 คน โดยเปรียบเทียบระหวางการทํา facilitated PCI 3275 

คน และการสงตอไปทํา primary PCI 4812 คน วัดผลลัพธหลักคือผลลัพธรวม (composite MACE) ท่ีวัดอัตราการตาย 

(mortality) กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดซ้ํา (re-infarction) และ หลอดเลือดสมองอุดตัน (ischemic stroke) อยางใดอยางหน่ึง

หรือรวมกัน ท่ี 30 วัน และวัดผลลัพธรองคือ mortality, re-infarction, ischemic stroke และ major bleeding โดยผลการ

วิเคราะหการศึกษารูปแบบ RCT พบอัตราการเกิด composite MACE มากกวา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (RR=1.18, 95%CI 

0.88-1.57, p=0.453) แตในการวิเคราะหผลรวมของการศึกษาท้ังรูปแบบ RCT และ observation พบอัตราการเกิดผลลัพธ

รวมนอยกวาแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (RR=0.93, 95%CI 0.74-1.18, p=0.168) ในกลุม facilitated PCI เทียบกับ กลุม 

primary PCI 

จากผลการศึกษาสรุปวาในสถานพยาบาลท่ีไมสามารถทําการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิได การใหยาละลาย

ลิ่มเลือดกอนสงตอเพ่ือขยายหลอดเลือดหัวใจใหผลลัพธไมแตกตางจากการสงผูปวยเพ่ือทําการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐม

ภูมิ อยางไรก็ตามเพ่ือยืนยันผลการศึกษาดังกลาว จําเปนตองมีการศึกษาทางคลินิกระยะยาว 
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คําสําคัญ : กลามเน้ือหัวใจตายชนิดเอสทียก  ยาละลายลิ่มเลือด  การใหยาละลายลิ่มเลือดกอนสงตอผูปวยเพ่ือขยายหลอด

เลือดหัวใจ  การขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิ  สถานพยาบาลท่ีไมมีศักยภาพในการทํา PCI 

Abstract 

Although primary PCI has been accepted and recommended for STEMI patients, demonstrated 

more improvement in clinical outcomes than fibrinolysis, in practice, combination strategies of fibrinolytic 

therapy before refer to percutaneous coronary intervention (facilitated PCI) remain in use for STEMI 

patients. Since there several limitations of primary PCI, we performed systematic review and meta-analysis to 

compare the effect between facilitated PCI and primary PCI for STEMI patients in non-PCI capable settings.  

We conducted a meta-analysis and searched the article from electronic databases (Embase, 

Cochrane, Medline, Google scholar) up to August 2014. Eight trials were included comprising randomized 

controlled trials (RCT) and observational studies. A total of 8,087 patients were included. We compared 

facilitated PCI 3,275 patients and primary PCI 4,812 patients with primary outcome. The composite MACE 

(defined as together or one following: mortality, re-infarction and ischemic stroke) was chose as primary 

outcome. The secondary outcomes are mortality, re-infarction, ischemic stroke and major bleeding. In RCT 

trials, composite MACE was not significantly different compared between facilitated PCI and primary PCI 

(RR=1.18, 95%CI 0.88-1.57, p=0.453). While, in RCT trial and observational studies, composite MACE was 

not significant reduction in facilitated PCI compared primary PCI (RR=0.93, 95%CI 0.74-1.18, p=0.168).  

In conclusion, in settings with non-PCI capable, the clinical outcomes were not statistically different in 

facilitated PCI group compared to refer to primary PCI. However, to confirm the effect of such 

interventions, longitudinal clinical study is warranted.  

Keywords : ST-elevation myocardial infarction (STEMI), fibrinolytic agents, facilitated percutaneous 

coronary intervention (facilitated PCI), primary PCI, non-PCI capable settings 
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สตรีสุขภาพดี รูทันภัยมะเร็งเตานม 

Healthy Women Aware Risk of Breast Cancer  

นิสิต  : กฤษฎา มั่นกุง, ณัฐรัตน จันเครื่อง ,จตุพร แกวบุญมา, จีรพรรณ อินเตชะ, จุฑาภรณ เสารฝน, ชนาภา ปนแกว,  

มลฤดี ดโีก, วรรักษ สายสาํราญ, อารียา กาวิละ และ สุพัตรา แยมพรต 

อาจารยท่ีปรึกษา : เนตรนภา พรหมมา และ พรพนา สมจิตร 

สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 10  

บทคัดยอ   

เน่ืองจากการสถานการณของโรคมะเร็งเตานมมีแนวโนมสูงข้ึน มีอัตราการตายเพ่ิมมากจากสถิติเดิมจากอันดับ 2 

ข้ึนมาเปนอันดับ 1 จากสาเหตุการตายในสตรีน้ัน ทําใหทางคณะผูจัดทําเล็งเห็นถึงความสําคัญของโรคมะเร็งเตานม จึงไดจัดทํา

สื่อสุขภาพในครั้งน้ีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมโครงการเกิดความตระหนัก มีความรูความเขาใจ สามารถตรวจมะเร็ง

เตานมไดดวยตนเอง ซึ่งทางคณะผูจัดทําไดนําสื่อไปใชกับสตรี จํานวน 40 ราย ท่ีมาใชบริการในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยเคียน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการใหสุขศึกษา ใชสื่อสุขภาพ 

ไดแก แผนพับ หนังสือเลมเล็ก โปสเตอรประชาสัมพันธ และคลิปวีดีโอ ตลอดจนมีการสาธิตการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 

ผลการดําเนินกิจกรรมพบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู เก่ียวกับโรคมะเร็งเตานมมากข้ึน และสามารถตรวจคลําเตานมตนเอง

ไดอยางถูกตอง รอยละ 100 โดยการสังเกตจากการปฏิบัติกับหุนจําลองท่ีทางคณะผูจัดทําไดจัดทําข้ึน 

คําสําคัญ : สุขภาพสตร ี มะเร็งเตานม  สื่อสุขภาพ 

 

Abstract 

The situation of breast cancer has been the upward trend. Statistics of mortality in women that 

cause of death from the 2nd become the number one. The working group aware consequently of the 

importance of breast cancer for development of a healthy media and the objective has awareness of the 

participants, knowledge and understanding including can be breast self-examination. We take healthy 

media with 40 women who use the service in the health promoting hospital tam bun Mae Ka, Muang 

district, Phayao province by the process of health education has healthy media including brochures, 

booklets, publicity poster and video clips. And the demonstration of breast self-examination. Results 

showed that participants have the more knowledge about breast cancer and self breast examination 

correctly 100 percent by observing the practices with model that we have been prepared. 

Keywords : Healthy women, Breast cancer, Healthy media 
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ส่ือสุขภาพกับการใหสุขศึกษาเรื่องสุราและบุหรี่ 

Healthy media and  Health education about Alcohol and smoking 
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สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 11  

บทคัดยอ   

การดื่มสุราและสูบบุหรี่ เปนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีพบเห็นไดมากท่ีสุด ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ ปญหา

อาชญากรรม และการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญ มักเกิดจากปจจัยเสี่ยงน้ีเปนหลัก ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงเล็งเห็นสาเหตุของปญหาท่ี

จะทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา จึงไดจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือผลิตสื่อสุขภาพนํามาใชในการกิจกรรมใหสุขศึกษา

และเพ่ือใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของสุราและบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 120 คน 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาโดยจัดกิจกรรมอบรมใหความรู การแสดงละคร สอดแทรกความรูและเนนการมีสวนรวม

โดยกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรม ตอบคําถาม ทบทวนความรูความเขาใจ มีสื่อสุขภาพท่ีผลิตข้ึนและนํามาใชในการใหสุขภาพ 

ไดแก แผนพับ หนังสือเลมเล็ก โปสเตอรประชาสัมพันธ และคลิปวีดีโอ ผลการดําเนินงานพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับโทษภัยของสุราและบุหรี่มากข้ึน จากการประเมินความรูและซักถามระหวางการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนสื่อสุขภาพท่ี

นํามาจัดทํากิจกรรมมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดจริงกับกลุมเปาหมาย จึงควรทําการพัฒนาและนําไปใชกับ

กลุมเปาหมายอ่ืนๆ ตอไป 

คําสําคัญ : การดืม่สรุาและสูบบุหรี่  สุขศึกษา  สื่อสุขภาพ 
 

Abstract 

Alcohol and smoking were risk behavior that causes of health problems, crime problem and 

accidents damming by major risk factor. So we were aware of the public health problem therefore created 

some healthy media and the objective had awareness of the participants, knowledge and understanding 

about damage of alcohol and smoking. The samples were 120 students of high school in university of 

Phayao. The activities was training and knowledge include role-play and focus on participation motivate 

the participants that answered the question for reviewing knowledge and understanding by the process of 

health education had healthy media including brochures, booklets, publicity poster and video clips. 

Results showed that student had more knowledge and understanding about damage of alcohol and 

smoking from knowledge evaluation during the activity. However the products of healthy media were 

appropriate and could be applied to actually with target group. Therefore, it should develop a healthy 

media to target more following. 

Keywords : Alcohol and smoking, Health education, Healthy media 
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บทคัดยอ   

โรคความดันโลหิตสูงไดรับสมญานามวาเปน "ฆาตกรเงียบ" เมื่อปลอยไวไมไดรับการรักษา จะทําใหเกิด

ภาวะแทรกซอนมากมาย ไดแก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และอัมพาต ซึ่งโรคดังกลาวเปนสาเหตุการตายท่ีพบมาก

ในกลุมผูสูงอายุท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง ดังน้ันการดูแลรักษาตนเอง ตลอดจนการรับรูภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนของโรคความ

ดันโลหิตสูงจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ คณะผูจัดจึงตระหนักถึงปญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดทําสื่อสุขภาพข้ึน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหความรูแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีรับบริการคลินิกเบาหวานความดัน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวย

เคียน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน โดยการใหสุขศึกษาและใชสื่อสุขภาพท่ีผลิตข้ึนเพ่ือกลุมเปาหมาย

โดยเฉพาะ ไดแก แผนพับ หนังสือเลมเล็ก โปสเตอร และคลิปวีดีโอ ตลอดจนมีการคัดกรองระดับความรุนแรงของโรค เพ่ือให

ผูปวยเกิดความรูและความเขาในสถานการณเจ็บปวยของตนเองมากยิ่งข้ึน  

ผลการดําเนินกิจกรรมพบวา กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลรักษาตนเองและภาวะแทรกซอน

ของโรคความดันโลหิตสูงมากข้ึน ใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมตลอดการดําเนินกิจกรรม สวนขอเสนอแนะเก่ียวกับการใช

สื่อสุขภาพคือ มีเน้ือหาความเหมาะสม นาสนใจ เปนสิ่งชวยกระตุนเตือนและดึงความสนใจใหเกิดการเรียนรูท่ีดี และสามารถ

นําไปใชไดจริง ดังน้ันจึงควรพัฒนาสื่อสุขภาพไปใชกับกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ตอไป 

คําสําคัญ : ความดันโลหติสูง  ภาวะแทรกซอน  สื่อสุขภาพ 

 

Abstract 

Hypertension had been referred to "silent killer" when patients were not treated that would cause 

many complications such as heart disease, stroke, kidney disease, and paralysis which were common the 

cause of death among the elderly who was hypertension so self-care and perceiving the complications of 

hypertension that was important. We were aware of the public health problem therefore created some 

healthy media and the objective had awareness of the participants, knowledge and understanding about 

self-care and perceiving the complications of hypertension with 30 patients who use the service in the 

health promoting hospital Ban Huay Kian and Mae Ka tambon, Muang district, Phayao province by the 

process of health education had healthy media including brochures, booklets, publicity poster and video 

clips. And a screening of the severity of the disease for patients had knowledge and understanding about 

condition of self illness even more.  
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Results showed that target groups had more a deep understanding about self care and complications 

of hypertension. Attention and participate in throughout the activities. The recommendations concerning use of 

healthy media which had been interesting contents appropriate allows remind and drew the attention 

achieve a good learning and can be applied to actually. Therefore, it should develop a healthy media to 

target more following. 

Keywords : Hypertension, Complications, Healthy media 
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การใชประโยชนของดินตะกอนจากกระบวนการผลิตนํ้าประปา การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

Utilization of sludge soil from water treatment process of Provincial Waterworks Authority of Phayao 

นิสิต  : ภัทรภา  พันธคงช่ืน และ สุจติตรา  เอกภูม ิ

อาจารยท่ีปรึกษา : นํ้าฝน  เอกตาแสง 

สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 13  
 

บทคัดยอ   

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี คือตองการสรางประโยชนใหดินตะกอนท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตนํ้าประปา

ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา อีกท้ังยังตองการหาแนวทางการบริหารจัดการตะกอนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต

นํ้าประปาอยางมีประสิทธิภาพและสรรคสรางประโยชนใหแกองคอยางสูงสุด ขอมูลท่ีใชในการประกอบการศึกษา ไดแก 

รูปแบบการจัดการตะกอนในปจจุบัน อัตราตะกอนในแตละป ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอบริเวณใกลเคียง ขอมูล

งานวิจัยอ่ืนๆ และประสานงานกับผูประกอบการโรงงานเครื่องปนดินเผา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ในการศึกษาครั้งน้ีได

มีการนําดินตะกอนจากประปาท่ีแหงแลว ไปตรวจวิเคราะหหาอัตราสวนทางธรณีวิทยาสวนในข้ันตอนการสรางประโยชนใหดิน

ตะกอนน้ัน ไดมีการทดลองผสมตามอัตราสวนของดินท่ีใชปนเครื่องปนดินเผา โดยชางปนผูมีประสบการณ เพ่ือไดมาซึ่งผลผลิต

จากดินตะกอนประปา 

 ผลผลิตเครื่องปนดินเผาท่ีไดจากดินตะกอนประปา แสดงใหเห็นถึงการนําของท่ีเหลือท้ิงซึ่งไมมีประโยชนแลวนํากลับ

มาสรางใหเกิดประโยชนใหม ซึ่งจะสรางรายไดแกผูประกอบการ และลดคาใชจายในองคกร ท่ีสําคัญสามารถเปนแนวทาง

จัดการปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตามนโยบายของผูวาราชการพะเยา “คลองสวย นํ้าใส คนไทยมีสุข” ดวย 
 

คําสําคัญ : ดินตะกอน  เครื่องปนดินเผา  กระบวนการผลตินํ้าประปา  การสรางประโยชน  ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

ผูประกอบการโรงงาน 
 

Abstract 

 The objective of this study was to Create the sludgeSoil from treatment water process in 

Provincial Waterworks Authority of Phayao. It also want to guidelines forEfficiently management and 

Creating useful tohigh organization. The data of Display the current sludgeSoilmanagement,sludgeSoilRate 

of the years, The environmenteffect with population vicinity, Theresearch and coordinate with Operator in 

DokKhamtai DistrictPhayao province. This study adopted thesludgeSoil to the analysis of geological. In the 

processCreate the sludgeSoilTry mixing proportionBy experienced potter. Have to sludge Soil yield. 

Sludge Soil earthenware yield. leadership DiscardedWaste to make reusable. Cancreates 

entrepreneurs and Cost reduction to the organization. But important it can guidelines for environment 

efficiently management. To the policy of the Phayao Governor “Thailand has enjoyed a canal for water”. 
 

Keywords : sludge Soil, Earthenware, Treatment water process, Create, The environmenteffect, 

EarthenwareOperator
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โครงการหมูบานนํารองในการบริหารจัดการขยะ “สองมือเธอ สองมือฉัน ชวยกันลดขยะ”  

Waste management pilot project. “She hands me two hands to help reduce waste” 

นิสิต  : กฤษณพงศ กะรัตน, พิมพิไล ไชยบาล และ พัชรภรณ ปาล ี

อาจารยท่ีปรึกษา : นํ้าฝน  เอกตาแสง 

สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS – 14 
 

บทคัดยอ   

วัตถุประสงคของการทําโครงการน้ี มีสาเหตุมาจากในปจจุบันปญหาขยะในเขตตําบลแมกาเพ่ิมจํานวนมากข้ึนยากท่ี

จะขนสงไปกําจัดได และบอเก็บขยะของทางเทศบาลตําบลแมกาก็มีพ้ืนท่ีรองรับขยะนอยลงจากพ้ืนท่ี 18 หมูบาน โดยเฉพาะใน

เขตหนามหาวิทยาลัยพะเยาขยะท่ีจัดเก็บไมไดแยกประเภท ทําใหปริมาณขยะในบอเพ่ิมข้ึนทุกวัน เฉลี่ยตอวันมีจํานวนขยะท่ี

นํามาท้ิง ณ บอเก็บขยะมากถึง 15 ตันตอเราจึงไดมีการใหความรูเก่ียวกับขยะ, การกําจัดขยะใหถูกวิธี และการนําขยะกลับไปใชใหม

ใหแกชาวบานหมูท่ี 8 บานแมต๋ําบุญโยง และยังมีการมอบถังขยะใหแกบานหมู 8 ใหนําไปแยกขยะอินทรียและอนินทรียหลังละ 2 ถัง 

ชวยใหรถเก็บขยะเก็บไดสะดวก ลดขยะท่ีนําไปท้ิงท่ีบอเก็บขยะลง และเพ่ิมจํานวนขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดมากข้ึน 

ถังขยะท่ีเรามอบใหแกชาวบานหมูท่ี ซึ่งเปนหมูบานกลุมเปาหมายน้ัน ถือเปนตัวกระตุนใหชาวบานปฏิบัติและเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของเปาหมายโครงการน้ีท่ีเราตองการลดปริมาณขยะท่ัวหมูบานใหลดนอยลงหรือไมมีเลย พรอมท้ังลดปริมาณขยะท่ี

นําไปท้ิง ณ บอเก็บขยะลง ลดตนทุนการขุดหลุมบอใหม ชวยเหลือสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาดูมากยิ่งข้ึน 
 

คําสําคัญ : ขยะอินทรีย  ขยะอนินทรีย  บอพักขยะ 
 

Abstract 

The purpose of this project Is caused by the current waste problems in Mae increases more 

difficult to transport to get rid of and garbage pits of the gaming division also has space for less waste from 

the 18 villages. Especially in Phayao, Phayao garbage collection is not classified. The amount of debris in 

the pond increases daily. The average daily number of waste placed in the wells garbage dumped as 

much as 15 tons, we have the knowledge of the waste, the waste properly. The recycling and re-use to 

people on 8th Mae Tam Boon link. It also presented the trash to the house for 8 to separate the organic 

and inorganic after 2 garbage bin allows for easy storage. Reduce garbage disposal garbage into the pond. 

And increase the number of waste that can be recycled more. 

Trash that we give to the villagers. The village is targeted Consider encouraging people to perform 

and realize the importance of this project, we aim to reduce the amount of garbage in the village, less or 

no. while reducing the amount of waste disposed at the Waste Treatment to reduce the cost of garbage 

pit the new wells. help the environment and the environment make it look even more. 
 

Keywords : organic waste, Inorganic waste, Waste manholes 



 

86 

 

การเก็บและการนําความรอนของแผนประคบรอนสมุนไพรไทยดวยคล่ืนไมโครเวฟ 

Heat Storage and Conduction of Thai Herbal Hot Pack by Microwave 

นิสิต  : ฉัตรทิพย  เพ็ชรชลาลยั, รุงนภา  อินทรักษ และ สุภาวิดา  เรืองศร ี

อาจารยท่ีปรึกษา : ปทมาวดี  พาราศิลป 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 15  
 

บทคัดยอ   

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือทดสอบการเก็บและการนําความรอนของแผนประคบรอนสมุนไพรไทย (Thai 

herbal hot pack, Thai HP) ดวยคลื่นไมโครเวฟ แบงเปน 2 ระยะ 1.) เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติการเก็บความรอนระหวาง

แผนประคบรอน (Hot pack, HP) และแผนประคบรอนสมุนไพรไทย (Thai HP) ท่ีใหความรอนดวยไมโครเวฟเปนเวลา 3, 4 

และ 5 นาที วัดอุณหภูมิทุกๆ 2 นาทีจนครบ 50 นาที ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง 

HP และ Thai HP ท่ีอบดวยเตาไมโครเวฟ 5 นาที (p=0.976) 2.) เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติการนําความรอนระหวาง HP และ 

Thai HP อาสาสมัครอายุ 20-40 ป ไดรับการสุมเขากลุมทดลอง (n=10) และกลุมควบคุม (n=10) อาสาสมัครกลุมทดลอง

ไดรับการรักษาดวย Thai HP ท่ีกลามเน้ือทราปเซียสนาน 40 นาที ในขณะท่ีกลุมควบคุมไดรับการรักษาดวย HP ผูวิจัยวัด

อุณหภูมิผิวหนังทุกๆ 2 นาที ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมในนาทีท่ี 2-14 อยางไรก็

ตามคุณสมบัติดานการนําความรอนของ Thai HP ยังใกลเคียงกับผลการรักษา  

การศึกษาน้ีสรุปไดวา Thai HP สามารถเก็บความรอนไดดีเทียบเทากับ HP เมื่อใหความรอนดวยไมโครเวฟเปนเวลา 

5 นาที และมีการนําความรอนท่ีเพียงพอสําหรับการรักษาทางคลินิก 

คําสําคัญ : แผนประคบรอนสมุนไพร  ไมโครเวฟ  การเก็บความรอน  การนําความรอน  อุณหภูม ิ

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the heat storage and conduction of Thai herbal hot 

pack (Thai-HP) by microwave. There was two phases of the method. The first was to compare the heat 

storage property between a hot pack (HP) and a Thai-HP which controlled the heat by microwave for 3, 4 

and 5 minutes. The investigators measured the change of the temperature every 2 minutes for 50 minutes. 

The results showed that there was no statistical significant between HP and the 5 minutes Thai-HP 

(p=0.976). The second was to compare the heat conduction property between a HP and a Thai HP. Twenty 

subjects aged between 20-40 years old were invited to this phase. All subjects were randomly allocated 

into the experimental group (n=10) and the control group (n=10). The experimental group received the 

Thai-HP treatment on the upper trapezius muscle for 40 minutes while the control group received the HP 

treatment. The investigators measured the change of skin temperature every 2 minutes. The results 

indicated that there was a statistical significant between groups at 2 to 14 minutes. However, the heat 

conduction property of Thai-HP was closed the therapeutic effect.  
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The study concluded that the heat storage of Thai-HP by microwave for 5 minutes was equal to 

the HP and its heat conduction was sufficiently effect for the clinical treatment. 

Keywords : Thai herbal hot pack, Microwave, Heat storage, Heat conduction, Temperature
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การผลิตแอนติบอดีเพ่ือนําไปประยุกตใชในการผลิตชุดตรวจอยางงายในการตรวจหาแอนติบอดีตอ 

อินเตอรเฟยรอนแกมมา 

Production of polyclonal antibodies for constructing the simple anti-interferon gamma 

detection kit 

นิสิต  : พิชญะภัทร  วาสนหริัญชัย, ธัญรดา  ฟุงมงคลเสถียร และ ภัทรนันต  แสนราม 

อาจารยท่ีปรึกษา : สาวิตรี  นะงอลา 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 16  

บทคัดยอ   

โรคภูมิคุมกันบกพรองในวัยผูใหญ (adult-onset immunodeficiency, AOID) ท่ีไมเก่ียวของกับการติดเช้ือเอชไอวี

พบมากในชาวเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะชาวไทยและไตหวัน โดยพบวาสาเหตุหลักของโรคคือการมีแอนติบอดีตออินเตอรเฟย

รอนแกมมา สงผลใหมีการยับยั้งการทํางานของระบบภูมิคุมกันทําใหผูปวยมีอาการเน่ืองจากภูมิคุมกันบกพรอง ในปจจุบันชุด

ตรวจหาแอนติบอดีตออินเตอรเฟยรอนแกมมาในตัวอยางจากผูปวยอาศัยหลักการ enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) ซึ่งมีข้ันตอนยุงยากและตองนําเขาจากตางประเทศ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการผลิตชุดตรวจอยางงายท่ีอาศัยหลักการอิมมู

โนโครมาโตกราฟฟสําหรับตรวจคัดกรองการมีแอนติบอดีดังกลาว โดยการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตแอนติบอดีตออินเตอร

เฟยรอนแกมมาและแอนติบอดีตอฮิวแมนอิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งเปนองคประกอบหลักท่ีจะนําไปใชในการผลิตชุดตรวจดังกลาว 

โดยการฉีดกระตุนกระตายสองตัวดวย รีคอมบิแนนทอินเตอรเฟยรอนแกมมาและฮิวแมนอิมมูโนโกลบูลินท่ีผานกระบวนการทํา

ใหบริสุทธ์ิโดยอาศัยหลักการแยกแบบจําเพาะ (affinity chromatography) จากน้ันนําซีรัมกระตายมาทดสอบการสรางและ

ปริมาณแอนติบอดีดวยวิธี indirect ELISA พบวากระตายสรางแอนติบอดีไดในระดับสูงโดยมีคาไตเตอรของแอนติบอดีตอ

อินเตอรเฟยรอนแกมมาและแอนติบอดีตอฮิวแมนอิมมูโนโกลบูลินคือ 640,000 และ 2,560,000 ตามลําดับ และเมื่อทดสอบ

ความจําเพาะของแอนติบอดีในซีรัมกระตายดวยวิธี indirect ELISA และ western immunoblotting พบวาแอนติบอดีท้ัง

สองมีความจําเพาะตอแอนติเจน และสามารถจับไดท้ังในรูปแบบธรรมชาติและแบบเสนตรง นอกจากน้ียังพบวาแอนติบอดีตอ

ฮิวแมนอิมมูโนโกลบูลินสามารถนําไปประยุกตใชในการทดสอบทางภูมิคุมกันไดหลายเทคนิค เชน strip test, agglutination, 

ELISA และ gel diffusion เปนตน  

จากการทดสอบขางตนจึงสรุปไดวาแอนติบอดีท่ีผลิตไดท้ัง 2 ชนิดมีปริมาณ และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะนําใชใน

การผลิตชุดตรวจอยางงายสําหรับตรวจคัดกรองการมีแอนติบอดีตออินเตอรเฟยรอนแกมมาในตัวอยางจากผูปวยตอไป 

คําสําคัญ : โรคภูมิคุมกันบกพรองในวัยผูใหญ  ชุดตรวจอยางงายสําหรับตรวจคัดกรองการมีแอนติบอดีตออินเตอรเฟยรอน

แกมมา  แอนติบอดีตออินเตอรเฟยรอนแกมมา  แอนติบอดตีอฮิวแมนอิมมูโนโกลบูลิน 
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Abstract 

Adult-onset immunodeficiency (AOID) that is not related to HIV infection is found extensively in 

East Asia especially in Thailand and Taiwan. The main cause of AOID is anti-interferon gamma autoantibody 

resulted in the inhibition of immune system. Nowadays the detection of anti-interferon gamma kit base on 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) which has complicated procedure and must import from 

aboard.  Therefore, we have an idea to develop a simple detection of anti-interferon gamma kit in patient 

sample base on immunochromatographic assay.  In this study, we aimed to produce rabbit anti-interferon 

gamma and anti-human immunoglobulin which are the main components of anti-interferon gamma kit. 

Two rabbits were immunized by recombinant interferon gamma and human immunoglobulin. Both 

antigens were purified by affinity chromatography before injected to the rabbits. Then, rabbit serum was 

collected to detect presence of antibody by indirect ELISA. The results showed high titer of anti-interferon 

gamma and anti-human immunoglobulin with titer 640,000 and 2,560,000 respectively. Moreover, these 

two antibodies bind specifically to its antigen in both native and linear form as shown by indirect ELISA 

and western immunoblotting. In addition, anti-human immunoglobulin is able to apply for several 

serological tests for example strip test, agglutination, ELISA and gel diffusion etc.  

According to the results, we can  produced antibodies with high quantity and efficiency to 

manufacture a simple detection of anti-interferon gamma kit base on immunochromatographic assay for 

detect anti-interferon gamma in patient sample in the future. 

Keywords : Adult-onset immunodeficiency, a simple detection of anti-interferon gamma kit, anti-interferon 

gamma autoantibody, anti-human immunoglobulin 
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การแยกแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการยอยสลายไขมันจากน้ําเสีย 

Isolation of Lipid Degrading Bacteria from Wastewater 

นิสิต  : กาญจนา  ใจกลา 

อาจารยท่ีปรึกษา : ณรงค  นวลเมือง 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 17 

บทคัดยอ   

แบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการยอยสลายไขมันท่ีสามารถเจริญไดงาย สามารถนําไปประยุกตใชในการชวยลดปญหานํ้า

เสียท่ีมีไขมันปนเปอน วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือตรวจหาและคัดแยกแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการยอยสลายไขมัน 

โดยแยกเช้ือแบคทีเรียจากตัวอยางนํ้าเสียจากรานอาหารภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าเสีย

บริเวณท่ีมีไขมันสะสมนานมากกวา 24 ช่ัวโมง แลวแยกเช้ือแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอยไขมันดวยอาหารคัดเลือก

เบ้ืองตน ทําการแยกแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการยอยไขมันท่ีทําใหเกิดวงใสบน tributyrin agar ซึ่งสามารถแยกเช้ือท่ีมี

คุณสมบัติในการยอยไขมันไดจํานวน 12 โคโลนี คือ UP1, UP2, UP3, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10, UP11, UP15, UP17 

และ UP18 โดยมีวงใสอยูในชวง 10-14 มิลลิเมตร หลังการเพาะเลี้ยงไวนาน 72 ช่ัวโมง การตรวจพิสูจนเบ้ืองตนดวยการยอมสี

แกรมพบลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนเปน Gram-negative rod, Gram-negative cocci และ Gram-positive bacilli ควร

มีการตรวจหาชนิดของเช้ือและนําเช้ือท่ีคัดแยกดังกลาวน้ีไปทดสอบกับนํ้าเสียไขมันสังเคราะหตอไป 

คําสําคัญ : แบคทีเรียยอยไขมัน  การยอยสลายไขมัน  นํ้าเสีย 

 

Abstract 

A Lipid degrading bacteria, simple growing, is an organism which has a capability to utilize lipid in 

lipid-contaminated wastewater. The objective of this study is to detect and isolate of lipid degrading 

bacteria. Twenty four hours of wastewater storage from food centers in the University of Phayao was 

collected and cultured on screening medium. Lipid-degrading bacteria were isolated from the clear zone 

producing colony on tributyrin agar. Twelve colonies presenting lipid degrading characteristic were isolated 

including UP1, UP2, UP3, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10, UP11, UP15, UP17 and UP18.  All isolated colonies 

gave the clear zone in range of 10-14 millimeter in diameter after 72-hours of culture on tributyrin agar. 

Presumptive identification of isolated colonies was performed by Gram’s staining and 

morphological observation under light microscope. The results showed the appearance of Gram-negative 

rod, Gram-negative cocci and Gram-positive bacilli. These potential colonies need for further specification 

and testing with synthetic-lipid wastewater. 

Keywords : Lipid Degrading Bacteria, Lipid Degradation, Wastewater 
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การศึกษาความเท่ียงตรงของการทดสอบความสามารถทางกายท่ีพัฒนาใหม ในการประเมินผูสูงอายุในชุมชน  

The Study of Validity of the New Functional Test for Assessment in the  Community-

Dwelling Older People 

นิสิต  : กุลจิรา  เจิมเฉลมิ, ฐิติมา  กันทา และ ณัฐพัชร  จันทรแกว 

อาจารยท่ีปรึกษา : เอกราช  วงศษายะ 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 18 

บทคัดยอ   

การทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง (FTSST) และการทดสอบเดินไปกลับ 6 เมตร (TUGT) เปนการทดสอบเพ่ือประเมิน

ความสามารถในการทรงตัวของผูสูงอายุ แตการทดสอบดังกลาวยังมีขอจํากัดในการตรวจประเมิน  ดังน้ันการทดสอบลุกน่ัง 3 

ครั้งและเดิน (3-SGT) จึงถูกพัฒนาการข้ึนมาเพ่ือใหการประเมินการทรงตัวมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือศึกษาความเท่ียงตรงของ

การทดสอบ 3-SGT  

ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 87 คน ไดรับการทดสอบ 3 การทดสอบ ไดแก FTSST TUGT และ 3-SGT 

โดยทําการทดสอบแตละชนิดเปนจํานวน 3 ครั้ง นําผลท่ีไดนําไปวิเคราะหโดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสันเพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร FTSST TUGT และ 3-SGT  

พบความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวาง FTSST และ 3-SGT มีคาความสัมพันธเทากับ 0.883 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p < 0.001) และพบความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงระหวาง TUGT และ 3-SGT มีคาความสัมพันธเทากับ 0.905 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) 

การทดสอบ 3-SGT เปนเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงและสามารถนําไปใชเพ่ือประเมินความสามารถในการทรงตวัในผูสงูอายไุด 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  การลม  การทรงตัว 

 

Abstract 

Five times sit to stand test (FTSST) and timed up and go test (TUGT) are used to evaluate balance 

in elderly. But such tests have limitations in assessment. Therefore, the 3 times sit and go test (3-SGT) was 

developed for effective in balance assessment. The purpose of this study was to validate the use of 3-SGT.  

Eighty seven elderly who aged more than 60 years were participate in the 3 tests consisting of 

FTSST, TUGT and 3-SGT. Participants performed 3 repetitions for each tests. Pearson's correlation was used 

to evaluate correlation between FTSST, TUGT and 3-SGT.  

There was a high positive correlation between FTSST and 3-SGT (R=0.883, p < 0.001), high positive 

correlation between TUGT and 3-SGT (R=0.905, p < 0.001).  

The 3-SGT was validated to be used for balance evaluation in elderly. 

Keywords : Elderly, fall, balance 
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ความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและความสามารถในการทดสอบการทรงตัวในบุคคล

วัยผูใหญตอนตนท่ีมีภาวะอวน 

The Relationship between Lower Limb Muscle Strength and Star Excursion Balance Test 

in Young Adult Obesity 

นิสิต  : เกษมศรี  จันทรผอง, ธวัชชัย  ไชยกุล และ วิทวัส  ใจเท่ียง 

อาจารยท่ีปรึกษา : วีระศักดิ์  ตะปญญา 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 19 

บทคัดยอ   

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี คือศึกษาถึงปจจัยความแข็งแรงของกลามเน้ือขาท่ีมีผลตอการทรงตัวในบุคคลวัย

ผูใหญตอนตนท่ีมีภาวะอวน โดยหาความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของกลามเน้ือขาท้ังหมด 6 กลุมกลามเน้ือและ

ความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว ในอาสาสมัครท่ีมีภาวะอวน อายุ 18-25 ป จํานวน 30 คน (ผูชาย 15 คน และ

ผูหญิง 15 คน) อาสาสมัครทุกคนไดรับการทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือขาดวยเครื่อง Push-pull Dynamometer และ

การทดสอบการทรงตัวดวย Star Excursion Balance Test (SEBT) ใชสถิติ Pearson’s correlation หาความสัมพันธของท้ัง

สองตัวแปร ผลการศึกษาพบวา SEBT score มีความสัมพันธกับความแข็งแรงของกลามเน้ือเยียดเขา (Knee extensor) และ

กลามเน้ืองอเขา (Knee flexor) ในระดับปานกลางถึงสูง (r=0.693 และ r=0.507 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกับความแข็งแรง

ของกลามเน้ือถีบปลายเทาลง (Ankle plantarflexor) ในระดับต่ํา (r=0.342) และไมมีความสัมพันธกับความแข็งแรงของกลามเน้ือ

งอสะโพก (Hip flexor) กลามเน้ือเหยียดสะโพก (Hip extensor) และกลามเน้ือกระดกขอเทาข้ึน (Ankle dorsiflexor)  

ผลการศึกษาในครั้งน้ีสรุปไดวา ความแข็งแรงของกลามเน้ือขาเปนปจจัยหน่ึงมีผลตอการทรงตัวในคนท่ีมีภาวะอวน

โดยเฉพาะกลามเน้ือขอเขา ดังน้ันการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือขาอาจชวยลด

ความเสี่ยงตอการหกลมในคนท่ีมีภาวะอวนได 

คําสําคัญ : ภาวะอวน  ความแข็งแรงของกลามเน้ือขา  การทรงตัว  ดัชนีมวลกาย  การหกลม 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the lower limb muscles strength factor that is 

affecting to dynamic balance in obese young adult by exploring the relationship between variables 

obtained from Star Excursion Balance Test (SEBT) and six groups of lower limb muscle strength obtained 

from Push-pull dynamometer. Participants were thirty healthy obese young adults (15 male and 15 

female) who aged between 18 to 25 years old. Pearson’s product moment correlation coefficient statistics 

were used to determine the relationship between these variables. The result showed that SEBT score had 

moderate to strong correlation with knee flexor and knee extensor (r=0.507 and r=0.693, respectively) and 
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weak correlation with ankle plantarflexor (r=0.342). There were no correlation between SEBT score and hip 

flexor, hip extensor and ankle dorsiflexor.  

This study concluded that lower limb muscles strength is one factor that affecting to balance in 

obese young adult. Therefore, lower limb muscle strength exercise program might help to reduce risks of 

fall in obesity. 

Keywords : Obesity, Lower Limb Muscle Strength, Balance, BMI, Risks of fall 
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ประสิทธิภาพของการตรวจหมูเลือดดัฟฟดวยเทคนิคพีซีอาร; แนวทางใหมในการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ในยุคพันธุศาสตร 

Efficiency of Duffy Blood group detection using PCR technique; A New laboratory 

method for the genomic Era 

นิสิต  : ฤทธิชัย  หมอสีใจ, วรายุทธ  ถาตา, ศรวิทย  พนาบํารุง และ อนุพงษ  คําสม 

อาจารยท่ีปรึกษา : สรายศ  ราเรงิใจ 
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รหัส  : Poster HS - 20 

บทคัดยอ   

ในยุคพันธุศาสตรเทคนิคพีซีอารเปนเทคนิคท่ีถูกนํามาประยุกตใหในการวินิจฉัยความหลากหลายทางพันธุกรรมเพ่ือ

วางแผนการรักษาและการตอบสนองตอยา ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดศึกษาประสิทธิภาพและความถูกตองของการตรวจหาโมเลกุล

ดัฟฟ เพ่ือพัฒนาตอยอดใหเกิดผลิตชุดการตรวจดวยเทคนิค Isothermal PCR ท่ีสามารถทําไดในหองปฏิบัติการทางการแพทย

ทุกแหง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเช้ือเอชไอวี โดยผูวิจัยไดเปรียบเทียบผลการตรวจโมเลกุลดัฟ

ฟเอ และ บี ดวยวิธีหลอดทดลองโดยแอนติบอดีในตัวอยางจํานวน 75 คน เทียบกับการตรวจวิเคราะหดวยเทคนิคพีซีอารจาก

ไพรเมอรตอดัฟฟเอ และ บี และ GATA Box บงช้ีถึงการแสดงออกของโมเลกุล จํานวน 6 เสน พบวาในกลุมประชากรตรวจพบ

โมเลกุลดัฟฟเอรอยละ 100 และดัฟฟบีรอยละ 82.6 โดยพบวาการทดสอบดวยวิธีท้ังสองใหผลสอดคลองกันท้ัง 75 ราย 

สําหรับดัฟฟเอ  แตกลับพบความไมสอดกันในหมูเลือดดัฟฟบีจํานวน 13 ราย เมื่อนํามาประเมินประสิทธิภาพของวิธีพีซีอาร

พบวามีคา ความไว ความจําเพาะ คาการทํานายผลบวก และ คาการทํานายผลลบของชุดทดสอบท่ี 79.3%, 84.7%, 76.7% 

และ 86.6% ตามลําดับและเมื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธของวิธีท้ังสองโดยคาทาง Cramer’s V พบคา 0.637 แสดงวาการ

ใชท้ังสองวิธีน้ีมีความสัมพันธกันในระดับสูง แตพบวาการใชนํ้ายา polyclonal antibody มีตนทนทดสอบท่ี 275 บาท สวน

เทคนิคพีซีอารมีราคาตนทุนท่ี 25 บาท ตอการทดสอบ จากการศึกษาจะเห็นไดวาการพัฒนาการตรวจหาโมเลกุลดัฟฟโดย

เทคนิคพีซีอารน้ัน สามารถทําไดและใหผลท่ีถูกตองเชนเดียวกับการทดสอบดวยแอนติบอดีท่ีจําเพาะ ยิ่งไปกวาน้ันยังใหราคาตอ

การทดสอบท่ีถูกลงนําไปสูการเขาถึงการรักษาและยาของผูปวยไดมากยิ่งข้ึนน้ันเอง 

คําสําคัญ : เทคนิคพีซีอาร 

 

Abstract 

In a genomic Era, PCR is applied in diagnosis of genetic polymorphism, an important information in 

treatment plans or Drug selection. In this study we aim to study an efficiencies, accuracy and possibility for 

development of Duffy detection method using a PCR technique for a further Isothermal PCR diagnostic kit. 

A new kit that can be performed in any places without machine requirement. We compared a PCR based 

Duffy A and Duffy B typing method using  6 specific primer pairs  with a conventional tube test in 75 

known individuals. The result demonstrated that, a frequencies of Duffy A and B molecules are 100 and 
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82.67 respectively. In addition, these two testing show a concordances results in all Duffy A testing but 

there are 13 misinterpreted in 13 individuals with Duffy B. However, a sensitivity, specificity, PPV and NPV 

are 79.3%, 84.7%, 76.7% and 86.6% respectively. Consequently, statistical analysis of relationships 

between both methods shows a height statistical relationship with Cramer’V test at 0.637. A cost per 1 

test, via conventional tube test are 275 baths in contrast to A PCR technique with cost only 25 baths. 

Keywords : PCR technique 
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ผลกระทบของการเสพติดบุหรี่และ/หรือสุราตอระดับความเครียดออกซิเดชันในเลือด การจับกินและการฆา

เช้ือรา แคนดิดา อัลบิแคนส โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลส  

Effects of Cigarette and/or Alcohol Addictions on Levels of Oxidative Stress in Blood, 

Phagocytosis and Killing of Candida albicans by Neutrophils 

นิสิต  : อภิษฎา  คําสรอย, ศิรประภา  บุญเจรญิ และ ปยภรณ  คณุความด ี

อาจารยท่ีปรึกษา : ยุทธนา  หมั่นดี 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 21 

บทคัดยอ   

การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ทําใหมีระดับเครียดออกซิเดชันเพ่ิมสูงข้ึนในเลือด ซึ่งตรวจวัดไดดวย ระดับ มาลอนไดอัลดิ

ไฮด (malondialdehyde; MDA) และสงผลเสียตอระบบภูมิคุมกันโดยกําเนิด (innate immunity) ท่ีตรวจวัดไดดวย ระดับการจับ

กินและทําลายสิ่งแปลกปลอม โดยเม็ดเลือดขาวชนิด นิวโตรฟลส (neutrophils) งานวิจัยน้ี ไดเจาะเลือด ชาวบานโซ ตําบลแมนา

เรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 31 คน เพ่ือตรวจหาระดับ MDA โดยการทําปฏิกิริยาของ ไทโอบารบิทูริกเอซิด 

(thiobarbituric acid; TBA) กับ MDA ไดเปนสารมีสีช่ือ ไทโอบารบิทูริกเอซิด รีแอกตีบซับสแตนท (thiobarbituric acid reactive 

substances: TBARS) ท่ีละลายใน บิวทานอล (butanol) วัดคาการดูดกลืนแสง (optical density; OD) ท่ีความยาวคลื่น 532 nm 

นําคา OD ท่ีไดไปเทียบหาความเขมขนของ MDA เปน ไมโครโมล กับกราฟมาตรฐาน รวมท้ังตรวจวัดระดับการจับกินและการฆา

เช่ือรา แคนดิดา อัลบิแคนส (Candida albicans) โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลลในเลือด โดยการเติมเช้ือราจํานวน 8x106 

เซลล ลงไปในเลือดท่ีมี นิวโตรฟลส 2x106 เซลล หรือในอัตราสวน 4 ตอ 1 ผสมใหเขากันดี บมไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

นาน 15 นาที นํามาทําเปนแผนฟลมบาง ยอมสีไรท-ยิมซา (Wright-Giemsa) นับ นิวโตรฟลส 100 เซลล ใตกลองจุลทรรศน

กําลังขยาย 1,000 เทา ทํา 2 รอบ รายงานเปนคาเฉลี่ยรอยละของนิวโตรฟลสท่ีจับกินเช้ือรา สวนผสมท่ีเหลือบมตอท่ี 37 องศา

เซลเซียส จนครบ 150 นาที เจือจางดวย ฟอสเฟสบัฟเฟอรซาลาย (phosphate buffer saline; PBS) ท่ีปราศจากเช้ือ ในอัตราสวน 

1 ตอ 105 นํา 100 ไมโครลิตร ไปใสลงและเกลี่ย ใหท่ัวพ้ืนผิวบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือรา บมไวท่ี 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง 

นับจํานวนโคโลนีของเช้ือรา เทียบกับ จํานวนโคโลนีของเช้ือราท่ีใชพลาสมาของอาสาสมัครเองแทนเลือด คํานวณคารอยละของเช้ือ

ราท่ีถูกฆา ใน กลุม ก ผูท่ีติดท้ังบุหรี่และสุรา (n=12) กลุม ข ผูท่ีติดบุหรี่อยางเดียว (n=2) กลุม ค ผูท่ีติดสุราอยางเดียว (n=10) 

และ กลุม ง ผูท่ีไมติดบุหรี่และไมติดสุราหรือกลุมควบคุม (n=7) ท้ังหมดเปนชาย ท่ีสมัครใจและยินดีใหเจาะเลือดตรวจ พบวา 

ระดับ MDA (คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เทากับ 2.3±1.0, 2.1±0.7, 1.5±0.7 และ 1.5±0.7 ไมโครโมล ตามลําดับ โดย กลุม 

ก มีคาสูงกวา กลุม ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน กลุม ข และ ค ไมแตกตางจาก กลุม ง รอยละของนิวโตรฟลสท่ีจับ

กินเช้ือรา เทากับ 65.3±18.7, 77.5±7.8, 81.7±7.4 และ 86.1±13.3 % ตามลําดับ โดย กลุม ก มีคาต่ํากวา กลุม ง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน กลุม ข และ ค ไมแตกตางจาก กลุม ง รอยละของเช้ือราท่ีถูกนิวโตรฟลสฆาตาย เทากับ 

61.9±34.9, 65.7±36.3, 26.3±35.2 และ 42.3±47.5 % ตามลําดับ ท้ัง 4 กลุม มีคาไมแตกตางกันในทางสถิติ (p>0.05)  

สรุปไดวา การเสพบุหรี่รวมกับการเสพสุรา ทําใหมีความเครียดออกซิเดชันสูงข้ึน มีการจับกินเช้ือราของนิวโตรฟลล

ต่ําลง สงผลทําใหรางกายทํางานผิดปกติและมีโอกาสติดเช้ือไดงาย แตอัตราการฆาเช้ือราของนิวโตรฟลล ไมมีกลุมใดแตกตาง

กัน พบวาการตรวจวัดรอยละของเช้ือราท่ีถูกนิวโตรฟลสฆาตาย มีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงมาก ทําใหบทสรุปดังกลาว 
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มีความนาเช่ือถือไมมาก ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรใชจํานวนตัวอยางและทําการตรวจหลายซ้ําท่ีมากข้ึน เพ่ือใหไดคาและ

บทสรุปท่ีนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ : บุหรี่  สุรา  ความเครียดออกซิเดชัน  การจับกิน  การฆา 

 

Abstract 

Cigarette smoking and alcohol drinking cause elevation of oxidative stress in blood. This can be 

measured by determination of malondialdehyde (MDA) levels. In addition, smoking and drinking has a 

negative effect on innate immunity. That can be measured by assaying for phagocytosis and killing of 

foreign bodies by neutrophils. In this study, 31 blood samples from people of Sow Village, Mae Na Rua 

Sub-district, Mueang District, Phayao Province were collected. Determination of MDA using reaction 

between thiobarbituric acid (TBA) and MDA to generate a color substance called thiobarbituric acid 

reactive substances (TBARS) was done. The TBARS was then dissolved in butanol and subjected to be 

optical density (OD) measured at 532 nm. The OD was then compared to the standard graph to determine 

the MDA concentration in µM. The phagocytosis and killing of Candida albicans by neutrophils were also 

determined. The yeasts at 8x106 cells were mixed thoroughly with blood that contained 2x106 neutrophils 

or in the ratio of 4 to 1 and then incubated at 37οC for 15 minutes. Then the mixture was used to make 

blood films and further stained with Wright-Giemsa. One hundred neutrophils were counted in duplicates 

under microscope at x1,000 magnification to determine percentage of yeast phagocytosis by neutrophils. 

The remaining mixture was then further incubated at 37οC to 150 minutes. After that the mixture was 

diluted with sterile phosphate buffer saline (PBS) at the dilution of 1 in 105. Then a 100 µL of the diluted 

mixture was dispensed and speeded equally on the surface of agar plates for yeast culture. These were 

then incubated at 37οC for 24 hours. After that the yeast colonies were counted comparing with the same 

experiment that used subject’s auto-plasma as a control. The percentage of C. albicans killed by 

neutrophils was calculated. The subjects of group A: smoke and drink (n=12), group B: smoke only (n=2), 

group C: drink only (n=10) and group D: non-smoke and non-drink or control group (n=7), were all males 

and willing to give blood for the tests. The MDA levels (mean ± standard deviation; SD) were 2.3±1.0, 

2.1±0.7, 1.5±0.7 and 1.5±0.7 µM, respectively. The mean level of group A was significantly higher than of 

group D (p<0.05), while group B and C were not different from group D. The percentages of phagocytosis 

were 65.3±18.7, 77.5±7.8, 81.7±7.4 and 86.1±13.3 %, respectively. The mean % of group A was significantly 

lower than of group D (p<0.05), while group B and C were not different from group D. The percentages of 

yeast killed by neutrophils were 61.9±34.9, 65.7±36.3, 26.3±35.2 and 42.3±47.5 %, respectively. The mean 

% of all 4 groups were not significantly different (p>0.05).  
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In conclusion, smoking and drinking cause elevation of oxidative stress and lowering of phagocytosis. 

This is further cause malfunction of the body and prone to infection. However, yeast killing activity of 

neutrophils was not different among these 4 groups. The finding of very high SD of % yeast killed by 

neutrophils indicates a non-high validity of the conclusion related to this test. Therefore, in further study 

higher number of subjects and more replications of the test should be considered for a higher validity of 

the results and conclusion. 

Keywords : cigarette, alcohol, oxidative stress, phagocytosis, killing 
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ผลของการอบไอน้ําสมุนไพรพ้ืนบานตอความยืดหยุนในบุคลากรเพศหญิง มหาวิทยาลัยพะเยา 

Effects of Thai Traditional Herbal Stream on Flexibility in Female Staffs of University of Phayao 

นิสิต  : ทัศนีย  ขุนชัย, ประไพพักตร  สาลิกา และ อรอนงค  อินตะมา 

อาจารยท่ีปรึกษา : ศิรินทิพย  คําฟู 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 22 

บทคัดยอ   

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการอบไอนํ้าสมุนไพรพ้ืนบานตอความยืดหยุนของรางกายในบุคลากรเพศ

หญิง มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีความยืดหยุนต่ําถึงปานกลาง อาสาสมัครจํานวน 10 คน ไดรับโปรแกรมการอบไอนํ้าสมุนไพรครั้ง

ละ 30 นาที จํานวน 3 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 2 สัปดาห ประเมินความยืดหยุนของหลังและขาดวยการทดสอบการน่ังงอ

ตัว (sit and reach test) และทดสอบความยืดหยุนของขอไหลดวยการประเมินการเคลื่อนไหวของขอไหล (Shoulder girdle 

test) โดยประเมินความยืดหยุนกอนและหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครมีความยืดหยุนเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ การทดสอบการน่ังงอตัว กอน 5.71 ± 5.17 หลัง 11.2±6.95 และการทดสอบการเคลื่อนไหวของขอไหลขาง

ซาย กอน -6.07±5.87 หลัง -1.51±5.87 ขางขวา กอน -2.85±5.53 หลัง 1.81±4.20 ซม. (p<0.05) โดยสรุปการอบไอนํ้าดวย

สมุนไพรพ้ืนบานเปนระยะเวลา 2 สัปดาห ชวยเพ่ิมความยืดหยุนของรางกายในบุคลากรเพศหญิง มหาวิทยาลัยพะเยาได 

คําสําคัญ : ความยืดหยุน  อบไอนํ้า  สมุนไพรพ้ืนบาน 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of Thai traditional herbal steam on flexibility in 

female staffs of University of Phayao who have low to moderate flexibility level. Ten participants were 

received herbal steam program for 30 minutes, 3 days per week for 2 weeks. The back and legs flexibility 

was evaluated by sit and reach test and shoulders flexibility was evaluated by shoulder girdle test. 

Flexibility test was measured before and after finish program. The result showed that the flexibility 

significantly increase in sit and reach test pre 5.71 ± 5.17, post 11.2±6.95 and shoulder girdle flexibility test 

left pre -6.07±5.87, post -1.51±5.87, right pre -2.85±5.53, post 1.81±4.20 cm. after program (p<0.05).               

In summary, two weeks of Thai traditional herbal stream program can improve flexibility in female staffs of 

University of Phayao. 

Keywords : Flexibility, Steam, Traditional Herbal 
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ผลของอายุตอการรับรูตําแหนงขอตอรยางคสวนลาง 

Effect of age on joint position sense of the lower extremity 

นิสิต  : พิมวดี  สุคําภา, รุงพิทยา  ชางไม และ วัลลภา  ชอบจิต  

อาจารยท่ีปรึกษา : อรุณีย  พรหมศร ี

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 23 

บทคัดยอ   

การรับรูอากัปกิริยาเปนการรับรูขอมูลเก่ียวกับตําแหนงขอตอและการเคลื่อนไหว ซึ่งขอมูลปอนกลับจากการรับรู

อากัปกิริยายังเปนสิ่งสําคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวภายใตอํานาจจิตใจ อิทธิพลของอายุท่ีเพ่ิมข้ึนตอความแมนยําของการ

รับรูอากัปกิริยาถือเปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษา การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของการรับรู

ตําแหนงขอตอรยางคสวนลางในทานอนและทายืนระหวางกลุมผูใหญตอนตน (20-35 ป) ผูใหญตอนกลาง (40-55 ป) และ

ผูสูงอายุ (60-75 ป) และเพ่ือเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของการรับรูตําแหนงขอตอรยางคสวนลางในทานอนและทายืน

ภายในกลุมผูเขารวมการศึกษาท้ังสามกลุม ผูเขารวมการศึกษาจํานวนกลุมละ 20 คน ไดรับการปดตาและการทดสอบความ

คลาดเคลื่อนของการรับรูตําแหนงของขอตอรยางคในทานอนและทายืนของขาดานถนัดและดานไมถนัด โดยคาความ

คลาดเคลื่อนของการรับรูตําแหนงของขอตอจํานวน 3 ครั้ง ของทุกทาการทดสอบถูกนํามาวิเคราะหระหวางกลุมโดยใชสถิติ 

One way ANOVA และเปรียบเทียบภายในกลุมใชสถิติ Paired sample t-test สําหรับการเปรียบเทียบระหวางกลุม คา

ความคลาดเคลื่อนของการรับรูตําแหนงขอตอรยางคสวนลางของทุกกลุมในทานอนและทายืนไมมีความแตกตางกันท้ังของขา

ดานถนัดและดานไมถนัด เชนเดียวกับการเปรียบเทียบภายในกลุมท่ีคาความคลาดเคลื่อนของการรับรูตําแหนงของขอตอ

ระหวางขาดานถนัดและไมถนัดในทานอนและทายืนของทุกกลุมท่ีไมมีความแตกตางกัน 

ในการศึกษาน้ี อายุท่ีเพ่ิมข้ึนไมมีอิทธิพลตอการเกิดความบกพรองของการรับรูตําแหนงขอตอรยางคสวนลางท้ังในทา

นอนและทายืน ซึ่งผลการศึกษาน้ีแตกตางจากการศึกษาผานมา 

คําสําคัญ : การรับรูอากัปกิริยา  การรับรูตําแหนงขอตอ  การรับรูการเคลื่อนไหว  สูงอายุ 

Abstract 

Proprioception is the sense of knowing of the joint position and kinesthetic movement. 

Proprioceptive feedback is also an importance in the control of voluntary movements. Influence of 

advancing age on proprioceptive acuity is an interesting topic for study. The purpose of this study was to 

compare the error of joint position sense (EJPS) of the lower extremities in supine and standing positions 

between the young adult (20-35 yr.), middle-aged adult (40-55 yr.) and older adult (60-75 yr.) groups, and 

to compare the EJPS in supine and standing positions between dominant and non-dominant legs in each 

individual group. Twenty subjects in each group were blinded and instructed to be measured the EJPS of 

both dominant and non-dominant legs in supine and standing positions. Three times of the EJPS in each 

conditions were averaged to be analyzed by one way ANOVA for between subject effects, and by paired 
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sample t-test for within subject effect. For between subject effects, the EJPS of all groups in supine and 

standing positions was not significantly different in both dominant and non-dominant legs. In addition to 

within subject effect, the EJPS of both dominant and non-dominant legs in supine and standing positions 

of all groups was not different. 

In this study, advancing age does not show an influence on the impairment of joint position 

senses of the lower extremity in both supine and standing positions that these results were differently 

from previous study. 

Keywords : proprioception, joint position sense, kinesthesia, ageing 
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ฤทธิ์ตานเช้ือราของน้ํามันจากพริกไทยดําตอเช้ือรากอโรค 

Antifungal Activity of Essential Oil from Piper nigrum Linn. Against Pathogenic Fungi 

นิสิต  : เจนจิรา  ชัยนําบิน และ เวธกา  กอแกว 

อาจารยท่ีปรึกษา : ชยพล  ศรีพันนาม และ อักษรากร  คํามาสุข 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 24 

บทคัดยอ   

วัตถุประสงคการศึกษาครั้งน้ีเพ่ือทดสอบฤทธ์ิในการตานเช้ือราของนํ้ามันจากพริกไทยดําตอเช้ือรากอโรคท่ีพบบอยใน

ประเทศไทยประกอบดวย Penicillium marneffei, Trichophyton rubrum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans 

และ Cryptococcus neoformans โดยสกัดนํ้ามันจากพริกไทยดําดวยเฮกเซน แลวตรวจคัดกรองฤทธ์ิตานเช้ือราของนํ้ามัน

จากพริกไทยดําบนอาหาร Sabouraud’s dextrose agar  ท่ีอุณหภูมิ 28oC หรือ 37oC เปนเวลา 3-7 วัน ดวยวิธี agar well 

diffusion ซึ่งพบวานํ้ามันจากพริกไทยดํามีฤทธ์ิตานเช้ือรากอโรคท่ีนํามาทดสอบไดทุกตัว โดยการเจือจางมากท่ีสุดท่ียังพบวงใส

เทากับ 1:16 - 1:256 และนําไปทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดท่ีนํ้ามันจากพริกไทยดํามีฤทธ์ิตานเช้ือราดวยวิธี agar dilution 

พบวานํ้ามันจากพริกไทยดําสามารถยับยั้งเช้ือราท่ีนํามาทดสอบท้ัง 2 ชนิดคือ A. fumigatus และ C. albicans โดยมีคา MIC 

อยูท่ีการเจือจางท่ี 1:64 และ 1: 128 ตามลําดับ โดยสรุปแลวนํ้ามันจากพริกไทยดํามีฤทธ์ิตานเช้ือรากอโรคท่ีนํามาทดสอบได

ทุกชนิด ผลการทดสอบน้ีเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑสารตานเช้ือราไดตอไป 

คําสําคัญ : พริกไทยดํา  เช้ือรากอโรค  ฤทธ์ิตานเช้ือรา  ไพเพอรไนกรัม 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the antifungal activity of essential oil against 

pathogenic fungi frequently found in Thailand including Penicillium marneffei, Trichophyton rubrum, 

Aspergillus fumigatus, Candida albicans and Cryptococcus neoformans.  Essential oil was extracted from 

Piper nigrum Linn. by using hexane as the solvent. Antifungal activity was screened by agar well diffusion 

method on Sabouraud’s dextrose agar at 28oC and 37oC for 3-7 days. The result showed that essential oil 

inhibited all tested fungi. The range of ending dilution of essential oil revealing inhibition zone was 1:16 – 1:256. 

Additionally, determination of MIC of essential oil against 2 selected fungi by the agar dilution method 

demonstrated that A. fumigatus and C. albicans were inhibited by essential oil as MIC 1: 64 and 1: 128, 

respectively. In conclusion, essential oil from P. nigrum Linn. possesses antifungal activity to pathogenic 

fungi. This fundamental data could be applied for development of antifungal product in the future. 

Keywords : Black pepper, Pathogenic fungi, Antifungal activity, Piper nigrum 
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การคุมครองสิทธิของผูตองหาในคดีอาญา: กรณีการเผยแพรภาพของผูตองหาในหนังสือพิมพ 

Protection of rights of the accused in criminal case: pubilished a picture of the accused 

rub in the newspaper 

นิสิต  : กนกนิภา  เล็กอุทัยพานิช, กาญจนา  โสดา, ฑิมพิกา  ไชยลังกา, กฤษดา  มูลวงศ, กฤษตนัย  ขัตธิ, กันตภณ  อินพวง, 

เกียรติภมูิ  สุภาวรรณ, ไกรวุฒิ  ธรรมชาติอุดม, จิรายุส  คําบุญ, ชลภคัร  ไชยลังกา, ชัยพร  จันทร และ ชัยวุฒิ  วงศชัย 

อาจารยท่ีปรึกษา : ธีระพันธ  เมฆเกรียงไกร และ ทัศนะ  ศรีปตตา   

สังกัด  : คณะนิตศิาสตร 

รหัส  : Poster HU – 01  
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การยอมรับทางกฎหมายของการสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย ศึกษาในกรณีเปรียบเทียบ

ระหวางประเทศไทยกับประเทศสวีเดน 

Legal recognition of same-sex marriage in Thailand: A comparative study between 

Thailand and Sweden  

นิสิต  : มนฑิรา เต็มปญญา, มลิวัลย หนอเรือน, เมธิรา วงศจันทร, รัตนาวลี กาจสกุลพานิช, รัศมี ใจแข็ง, รุงทิพย เสาขอด,  

รุงทิวา ภาชนนท, วนาลี คมขํา, วรัญญา เรือนเปง, วลีลักษณ เทพจันทร, วิลาวัณย เฒาคํา, รัตนพงศ อินทรพาณิชย 

และ วชิรพันธ ไชยสิงห 

อาจารยท่ีปรึกษา : ถิรวรรณ  กลางณรงค และ ทัศนะ  ศรีปตตา  

สังกัด  : คณะนิตศิาสตร 
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การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสรางเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน: สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

The development of Structural Equation Modeling for Work Efficiency Enhancing: office 

of The Ministry, Ministry of Social Development and Human Security 

นิสิต  : สุรศักดิ์  วงคษา    

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชาญ  อมรากุล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 03 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยภาวะผูนําตอ ขวัญกําลังใจในการทํางาน ความพึงพอใจใน

การทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางาน และความสําเร็จขององคกร และพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสรางเพ่ือเสริม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชกลุมประชากรคือ ขาราชการและเจาหนาที่ของ

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การวิเคราะหผลใชโปรแกรม PLS-Graph วิเคราะห

แบบจําลองสมการโครงสรางพบวา ปจจัยภาวะผูนําสามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 81 มี

คาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.898 ภาวะผูนําและความพึงพอใจในการทํางานยังสามารถอธิบายความแปรปรวนความสําเร็จ

ขององคกรไดรอยละ 86  มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.664 และ 0.285 ตามลําดับ นอกจากน้ีภาวะผูนําและความสําเร็จ

ขององคกรสามารถอธิบายความแปรปรวนของขวัญกําลังใจในการทํางานไดรอยละ 95 มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.640 

และ 0.354 ความพึงพอใจในการทํางาน ความสําเร็จขององคกร และขวัญกําลังใจในการทํางานสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของประสิทธิภาพในการทํางานไดรอยละ 96 มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.468 0.195 และ 0.340 ตามสําดับ  

จากแบบจําลองยังพบอิทธิพลทางออมของภาวะผูนําตอความสําเร็จขององคกร และขวัญกําลังใจในการทํางาน อีกท้ัง

ความพึงพอใจในการทํางานและความสําเร็จขององคกรยังมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งผลการวิเคราะห

ขอมูลท้ังหมดมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

คําสําคัญ : การพัฒนา  โมเดลสมการเชิงโครงสราง  สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

Abstract  

This study aimed at the influencing of factors, leadership, the moral of work performance, work 

satisfaction, work efficiency, and successful organization included. Also, to aimed at the development of 

work efficiency. The methodology of this study is quantitative and qualitative research. Government 

officers and employers were collected for this study.  As result presentation, PLS-Graph software program 

was used to analyze structural equation modeling (SEM). The multiple regression approach was applied for 

factors and path analysis for casual model. The result showed that the leadership had the deviation of 

work satisfaction as 81 %, with path coefficient as 0.898. Both of leadership and work satisfaction had the 
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deviation of successful organization as 86 %, with path coefficient as 0.664 and 0.285. The leadership and 

successful organization had the deviation of the moral of work performance as 95 %, with path coefficient 

as 0.640 and 0.354.  

The moral of work performance, successful organization, and work satisfaction had the deviation 

of work efficiency as 96 %, with path coefficient as 0.468, 0.195, and 0.340. Not only the leadership had 

influenced to successful organization and work satisfaction indirectly, but also work satisfaction and 

successful organization had influenced to work efficiency as well. All of analysis data showed statistically 

at level of confidence 99 % 

Keywords : Development, Structural Equation Modeling, Office of The ministry, Ministry of Social 

Development and Human Security   
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ขวงผญาภูมิปญญาทองถิ่น 

Kwang-pha-yha : Local wisdom 

นิสิต  : อัญชลี  อินใจ, กุลธิดา  เช้ือทอง และ บุษราพันธุ  เทียมตา  

อาจารยท่ีปรึกษา : ไพรินทร  ขัตธิพงษ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 04 

บทคัดยอ 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนการจัดสวัสดิการสังคม

สําหรับคนในชุมชนและเปดโอกาสใหกับผูสูงอายุ ผูนําทองถ่ิน เครือขายภาครัฐบาลและเอกชน มีสวนรวมในการขับเคลื่อนกลุม

ผูสูงอายุมีกิจกรรมในการฝกอาชีพอีกท้ังยังครอบคลุมทุกมิติทางดานสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ เปนการสรางอาชีพ

และรายไดใหกับชุมชน นิสิตจึงจัดตั้งโครงการขวงผญาภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับตําบลตําหนักธรรม โดยมีวัตถุประสงค

ดังตอไปน้ี 1.เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินใหอยูกับชุมชน 2.ใหคนรุนหลังตระหนักถึงภูมิปญญาทองถ่ินของ

ตนเอง 3.ใหคนในชุมชนเองเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 

ประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ตําบลตําหนักธรรมจํานวน 50 คน โดยอาศัยเครื่องมือท่ีใชในการการศึกษาคือ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ตําบลตําหนักธรรม จากน้ันจึงไดนําผลสํารวจดังกลาวมา

วิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรม spss และการแจกแจงความถ่ีและรอยละ  

ผลของการศึกษาพบวา มีผูตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการวามีความ

เหมาะสม ในการทําโครงการน้ีข้ึนมาอยูในระดับมากท่ีสุดรอยละ51.4 รองลงมาระดับมากรอยละ 39.4 ระดับปานกลางรอยละ 

8.2 และนอยเพียงรอยละ 1.00 ซึ่งของมูลดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวา การจัดทําโครงการมีผูเขารวมกิจกรรมและแสดงความ

คิดเห็นวาเปนโครงการท่ีมีความเหมาะสมและสมควรจัดทําโครงการน้ีข้ึนอีก 

คําสําคัญ : ขวงผญา  พ้ืนท่ีในการแลกเปลีย่นความรู  ทักษะ  ประสบการณ  ภมูิปญญาทองถ่ิน 

 

Abstract  

According to the government's policy of promoting professional development center and the 

elderly .Which is a social welfare services for the community and provide an opportunity for the elderly 

leader of locality, network of government and state agency. A propulsion group of elder there are activities 

vocational training and cover the health, social, psychological and economic which make a career to the 

community. So, the students are establishing Kwang-pha-yha project folk wisdom with Tumbon 

TumNakThum district. There are objectives as follows.1. To conserve and inherit about folk wisdom of the 

community. 2. To give a new generations to realize their folk wisdom.3. To give the people in the 

community to emphasize in folk wisdom. The group of case study such as the people, the elder, children 

and youth of Tumbon TumNakThum district about 50 people by using the tools is the questionnaire about 
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contentment of people, elder, children and youth in Tumbon TumNakThum district. Then, take survey 

finding to analyze it into information and statistics by using  SPSS program and enumerate the frequency .  

The results of this study revealed that the respondents' opinions about the activity of the project, it 

is suitable to do this project at the highest level of 51.4 percent, the high level of 39.4 percent, moderate 

level 8.2 percent and a few level of  1.00 percent. These information show that the people give opinion 

that it is a good project and suitable to do. 

Keywords : Kwang-pha-yha, built in the exchange of knowledge, skills, experience, Local wisdom   
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โครงการสงเสริมความรักและความเกื้อกูลกัน เพ่ือสังคมไทยท่ีเปนสุข 

To promote the love and support for happy Thai society 

นิสิต  : ชลธิชา  ตาเมืองมูล, บุษบาวรรณ  จุมสันกลาง และ วนิดา  ธิจักรแปง  

อาจารยท่ีปรึกษา : ขวัญ  สงวนเสริมศร ี

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU -  05 
 

บทคัดยอ 

การฝกงานในครั้งน้ี ไดจัดทําโครงการสงเสริมความรักและความเก้ือกูลกัน เพ่ือสังคมไทยท่ีเปนสุข โดยมีวัตถุประสงค 

สงเสริมใหเกิดการชวยเหลือ เก้ือกูลกันของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลตนแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมท้ังพ้ืนท่ีชุมชนท่ี

สูง ท้ังน้ีเพ่ือเปนการสงเสริมนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ีตองการใหประชาชนและภาคสวนตางๆในสังคม ได

รวมแรงรวมใจ และรวมพลังกันนํามาซึ่งความสงบสุขในพ้ืนท่ี ซึ่งกลุมเปาหมายเปน ประชาชนและครอบครัวผูท่ีมีรายไดนอยท้ัง

ในพ้ืนราบและพ้ืนท่ีสูง การจัดทําโครงการในครั้งน้ีมุงเนน ประชาชนเปนศูนยกลาง โดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้ง 

มุงผลสัมฤทธ์ิ เพ่ิมประสิทธิภาพ มุงเนนคุณภาพ และยึดหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายสุดทาย คือ ตําบล/ชุมชนสามารถจัด

สวัสดิการสังคมไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ซึ่งผลการดําเนินงานป 2557 ไดเกิดกลุมอาชีพจํานวน 61 กลุม 

กระจายอยูในพ้ืนท่ี 9 อําเภอของจังหวัดพะเยา นอกจากน้ี ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 31 จังหวัดพะเยา ยังไดมีสวนรวม

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชน กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก การพัฒนาศักยภาพประชาชนท่ีดอยโอกาสในชุมชน และ

ประชาชนในพ้ืนท่ีสูงใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณท่ีประเทศ

ตองการความรัก ความสามัคคี และสงเสริมใหเกิดสังคมท่ีดีงาม 
 

คําสําคัญ : สงเสริมความรักและความเก้ือกูลกัน  สังคมไทยท่ีเปนสขุ 
 

Abstract  

The objective of this project is to promote the love and support for happy Thai society. The objective 

is for Helping foster Supportive of the people of the district master of social-welfare development with Highland 

communities. Also, to support of the National Council for Peace and Order. The need for the public and various 

sectors of society. Their combined efforts and to bring about peace in the area. Which targets Individuals and 

families who earn low income in the area. And the highland peoples The focus of this project. People-centered 

Based on the interests of the people at the center. Achievement oriented increase efficiency Focus on quality 

and principles of good governance. The final goal is the district / community to social welfare are self-efficiency 

standards, which results for the year 2557 was a district master's 17th Phayao district. the society also has joint 

development. the potential Target groups include the development of underprivileged people in the 

community. And the people in the highlands to continue living their lives according to the philosophy of 

economic stability. In a situation where the country needs unity and foster social good. 

Keywords : To promote The love and support, happy Thai society 
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โครงการสํารวจการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม

และการสังคมสงเคราะห 

Database Development of The elderly, the one who’s disadvantaged and overall 

operation of Social welfare 

นิสิต  : เนตรนภา  แสงเพชร, ปทินยา  เมืองกลาง และ อรนิชา  แนบเนียน    

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชาญ  อมรากุล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 06 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือศึกษาวิเคราะหและออกแบบการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับกลุมเปาหมาย 

เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมเปาหมายอยางเปนระบบ สามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานตางๆและเพ่ือทราบผลการ

ดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหและเปนแนวทางในการพัฒนางานดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห การดําเนินการน้ันมีการ

สํารวจขอมูลของกลุมผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส นํามาจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหความตองการดานสวัสดิการสังคม และ

ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

จากการปฏิบัติโครงการ ทําใหยุทธศาสตรดานการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและ

ชัดเจน โดยเฉพาะความถูกตองของขอมูล 

คําสําคัญ : ฐานขอมูลผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส  ประเมินสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 

 

Abstract  

The objective of project aims at to analyze and to design the collecting of Information sample 

group, systematically. Not only it deals with other agency’s to know the result of Social welfare processing, 

but also it’s the regulation. The processing of this project has surveyed. The group of people; the elderly, 

Disabled, and Unreached. Then, it was systemized to the needs of social welfare. Next, to collaborate with 

the agency’s.  

As a result of project has showed that the development of practical planning has been effacing 

especially, the right of information. 

Keywords : Database elderly, disabled, disadvantaged, evaluation of social welfare and social work 
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โครงการสุขภาวะทางเพศท่ีดีเริ่มท่ีเด็กและเยาวชน 

Project of The beginning of Sex Health on Children and Teenagers 

นิสิต  : กฤษฎา  กาใจ และ นิมัสรา  หะมิดอเลาะ    

อาจารยท่ีปรึกษา : ประยงค  จันทรแดง 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 07 

บทคัดยอ 

การจัดทําโครงการสุขภาวะทางเพศท่ีดีเริ่มท่ีเด็กและเยาวชนครั้งน้ิ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ

และทัศนคติเชิงบวก สรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนรูจักปองกันตัวเอง และมีความเขาใจตอผูอ่ืน ในเรื่องสุขภาวะทางเพศ 

โดยศึกษาจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี4-6 โรงเรียนบานหวยแมแดง โรงเรียนบานหนองทาควาย และโรงเรียนบานหมุน 

จํานวน 58 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จสถิติทางคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ ในการพรรณนาลักษณะ

กลุมตัวอยาง 

จากการจัดทําโครงการสุขภาวะทางเพศท่ีดีเริ่มท่ีเด็กและเยาวชนครั้งน้ี พบวาผูเคารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

และทัศนคติเชิงบวก มีภูมิคุมกัน รูจักปองกันตัวเอง และมีความเขาใจตอผูอ่ืน ในเรื่องสุขภาวะทางเพศ 

คําสําคัญ : สุขภาวะทางเพศ  เด็กและเยาวชน 

 

Abstract  

The beginning of Sex Health on Child and Teenager The objective of this project was to provide 

the understanding of sexual personality and sex attitude with social protection on themselves. The 

elementary education 4-6 at Huai Mae Tang School, Noeung Ta Kuaey School, and Ban Moon School ware 

collected for this project. The statistic software program is SPSS to analysis data with mean and standard 

deviation 

As a result of the project showed that they have the knowledge of positive sex understanding, 

social- sex protection. 

Keywords : Sex Health, Child and Teenager 
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โครงการเสริมสรางรายไดผูสูงอายุดวยภูมิปญญาทองถิ่นโคมลานนา 

The increasing income with traditional lanna lanterns on The elderly 

นิสิต  : เบญจพร  มีมานะ และ ธยานี  วงศษา  

อาจารยท่ีปรึกษา : สารณิีย  ภาสยะวรรณ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 08  

บทคัดยอ 

โครงการเสริมสรางรายไดผูสูงอายุดวยภูมิปญญาทองถ่ินโคมลานนา ของนิสิตสาขาพัฒนาสังคม ป 4 คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใตการฝกงานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค เพ่ือให

กลุมผูสูงอายุสามารถนําความรูจากการประดิษฐโคมลานนาท่ีไดรับการอบบรมไปสรางเปนอาชีพหรือรายไดเสริม เพ่ิมรายไดแก

ตนเอง/ชุมชน/สังคม และอนุรักษและสืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมทองถ่ินโคมลานนา โดยมีกลุมเปาหมายผูเขารวม

โครงการ คือ กลุมผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลปากอดํา จํานวน 72 คน ในการวิเคราะหความพึงพอใจตอการเขา

รวมโครงการไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคอมพิวเตอร โดยหาคา จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน

การอธิบายลักษณะกลุมเปาหมายเชิงพรรณนา 

ผลจากการดําเนินโครงการ พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการเสริมสรางรายไดผูสูงอายุดวย

ภูมิปญญาทองถ่ินโคมลานนา โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ถือวาบรรลุเปาหมาย ทางกลุมผูสูงอายุมีความรู 

สามารถประดิษฐโคมลานนาใหมีความสวยงาม และนําไปจําหนายเพ่ือเปนอาชีพ หรือรายไดเสริมแกตนเอง/ชุมชน/สังคม 

คําสําคัญ : โคมลานนา 
 

Abstract  

The increasing income with traditional lanna lanterns on The elderly. Social development of 

bachelor students' in liberal arts facultyof University of Phayao, under the practiontion at Cultural office of 

Chiang Rai. The project aims So that the elderly can use the knowledge of the invention of Lanna lanterns, 

as a work to increase their income Increase the income of themselves/community/society. And to 

intangible cultural heritage of the local Lanna lanterns. The target participants are elderly school seniors at 

district Pakodam, 72 people in the analysis of satisfaction with the program using a computer statistical by 

using a number of percentage average. and standard deviation In characterizing descriptive the target group.  

Results from the project showed the target group the satisfaction of participating in the increasing 

income with traditional lanna lanterns on The elderly. Overall satisfaction is at the highest level. The 

seniors now can not create these beautiful Lanna lanterns and sell then as a professional career. Or 

increase income for themselves/community/society. 
 

Keywords : lanna lanterns 
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โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม 

Project of The Community Data Center, Chiang Mai Municipality 

นิสิต  : สิทธิชัย  ปราศรัย, รัชนีกร  สุพร และ บุษราพันธุ  เทียมตา  

อาจารยท่ีปรึกษา : พิพัฒน  ธนากิจ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 09 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลชุมชนเทศบาลนครเชียงใหมในครั้งน้ี คือ การเปนศูนยกลางท่ีประชาชน 

สวนราชการ สถาบันการศึกษา สามารถเขามาเรียนรู คนควาขอมูลชุมชน อีกท้ังยังรวบขอมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

ในทุกดาน ใหเปนหมวดหมูและเปนระเบียบเรียบรอย เปนปจจุบัน และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใน

ดานงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในประกอบในการจัดทําโครงการ ไดแก ประวัติ

ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม รายช่ือประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน แผนท่ีชุมชน/แผนท่ีแขวง จํานวน

ประชากร/ครัวเรือนของแตละชุมชน กลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน อาชีพ/รายได ฯลฯ  โดยมีเปาหมาย คือ จัดตั้งจัดตั้งศูนย

ขอมูลชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม  

ผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี ประชาชนสวนใหญท่ีเขามาใชบริการศูนยขอมูลชุมชนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

โดยถาเรียงจากคาเฉลี่ยในระดับท่ีมีมากท่ีสุด คือ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการนิทรรศการศูนยขอมูลชุมชน ขอมูลเปน

ประโยชนตอสวนรวม มีความสะดวกในการเขามาใชศูนยขอมูลชุมชนฯ เปนศูนยกลางท่ีประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถเขา

มาเรียนรู และศึกษาคนควา มีการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนและชุมชน ปายแสดงช่ือโครงการ

มองเห็นไดอยางชัดเจน ขอมูลเปนประโยชนกับผูท่ีเขามาใชบริการ นําเสนอขอมูลครบทุกดาน สถานท่ีในการจัดมีความ

เหมาะสม และนําเสนอขอมูลท่ีมีความนาสนใจและเขาใจงาย ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ศูนยขอมูลชุมชน  ศูนยกลาง 

 

Abstract  

The objective of establishing the community data center of Chiang Mai Municipality was to be 

served as a hub from which ordinary people, government section and educational institute can learn and 

search for community information, as well as to collect, categorize and update all domestic data of Chiang 

Mai Municipality. It also distributes and publicizes information regarding community development of Social 

Welfare Division, Chiang Mai Municipality. The data applied in the project were as follows: community 

historical record of Chiang Mai Municipality, name list of community chairman and commission, 

district/community map, number of population/household of each community, organizations in the 

community, occupation/income, etc. with the aim to establish the community data center of Chiang Mai 

Municipality. 
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The result of the evaluation of this project was resolved to be subject to good level of 

satisfaction by most of the people who used the community data center which can be put in an order of 

priority as follows: initiative thinking expressed in community data exhibition, information being benefit to 

common people, convenience in accessing to the community data center, being the hub of people and 

organizations who can learn and research, publicizing information regarding community development of 

Social Welfare Division, clearly visible signboard of the project, beneficial information provided for users, 

all information presented, the appropriate place of exhibition, and interesting and understandable data, 

accordingly. 

Keywords : Community Data Center, Center 
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จัดทําแผนท่ีชุมชน โดยการประยุกตใชสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

Drawing Community Maps in adapted of Geographic information 

นิสิต  : ฤทัยรัตน  แพงคําแหง  

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชาญ  อมรากุล และ อรญา  อนุกูล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 10 

บทคัดยอ 

จากการจัดทําโครงการในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนท่ีเดินดิน และสรางฐานขอมูลใหกับชุมชนดวยการ

ประยุกตใชสารสนเทศทางภูมิศาสตรโดยมีหมูบานเปาหมายจํานวน 1 หมูบาน คือ บานสระบัว หมูท่ี 1 ตําบลเพ็กใหญ อําเภอ

พล จังหวัดขอนแกน ในการดําเนินโครงการในครั้งน้ี และจากการท่ีไดสํารวจขอมูล ในการเขียนแผนท่ีเดินดิน พรอมท้ังสอบถาม

บทบาทหนาท่ีของคนในชุมชนเพ่ือนําขอมูลบางสวนเขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยศึกษาจากกลุมผูนําชุมชน กลุม

แมบาน กลุมอาชีพตางๆ และสถานท่ีสําคัญในชุมชน ท่ีสามารถแสดงตําแหนงหรือท่ีตั้งได 

ดังน้ัน ท้ังแผนท่ีเดินดิน และแผนท่ีท่ีไดจากการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สามารถแสดงสถานท่ี

ตางๆ ในหมูบานได และหนวยงานภายนอกสามารถตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการนําขอมูลชุมชน

ไปใชประโยชนได 

คําสําคัญ : แผนท่ีชุมชน  ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร 

 

Abstract  

This project aimed to drawing the walking maps and provides the database to community by 

adapted geographic information. Target area is Sabua village Pekyai sub-distric, Phon distric, Khonkaen 

province. In this project employed the combine of data collection methods are the survey data and 

personal interview for drawing walking maps. In addition, some of the data will be inputting into the 

Geographic Information System.      

Both of walking map and adapted map form Geographic Information can be able to produce the 

road or building in the village. In the other hand the community’s data from the geographic information 

system could be the efficient resource for external institute. 

Keywords : Community map, Geographic Information System 
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ระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงตําแหนงท่ีตั้งหมูบานและจํานวนคนพิการ  

The project area of the database system and the number of people disabled village location 

นิสิต  : นิตยา  ลําอะนา และ กมลวรรณ  ไชยออน 

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชาญ  อมรากุล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 11  

บทคัดยอ 

โครงการระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงตําแหนงท่ีตั้งหมูบานและจํานวนคนพิการ ซึ่งเปนโครงการของนิสิตฝก

ปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร สาขาพัฒนาสังคมช้ันปท่ี ๔  มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลคนพิการ

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโปรแกรม Google Earth เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถไดคนหาขอมูลของคนพิการ ท่ีตั้ง จํานวนคนพิการแตละ หมูบาน ตําบล อําเภอ ในจังหวัด

อุตรดิตถ ไดอยางสะดวกและรวดเร็วในการคนหา  

ขอมูลดังกลาวมีการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการบอก ตําแหนง ท่ีตั้ง ขอบเขต ของคนพิการในพ้ืนท่ี

จังหวัดอุตรดิตถ 

คําสําคัญ : คนพิการ  เชิงพ้ืนท่ี  ฐานขอมูล  ตําแหนง 

 

Abstract  

The project area of the database system and the number of maimed village location which is the 

project of an undergraduate Operations Training , Faculty of Liberal Arts, Social Development Major in 

years 4 University of Phayao is intended to set up a system of duty database with geographic information 

systems program with “Google Earth” so that government officials and officials of the Office of social 

development and human security Uttaradit Province. Search for information of the disabled, set the 

number of maimed each village, Tambon, Ampher in Uttaradit Province quickly and easily to find out.  

The information in the Application Information Systems geographical location in the scope of the 

duty in the area Uttaradit Province. 

Keywords : Disabled, strategic area, Database, Location 
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ลานธรรม ลานไทย 

Kui Moung Kod Learning Centre 

นิสิต  : วิศวกรณ  จันทรคง 

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชาญ  อมรากุล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 12 

บทคัดยอ 

โครงการลานธรรม ลานไทย มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินไวใหเปนมรดกของชุมชนเอง โดย

กระบวนการในการอนนุรักษ คือการจัดตั้งศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเด็กและคนในชุมชนไดเปนผูถายทอด เปนผู

เรียนรูและเปนผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยตนเองอีกท้ังเปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม 

ในการดําเนินชีวิตโดยอาศัยวัดเปนเครื่องมือในการกระตุนใหเกิดผลดังกลาว ซึ่งโครงการลานธรรม ลานไทย น้ันมีกระบวนการ

ในการทํางานรวมกันท้ัง 3 กลุมหลัก คือ บาน วัด และโรงเรียน เพ่ือเปนการใชทุนท่ีมีอยูในชุมชน และชุมชนสามารถดําเนิน

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนไดดวยตนเอง   

จากการดําเนินโครงการลานธรรม ลานไทย ซึ่งไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแตเดือนสิงหาคม จนถึง

พฤศจิกายน 2557 น้ันผลการดําเนินโครงการสามารถจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนบานคุยมะมวงจํานวน 1 ศูนย และสามารถจัดตั้ง

กลุมเพ่ือทํากิจกรรมในชุมชน 2 กลุมคือ กลุมจักสานภูมิปญญาทองถ่ินบานคุยมะมวง และกลุมเยาวชนอาสา พัฒนาบานเกิด  

นอกจากน้ีไดทําการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการพบวาระดับความพึงพอใจตอโครงการดาน

สถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ย 4.05 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจตอโครงการดานผูดําเนิน

โครงการมีคาเฉลี่ย 4.19 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจตอโครงการดานกระบวนการและข้ันตอนการจัด

กิจกรรมมีคาเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และระดับความพึงพอใจดานคุณภาพโครงการมีคาเฉลี่ย 4.21 อยู

ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดอีกท้ังยังมีขอเสนอแนะจากการประเมินโครงการ คือ โครงการลานธรรม ลานไทยควรทํา

กิจกรรมตอเน่ืองไปจากระยะแรก และเพ่ิมเติมกิจกรรมตางๆ ใหหลากหลายเพ่ือเปนประโยชนตอชุมชนของตนเองและสามารถ

เปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนได 

คําสําคัญ : ศูนยเรียนรู 

 

Abstract  

The objective of this project is to preserve the local knowledge which is by the locating of local 

knowledge learning centre for community. They will be a trainer, a learner, and a heir. Also, to foster with 

virtue and morality on their routine life. The local temple was a centre to encourage with outcomes.  

By using the capital with home, temple, and school in community individually.  

 The sitting time was on September-November. As a result of this project have showed that we are 

able to build Kui Moung Kod learning center which is categorized two groups in terms of Kui Moung kod 

local knowledge weaving group and local development volunteers  
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 The evaluation of this project have showed that the satisfaction of the project (Input-process-

output). The satisfaction of material (mean=4.05) The satisfaction of projector (mean= 4.19) 

The satisfaction of process (mean=4.26) and The satisfaction of Quality (mean=4.21) The suggesting of this 

project is to go on the project and provide much more activity for community. 

Keywords : learning centre 
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	รหัส  : Poster EN - 23
	แอปพลิเคชันตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
	Periodic table of elements Application On Android Operting System
	นิสิต  : วีรพัฒน์  อินแสน และ พัชรี  ชัยวรรณศาสน์
	อาจารย์ที่ปรึกษา : สมพร  สายปัญญา
	สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	รหัส  : Poster EN - 24
	แอปพลิเคชันระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
	UP Student Service System on iOS Device
	นิสิต  : ตะวัน  เรือนพรม และ โสรญา  ม่วงเส็ง
	อาจารย์ที่ปรึกษา : วรกฤต  แสนโภชน์
	สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	รหัส  : Poster EN - 25

	กลุ่มสาขาสร้างเสริมสุขภาพ
	การสำรวจการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
	The survey of folklore plays by the elder adult in Maesai community, Muang, Phayao
	นิสิต  : ศรัณย์พร  วังลึก, จุฑามาศ  เจียวท่าไม้, พิสฐนัน  โชคบริบูรณ์, วรรณิดา  ศรีเจริญ, อารีวัลย์  ป้องเขตร์,    ปานนภา  ผาคำ และ แกมกาญจน์  เชียงแรง
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริพร  แสงศรีจันทร์
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 01
	ความคิดเห็นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
	Opinions on Learning and Teaching in Academic Year 2013 and 1st Semester in 2014 among Third Year Student Nurses, School of Nursing, University of Phayao
	นิสิต  : บุษยมาศ กันเกตุ, ชฎาพร อ่องบางน้อย, พรรณิภา ภู่อุ่น, วรัญญา ทองบ้านเกาะ, ศิลัชยา ธีระภัทริน,
	ประติภา ยาวิระวงษา, วรรณิสา สีสุขใส และ อัญมณี ปารินทร์
	อาจารย์ที่ปรึกษา : สาวิตรี  ลิ้มชัยอรุณเรือง
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 02
	ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งใน จังหวัดพะเยา ปี 2557
	Stress and stress management of nursing students in Higher Education, Phayao province, 2014
	นิสิต  : พนิดา หวังพัฒนากุล, พรสุดา เลาวือ, กุสุมา ศักดิ์รุ่งเรือง, กชวรรณ บุญทากลาง, ชนัญชิดา ขัดกันทะ, เยาวลักษณ์ บุรีรักษ์ และ จินตนาพร ใจอินต๊ะ
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลดา ไชยกุลวัฒนา
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 03
	โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
	Save Amp, Save Hands to  Safety
	นิสิต  : จินตวีย์ มิ่งขวัญ, จิราภรณ์ ฟองอินทร์, ฑิฆัมพร ตาเต, ธัญญลักษณ์ รุมาคม, พรวีนัส สุทธวงค์ และ วิยดา ศรีสุข
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์, เยาวณี จรูญศักดิ์ และ ศิริพร แสงศรีจันทร์
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 04
	นวัตกรรม รองเท้า ANTI FOOT DROP
	ANTI-FOOT DROP slippers
	นิสิต  : จารุกัญญ์ ทองนาค, เกษราภรณ์ สุมาลี, วรางคณา ฟองฟู, กัลย์สุดา มุณีแก้ว, จิราพร แสนลูน และ ฐิติภรณ์ มโนคำ
	อาจารย์ที่ปรึกษา : เยาวณี จรูญศัดิ์
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 05
	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา
	Factors associated with smoking among undergraduates 3rd University  of phayao
	นิสิต  : ขวัญรวี วงค์เรือน, ขวัญฤทัย เรือนตุ่น, สายชล วงค์ษา, สุทธิพันธ์ ปัญญากาศ, เจตนิพิฐ สุขยิ่ง, ศจิกา ปัญญาวงศ์ และ ทิฆัมพร ชุ่มวงศ์
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรัชญาพร ทิสาระ
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 06
	พฤติกรรมและการรับรู้อุปสรรคการออกกำลังกายของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ปีการศึกษา 2557
	Behaviors and perceived barriers to exercises of nursing students University of Phayao in 2014
	นิสิต  : วราพรรณ บุญทาทิพย์, วาสนา อุตตโม, ขนิษฐา เมืองชื่น, จิราภรณ์ มะลิวัลย์, มันทนา จันทร์จม,
	อัญชนา เจนการะกูล, อารยา พุทธา และ อนุสรา สนิท
	อาจารย์ที่ปรึกษา : วิชานีย์  ใจมาลัย
	สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 07
	การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยมะแขว่นในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
	Study of Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. essential oil on larvicidal activity against Aedes aegypti
	นิสิต  : ธีร์ดนัย พุฒิกานนท์, ฐิติวัสส์ เทพไหว, นุชนาฏ อู่อรุณ และ หยาดพิรุณ อินตา
	อาจารย์ที่ปรึกษา : มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
	สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 08
	ผลของการได้ยาก่อนการเปิดหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเอสทียกในสถานพยาบาลที่ไม่สามารถขยายหลอดเลือดหัวใจได้: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
	Effects of Facilitated Percutaneous Coronary Intervention for STEMI Patients in Non- Percutaneous Coronary Intervention Capable Settings: A Systematic Review and Meta-Analysis
	นิสิต  : ชมพูนุท โศภิตประสาน, กรรณิการ์ ต๊ะปัญญา, กนกกร เทพวัง และ พิชญ์ชาภัส เฉลียวศิลป์
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ปาจรีย์ มงคล, อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ และ สุรศักดิ์ เสาแก้ว
	สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 09
	สตรีสุขภาพดี รู้ทันภัยมะเร็งเต้านม
	Healthy Women Aware Risk of Breast Cancer
	นิสิต  : กฤษฎา มั่นกุง, ณัฐรัตน์ จันเครื่อง ,จตุพร แก้วบุญมา, จีรพรรณ อินเตชะ, จุฑาภรณ์ เสาร์ฝั้น, ชนาภา ปันแก้ว,  มลฤดี ดีโก๋, วรรักษ์ สายสำราญ, อารียา กาวิละ และ สุพัตรา แย้มพรต
	อาจารย์ที่ปรึกษา : เนตรนภา พรหมมา และ พรพนา สมจิตร
	สังกัด  : คณะแพทยศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 10
	สื่อสุขภาพกับการให้สุขศึกษาเรื่องสุราและบุหรี่
	Healthy media and  Health education about Alcohol and smoking
	นิสิต  : ธันวา ถาโน, เจณรงค์ รุ่งเรือง, ชาญวิทย์ ชาติแขม, สุทธิพงษ์ คำแก้ว, ทักษิณา ใจพี่, ปิยะภรณ์ สุนะ,  พรวดี สังฆะพงศ์, เยาวลักษณ์ แสนวัน, ทัตพิชา ลิมป์ประเสริฐกุล และ วีรวรรณ ตันมา
	อาจารย์ที่ปรึกษา : เนตรนภา พรหมมา และ พรพนา สมจิตร
	สังกัด  : คณะแพทยศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 11
	สื่อสุขภาพกับโรคความดันโลหิตสูง
	Healthy media and Hypertension
	นิสิต  : นัทธพงศ์  อินทร์ครอง, ฉัตรชัย ชุ่มฤทัย, พีรฉัตร  สมฤทธิ์, ปิยะพร โรคน้อย, กุสุมา สิทธิโสด, จิราพร คำวิมุด, สิรินันท์ วงศ์จำปา, สุจรรยา อำภา, อภิชญา ยาวิชัย และ อัจจิมา ขุมเพ็ชร
	อาจารย์ที่ปรึกษา : เนตรนภา พรหมมา และ พรพนา สมจิตร
	สังกัด  : คณะแพทยศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 12
	การใช้ประโยชน์ของดินตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
	Utilization of sludge soil from water treatment process of Provincial Waterworks Authority of Phayao
	นิสิต  : ภัทรภา  พันธ์คงชื่น และ สุจิตตรา  เอกภูมิ
	อาจารย์ที่ปรึกษา : น้ำฝน  เอกตาแสง
	สังกัด  : คณะแพทยศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 13
	โครงการหมู่บ้านนำร่องในการบริหารจัดการขยะ “สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันลดขยะ”  Waste management pilot project. “She hands me two hands to help reduce waste”
	นิสิต  : กฤษณพงศ์ กะรัตน์, พิมพิไล ไชยบาล และ พัชรภรณ์ ปาลี
	อาจารย์ที่ปรึกษา : น้ำฝน  เอกตาแสง
	สังกัด  : คณะแพทยศาสตร์
	รหัส  : Poster HS – 14
	การเก็บและการนำความร้อนของแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไทยด้วยคลื่นไมโครเวฟ
	Heat Storage and Conduction of Thai Herbal Hot Pack by Microwave
	นิสิต  : ฉัตรทิพย์  เพ็ชรชลาลัย, รุ่งนภา  อินทรักษ์ และ สุภาวิดา  เรืองศรี
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ปัทมาวดี  พาราศิลป์
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 15
	การผลิตแอนติบอดีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชุดตรวจอย่างง่ายในการตรวจหาแอนติบอดีต่อ อินเตอร์เฟียรอนแกมมา
	Production of polyclonal antibodies for constructing the simple anti-interferon gamma detection kit
	นิสิต  : พิชญะภัทร์  วาสน์หิรัญชัย, ธัญรดา  ฟุ้งมงคลเสถียร และ ภัทรนันต์  แสนราม
	อาจารย์ที่ปรึกษา : สาวิตรี  นะงอลา
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 16
	การแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายไขมันจากน้ำเสีย
	Isolation of Lipid Degrading Bacteria from Wastewater
	นิสิต  : กาญจนา  ใจกล้า
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ณรงค์  นวลเมือง
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 17
	การศึกษาความเที่ยงตรงของการทดสอบความสามารถทางกายที่พัฒนาใหม่ ในการประเมินผู้สูงอายุในชุมชน
	The Study of Validity of the New Functional Test for Assessment in the  Community-Dwelling Older People
	นิสิต  : กุลจิรา  เจิมเฉลิม, ฐิติมา  กันทา และ ณัฐพัชร์  จันทร์แก้ว
	อาจารย์ที่ปรึกษา : เอกราช  วงศ์ษายะ
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการทดสอบการทรงตัวในบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
	The Relationship between Lower Limb Muscle Strength and Star Excursion Balance Test in Young Adult Obesity
	นิสิต  : เกษมศรี  จันทร์ผ่อง, ธวัชชัย  ไชยกุล และ วิทวัส  ใจเที่ยง
	อาจารย์ที่ปรึกษา : วีระศักดิ์  ต๊ะปัญญา
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 19
	ประสิทธิภาพของการตรวจหมู่เลือดดัฟฟี่ด้วยเทคนิคพีซีอาร์; แนวทางใหม่ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการในยุคพันธุศาสตร์
	Efficiency of Duffy Blood group detection using PCR technique; A New laboratory method for the genomic Era
	นิสิต  : ฤทธิชัย  หม้อสีใจ, วรายุทธ  ถาตา, ศรวิทย์  พนาบำรุง และ อนุพงษ์  คำสม
	อาจารย์ที่ปรึกษา : สรายศ  ร่าเริงใจ
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 20
	ผลกระทบของการเสพติดบุหรี่และ/หรือสุราต่อระดับความเครียดออกซิเดชันในเลือด การจับกินและการฆ่าเชื้อรา แคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลส์
	Effects of Cigarette and/or Alcohol Addictions on Levels of Oxidative Stress in Blood, Phagocytosis and Killing of Candida albicans by Neutrophils
	นิสิต  : อภิษฎา  คำสร้อย, ศิรประภา  บุญเจริญ และ ปิยภรณ์  คุณความดี
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ยุทธนา  หมั่นดี
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 21
	ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรพื้นบ้านต่อความยืดหยุ่นในบุคลากรเพศหญิง มหาวิทยาลัยพะเยา
	Effects of Thai Traditional Herbal Stream on Flexibility in Female Staffs of University of Phayao
	นิสิต  : ทัศนีย์  ขุนชัย, ประไพพักตร์  สาลิกา และ อรอนงค์  อินต๊ะมา
	อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิรินทิพย์  คำฟู
	สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร์
	รหัส  : Poster HS - 22
	ผลของอายุต่อการรับรู้ตำแหน่งข้อต่อรยางค์ส่วนล่าง
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