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สารจากอธิการบด ี

 

โครงการ“นิทรรศการโครงงานนิสิต”ครั้งท่ี 5 จัดข้ึนในวันศุกรท่ี 4 

ธันวาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา เปนเวทีท่ีจัด

ข้ึนเพ่ือใหนิสิตระดับปริญญาตรี ไดมีโอกาสนําเสนอและเผยแพรผลงานกอน

สําเร็จการศึกษา รวมท้ังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตในระดับปริญญาตรี ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับประเทศ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

การทําโครงงานกอนสําเร็จการศึกษาถือเปนงานวิจัยกาวแรกของ

นิสิตอันจะสงผลใหนิสิตมีความตื่นตัวในการสรางและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 

ของตน และจะเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และยังเปดโอกาสใหรุนนองไดเรียนรูผลงานของรุนพ่ี

เพ่ือนําไปเปนแนวทางหรือตอยอดโครงงาน ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน ตอไป 

การจัดโครงการในครั้งน้ียังเปดโอกาสใหอาจารยและนิสิตแตละคณะ ไดเขารวมรับรูความสามารถของนิสิต

ภายในคณะและตางคณะ รวมท้ังจะเปนเวทีท่ีอาจารยไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับผลงานของ

นิสิต ยังเปนตัวบงช้ีผลการเรียนรูตลอดการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจารยทุกทานลวนมีสวนสนับสนุน และ

งานน้ียังเปนโอกาสในการแสดงความช่ืนชมและยอมรับ ของผูรวมงานดวย 

ในปน้ีมนิีสิตสงผลงานเขาประกวดจํานวน 90 ผลงาน ใน 4 กลุมสาขา ไดแก 

1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  จํานวน 16 ผลงาน 

2. สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 27 ผลงาน 

3. สาขาเสริมสรางสุขภาพ   จํานวน 19 ผลงาน 

4. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 28 ผลงาน 

สําหรับโครงงานท่ีผานการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะสนับสนุนเพ่ือเขาประกวดในระดับภมูภิาค 

และระดับประเทศตอไป 

 

 

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศร)ี 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การวิเคราะหหาปริมาณทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี พรอมกันในตัวอยางน้ํา

บาดาลบริเวณใกลเคียงกลุมรอยเลื่อนพะเยา โดยใชเทคนิคการวัดศักยไฟฟาคืนรูป 

Simultaneous determination of Cu(II), Pb(II), Cd(II) and Zn(II) in 

groundwater samples collected near the Phayao fault line using 

stripping potentiometry 
 

นิสิต  : พรทิพย  มหาพรม, รัตนพร  จันทรศรี และ โสภิตา  ชุมพลชัย              
อาจารยท่ีปรึกษา : วชิราวรรณ  พิมพรส 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 01  
 

บทคัดยอ 
 

เน่ืองจากตนป พ.ศ. 2557 เกิดแผนดินไหวหนักท่ีสุดในรอบ 40 ป ขนาด 6.3 ริกเตอร ในภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย เกิดอาฟเตอรช็อกท่ีรับรูถึงแรงสั่นสะเทือนไดจํานวนหลายครั้ง ซึ่งสรางความเสียหายเปนอยางมาก

ในพ้ืนท่ีใกลเคียง จุดศูนยกลางของการเกิดแผนดินไหวในครั้งน้ีเกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุมรอยเลื่อนพะเยา ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาความเปนไปไดในการคาดการณการเกิดแผนดินไหวในอนาคต โดยศึกษาปริมาณของโลหะหนักใน

ตัวอยางนํ้าบาดาลบริเวณใกลเคียงกลุมรอยเลื่อนพะเยา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโลหะหนักท่ีเพ่ิมข้ึน

อาจเปนตัวบงช้ีการเกิดแผนดินไหวได โดยประยุกตใชเทคนิคการวัดศักยไฟฟาคืนรูปในการวิเคราะหหาปริมาณโลหะ

หนักพรอมกันในตัวอยางนํ้าบาดาลตามแนวรอยเลื่อนพะเยา จํานวน 15 ตัวอยาง พบวาปริมาณของทองแดงอยู

ในชวง 0.4 ถึง 88.1 ไมโครกรัมตอลิตร ตะก่ัวอยูในชวง 1.9 ถึง 28.5 ไมโครกรัมตอลิตร แคดเมียมอยูในชวง 0.7 ถึง 

17.4 ไมโครกรัมตอลิตร  และสังกะสีอยูในชวง 6.4 ถึง 464.5 ไมโครกรัมตอลิตร (1 ppb เทากับ 1 ไมโครกรัมตอ

ลิตร) 
 

คําสําคัญ : นํ้าบาดาล  ทองแดง  ตะก่ัว  แคดเมียม  สังกะสี  รอยเลื่อนพะเยา  แผนดินไหว  เทคนิคการวัด

ศักยไฟฟาคืนรูป 
 

Abstract 
 

In 2014 the heaviest earthquake in the last 40 years occurred in Northern Thailand. The 

earthquake had a magnitude of 6.3 on the Richter scale and was followed by several aftershocks. 

The epicenter was located at the Phayao fault line, and substantial damages occurred in its 

vicinity. This investigation examines the possibility of predicting future earthquakes by studying the 

concentrations of heavy metals in the groundwater at the Phayao fault line, since a change in 

these concentrations could indicate an imminent increased seismic activity. Stripping 

potentiometry was used to analyze fifteen samples collected at selected locations along the fault 

line. The metal concentrations found were in the ranges of 0.4 to 88.1 ppb copper, 1.9 to 28.5 

ppb lead, 0.7 to 17.4 ppb cadmium and 6.4 to 464.5 ppb zinc (1 ppb is equal to 1 µg/l). 
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Key words : Groundwater, Copper, Lead, Cadmium, Zinc, Phayao fault line, Earthquake, Stripping  

potentiometry
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การวิเคราะหหาเหล็ก ตะกั่ว และแคดเมียมในตัวอยางปลาและปลาสม จากกวาน

พะเยาโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมทรีและเทคนิคการวัด

ศักยไฟฟาคืนรูป 

Determination of Fe(ll), Pb(ll) and Cd(ll) in fish samples and pickled 

fish from Kwan Phayao by flame atomic absorption spectrometry and 

stripping potentiometry 
 

นิสิต  : กัญชลา  ชวยอุระชน และ เบญจวรรณ  ผุดผองพรรณ 
อาจารยท่ีปรึกษา : วชิราวรรณ  พิมพรส 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 02  
 

บทคัดยอ 
 

เน่ืองจากธาตุเหล็กเปนธาตุท่ีสําคัญและมีประโยชนตอรางกาย  ชวยเสริมภูมิตานทาน, ชวยปองกันอาการ

ออนเพลียและโรคโลหิตจาง จึงทําการวิเคราะหหาโลหะในตัวอยางปลา (ปลาตะเพียน, ปลานวลจันทร) และปลาสม 

จากกวานพะเยา หลังจากการเตรียมตัวอยางแบบวิธีการเผาใหเปนเถาและการยอยแบบเปยกในตัวอยางท้ังหมด 7 

ตัวอยาง พบวามีปริมาณของเหล็กอยูในชวง 0.0258 – 0.3568 มิลลิกรัมตอลิตรโดยใชเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบ

ซอรพชันสเปกโทรเมทรี และประยุกตใชเทคนิคการวัดศักยไฟฟาคืนรูปในการวิเคราะหตะก่ัวและแคดเมียม พบวามี

ปริมาณอยูในชวง 2.3675 – 5.1173 และ 1.1415 - 2.3728 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ : เหล็ก  ตะก่ัว  แคดเมียม  ปลาสม  การเผาใหเปนเถา  การยอยแบบเปยก  เทคนิคการวัดศักยไฟฟาคืน

รูป 
 

Abstract 
 

Iron is an important metal and useful for health. Iron promotes the immune system, 

prevents fatigue and anemia. Therefore determination of metal ion in fish samples (Barbonymus 

gonionotus, Cirrhinus microlepis) and pickled fish from Kwan Phayao after dry ashing and wet 

digestion methods in seven samples. The concentrations of iron found were in the ranges of 

0.3568 to 0.0258 mg/L using flame atomic absorption spectrometry and applied stripping 

potentiometry techniques for determination of lead and cadmium concentrations found were in 

the ranges of 2.3675 to 5.1173 and 1.1415 to 2.3728µg/l respectively. 
 

Key words : Iron, Lead, Cadmium, Pickled fish, Dry ashing, Wet digestion, Stripping potentiometry 
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การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินบี 1 ในขาวอินทรียโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนตสเปคโต

รสโคป 

Determination of Vitamin B1 in Organic Rice by Fluorescence 

Spectroscopy 
 

นิสิต  : ฉัตรฑริกา  อูปเงิน และ ธัญญรัตน  กาวิละ 
อาจารยท่ีปรึกษา : รัตติยา  ณ อุบล 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 03  
 

บทคัดยอ 
 

การทดลองน้ีมีจุดประสงคเพ่ือหาปริมาณวิตามินบี 1 (ไทอามีน) ในขาวอินทรียโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต

สเปคโตรสโคป ขาวอินทรียตัวอยางถูกสกัดโดยเครื่องอัลตราโซนิค ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

สัญญาณฟลูออรเรสเซนต (ไทโอโครม) ถูกตรวจวัดท่ีความยาวคลื่น 507 นาโนเมตร การศึกษาน้ีมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธในเกณฑดี (0.9996) คาขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดและคาขีดจํากัดในการตรวจวัดเชิงปริมาณเทากับ 

1.3484 และ 1.4868 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินบี 1 มีคาความแมนยําของวิธี

วิเคราะหอยูในเกณฑดีและยอมรับได โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยกวา 2.5 เปอรเซ็นต มีคารอยละการได

กลับคืนอยูในชวง 80 - 100 และปริมาณวิตามินบี 1 ในขาวอินทรียอยูในชวง 70 – 83 ไมโครกรัมตอลิตร 
 

คําสําคัญ : วิตามินบี 1  ขาวอินทรีย  ฟลูออเรสเซนตสเปคโตรสโคป 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to determine vitamin B1 (Thiamine) content in organic rice 

by Fluorescence spectroscopy. Rice samples were extracted by Ultrasonic at 50 °C for 10 min. 

Fluorescent signals (thiochrome) were detected at 507 nm. This method has a good correlation 

coefficient (R2 = 0.9996). The limit of detection and limit of quantification were 1.3484 and 1.4868 

µg/L, respectively. This method showed a good precision for quantification of vitamin B1 with  

a relative standard deviation value less than 2.5%. The recovery was in the range of 80 - 100% 

and vitamin B1 content in organic rice was within the range of 70 – 83 µg/L. 
 

Key words : Vitamin B1, Organic rice, Fluorescence spectroscopy 
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ความสัมพันธของผลบวกของสามจํานวน จํานวนสามชุดที่

หลักมากที่สุดเปนเลขโดด 2,3,7  1,5,6 และ 4,8,9 ตามลําดับ 

Generalized beauty: the relationship of the sum of the three numbers 

with three sets of highest digit is 2,3,7  1,5,6 and 4,8,9 respectively 
 

นิสิต  : ชฎาพร  เชื้อบุญเกิด และ ทิฆัมพร  อัสถิ 
อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 04  
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีไดประยุกตใชจํานวนเศษเหลือและหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตรในการศึกษาและหา

ความสัมพันธของผลบวกของสามจํานวน จํานวนสามชุดท่ีหลักมากท่ีสุดเปนเลขโดด 2,3,7  1,5,6  และ 4,8,9  

ตามลําดับ ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของผลบวกดังกลาว ดังน้ี 



#(3) 1
246 (2 ) 321 (4 ) 765 (8 ) 133 32

n
n n n

= −

… ⋅ + … − + … − = …  



#(3) 1
123 ( ) 567 (4 ) 642 (8 2 ) 133 32

n
n n n

= −

… + … + + … − ⋅ = …
 



#(3) 1
456 (3 ) 89(10) (7 ) 975 (11 2 ) 233 31

n
n n n

= −

… + + … + + … − ⋅ = …     สําหรับทุกจํานวนเตม็บวก n   

 

คําสําคัญ : จํานวนเศษเหลือ  หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  ผลบวก 
 

Abstract 
 

This paper applies the remainder number and the Principle of Mathematical Induction to 

find on the relationship of the sum of the three numbers with three sets of highest digit is 2,3,7  

1,5,6 and 4,8,9  respectively. The results show that a general form of this sum is 



#(3) 1
246 (2 ) 321 (4 ) 765 (8 ) 133 32

n
n n n

= −

… ⋅ + … − + … − = …  



#(3) 1
123 ( ) 567 (4 ) 642 (8 2 ) 133 32

n
n n n

= −

… + … + + … − ⋅ = …  



#(3) 1
456 (3 ) 89(10) (7 ) 975 (11 2 ) 233 31

n
n n n

= −

… + + … + + … − ⋅ = …     for all positive integer n . 

 

Key words : remainder number, Principle of Mathematical Induction, sum
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจํานวนในดอกไมของรูปสามเหลี่ยมปาสกาล 

Generalized beauty: the product of the numbers in a flower of the 

Pascal’s triangle 
 

นิสิต  : ศริณญา  ศรีแปง และ พิสิษฐ  เซนักคา 
อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 05  
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของผลคูณของจํานวนในดอกไมของรูปสามเหลี่ยมปาส

กาล ผลการศึกษาพบวาผลคูณของจํานวนท่ีอยูสวนปลายกลีบดอกไมสามกลีบขวามีคาเทากับผลคูณของจํานวนท่ีอยู

สวนปลายกลีบดอกไมสามกลีบซาย  
 

คําสําคัญ : สามเหลี่ยมปาสกาล  ผลคูณของจํานวนในดอกไม 
 

Abstract 
 

This paper presents the study and findings on a general form of the product of the 

numbers in a flower of the Pascal’s triangle. The results show that the product of the numbers at 

the end of the petals, the three lobes on the right is equal to the product of the numbers at the 

end of the petals, the three lobes on the left 
 

Key words : Pascal’s triangle, product of the numbers in a flower
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของเลขโดด 8 กับจํานวนที่เลขเรียงกันลดลงไป

ทางขวาจากเลขโดด 8 

Generalized beauty: the product of the digit number 8 and the 

arranged number by decreasing from digit number 8 to the right 
 

นิสิต  : วราภรณ  ไกแจ, ศรัญญา  อารยะรังษี และ พลอธิป  พวงสําเภา 
อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 06  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคหลักของบทความน้ีเพ่ือนําเสนอและหารูปท่ัวไปของผลคูณของเลขโดด 8  กับจํานวนท่ีเลข

เรียงกันลดลงไปทางขวาจากเลขโดด 8  ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของผลคูณดังกลาว ดังน้ี 

8 876 ( ) 70123 (8 ( 1))(10 (2 ))n n n⋅ … − = … + − + ⋅      สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  

 

คําสําคัญ : ผลคูณ  จํานวนท่ีเลขเรียงกันลดลงไปทางขวาจากเลขโดด 8  
 

Abstract 
 

The main purpose of this article is to present and to find out a general form of the 

product of the digit number 8  and the arranged number by decreasing from digit number 8  to 

the right. The results showed that the general form of this product is 

8 876 ( ) 70123 (8 ( 1))(10 (2 ))n n n⋅ … − = … + − + ⋅      for all positive integer n . 

 

Key words : product, arranged number by decreasing from digit number 8  to the right
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลบวกของจํานวนแนวรูปไมฮอกกี้บนสามเหลี่ยมปาสกาล 

Generalized beauty: the sum of the numbers in a hockey stick on the 

Pascal’s triangle 
 

นิสิต  : กัลยา  ทนะมูล และ อัจฉรา  พระสงฆ 
อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 07  
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและการหารูปท่ัวไปของผลบวกของจํานวนแนวรูปไมฮอกก้ีบนสามเหลีย่มปาส

กาล ผลการศึกษาพบวารูปท่ัวไปของผลบวกของจํานวนในดามไมฮอกก้ีท่ียาว m  ชอง โดยเริ่มจากดานซายในแถวท่ี 

1n +  บนสามเหลี่ยมปาสกาล เทากับ 
( )!

( 1)!( 1)!
n m

n m
+

+ −
 เมื่อ n  และ m  เปนจํานวนเต็ม โดยท่ี 0n ≥  และ 

0m >  ยิ่งไปกวาน้ัน ผลบวกของจํานวนในดามไมฮอกก้ี โดยเริ่มจากดานซายและดานขวาบนสามเหลี่ยมปาสกาล

น้ันเทากัน 
 

คําสําคัญ : สามเหลี่ยมปาสกาล  ผลบวกของจํานวนในไมฮอกก้ี 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to find a general form of the sum of the numbers in a 

hockey stick on Pascal’s triangle. The results demonstrate that the general form of the sum of the 

numbers in the handle of the hockey stick, with m  slots and starting from the left in the 

th( 1)n +  row on Pascal's triangle is equal to 
( )!

( 1)!( 1)!
n m

n m
+

+ −
 where n  and m  are integers with 

0n ≥  and 0m > . Moreover, the sum of the numbers in the handle of the hockey stick, starting 

from the left and right on the Pascal’s triangle, are equal. 

 

Key words : Pascal’s triangle, sum of the numbers in a hockey stick 
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ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลหารของจํานวนที่ทุกหลักเปนเลขโดด 1 ดวยจํานวน 37 

และเลขโดด 3 

Generalized beauty: the quotient of the number that every digit is 1 by 

37 and 3 
 

นิสิต  : ศุภารัตน  เกษรพรม และ ชัญญา  ตันวิรัตน 
อาจารยท่ีปรึกษา : อัยเรศ  เอ่ียมพันธ 

สังกัด  : คณะวิทยาศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 08  
 

บทคัดยอ 
 

จุดประสงคหลักของบทความน้ีเพ่ือนําเสนอและหารูปท่ัวไปของผลหารของจํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 1 

ดวยจํานวน 37  และเลขโดด 3  ผลการศึกษาพบรูปท่ัวไปของผลหารดังกลาว ดังน้ี 

#(1) 3 #(300) 1

111 1 37 300300 3003
n n= ⋅ = −

… ÷ = …
 

 และ 
#(1) 3 #(370) 1

111 1 3 370370 37037
n n= ⋅ = −

… ÷ = …
 

 

สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n  

 

 

คําสําคัญ : ผลหาร  จํานวนท่ีทุกหลักเปนเลขโดด 1 
 

Abstract 
 

The main aim of this article is to present and find on a general form of the quotient of 

the number that every digit is 1 by 37  and 3 . The results show that a general form of this 

quotient is 

#(1) 3 #(300) 1

111 1 37 300300 3003
n n= ⋅ = −

… ÷ = …
 

 and 
#(1) 3 #(370) 1

111 1 3 370370 37037
n n= ⋅ = −

… ÷ = …
 

  

for all positive integer n  

 

Key words : quotient, number that every digit is 1
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การพัฒนาผลิตภัณฑซอสจากซังขาวโพดหวาน 

Product development of sauce from sweet corncob 
 

นิสิต  : มนัสชนก  เอ่ียมนอก, มินตรา  คมออน, ธิดารัตน  ทิวาลัย, อรณิชา คําวันนา และ  

ชาญณรงค  ประจงศิลป 
อาจารยท่ีปรึกษา : สกุลคุณ  มากคุณ 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  : Poster SC - 09  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี เปนการพัฒนาผลิตภัณฑซอสจากซังขาวโพดหวาน ซึ่งเปนเศษวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค โดยทําการศึกษา

อัตราสวนปริมาณนํ้าซังขาวโพดหวานตอเมล็ดขาวโพดหวานปนหยาบ จากการทดลองพบวาการใชอัตราสวนนํ้าซัง

ขาวโพดตอขาวโพดปนหยาบท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 65:20 โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด (p>0.05) สําหรับ

การศึกษาการปรับรสชาติและกลิ่นรสของผลิตภัณฑซอสซังขาวโพดหวาน พบวาการใชอัตราสวนของนํ้าตาลตอเกลือ

เทากับ 20:1 และใชนํ้าสมสายชูท่ีแชดวยเครื่องเทศซึ่งไดแก อบเชย, ดอกจันทน, ขิงปน, พริกไทยปน, กานพลู และ

ยี่หรา ไดคะแนนความชอบในคุณลักษณะตางๆ ของซอสปรุงรสจากซังขาวโพดหวานมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : ซังขาวโพดหวาน  ซอส  เครื่องเทศ 
 

Abstract 
 

Product development of sauce from sweet corncob is a waste utilization and value-

added product which can be an alternative choice for the customer. The aim of this research was 

to develop sauce from sweet corncob. Four formulae were prepared from sweet corncob water 

extract and sweet corn kernel in the ratio of 65:20, 70:15, 75:10 and 80:5, respectively. The 

products were also investigated to physic-chemical properties, microbial and sensory evaluation. 

The result showed that the accepted score of the products from the ratio of 65:20 had an 

appropriated appearance and was accepted in terms of color, taste, texture and consistency 

prefer more than those of products (p<0.05). The ratio 65:20 of sweet corncob water extract and 

sweet corn kernel was chosen to study the taste and flavor, the results from 9-point hedonic 

scale test showed that adding sugar : salt by the ratio of  20: 1 and using the mixture of 

cinnamon, nutmeg, ginger, pepper, clove and fennel was the most preferred compared to the 

others. 
 

Key words : sweet corncob, sauce, spices
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การแยกและศึกษาคุณสมบัติของจุลินทรียในลูกแปงเพ่ือผลิตสาโท 

Isolation and Characterization of Microorganisms in Look-pang for 

Production of SA-TO 
 

นิสิต  : อรษา  อุยี่ 
อาจารยท่ีปรึกษา : พนิตนาฏ  อูพุฒินันท 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  : Poster SC - 10  
 

บทคัดยอ 
 

ลูกแปง คือ กลาเช้ือจุลินทรียสําหรับการหมักท่ีมีเช้ือผสม ท้ังรา ยีสต และแบคทีเรียในรูปเช้ือแหง ซึ่งใน

แถบอาเซียนเชน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิยมใชลูกแปงเปนสวนประกอบในการทํา

สุราพ้ืนบางตางๆ เชน สาโท อุ กระแช  ในการศึกษาครั้งน้ีตองการแยกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

จุลินทรียท่ีอยูในลูกแปงไทยและลาว และนําไปบงบอกชนิดโดยใช 16S rRNA gene sequencing  

ผลการทดลองพบวา ลูกแปงไทยประกอบดวย Meyerozyma caribbica, Candida glabrata และ 

Trichoderma sp. สวนลูกแปงลาวประกอบดวย Saccharomyces cerevisiae, Candida glabrata, 

Wickerhamomyces anomalus, Trametes polyzona และ Mucor indicus แสดงใหเห็นวา ลูกแปงลาวมี

จุลินทรียหลากหลายกวาลูกแปงไทย เมื่อนําลูกแปงท้ังสองชนิดมาเปนสวนประกอบในการทําสาโท พบวาเปอรเซ็น

แอลกอฮอลสุดทายของสาโทลูกแปงไทยคือ 13.9 % คาความหวานสุดทายของสาโทลูกแปงไทยคือ 14 ˚Brix ขณะท่ี

เปอรเซ็นแอลกอฮอลสุดทายของสาโทลูกแปงลาวคือ 13.5 % คาความหวานสุดทายของสาโทลูกแปงลาวคือ 23 

˚Brix เมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผูทดสอบ 20 คน พบวาสวนใหญชอบรสและสีของสาโทลูกแปงลาว

มากกวาสาโทลูกแปงไทย 
 

คําสําคัญ : ลูกแปง  จุลินทรีย  สาโท 
 

Abstract 
 

Look-pang is a Microorganism starters use for fermentation, which contain of fungi, yeast 

and bacteria in dry form.  Most of Asian countries such as Thailand and Lao use Look-pang for 

starter cultures to make several traditional alcoholic beverages such as SA-TO (Rice wine), Au, 

Krasae (Rice cocktail).  In this study, isolation and morphology of microorganisms from Lao Look-

Pang and Thai Look-Pang were obtained. 16S rRNA gene sequencing was used to identification of 

these microorganisms.   

The results found that Thai Look-Pang contained of Meyerozyma caribbica, Candida 

glabrata and Trichoderma sp. while Lao Look-Pang consisted of Saccharomyces cerevisiae, 

Candida glabrata, Wickerhamomyces anomalus, Trametes polyzona and Mucor indicus.  These 

results demonstrated that Lao Look-Pang consisted of various microorganisms more than Thai 

Look-Pang.  When used these two Look-Pangs to make SA-TO, the final concentration of alcohol 
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for Thai Look-Pang were 13.9% and 14◦Brix of sugar while Lao Look-Pang was 13.5% alcohol and 

23 ◦Brix.  From the surveying from 20 people about taste and color of SA-TO between SA-TO 

from Thai Look-Pang and Lao Look-Pang, these found that most of people liked SA-TO from Lao 

Look-Pang more than Thai Look-Pang. 
 

Key words : Look-Pang, microorganism, SA-TO 
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การศึกษาระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเชิงพาณิชยระดับชุมชนในจังหวัดพะเยา 

The study on production system of Thai native chicken for commercial 

propose at the community scale in Phayao province 
 

นิสิต  : พัชราภรณ  ตันมา และ วรรณรดา  สิมากรณ 
อาจารยท่ีปรึกษา : วัชระ  แลนอย 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  : Poster SC - 11  
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเชิงพาณิชยในระดับชุมชนของเกษตรกร

ในจังหวัดพะเยาใหเปนอาชีพหลัก และสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดพะเยา 

โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการดําเนินโครงการประกอบดวยเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองและไกลูกผสมพ้ืนเมือง ในพ้ืนท่ี

ตาง ๆ ของจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบดวย 9 อําเภอไดแก อําเภอเมือง แมใจ จุน ดอกคําใต ปง เชียงมวน ภูกามยาว 

เชียงคํา และภูซาง การดําเนินการวิจัยใน 3 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันตอนการรวบรวมรายช่ือเกษตรกรท่ีตองการเขารวม

โครงการ 2) การเก็บขอมูลภาคสนาม สงเสริมการสรางกลุม หาประเด็นเพ่ือการอบรมและการสรางระบบการจัดการ 

3) การอบรมเพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงไกของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ใชสถิติพรรณนาในการอภิปรายผล  

ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดพะเยา มีการรวมกลุมจัดไดเปน 2 ประเภท คือ 

กลุมผูเลี้ยงไกท่ัวไป และกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเปนกลุมท่ัวไปท้ังหมด 21 กลุมและกลุมวิสาหกิจชุมชน 7 กลุม 

ผลการสํารวจพบวาประเด็นท่ีกลุมเกษตรกรใหความสนใจเพ่ือตองการพัฒนา เปนลําดับท่ี 1 คือ การจัดการดาน

อาหาร (82.60%) และดานการจัดการดานการตลาดไกพ้ืนเมือง (7.25%) เปนลําดับท่ี 2 และในประเด็นอ่ืน คือ การ

จัดหาแหลงพันธุ (5.7%) และ ประเด็นดานการจัดการเรื่องโรคติดตอ และการตายโดยไมทราบสาเหตุ  (4.45%) 

ตามลําดับ โครงการไดจัดอบรมเกษตรกรในดานการจัดการอาหาร โดยการใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนสวนผสมใน

อาหาร จากการวิจัยในครั้งน้ีมีการพัฒนาเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง โดยไดพัฒนาตามความตองการของเกษตรกรใน 

2 ประเด็นสําคัญคือดานการจัดการอาหารและการตลาดไกพ้ืนเมือง เกิดเครือขายความรวมมือของเกษตรกรผูเลี้ยงไก

รวมกับมหาวิทยาลัย โดยเปนการสนับสนุนการดําเนินการของปศุสัตวจังหวัดพะเยา เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงสัตวปก

พ้ืนเมืองใหเปนสัตวเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถขายและสรางรายไดจากการเลี้ยงในชุมชน อยางไรก็ตาม

ขอเสนอแนะในการวิจัยเชิงพัฒนาในลําดับตอไปคือการสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการเลี้ยงไกให

เปนไปตามมาตรฐานการเลี้ยงใหมากข้ึน 
 

คําสําคัญ : ไกพ้ืนเมือง  การพัฒนา  ระบบการเลี้ยงไก  จังหวัดพะเยา 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to develop the production system of Thai native chicken 

and their crossbreds for commercial propose at the community scale in Phayao province. The 

farmer involved in this project include smallholders farmer from 9 District of Phayao; Mueang 

Phayao, Mae Chai, Chun, DokKhamtai, Pong, Chiang Muan, Phu Kamyao, Chiang Kham and Phu 
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Sang. To project consisted of 3 step 1) paper data collection 2) field data collection to promote 

the creation of chicken community and finding problem concerning chicken management 3) 

training step to improve the production system. Descriptive statistics were used.  

The results showed that 2 types of production system could be classify, general and 

community enterprises. The general production system consisted of 21 groups of famers and the 

community enterprises system consisted of 7 groups of farmers. The survey showed that chicken 

feed management (82.60%) is the first priority to be developing and the marketing issue is the 

second. Source of breed (5.7%) and knowledge on disease of chicken are the third and fourth 

issues that need to be developing, respectively. The project provided the training on feed 

management which included the possibility to used local ingredients to formulate chicken diet 

and the marketing issue. Collaboration between farmers, Staff from University of Phayao and the 

Phayao Department of Livestock Development were encouraged. This implementation could lead 

to the development of production system of Thai native chicken and their crossbreeds in Phayao. 
 

Key words : Thai native chicken, development, the production system, Phayao province. 
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ดีเอ็นเอบารโคดเพ่ือการจําแนกชนิดลูกปลาวัยออนในกวานพะเยา จังหวัดพะเยา 

DNA Barcode for Species Identification of Larval Fish in Kwan Phayao, 

Phayao Province 
 

นิสิต  : ธีรพงศ  แสงโทโพ, บุริศร  ชีพธรรม และ ฐาปกรณ อินชาวนา 
อาจารยท่ีปรึกษา : ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  : Poster SC - 12  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชดีเอ็นเอบารโคดหรือลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ในการ

จําแนกชนิดลูกปลาวัยออนท่ีรวบรวมไดในลํานํ้าสาขาของกวานพะเยา พบวา ดีเอ็นเอบารโคดสามารถจําแนกชนิดลูก

ปลาวัยออนจํานวน 42 ตัวอยาง ไดท้ังสิ้น 15 ชนิด 15 สกุล 10 ครอบครัว และ 6 อันดับ แตอยางไรก็ตาม มีลูกปลา

วัยออนจํานวน 2 ตัวอยางท่ีไมสามารถจําแนกชนิดได เน่ืองจากยังไมมีการรายงานในฐานขอมูล GenBank และ 

BOLD  

จากการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ของลูกปลาวัยออนท้ัง 44 ตัวอยาง พบวามีความยาว

เฉลี่ย 632.66 คูเบส และอยูในชวง 626-642 คูเบส และเมื่อนําลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI จากลูกปลาวัยออน

แตละชนิดมาศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ โดยสรางแผนภูมิตนไม พบวา ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI 

สามารถจําแนกลูกปลาวัยออนออกเปน 6 กลุมใหญๆ คือ ลูกปลาวัยออนในอันดับ Cypriniformes, Siluriformes, 

Perciformes, Beloniformes, Synbranchiformes และ Cyprinodontiformes สอดคลองกับระบบอนุกรมวิธาน

ของปลา ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ีถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูลดีเอ็นเอบารโคดของลูกปลาวัยออนในประเทศ

ไทยตอไป 
 

คําสําคัญ : ดีเอ็นเอบารโคด  การจําแนกชนิด  ลูกปลาวัยออน  กวานพะเยา 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to species identify of larval fish using DNA barcode or 

nucleotide sequence of COI gene. The 44 sample fish were collected from 10 surrounding streams 

of Kwan Phayao. A total of 42 larval fish could identify to 15 species, 15 genus, 10 families and 6 

orders. However, two sample fish could not classify because of the lack of the nucleotide 

sequence of COI reported in both GenBank and BOLD databases.  

The average length of nucleotide sequence of COI gene was 632.66 bp and ranged 626-

642 bp. The phylogenetic tree was constructed for evolutionary analysis. The nodes of tree were 

separated 44 fish species into 6 major branches belonging to Order Cypriniformes, Siluriformes, 

Perciformes, Beloniformes, Synbranchiformes and Cyprinodontiformes, followed the fish 

taxonomic system. The results were collected in the DNA barcodes of Thai larval fish database. 
 

Key words : DNA Barcode, Species Identification, Larval Fish, Kwan Phayao
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ผลของน้ําหนักไขเขาฟกตอลักษณะหลังฟกของนกกระทาญี่ปุน (Coturnix japonica) 

Effect of Hatching-egg Weight on Post-hatch Traits of Japanese Quails 

(Coturnix japonica) 
 

นิสิต  : มินตรา  เจริญสุข 
อาจารยท่ีปรึกษา : กฤตภาค  บูรณวิทย 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  : Poster SC - 13  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของนํ้าหนักไขเขาฟกตอลักษณะภายหลังการฟกของนกกระทา

ญี่ปุน โดยทําการวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) ทําการแบงกลุม

การทดลองออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไขนกกระทาท่ีมีนํ้าหนักระหวาง 8.00 ถึง 9.99 กรัม กลุมท่ี 2 ไขนกกระทา

ท่ีมีนํ้าหนักระหวาง 10.00 ถึง 11.99 กรัม และกลุมท่ี 3 ไขนกกระทาท่ีมีนํ้าหนักระหวาง 12.00 ถึง 13.00 กรัม ทํา

การทดลองซ้ํากลุมละ 3 ซ้ําๆ ละ 100 ฟอง โดยใชเวลาในการฟก 18 วัน ผลการทดลองพบวา ไขนกกระทากลุมท่ีมี

นํ้าหนัก 12.00 ถึง 13.00 กรัม มีแนวโนมของการฟกออกเปนตัวสูงท่ีสุด นอกจากน้ีลูกนกกระทาท่ีเกิดจากไขท่ีมี

นํ้าหนัก 12.00 ถึง 13.00 กรัม มีนํ้าหนักตัวแรกเกิดสูงท่ีสุด (p<0.05) 
 

คําสําคัญ : นกกระทาญี่ปุน  นํ้าหนักไขเขาฟก  อัตราการฟก  นํ้าหนักแรกเกิด  เปอรเซ็นตการรอดชีวิต 
 

Abstract 
 

This study aimed to investigate the effect of hatching-egg weight on post-hatch 

characteristics of Japanese quails. The completely randomized design (CRD) was used. The eggs 

were divided into 3 groups: egg weighed 8.00 to 9.99 g, 10.00 to 11.99 g and 12.00 to 13.00 g, 

which had 3 replicates per group (100 eggs per replicate). The eggs were incubated for 18 days. 

The results indicated that the 12.00 to 13.00 g of hatching-egg weight tended to represent the 

greatest hatchability. Moreover, birds hatched from egg weighed 12.00 to 13.00 g had the highest 

hatching weight (p<0.05). 
 

Key words : Japanese Quails, Hatching-egg weight, Hatchability, Hatching weight, Survival rate 
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ผลของวัสดุปลูกตอการผลิตพริกหวานบนพ้ืนที่สูง ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา 

มูลนิธิโครงการหลวง 

Composition of different medium for the Production of Sweet Pepper 

Transplant in Highland Community of the Pangka Royal Project 

Foundation 
 

นิสิต  : สุกัญญา ใจคํา 
อาจารยท่ีปรึกษา : ขรรคชัย  ดั้นเมฆ 

สังกัด  : คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

รหัส  : Poster SC - 14  
 

บทคัดยอ 
 

ศูนยพัฒนาฯโครงการหลวงปงคา ตั้งอยูท่ีตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา การดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาฯ โครงการหลวงปงคาไดสงเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกพืชผักเศรษฐกิจ ไดแก คะนาฮองกง เบบ้ีฮองเต

และพริกหวาน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมตอเดือน อยางไรก็ตามตนทุนการผลิตประมาณ 30 เปอรเซ็นต น่ัน

คือ การใชสารเคมีในแปลงเกษตร (ปุยและสารกําจัดศัตรูพืช) และคาวัสดุปลูก  (กาบมะพราว) ในงานวิจัยน้ีจึงได

ศึกษาถึงความเปนไปไดในการประยุกตใชซังขาวโพดเปนวัสดุปลูกแทนกาบมะพราวท่ีมีราคาคอนขางสูงสําหรับการ

ผลิตผักเศรษฐกิจของเกษตรกรพ้ืนท่ีสูง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือนําไปประยุกตใชในการผลิตผักทําใหลดตนทุน

ในการนําเอาวัสดุเหลือท้ิงจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนวัสดุปลูกแทนกาบมะพราว และเพ่ือนําเอาสิ่งเหลือท้ิง

ทางการเกษตร ไดแก ซังขาวโพด แกนขาวโพด เปลือกขาวโพด มาใชใหเกิดประโยชน 
 

คําสําคัญ : พริกหวาน  วัสดุเหลือท้ิงจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 

Abstract 
 

Highland Community of the Pangka Royal Project Foundation located at Tumbon Pha 

Chang Noi, Amphoe Pong, Phayao province. The operation of Pangka Royal Project Foundation 

has encouraged local farmers to grow vegetables economy including Kailaan, Pak Tsai and Sweet 

pepper  with average yield of 2,000 kg per month.  However, the production cost of 

approximately 30% is using chemicals in the agricultural field (fertilizers and pesticides) and the 

plant material (coir). In this research have studied the possibility of using maize material instead of 

coir relatively high prices for vegetable production economy to applied in vegetable production 

to reduce the cost of bringing the material waste from maize as planting material instead of coir. 
 

Key words : Sweet pepper, The material waste from maize
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การเปรียบเทียบฤทธิ์ตานการอักเสบ และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ของตํารับยาพ้ืนบาน 

แกปวดและตํารับสหัสธารา 

Comparisons of anti-inflammatory and anti-oxidative activities of Thai 

traditional medicine for pain relief and Sahasthara recipe 
 

นิสิต  : ธัญญาภรณ  พรมทุง, อารยา  ทาแดง และ วรัญชัย  วงษวรศรีโรจน 
อาจารยท่ีปรึกษา : พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน และ อรอุมา โตะยามา 

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 15  
 

บทคัดยอ 
 

อาการปวดเมื่อยเปนอาการท่ีพบไดบอย ซึ่งการแพทยแผนปจจุบันมีขอจํากัดในการเขาถึงและมีอาการไม

พึงประสงค การแพทยพ้ืนบานจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนํามาใชในการบรรเทาอาการ งานวิจัยน้ีไดนําสารสกัดเอทานอล

ของตํารับยาพ้ืนบานแกปวด 10 ตํารับ และตํารับสหัสธาราซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

ประเทศไทย ไปทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ สําหรับฤทธ์ิตานการอักเสบพบวา ตํารับท่ี 9 แสดงคาความเขมขนของสาร

สกัดท่ีสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมไลพอกซีจีเนสจากถ่ัวเหลืองไดครึ่งหน่ึง (inhibitory concentration; 

IC50) มีคา IC50 25.91±0.15 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และ ตํารับท่ี 3 แสดงฤทธ์ิยับยั้งการเสื่อมสลายของโปรตีนดวย

คา IC50 183.95±19.24 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สวนสหัสธาราแสดงฤทธ์ิตานการอักเสบตอท้ังสองวิธีดวยคา IC50 

เทากับ 45.92±0.20 และ 651.69±2.85 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ขณะท่ีสารมาตรฐานไดโคลฟแนคมีฤทธ์ิตานการ

อักเสบตอท้ังสองการทดสอบดวยคา IC50 เทากับ 33.36±0.11 และ 786.55±17.30 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

ตามลําดับ การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระซึ่งแสดงดวยคาความเขมขนของสารสกัดท่ียับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช

หรือไฮดรอกซิลไดครึ่งหน่ึง พบวาตํารับท่ี 2 แสดงฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและไฮดรอกซิลมีคา IC50 เทากับ 

2.98±0.10 และ 4.03±2.31 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ โดยสารมาตรฐานกรดแอสคอบิกมีฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระท้ังสองดวยคา IC50 เทากับ 2.08±0.10 และ 4.79±6.46 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ สหัสธาราแสดง

ฤทธ์ิตานเฉพาะอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ดวยคา IC50 เทากับ 0.40±0.68 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จากการคัดกรอง

เบ้ืองตนพบวา ตํารับยาพ้ืนบานมีความแตกตางกันของฤทธ์ิทางชีวภาพ โดยตํารับท่ี 2 และสหัสธารามีฤทธ์ิทาง

ชีวภาพท้ังหมดสูงกวาตํารับอ่ืน โดยตํารับท่ี 2 มีฤทธ์ิตานการอักเสบและตานอนุมูลอิสระไมแตกตางจากสหัสธารา 

และสารมาตรฐาน (p>0.05) จึงเหมาะสําหรับการนําไปศึกษาตอ 
 

คําสําคัญ : ตํารับยาพ้ืนบานไทย  ตานการอักเสบ  อนุมูลอิสระ  ตํารับสหัสธารา 
 

Abstract 
 

Muscle pains are common health problems.  Western medicines have limited access and 

had side effects.  Ethnomedicines are alternative therapies. In this research, 95% ethanolic 

extracts from ten Thai traditional medicines and Sahasthara recipe (approved by National 

Pharmaceutical System Development Committee, Thailand) for pain relief were evaluated 

biological activities. For anti-inflammatory, it was found that recipe no. 9 showed a half maximal 
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inhibitory concentration (IC50) for soy bean lipoxygenase with 25.91±0.15 µg/ml.  Recipe no. 3 

exhibited IC50 value of 183.95±19.24 µg/ml for anti-protein denaturation.  Sahasthara showed both 

activities with IC50 values of 45.92±0.20 and 651.69±2.85 µg/ml while diclofenac gave both 

activities with IC50 values of 33.36±0.11 and 786.55±17.30 µg/ml, respectively.  For free radical 

scavenging activities against DPPH and hydroxyl radicals, recipe no. 2 exhibited IC50 values of 

2.98±0.10 and 4.03±2.31 µg/ml, respectively.  Ascorbic acid performed scavenging activities with 

IC50 values of 2.08±0.10 and 4.79±6.46 µg/ml, respectively.  Sahasthara represented activity only 

against hydroxyl radicals with IC50 value of 0.40±0.68 µg/ml.  For preliminary screening, it can be 

concluded that all recipes showed different biological activities.  Recipe no. 2 and Sahasthara 

showed more all activities than other recipes.  Two recipes and standards substances were not 

significantly different in anti-inflammatory and free radical scavenging activities (p>0.05).  Recipe 

no. 2 will be selected for further study because there had high-performance in all activities. 
 

Key words : Thai traditional medicine, Anti-inflammatory, Free radical, Sahasthara recipe
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การศึกษาฤทธิ์ตานเช้ือสิวและการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ของนํ้ามันหอมระเหยจาก

ผลมะแขวนเพ่ือนําไปสูการตั้งตํารับ 

Study of anti-acne and tyrosinase inhibitor activity of the essential oil 

from Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. fruit for formulation 

 

นิสิต  : พรวิมล  คันใจ, ธวัชชัย  เกษมราษฎร และ ภาสกร  ดวงเนตร 
อาจารยท่ีปรึกษา : มาลีรักษ  อัตตสินทอง, ภัคสิริ  สินไชยกิจ และ ธิดา  ไชยวังศรี 

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster SC - 16  
 

บทคัดยอ 
 

มะแขวน เปนพืชทองถ่ินทางภาคเหนือนิยมใชปรุงอาหาร มีสรรพคุณทางยาและมีฤทธ์ิอ่ืน ๆ อาทิ ตานเช้ือ

จุลชีพ ตานอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส คณะผูวิจัยจึงสนใจนําสมุนไพรทองถ่ินมาสรางคุณคา โดยกลั่น

นํ้ามันหอมระเหยจากผลมะแขวนดวยวิธีการกลั่นดวยไอนํ้าของผลสดและผลแหงจากจังหวัดพะเยา พบวา มีนํ้ามัน

หอมระเหยเทากับ 8.10 และ 7.90% ตามลําดับ การวิเคราะหสารสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยท่ีพบมากท่ีสุดของผล

สดและผลแหงคือ alpha-limonene และ sabinene ตามลําดับ 

การทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือสิวโดยวิธี agar well diffusion พบวานํ้ามันหอมระเหยสามารถยับยั้งเช้ือ 

Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis ได สวนการ

ทดสอบหาความเขมขนต่ําสุดท่ียับยั้งการเจริญของเช้ือไดครอบคลุมมากท่ีสุดดวยวิธี broth dilution ของผลสดและ

ผลแหงเทากับ 6.25 และ 12.50% ตามลําดับ เมื่อทดสอบหาความเขมขนต่ําสุดท่ีไมพบการเจริญของเช้ือ พบวา

ความเขมขน 12.50% สามารถฆาเช้ือ Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis ได อีกท้ัง

นํ้ามันหอมระเหยในผลสดและผลแหงมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส โดยมีคา IC50 เทากับ 0.05 และ 0.10 mg/ml 

ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานโคจิก (IC50 เทากับ 0.04 mg/ml) ซึ่งเหมาะตอการประยุกตใชสมุนไพรทองถ่ิน

สูการตั้งตํารับผลิตภัณฑทางยาและเวชสําอางในอนาคต โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรผสมผสานดานเภสัชกรรม

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

คําสําคัญ : สิว  เอนไซมไทโรซิเนส  นํ้ามันหอมระเหย มะแขวน 
 

Abstract 
 

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. is traditional plant used in the northern part of Thailand. 

Commonly used for cooking and in many fields, including antimicrobials, antioxidant and 

tyrosinase inhibitor. The study of the traditional plant contributes to the value of using the fruit 

from Z. rhetsa. The essential oil from the fresh and dry fruit was collected from Phayao province 

and isolated by steam distillation and found to contain 8.10 and 7.90% oil, respectively. Analysis 

of the essential oils found alpha-limonene and sabinene had the most relative area in fresh and 

dry fruit, respectively. 
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 The anti-acne activity by the agar well diffusion method found that the essential oil 

showed antimicrobial activity against Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus and 

Staphylococcus epidermidis. The Minimum Inhibitory Concentration of essential oil, determined 

by the broth dilution method of fresh and dry fruit, had 6.25 and 12.50%, respectively. The 

Minimum Bactericidal Concentration of essential oil was 12.50% in S. aureus and S. epidermidis. 

The essential oil of fresh and dry fruit had tyrosinase inhibitor at an IC50 of 0.05 and 0.10 mg/ml, 

respectively compared with kojic acid (IC50 0.04 mg/ml). Therefore, the study is suitable for 

application to herbal medical formulation and cosmetic dermatology in the future by applying 

science and pharmaceutical knowledge for the most. 
 

Key words : acne, tyrosinase, essential oil, Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
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การพัฒนาหมอนึ่งฆาเช้ือโรคสําหรับการทําเช้ือเห็ดโดยใชเตาแก็สชีวมวล 

Development of Autoclave for Making Mushroom Spawn Using Heat 

From Biomass Gas Stoves 
 

นิสิต  : พัชริดา  สุหฤทยา และ ศุภวรรณ  ชาวกัณหา   

อาจารยท่ีปรึกษา : นัทธิ์ธนนท  พงษพานิช 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 01  
 

บทคัดยอ 
 

เปนงานวิจัยเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบหมอน่ึงฆาเช้ือท่ีใชสําหรับการทําเช้ือเห็ดโดยไดรับความรอนจาก

เตาแก็สชีวมวลโดยใชเช้ือเพลิงเปนแกลบซึ่งเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในจังหวัดพะเยา ในการใชงานหมอน่ึงฯ 

อุณหภูมิในระบบจะตองไมต่ํากวา 120 องศาเซลเซียส เวลามากกวา 30 นาที ภายใตความดันไมเกิน 2 บารเกจ

สัมบูรณ  ในการทดสอบการใชงานระบบท่ีออกแบบพบวาระบบสามารถใชงานไดดี โดยจะใชแกลบ 2 กิโลกรัม

สําหรับการใชงานระบบ 40 นาทีเมื่อคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานตอครั้งท่ีใชงานระบบจะไมเกิน 5 บาทและจะได

หัวเช้ือเห็ด 1 กิโลกรัมซึ่งจะนําไปทําเปนกอนเช้ือเห็ดไดมากกวา 400 กอน 

หมอน่ึงกอนเช้ือเห็ดท่ีไดจากการออกแบบโดยใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมและอัตราสวนเช้ือเพลิง

ตออากาศ แสดงใหเห็นถึงแนวทางการแกไขและพัฒนาหมอน่ึงกอนเช้ือเห็ดใหมีการประหยัดพลังงานมากข้ึนโดยการ

เพ่ิมฉนวนใยหิน ซึ่งพบวาสามารถลดปริมาณการใชเช้ือเพลิงไดดีพอสมควรและเปนการลดความรอนสูญเสีย 
 

คําสําคัญ : หมอน่ึงฆาเช้ือโรค เตาแก็สชีวมวล 
 

Abstract 
 

Development of Autoclave for Making Mushroom Spawn Using Heat From Biomass Gas 

Stoves use a husk is fuel , which is agricultural waste in Phayao . the usability of the system must 

be temperature over 120 degree Celsius for around 30 minutes in 2 bar of absolute pressure. the 

best usability of autoclave for 2 kilogram of husk in 40 minute the expenditure of energy per 

times under 5 baht and the result is a mushroom leavening 1 kilogram , which is used to make 

more than 400 mushroom spawn. 

The Autoclave for Making Mushroom Spawn was designed by basic knowledge of 

engineering and fuel-air ratio. Demonstrate solution to improve and develop it to save more 

energy by increasing asbestos insulation. It is found that can reduce fuel consumption  and  heat 

loss. 
 

Key words : Autoclave  Biomass Gas Stoves
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การศึกษาและจัดการหวงโซอุปทานการผลิตโคขุน : กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุน อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

Study and management of beef cattle production : A case study of  

Dok Kam Tai beef cattle production community, Phayao provinces 
 

นิสิต  : ลักษิกา  กลิ่นทอง และ เสาวลักษณ  แสงภักดี 

อาจารยท่ีปรึกษา : เอกชัย  แผนทอง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 02 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานการผลิตโคขุน กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุน 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งในปจจุบันการเลี้ยงโคขุนในหวงโซอุปทานการผลิตโคขุนดอกคําใตเดิมน้ันเปนการ

เลี้ยงแบบปลอยทุงและเลี้ยงโดยใชอาหารสําเร็จรูป โดยพบปญหาหลักของหวงโซอุปทานโคขุนดอกคําใตเดิมก็คือ 

ปญหาการจัดหาลูกโค ปญหาตนทุนอาหารหยาบและขนสําหรับเลี้ยงโค การขาดการแปรรูปเน้ือโคและตนทุนดานโล

จิสติกต สงผลใหมีตนทุนในการเลี้ยงสูง ซึ่งในปจจุบันไดรับงบประมาณจากรัฐบาลจัดสรางโรงฆาสัตวมาตรฐานทําเพ่ือ

การผลิตโคเน้ืออยางเปนระบบชวยลดคาใชจายในการขนสงจากเดิมท่ีมีการสงโคมีชีวิตไปขายยังสหกรณตางๆ  

จากการเปรียบเทียบหวงโซอุปทานการผลิตโคขุนใหมท่ีเลี้ยงโดยการใชอาหารหมักทดแทนกับหวงโซ

อุปทานการผลิตโคขุนเดิมท่ีเลี้ยงแบบปลอยทุงและเลี้ยงโดยใชอาหารสําเร็จรูป จะเห็นไดวาหวงโซอุปทานใหมให

ผลตอบแทนท่ีมากกวาหวงโซอุปทานเดิม โดยคิดเปนรอยละ 35.52 และ 40.16 ตามลําดับ โดยโรงเชือดสหกรณโค

ขุนดอกคําใต มีระยะคืนทุน 6 ป หากสหกรณโคขุนดอกคําใตทําการเชือดโคอยางนอยปละ 72 ตัว 
 

คําสําคัญ : โคขุนดอกคําใต  หวงโซอุปทาน  การลดตนทุน  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 
 

Abstract 
 

The project aims to study the supply chain management production of beef cattle. Case 

study of Dok Kam Tai beef cattle production community, Phayao provinces. At present, in the 

supply chain production of beef cattle finishing Dok kam Tai originally is raising a release field and 

raised by instant food. The main problems of the supply chain the cattle Dok kam Tai is the 

original supply of calves. The lack of processing beef and the costs of logistics client.  As a result, 

the cost of raising high. 

From the comparison between supply chain manufacturing new cattle raised by use of 

fermented food for cattle feed supply chain manufacturing original drop field and raised by 

instant food. The per cent 35.52 and 40.16 respectively by slaughter cattle cooperative Dok kam 

Tai payback 6 years. If the cooperative cattle Dok kam Tai the rational 72 cattle at least annually. 
 

Key words : Dok kam Tai Beef Cattle, Supply Chain, Cost reduction, Dok Kam Tai Prefecture, 

Phayao Province
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การออกแบบตัวหนวงการกระแทกสําหรับรถแขงขนาดเล็ก 

Impact Attenuator Design for Student Formula Car 
 

นิสิต  : ภัทรวัต  บุญเทพ และ ธนากร  อภิธนัง 

อาจารยท่ีปรึกษา : จักรพงษ  จํารูญ 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 03 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีไดทําการหาสมการความสัมพันธของพลังงานท่ีตัวหนวงการกระแทกดูดซับเพ่ือนําไปใชใน

ออกแบบและสรางตัวหนวงการกระแทกโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุในการหาคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลอง 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดมาจากการกดทดสอบตัวหนวงการกระแทกดวยเครื่อง UTM ตัวหนวงการกระแทกสราง

จากทออะลูมิเนียมท่ีมีจํานวนและความยาวตางกัน 5 แบบ เมื่อนําขอมูลพลังงานท่ีตัวหนวงการกระแทกแตละแบบ

ดูดซับไดมาวิเคราะหดวยวิธีถดถอยพหุจะไดสมการความสัมพันธระหวางพลังงานท่ีดูดซับได จํานวนทอและความยาว

ซึ่งสมการน้ีสามารถนําไปใชในการคํานวณหาจํานวนทอและความยาวท่ีเหมาะสมตอพลังงานท่ีตองการดูดซับได โดย

มีคาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ(R2) เทากับ 0.98 เมื่อใชขอมูลแรงกดสูงสุดท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราหดวยวิธี

ถดถอยพหุจะไดความสัมพันธระหวางแรงกดสูงสุดและจํานวนทอจะไดสมการน้ีสามารถนําไปใชในการคํานวณหา

จํานวนทอท่ีเหมาะสมตอความเรงสูงสุดขณะเกิดการชนของรถได โดยมีคาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ(R2) เทากับ 

0.95 สมการท้ังสองท่ีไดจากโครงงานน้ีสามารถนําไปใชในการออกแบบตัวหนวงการกระแทกท่ีทําดวยทออะลูมิเนียม

ไดโดยไมตองกดทดสอบและยังสามารถใชหาจํานวนทอและความยาวท่ีเหมาะสมตอคาการดูดซับพลังงานและแรงกด

สูงสุดท่ีเราตองการซึ่งเปนการประหยัดวัสดุท่ีใชทดสอบอีกดวย 
 

คําสําคัญ : ตัวหนวงการกระแทก  รถแขงขนาดเล็ก  การดูดซับพลังงาน  การถดถอยเชิงเสนพหุ 
 

Abstract 
 

This project investigates the energy absorption model for the formula car’s impact 

attenuator in order to use in design and manufacturing process. Multi-linear regression analysis is 

used to calculate the coefficient of the model. The analyzed data was derived from the impact 

attenuator pressing tests using Universal Testing Machine. The impact attenuators were 

constructed from aluminium tubes in 5 models with different numbers and length of tubes. The 

energy absorption’s data was analyzed using multi-linear regression which provides the energy 

absorption’s model which uses to predict the minimum numbers or length of tubes for the 

required energy absorption with R2 = 0.98. The maximum pressing force can be analyzed to 

obtains the peak force’s model which uses to predict the minimum numbers or length of tubes 

for the required maximum acceleration at crash event with R2 = 0.95. These two equations can be 

used to design the impact attenuator which made of aluminium tubes and also predict the 

minimum numbers or length of aluminium tubes for the required energy absorption without any 

testing. 
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Key words : Impact Attenuator, Student Formula Car, Energy Absorb, Multi-Linear Regression
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เคร่ืองผลิตเอทธานอลและผลพลอยไดจากการกลั่นเพ่ือเกษตรกร 

Ethanol Producing Machine and Benefits of the Still for Agriculturist 
 

นิสิต  : ปญญาพร  ปงกองแกว, ชาคริต  สุขโขจิตร และ อนุชาติ  วุธน ู

อาจารยท่ีปรึกษา : รัชนีวรรณ  อังกุรบุตร และ วสันต  คําสนาม 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 04  
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องกลั่นแอลกอฮอลท่ีหมักจากผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ขาว

เหนียวและผลไมเปนตน ไดมีการพัฒนาเครื่องกลั่นใหมีการระบายความรอนและลดการใชนํ้าในกระบวนการผลติและ

เพ่ิมผลิตภัณฑ โดยในระบบจะมี 2 สวน ในกระบวนการแรกเปนการระบายความรอนดวยอากาศโดยใชอากาศในการ

ระบายความรอนของไอแอลกอฮอล และลดอุณหภูมิของไอโดยเพ่ิมการระบายความรอนดวยนํ้าในกระบวนการท่ีสอง 

นอกจากน้ันสวนแรกยังไดมีการศึกษาพ้ืนท่ีในการควบแนนเพ่ือเปรียบเทียบอุปกรณควบแนน แบบทอตรงและทอขด 

ดังน้ันทอตรงและทอขดมีพ้ืนท่ี 0.03 ตารางเมตรและ 15.07 ตารางเมตร ตามลําดับ จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา

การระบายความรอนแบบทอขดดีกวาแบบทอตรง เพราะทอขดมีพ้ืนท่ีมากกวาทอตรงดังท่ีไดกลาวไวขางตน การ

ระบายความรอนแบบทอตรงและทอขดสามารถลดความรอนของไอท้ังหมดโดยใชอุณหภูมิของอากาศได 88.5% 

และ 94.0% ตามลําดับและความรอนท่ีเหลือใชนํ้าระบายความรอน สรุปผลการทดลองไดวาอากาศมีผลอยางมากใน

การลดอุณหภูมิของไอ นอกจากน้ีพ้ืนท่ีการถายเทความรอนยังมีผลตอการลดอุณหภูมิของไอ ดังน้ันนํ้าในระบบ

ระบายความรอนชุดท่ีสอง สามารถลดการใชนํ้าในระบบการกลั่น 
 

คําสําคัญ : เอทธานอล  ผลิตภัณฑทางการเกษตร  กระบวนการการระบายความรอน 
 

Abstract 
 

This project aims to construct a pot still from agricultural fermentation goods such as 

glutinous rice or fruits. The pot still has been developed in the cooling process to reduce the 

water in the process and increase the production. In the system, there are two sections in the 

cooling process. The air at ambient temperature has been used to cool the alcohol vapor in the 

first section. After that, the reduced temperature vapor was introduced to cool by water in 

second section. Moreover, at the first section, the area of condenser has been studied by using 

different shape of condenser. The one is a straight line shape and another one is s-shape. 

Therefore, the area of the one and another one are 0.03 m2 and 15.07 m2, respectively.  The 

result showed that the cooling process with s-shape was better than straight shape because the 

first one has more area than another one. To illustrate, the cooling process of straight shape and 

s-shape can reduce total heat of vapor using ambient air temperature for 88.5% and 94.0%, 

respectively. Then, the remainder heat of vapor has used water to cool. The conclusions, the air 

in the cooling process has significantly effect of vapor temperature. Moreover, area in heat 



 

29 

transfer can reduce temperature of vapor. Then, water in the second system can be reduced in 

the cooling process. 
 

Key words : Ethanol, agricultural goods, Cooling Process 
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เคร่ืองอบแหงอาหารปลา สวนควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร 

Fish Feed Drying Oven by using a Microcontroller 
 

นิสิต  : ฉัตรธิดา  แสนหอม, ปญชลี  นันชนิด และ สิรภพ  ค้ิมวงษษา 
อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงศ, รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง และ  

อิฐสะราม  แสนสุภา 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 05  
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีเปนการสรางเครื่องอบแหงอาหารปลาสวนควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร  เพ่ือนําไปใชใน

การเกษตร  หลักการทํางานแบงเปน 2 สวนคือ สวนควบคุมเวลา และควบคุมอุณหภูมิ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร

ตระกูล PIC16F877 เปนตัวควบคุมการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยใชภาษา Basic pro ในการเขียนคําสั่ง 

เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค 

เครื่องอบแหงอาหารปลาสวนควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอรสามารถควบคุมเวลาได 1- 480 นาที และ

ควบคุมอุณหภูมิ 30-90 องศาเซลเซียส ตามโปรแกรมการอบแหงอาหารปลา และหยุดการทํางานอัตโนมัติเมื่อเวลา

และอุณหภูมิเปนไปตามท่ีกําหนด 

ผลการทดสอบเครื่องอบแหงอาหารปลาสวนควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอรสามารถใชงานไดตาม

วัตถุประสงค โดยทดสอบการอบแหงอาหารปลาจํานวน 50 กิโลกรัมตอครั้ง ภายในระยะเวลา 180 นาที ท่ีอุณหภูมิ 

30 60 และ 90  องศาเซลเซียสตามลําดับ ซึ่งผลการควบคุมเวลาและอุณหภูมิเปนไปตามท่ีตองการ  
 

คําสําคัญ : เครื่องอบแหงอาหารปลา  อาหารปลา 
 

Abstract 
 

This project proposes a creation of a fish feed drying oven by using a microcontroller for 

using in agriculture. The operating principle is divided into two parts as follows: 1) time control 

part and 2) the temperature control part based on the PIC16F877 microcontroller and the Basic 

pro program. 

The fish feed drying oven by using the microcontroller can control the 1-480 minutes 

drying times and the 30-90 degrees Celsius temperatures according to the program for drying the 

fish feed, and can be stopped automatically according to the desired time and temperature. 

The experimental results of the fish feed drying oven can be carried out. The fish feed 

drying oven is tested by drying the 50 kilograms fish feed within 180 minutes at the 30, 60, and 90 

degrees Celsius temperatures. After finishing the test, the proposed fish feed drying oven can 

control satisfactorily the desired time and temperature. 
 

Key words : Fish feed drying oven, fish feed 
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เคร่ืองอบแหงอาหารปลา สวนควบคุมโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส 

Fish Feed Drying Oven by using an Electronic Circuit 
 

นิสิต  : มานิตา  จันทรวังทอง, ณัฐฐนิันท  แกวแทนเมือง และ ฐิติพงศ  เนระคํา 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงศ, รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง และ  

อิฐสะราม  แสนสุภา 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 06  
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีเปนการสรางเครื่องอบแหงอาหารปลาสวนควบคุมโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือนําไปใชใน

การเกษตร  หลักการทํางานแบงเปน 2 สวนคือ สวนควบคุมเวลา และควบคุมอุณหภูมิ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร

ตระกูล PIC16F877 เปนตัวควบคุมการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยใชภาษา Basic pro ในการเขียนคําสั่ง 

เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค 

เครื่องอบแหงอาหารปลาสวนควบคุมโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถควบคุมเวลาในการอบแหงได 3 

ช่ัวโมง  และควบคุมอุณหภูมิไวท่ี 80 องศาเซลเซียส เพ่ืออบแหงอาหารปลาใหเปนไปตามท่ีตองการ และหยุดทํางาน

อัตโนมัติเมื่อเวลาและอุณหภูมิเปนไปตามท่ีกําหนด 

ผลการทดสอบเครื่องอบแหงอาหารปลาสวนควบคุมโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส สามารถใชงานไดตาม

วัตถุประสงค โดยทดสอบการอบแหงอาหารปลาจํานวน 50 กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 

3 ช่ัวโมง ซึ่งผลการอบแหงอาหารปลาท่ีไดมีความเหมาะสมตอการใชงานรอยละ 80 
 

คําสําคัญ : เครื่องอบแหงอาหารปลา  อาหารปลา 
 

Abstract 
 

This project proposes a creation of a fish feed drying oven by using an electronic circuit 

for using in agriculture. The operating principle is divided into two parts as follows: 1) time control 

part and 2) the temperature control part based on the PIC16F877 microcontroller and the Basic 

pro program. 

The fish feed drying oven by using the electronic circuit can control the 3 hours drying 

time and the 80 degrees Celsius temperature according to the need of users, and can be stopped 

automatically according to the desired time and temperature. 

The experimental results of the fish feed drying oven can be carried out. The proposed 

fish feed drying oven is tested by drying the 50 kilograms fish feed at the 80 degrees Celsius 

temperature within 3 hours. After finishing the test, the fish feed can be dried at the 80 percent. 
 

Key words : Fish feed drying oven, fish feed



 

32 

จักรยานสามลอไฟฟา สวนการอัดประจุแบตเตอร่ีเพ่ิมจากการหมุนของลอจักรยาน 

Electric Trike : Battery Charging by Wheel Spin 
 

นิสิต  : จตุรงค  จันทรทิพยมณี, ณัฐปภัสร  อนุพันธิกุล และ พุธ  นามทราย 
อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงศ และ รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 07  
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานจักรยานสามลอไฟฟา จัดทําข้ึนเพ่ือปรับปรุง พัฒนาตอยอดโครงงานเลขท่ี วศ.ฟ. 10/2557 

จักรยานไฟฟา (สวนควบคุมมอเตอร) เพ่ือใหมีความเข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีข้ึน โดยเพ่ิมฟงกช่ัน

เขาไป 3 สวนคือ 1) การปองกันกระแสไหลเกินของมอเตอร 2) การอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจาการหมุนของลอ

จักรยาน 3) การอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจากแผงโซลาเซลล ทําใหแบตเตอรี่สามารถจายพลังงานไฟฟาไดนานกวาเดิม 

 จากการทดสอบในสวนท่ี2) เมื่อมีการหมุนของลอรถจักรยาน จะทําใหเจนเนอเรเตอรหมุนตามลอจักรยาน 

ทําใหสามารถอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิม จากการทดสอบระยะทาง 1 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 5, 10 และ 15 กิโลเมตร

ตอช่ัวโมงบนพ้ืนคอนกรีตเรียบ ผลท่ีไดจากการทดลอง คือ วัดความเร็วของจักรยานท่ี 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

ความสามารถในการอัดประจุแบตเตอรี่เร็ว หากวัดความเร็วจักรยานท่ี 5 กิโลเมตรตอช่ัวโมงความสามารถในการอัด

ประจุก็จะชาลง 
 

คําสําคัญ : จักรยานสามลอไฟฟา  การอัดประจุแบตเตอรี ่
 

Abstract 
 

This electric trike project proposes an enhancement from an electric bike for a strength 

and effectiveness increasing 3 parts as follows: 1) overcurrent protection of a motor, 2) charging 

the battery from the rotation of the wheel, and 3) charging the battery from the solar panel to 

extend the operating time of the battery. 

For the part of charging the battery from the rotation of the wheel, we have been tested 

at the distance of 1 kilometer with the different speeds of 5, 10, and 15 kilometers per hour. After 

the test, we can summarize that at the speed of 15 kilometers per hour, the battery can be 

charged quickly in comparison with charging the battery from the wheel rotation at the speed of 5 

kilometers per hour. 
 

Key words : electric trike, charging the battery



 

33 

จักรยานสามลอไฟฟา สวนปองกันกระแสเกิน 

Electric Trike :  Overcurrent Protection of Motor 
 

นิสิต  : รัตนพนธ  ตะชา, วัชรพัฒน  เมืองหลวง และ อัครเดช  เณรเถาว 
อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงศ และ รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 08 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานจักรยานสามลอไฟฟา จัดทําข้ึนเพ่ือปรับปรุง พัฒนาตอยอดโครงงานเลขท่ี วศ.ฟ. 10/2557 

จักรยานไฟฟา (สวนควบคุมมอเตอร) เพ่ือใหมีความเข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีข้ึน โดยเพ่ิมฟงกช่ัน

เขาไป 3 สวนคือ 1) การปองกันกระแสไหลเกินของมอเตอร 2) การอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจาการหมุนของลอ

จักรยาน 3) การอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจากแผงโซลาเซลล ทําใหแบตเตอรี่สามารถจายพลังงานไฟฟาไดนานกวาเดิม 

จากการทดลองในสวนท่ี1) ผลการทดสอบจักรยานสามลอไฟฟาในสวนการปองกันกระแสเกินเปนการ

ปองกันมอเตอรไมใหเกิดความเสียหาย โดยคํานวณคากระแสเกินจากขนาดของมอเตอร 24 โวลท 350 วัตต ท่ีได

คากระแสเกินท่ี 25 แอมแปร โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุม หากมีกระแสเกินใชเวลามากกวา 2 วินาที 

จะทําการตัดระบบทันที โดยทําการทดสอบบน ทางเรียบ, ทางข้ึนเนิน และ ทางขรุขระ โดยทางเรียบจะไมเกิด

กระแสเกิน ทางข้ึนเนินจะเกิดกระแสเกินเมื่อขับข้ึนไปไดระยะหน่ึง และ ทางขรุขระ  ถาการกระทบกระเทือนไมมาก

จะไมเกิดกระแสเกิน แตถามีการกระทบกระเทือนมากจะเกิดกระแสเกิน 
 

คําสําคัญ : จักรยานสามลอไฟฟา  การปองกันกระแสเกิน 
 

Abstract 
 

This electric trike project proposes an enhancement from an electric bike for a strength 

and effectiveness increasing 3 parts as follows: 1) overcurrent protection of a motor, 2) charging 

the battery from the rotation of the wheel, and 3) charging the battery from the solar panel to 

extend the operating time of the battery. 

For the part of the overcurrent protection of the motor, the overcurrent of the 24 v 350 

W motor is set at 25 amperes. After the overcurrent occurrence of the motor more than 2 

seconds, the microcontroller will command immediately the stop for the motor operation. In the 

test, we have been tested on the different roads such as a smooth path, a hill path, and a rough 

path. After the test, we can summarize that the overcurrent of the motor will occur on the high 

hill path and the severe rough path. 
 

Key words : electric trike, overcurrent protection
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จักรยานสามลอไฟฟา สวนพลังงานเซลลแสงอาทติย 

Electric Trike : Solar Energy 
 

นิสิต  : กฤษณา  พูลคลาย, ชาคริต  นุชรอด และ ศรเทพ  จันทรโอภาส 
อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิเดช  วชิราศรีศิริกุล, เชียงชัย  แปงณีวงศ และ รัชนีวรรณ  หม่ันแสวง 

สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster EN - 09 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานจักรยานสามลอไฟฟา จัดทําข้ึนเพ่ือปรับปรุง พัฒนาตอยอดโครงงานเลขท่ี วศ.ฟ. 10/2557 

จักรยานไฟฟา (สวนควบคุมมอเตอร) เพ่ือใหมีความเข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีข้ึน โดยเพ่ิมฟงกช่ัน

เขาไป 3 สวนคือ 1) การปองกันกระแสไหลเกินของมอเตอร 2) การอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจาการหมุนของลอ

จักรยาน 3) การอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจากแผงโซลาเซลล ทําใหแบตเตอรี่สามารถจายพลังงานไฟฟาไดนานกวาเดิม 

จากการทดสอบในสวนท่ี 3) ผลการทดสอบการอัดประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจากแผงโซลาเซลล ณ เวลาท่ีความ

เขมแสงท่ีตางกันคือ 600, 800 และ 1000 วัตตตอตารางเมตร ทําการทดสอบท่ีความเร็วตางกันท่ี 5, 10 และ 15

กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยสถานท่ีทําการทดสอบเปนพ้ืนคอนกรีตเรียบ ผลการทดสอบพบวาท่ีความเขมแสงสูงสุด 

ความเร็วต่ําสุด จะทําใหจักรยานสามลอไฟฟาใชพลังงานลดนอยท่ีสุด เมื่อเทียบกับการขับเคลื่อนแบตเตอรี่เพียงอยาง

เดียว 
 

คําสําคัญ : จักรยานสามลอไฟฟา  โซลาเซลล 
 

Abstract 
 

This electric trike project proposes an enhancement from an electric bike for a strength 

and effectiveness increasing 3 parts as follows: 1) overcurrent protection of a motor, 2) charging 

the battery from the rotation of the wheel, and 3) charging the battery from the solar panel to 

extend the operating time of the battery. 

For the part of charging the battery from the solar panel, we have been tested at the 

various light intensities of 600, 800, and 1000 watts per square meter with the different speeds of 

5, 10, and 15 kilometers per hour on the smooth concrete road. After the test, we can summarize 

that at the maximum light intensity with the minimum speed, the energy of battery will be used 

minimally in comparison with the only battery. 
 

Key words : electric trike, solar cell
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การกําจัดฟลูออไรดในน้ําดวยถานกระดูกและอลูมินากัมมันตในคอลัมนแบบตัวกลางอยู

กับที่ 

Water defluoridation by bone char and activated alumina in fixed bed 

column 
 

นิสิต  : สุธิดา  ใจชื้น และ วราพร  ปญญา 

อาจารยท่ีปรึกษา : ชัยวัฒน  โพธิ์ทอง 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 10  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกําจัดฟลูออไรดออกจากนํ้าดวยแอกติเวตเต็ดอะลูมนิาและถาน

กระดูกในคอลัมนดูดซับแบบช้ันตรึง แอกติเวตเต็ดอะลูมินาขนาด 1-2.5 มม. จากบริษัทไนโช จํากัด และถานกระดูก

ถูกเตรียมท่ี 500°ซ เผานาน 30 นาที ดวยเตาเผาเซรามิกในทองถ่ิน ถูกบดใหมีขนาด 1-4.5 มม. คอลัมนพีวีซีขนาด

เสนผานศูนยกลางภายใน 4.3 ซม. บรรจุวัสดุดูดซับสูง 45 ซม. ถูกใชในการศึกษาครั้งน้ี ดําเนินการศึกษาท่ีความ

เขมขนของฟลูออไรด 5 มก./ล. และภายใตสภาวะการไหล 0.2 และ 0.3 ปริมาตรตัวกลาง/ชม. ตามลําดับ 

ผลการศึกษาเบ้ืองตนพบวา คอลัมนท่ีบรรจุถานกระดูก มีคา Breakthrough volume ภายใตสภาวะการ

ไหล 0.2 ปริมาตรตัวกลาง/ชม. ท่ีความเขมขนฟลูออไรด 1 มก./ล. เทากับ เทากับ 3.7 จากการคํานวณออกแบบ

เบ้ืองตนดวยวิธี scale-up approach สําหรับครัวเรือนขนาดเล็ก ท่ีอัตราการไหล 32 ลิตร/วัน พบวา ปริมาณถาน

กระดูกท่ีตองใชสําหรับระบบการกําจัดฟลูออไรดมีคาเปน 100 กก. สําหรับการใชงานตอเน่ืองเปนระยะเวลา 1 เดือน 
 

คําสําคัญ : การกําจัดฟลูออไรด  ถานกระดูก  แอกตเิวตเต็ดอะลูมินา 
 

Abstract 
 

This research aims to study the water defluoridation by activated alumina (AA) and bone 

char (BC) in the fixed-bed adsorption columns. The 1-2.5 mm AA was obtained from Nicho co, Ltd. 

and the BC was prepared at 500°C for 30 min. in local ceramic furnace and was crushed to size of 

1-4.5 mm. PVC columns of 4.3 cm of inside diameter which contains 45 cm of adsorbent height 

were used in this study. The adsorption study was carried out with the influent fluoride 

concentration of 5 mg/l and the flow rate of 0.2 and 0.3 BV/hr., respectively. 

The initial result found that bone char column had breakthrough volume at the flow rate 

of 0.2 BV/hr. and 1 mg/L of fluoride concentration was 3.7 L. The initial design by scale-up 

approach for small households at flow rate of 32 l/d found that the amount of bone char used is 

100 kg for a continuous using period of 1 month. 
 

Key words : defluoridation, bone char, activated alumina 
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การกําจัดสียอมจากอุตสาหกรรมฟอกยอมดวยกระบวนการโฟโตเฟนตัน 

The dyes removal from dyeing industry with Photo-Fenton oxidation 

process 
 

นิสิต  : ณัฐพงษ  สิงหชัย และ เปรมอนันต  จิตเสง่ียม 

อาจารยท่ีปรึกษา : ตอพงศ  กรีธาชาติ 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 11  
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีวัตถุประสงคเพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกําจัดสียอมจากอุตสาหกรรมฟอกยอมดวย

กระบวนการโฟโตเฟนตันออกซิเดชันเพ่ือใหไดจลนศาสตรการยอยสลายสียอมดวยกระบวนการโฟโตเฟนตันและ

สามารถสรางสมการทางคณิตศาสตรเพ่ือทํานายประสิทธิภาพการบําบัดท่ีสภาวะการบําบัดตางๆ ซึ่งในการทดลองได

ประยุกตใชเทคนิคการออกแบบพ้ืนท่ีผิวตอบสนอง สําหรับพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบําบัด 3 ปจจัย 

ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ความเขมแสง (UV Light) และอัตราสวนระหวาง [H2O2] : [Fe2+] เริ่มตนของนํ้า

เสีย ผลการศึกษาพบวา กระบวนการโฟโตเฟนตันออกซิเดชันมีประสิทธิภาพในการกําจัดสียอมท้ังสีแดงและสีดําโดย

มีประสิทธิภาพอยูในชวงระหวาง 78.45–95.92% และ 69.44–90.07% ตามลําดับ โดยมีอัตราการยอยสลาย (Rate 

of reaction) เปนไปตามปฏิกิริยาอันดับท่ีสอง ซึ่งสามารถคํานวณคาคงท่ีของปฏิกิริยา (k2) เฉลี่ย เทากับ 0.0415 

L/mg-min และ 0.0021 L/mg-min ตามลําดับ ท้ังน้ีสภาวะท่ีเหมาะสมในการกําจัดสียอมสีแดงอยูท่ี pH เทากับ 

6.0 ความเขมแสง เทากับ 7.0 mW/cm2 และอัตราสวนระหวาง [H2O2] : [Fe2+] เทากับ 50:1 และสภาวะท่ี

เหมาะสมในการกําจัดสียอมสีดําอยูท่ี pH เทากับ 4.51 ความเขมแสง เทากับ 5.38 mW/cm2 และอัตราสวนระหวาง 

[H2O2] : [Fe2+] เทากับ 50:1 ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : กระบวนการโฟโตเฟนตันออกซิเดชัน 
 

Abstract 
 

This research was found the most optimum condition for the dyes removal from dyeing 

industry with Photo-Fenton oxidation process to get the kinetics degradation of dyes with Photo-

Fenton oxidation process and able to create a mathematical equation to predict the effective 

treatment that different to conditions. The experimental use Responses surface methodology 3 

factors that affect of performance such as pH, UV Light and [H2O2]:[Fe2+] Ratio. The study showed 

the effective in the Photo-Fenton oxidation process both of red dye and black dye removal, range 

is 78.45-95.92% and 69.44-90.07% respectively. Rate of reaction according to the second order 

reaction that able to calculate the rate constant (k2) is 0.0415 L/mg-min and 0.0021 L/mg-min 

respectively. The optimal removal of red dye are pH as 6.0, UV Light as 7.0 mW/cm2 and 

[H2O2]:[Fe2+] Ratio as 50:1 and optimal removal of black dye are pH as 4.51, UV Light as 5.38 

mW/cm2 and [H2O2]:[Fe2+] Ratio as 50:1 . 
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การจําลองสภาพอุตุนิยมวิทยาเบื้องสูงสําหรับแบบจําลองการแพรกระจายมลพิษ

อากาศในพ้ืนที่โรงไฟฟาแมเมาะดวยแบบจําลอง WRF 

Simulation of Upper Meteorology for Air Pollution Dispersion Model in 

Maemoh Power Plant Area using Weather Research and Forecasting 

Model 
 

นิสิต  : ปฐมพงษ  ณ นาน และ เมฆินทร  สีใส 

อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิชัย  พิมลศรี 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 12 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยในครั้งน้ีใชแบบจําลอง WRF เพ่ือจําลองสภาพอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองสูงของการแพรกระจายมลพิษ

อากาศในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งมีลักษณะเปนภูเขาและมีความซับซอน (Complex  terrain) โดยจําลองท่ีความ

ละเอียด 3 ตารางกิโลเมตร ทําการศึกษาชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยเปรียบเทียบผลการจําลองดวยขอมูล

อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองสูง (Upper Air) จากกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีจังหวัดเชียงใหมเพ่ือทราบถึงความถูกตองในการจําลอง 

จากการเปรียบเทียบพบวาโดยท่ัวไปแบบจําลองสามารถจําลองความเร็วลม อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดนํ้าคาง ความดัน ได

ดี มีคาใกลเคียงกับขอมูลตรวจวัด และมีการเปลี่ยนแปลงคาตามความสูงสอดคลองกัน ระบบการจําลองสภาพ

อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองสูงดวยแบบจําลอง WRF จึงเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนขอมูลนําเขาแบบจําลองการแพรกระจาย

ซัลเฟอรไดออกไซดในพ้ืนท่ีภาคเหนือประเทศไทยตอไป 
 

คําสําคัญ : จําลอง  สภาพอุตุนิยมวิทยา  การแพรกระจาย 
 

Abstract 
 

This research was used AERMOD model to simulate meteorological conditions of higher 

ranker of distribution air pollution in Maemoh power plant area. That area of topography is a 

complex mountain. Considered that was Complex terrain area. Which extent to simulate with 3 

square kilometers in March B.E. 2556 by using the simulate result to compare between the Upper 

Air meteorological data from meteorological department of Chiangmai province in order to 

indicate the accuracy in the simulation. The comparison found that generally the simulation is 

able to simulate good with wind speed, temperature, dew point temperature and pressure. That 

is consistent with the Upper Air measurement data which is able to changes the according to the 

similar high. Therefore appropriate to apply the data to import in Sulphur dioxide distribution 

model. 
 

Key words : Simulate, meteorological conditions, distribution
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การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑขดลวดเหนี่ยวนํา 

Carbon Footprint Assessment of Choke Coil Product 
 

นิสิต  : เดชณรงค  อินทรชัย และ นรินทร  ชัยเลิศสิร ิ
อาจารยท่ีปรึกษา : เนทิยา  กรีธาชาติ 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 13 
 

บทคัดยอ 
 

ในการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑขดลวดเหน่ียวนําตั้งแตข้ันตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบจนสิ้นสุด

กระบวนการผลิตในโรงงาน (Business to Business: B2B) พบวา ขดลวดเหน่ียวนําขนาด 17 x 37 มม. 1 ล็อต (800 

ช้ิน) นํ้าหนักสุทธิ 2.74 กิโลกรัม มีการปลอยกาซเรือนกระจก เทากับ 10.7 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย

ข้ันตอนท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด ไดแก ข้ันตอนการไดมาของวัตถุดิบ (8.26 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา คิดเปนรอยละ 79.52)  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบหลักลวดทองแดง (6.68 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา) ซึ่งพบวามีปญหาการพองตัวของเรซิ่นเคลือบผิวบนลวดทองแดงหลังจากชุบดวยเงิน ทําใหช้ินงานเสียหาย 

ดังน้ันผูศึกษาจึงเสนอแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยการปรับปรุงคุณภาพการเคลือบเรซิ่นบนผิว

ลวดทองแดง โดยชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณรอยละ 2 และลดตนทุนลวดทองแดงไดรอยละ 12 

นอกจากน้ีเสนอแนวทางการลดการใชไฟฟา โดยเปลี่ยนหลอดไฟสองสวางในโรงงานจากหลอดฟลูออเรสเซนซเปน

หลอด LED ซึ่งชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณรอยละ 10 และประหยัดคาไฟฟาไดรอยละ 10 
 

คําสําคัญ : กาซเรือนกระจก  คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ  ขดลวดเหน่ียวนํา 
 

Abstract 
 

The purpose of this project is to estimate the carbon footprint product of 1 lot of choke 

coil (2.74 kg) which consist of 800 pieces of 17 x 37 millimeters-size chock coil. The boundary of 

greenhouse gas (GHG) emissions evaluation was obtained since the processes of raw materials 

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

result was found that carbon footprint product of 1 lot of choke coil was 10.7 kgCO2
-eq which was 

mainly in raw material acquisition process at level of 8.48 kgCO2-eq (79.52 %). The emission of 

6.68 kgCO2
-eq of this process according to the damage parts from swelling of resin coating on 

copper wire surface which is the main raw material. Additionally, two possible solutions were 

proposed in order to reduce carbon footprint product. Firstly, reducing the number of damage 

parts by introducing copper wire factory to enhance the quality of coating resin on copper wire 

surface. This could be reduce GHG emissions about 2% and 12% cost-saving for raw material. 

Secondly, changing the lamps to decrease electricity usage from fluorescent lamps to light 

emitting diode (LED) lamps.  This could be reduce GHG emissions about 2% and 10% cost-saving 

for electricity charge. 
 



 

40 

Key words : Greenhouse gas, Carbon footprint of product, Choke coil



 

41 

การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก Polypropylene เกรด 

HP400K  

Evaluation of Carbon footprint of Polypropylene pellets Grade HP400K 
 

นิสิต  : อรรถยา  ปราบนุช และ กฤติยาภรณ  กําปนาท 

อาจารยท่ีปรึกษา : สุปรีดา  หอมกลิ่น 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 14  
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัย น้ีมีจุดมุ งหมายเ พ่ือประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ เม็ดพลาสติก 

Polypropylene เกรด HP400K จํานวน 1 กิโลกรัม มีขอบเขตการประเมินตั้งแตข้ันตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ จน

สิ้นสุดกระบวนการผลิตในโรงงาน (Business to Business : B2B) ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก 

Polypropylene เกรด HP400K จํานวน  1 กิโลกรัม ปลอยกาซเรือนกระจก 1.96 kgCO2-eq โดยข้ันตอนการไดมา

ซึ่งวัตถุดิบปลอยมากท่ีสุดถึง 88.42% รองลงมาคือกระบวนการผลิต 11.58% งานวิจัยน้ีไดเสนอแนวทางในการลด

การปลอยกาซเรือนกระจกโดยการเปลี่ยนชนิดของถุงบรรจุภัณฑจาก Polypropylene (PP) เปน Polyethylene 

(PE) และหมุนเวียนนํ้าเสียกลับมาใชใหม 20% ทําใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงเหลือ 5.8 และ 0.1 

gCO2-eq ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ  เม็ดพลาสติก  พอลิโพรพิลีน  การปลอยกาซเรือนกระจก 
 

Abstract 
 

This research aimed to evaluate carbon footprint of 1 kg of Polypropylene pellets grade 

HP400K. The scope of this study was conducted by assessing the emissions from the acquisition of 

raw materials to the end of the production process in the factory (Business to Business or 

B2B).The study found that 1 kg of Polypropylene pellets emitted greenhouse gas about 1.96 

kgCO2-eq. The highest source of greenhouse gas emission was about 88.43% from the process of 

acquiring raw materials. Another source was from the production process about 11.58%. In order 

to reduce the greenhouse gases emissions of product, this research suggested that to change the 

type of packaging from Propylene (PP) to Polyethylene (PE) and to reuse the wastewater about 

20%. This is able to reduce emission of greenhouse gases about 5.8 and 0.1 gCO2-eq respectively. 
 

Key words : Carbon Footprint product, Plastic pellets, Polypropylene, Greenhouse gas emissions 
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การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทขององคกร: กรณีกลุมอุตสาหกรรมขนสงและกระจาย

สินคา 

Carbon Footprint for Organization: Case of Transportation and Product 

Distribution Industry 
 

นิสิต  : บุษริน  ประจิตร และ เบญจวรรณ  หลวงหาญ 

อาจารยท่ีปรึกษา : เนทิยา  กรีธาชาติ 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 15 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีศึกษาประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากองคกรแหงหน่ึงในกลุมอุตสาหกรรมขนสงและ

กระจายสินคา เพ่ือหาแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว ท้ังน้ีในการคํานวณคารบอนฟุตพ

ริ้นทขององคกรในหนวยคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2e) ตอปท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร 

ทําการศึกษาประเมินในชวงเวลา 1 ป (1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) โดยกําหนดขอบเขตศึกษา 2 

ขอบเขต คือ ขอบเขตท่ี 1 ไดแก การเผาไหมเช้ือเพลิงในรถขนสงและรถพนักงาน และกาซมีเทนจากถังเกรอะ และ

ขอบเขตท่ี 2 เปนการใชพลังงานไฟฟาในสํานักงานและโกดังสินคา  

ผลการประเมินระบุปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในองคกร (ขนสงและกระจายสินคา) ใน

ป 2557 มีคาเทากับ 230.99 tonCO2e/ป โดยเปนการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในขอบเขตท่ี 1 ในสวน

ของการเผาไหมเช้ือเพลิงนํ้ามันดีเซลของรถขนสงเปนสวนใหญ 164.07 tonCO2e/ป (รอยละ 71) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

รถสิบลอมีการปลอยกาซเรือนกระจกถึง 35.59 tonCO2e/ป งานวิจัยน้ีจึงเสนอแนวทางการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกโดยการติดตั้งระบบกาซ NGV รวมกับดีเซลในรถสิบลอ ซึ่งสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง 

17.89 tonCO2e/ป และใชระยะเวลาในการคืนทุนสําหรับคาใชจายในการติดตั้งระบบกาซ NGV รวมกับดีเซล เปน

ระยะเวลาประมาณ 2 ป 6 เดือน จากการลดคาใชจายสําหรับนํ้ามันดีเซลไดถึง 110,000 บาท/ป 
 

คําสําคัญ : กาซเรือนกระจก  คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร  อุตสาหกรรมขนสงและกระจายสินคา 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are study and evaluate the greenhouse gas (GHG) 

emissions from organization or carbon footprint organization (CFO) of transport and product 

distribution industry and also propose the possible ways to reduce greenhouse gases emission in 

this industry. This CFO calculation base on operational control boundaries which included 2 

sources of GHG emission; direct emission from fuel burning from both transport and salesman 

vehicles and methane gas emitted from septic tank  (scope 1) and indirect emission from 

electricity consumption for organization activities (scope 2). The collection data was collected 

from annual operational year between January, 1st and December 31th, 2014.  



 

43 

The research results found that CFO was to 230.99 tonCO2e/year which is highest 

emission was from scope 1 at level of 164.07 tonCO2e/year (71%) especially from the diesel fuel 

truck (35.59 tonCO2e/year). Thus, an approach to reducing GHG emission was proposed by the 

installation of NGV system and use it together with diesel engine in 10-wheel-trucks. This could be 

reduce GHG emission 17.89 tonCO2e/year and it payback period for of 2 years 6 months from 

cost-saving around 110,000 bath/year. 
 

Key words : Greenhouse gas, Carbon footprint for organization, Transportation and product 

distribution Industry
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การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทระดับองคกรของทาเทียบเรือไออารพีซ ี

Carbon Footprint Assessment of IRPC Port 
 

นิสิต  : นูรรอ  อาแว และ พรรณณิภา  โพธิ์ทรง 
อาจารยท่ีปรึกษา : ณภัทร  จักรวัฒนา 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 16  
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกระดับองคกร ของทาเทียบเรือไออารพีซี  

ถือเปนวิธีการประเภทหน่ึงในการแสดงขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินงานและ

กิจกรรมตางๆขององคกรภายใตขอบเขตการดําเนินการแบบควบคุมการดําเนินงาน โดยแสดงปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกท้ังหมดในหนวยของปริมาณเทียบเทากับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และไดทําการประเมินใน

การปลอยกาซเรือนกระจกในชวงระยะเวลา 1 ป (มกราคม ถึง ธันวาคม 2557)  

ผลการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรทาเทียบเรือไออารพีซีมีคาเทากับ 2243.41 

ton CO2 e/ป ซึ่งกิจกรรมสวนใหญเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในขอบเขตท่ี1 ไดแก การเผาไหม

เช้ือเพลิงของเรือลากจูง เรือรับเชือก และรถเครนยกสิ่งของ งานวิจัยน้ีจึงเสนอแนวทางการลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกโดยการเปลี่ยนเช้ือเพลิงดีเซลเปนการใชไบโอดีเซลบี 20 ซึ่งสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกสูช้ันบรรยากาศไดถึง 62.76 ton CO2 e/ป 
 

คําสําคัญ : คารบอนฟุตพริ้นท  กาซเรือนกระจก  ทาเทียบเรือ 
 

Abstract 
 

Carbon footprint assessment of IRPC port is a way of displaying amount of greenhouse 

gas that has been released to the environment by the organization which proceed under 

operational control. It showed total greenhouse gas emission in 1 year (January-December 2014).  

The result of greenhouse gas emission from IRPC port was 2243.41 ton CO2 e/year. The 

most of them were from 1st category activities such as Tugboat, Workboat, and Mobile crane. One 

of effective way to reduce greenhouse gas is altering diesel fuel into biodiesel B20 which can cut 

down the quantity of greenhouse gas 62.76 ton CO2 e/year. 
 

Key words : Carbon footprint, Greenhouse gas, Port
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การพัฒนาฐานขอมูลสําหรับออกแบบระบบบึงประดิษฐ 

Database Development for constructed wetland systems design 
 

นิสิต  : วรพล  พิงเจริญ และ ปุณณวิช  ปานฟก 

อาจารยท่ีปรึกษา : โสมนัส  สมประเสริฐ 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 17  
 

บทคัดยอ 
 

โครงการน้ีไดรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการออกแบบระบบบึงประดิษฐ สําหรับนํ้าเสียชุมชน อุตสาหกรรม 

และการเกษตร  โดยศึกษาจากบทความวิชาการจํานวน 100 บทความ เพ่ือสรางตารางขอมูลในการออกแบบระบบ

บึงประดิษฐ ขอมูลท่ีจําเปนในการออกแบบไดแก ชนิดพืช ชนิดตัวกลาง คาความพรุน เปนตน จากการศึกษาพบวาใน

การบําบัดนํ้าเสียชุมชน อุตสาหกรรม และการเกษตร นิยมใชระบบแบบ HF-CW ในการบําบัดมากกวาระบบแบบ 

VF-CWและ ระบบแบบ FWS เน่ืองจากระบบแบบ HF-CW ใหประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย มากมากวาแบบ

อ่ืนๆ โดยชวงคาประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย คิดเปนรอยละ 80-90 ตัวกลางท่ีนิยมใชมากไดแก ทราย เน่ืองจาก

ชวยยึดเกาะรากพืชไดดีและหาไดงายในพ้ืนท่ี  สําหรับพืชท่ีนิยมในระบบบึงประดิษฐอยูในกลุมพืชโผลพนนํ้า เชน 

ธูปฤาษี กก ออและพุทธรักษา โดยธูปฤาษี มีการนํามาใชงานในระบบบึงประดิษฐมากท่ีสุด เน่ืองจากธูปฤาษีเจริญ 

เติบโตไดไวและมีระบบรากท่ีใหออกซิเจนในปริมาณมากสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของระบบบึง

ประดิษฐได 
 

คําสําคัญ : ระบบบึงประดิษฐ 
 

Abstract 
 

This project aimed to collect the necessary data to design the constructed wetland 

systems for domestic, industry and agriculture wastewater treatment. The data were collected 

from 100 articles to create data tables for design constructed wetland system. The information 

needed to design were a plant species, media types and porosity. The study found that in the 

industrial and agricultural wastewater treatment systems commonly use the HF-CW system more 

than the VF-CW and FWS systems because the HF-CW system had higher performance in 

wastewater treatment. The wastewater treatment efficiency of HF-CW was around 80-90%. Sand 

was commonly used as a bed media for all type of constructed wetland systems because sand 

suitable for holding plant roots and can easily find in the local area. The plants commonly used 

in constructed wetland system in plants were cattail, reeds, phagmite and canna. The cattail was 

the most popular plant using in constructed wetland system because this plant grow faster and 

have a root system that provides oxygen in large quantities which helped optimize treatment 

efficiency of constructed wetland. 
 

Key words : constructed wetland
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การสังเคราะหถานกัมมันตจากไบโอชาร โดยการกระตุนดวยไมโครเวฟ 

Synthesis of the activated carbon from Biochar by microwave activation 
 

นิสิต  : ชลดา  เปงเรือนชุม และ ดวงฤทัย  เรือนคํามา 

อาจารยท่ีปรึกษา : อนุสรณ  บุญปก 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 18 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการสังเคราะหถานกัมมันตจากไบโอชาร โดย

การกระตุนดวยไมโครเวฟ ซึ่งในการทดลอง ไดประยุกตใชเทคนิคการออกแบบพ้ืนผิวตอบสนองสําหรับพิจารณา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบําบัด 3 ปจจัย ไดแกอัตราสวน ไบโอชาร : K2CO3  ระยะเวลาในการเผา และ

อัตราการไหลของไนโตรเจน  ผลการศึกษาพบวาถานกัมมันตสามารถดูดซับไอโอดีนได 1466 mg/g ท้ังน้ีสภาวะท่ี

เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีนอยูท่ี อัตราสวน ไบโอชาร : K2CO3 (1:1.25) ระยะเวลาในการเผา 15 นาที และอัตรา

การไหลของไนโตรเจน 150 Cm3/min 
 

คําสําคัญ : ถานกัมมันต  ไบโอชาร 
 

Abstract 
 

The research aims to determine the optimum conditions for the synthesis of activated 

carbon from Biochar. Activated by microwave In trials The application of response surface design 

Besign techniques for determining the factors that affect the treatment of three factors. Biochar 

ratio: K2CO3 duration of the burn and the flow rate of nitrogen the results showed that activated 

carbon can absorb iodine was 1446 mg/g. The optimum iodine adsorption ratio stood at Biochar: 

K2CO3 (1:1.25) time to burn 15 min and nitrogen flow rate of 150 cm3/min. 
 

Key words : Activated carbon, Biochar
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ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซดที่เติม ฟลูออรีนและไนโตรเจนรวมกันในการยอย

สลายเมทิลีนบล ู

Fluorine and nitrogen codoping Tio2 in degrading methylene blue 
 

นิสิต  : เฉลิมชัย  คงความซ่ือ และ ไชยศักดิ์  วารีนิพนธ 
อาจารยท่ีปรึกษา : สุลักษณ  สุมิตสวรรค 

สังกัด  : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รหัส  : Poster EN - 19 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการสังเคราะห ไทเทเนียมไดออกไซต (TiO2) โดยกระบวนการโซล-เจล(Sol-gel) 

แลวพัฒนาประสิทธิภาพ โดยการเติมฟลูออรีนรวมกับไนโตรเจน เพ่ือทําใหไทเทเนียมไดออกไซต(TiO2) มีประสิทธิ 

ภาพในการทําปฏิกิริยายอยสลายเมทิลีนบลูในนํ้า ดวยกระบวนการ โฟโตแคตาไลติก ทดสอบโดยการใชแสง Visible 

Light และแสง UV Light เมื่อนําไทเทเนียมไดออกไซต (TiO2) ท่ีเติมฟลูออรีน 1% รวมกับไนโตรเจน 1% ไปทดสอบ

กับเมทีนบลูท่ีความเขมขน 2.82 x 10-5 โมล/ลิตร พบวาสามารถยอยสลาย เมทิลีนบลูได 92.16% ในระยะเวลา 225 

นาที ภายใตการฉายแสง UV และไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) ท่ีเติมไนโตรเจน 1% ไปทดสอบกับเมทิลีนบลูท่ีความ

เขมขน 2.82 x 10-6 โมล/ลิตร พบวาสามารถยอยสลายเมทิลีนบลูได 95.37% ในระยะเวลา 330 นาที ภายใตการ

ฉายแสง Visible Light 
 

คําสําคัญ : เมทิลีนบล ู โซล-เจล  โฟโตแคตาไลติก  ไทเทเนียมไดออกไซต(TiO2)  ฟลูออรีน  ไนโตรเจน 
 

Abstract 
 

This research aimed to synthesize Titanium dioxide (TiO2) photocatalysts by sol – gel 

technique and improve their photoactivity by the adding fluorine with nitrogen. Photocatalytic 

oxidation of aqueous methylene blue was conducted in a batch reactor with UV and visible lamp 

as the light source. The Titanium dioxide that added 1% of Fluorine in conjunction with 1% of 

Nitrogen was tested with methylene blue with concentration 2.82 x 10-5 mol/L. The study found 

that it is able to digest Methylene blue of 92.16% within 225 minutes under a UV irradiation. TiO2 

that added 1% nitrogen was tested with methylene blue with concentration 2.82 x 10-6 mol/L. 

Therefore, the researcher found that under Visible Light in 330 minutes was able to degradation 

of methylene about 95.37%. 
 

Key words : methylene blue, Sol-gel, photocatalytic, titanium dioxide (TiO2) , fluorine, nitrogen
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การออกแบบและพัฒนาวงจรรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 

นิสิต  : ไอยรดา  สาโรจน และ ลัทธพล  นิลแกว 

อาจารยท่ีปรึกษา : อดิศยา เจริญผล 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 20  
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีเปนการออกแบบและพัฒนาวงจรรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Jammer) ในยาน

ความถ่ี 800-900 MHz,1800-1900 MHz และ 2100-2200 MHz ของทุกระบบ ในยานความถ่ีดังกลาวน้ีมีการใชใน

ประเทศไทย โดยใชเทคนิคการแผกระจายสเปกตรัม (Spread Spectrum) 

การออกแบบและพัฒนาจะประกอบไปดวย วงจรกําเนิดคลื่นความถ่ีวิทยุ (RF Generator) ตลอดยาน 

800-900 MHz, 1800-1900 MHz และ 2100-2200 MHz และวงจรขยายสัญญาณ ความถ่ีสูง (Amplifier) รวมเปน

วงจรรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี  ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงานเปนอุปกรณสําหรับรบกวนสัญญาณ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีในสถานท่ีท่ีตองการควบคุมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีได 
 

คําสําคัญ : วงจรรบกวนสัญญาณ  โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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ระบบการแปลประโยคพ้ืนฐานภาษาไทย-เขมร บนเว็บไซต 

Thai - Khmer Simple Sentence Translation on Website 
 

นิสิต  : อาภรณ  กรุมรัมย, CHAMROEUN  CHHUN และ STANDA  NA 

อาจารยท่ีปรึกษา : สุขชาตรี ประสมสุข 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 21  
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาระบบการแปลประโยคพ้ืนฐานภาษาไทย-เขมรบนเว็บไซต โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูใชสามารถทําการแปลคําและประโยคพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน อันมีลักษณะประโยคท่ีมีรูปแบบไม

ซับซอน โดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบรูปประโยคของท้ังสองภาษาท่ีมีการวางรูปประโยคท่ีคลายคลึงกัน ดวยวิธีการ

แปลคําตอคําและจัดเรียงคําเปนประโยค โดยระบบน้ีพัฒนาดวยภาษาจาวา (JSP) และใชระบบจัดการฐานขอมูล 

SQL (Appserv) ในการสรางฐานขอมูลพจนานุกรมไทย-เขมร มากกวา 4000 คํา โดยมีการทดสอบประโยคพ้ืนฐาน

การแปล 212 ประโยค ซึ่งไดผลลัพธความถูกตองถึงรอยละ 72.64 ขณะท่ีการแปลโดยใชกูเกิล (Google) มีความถูก

ตองอยูท่ีรอยละ 18.86 
 

คําสําคัญ : แปลภาษา  แปล ไทย-เขมร  คําศัพท ไทย-เขมร 
 

Abstract 
 

This research was developed under requirement of who want to translate Thai to Khmer. 

This system is a translation form to operate on web pages for simple sentences translation Thai - 

Khmer. The system can translate Thai words, and basic sentences of Thai-Khmer. The structures 

of sentences are not complicated. A method with a simple technique is to compare word by 

word and arranges words into Khmer sentences. These applied tools by Java (JSP) and database 

SQL (Appserv) as a database dictionary Thai – Khmer with more than 4000 words, which were 

used in experimental system. This experiment employed 212 basic sentences to test the 

translation system. The result issued a good satisfaction up to 72.64 percent of accuracy and as 

Google’s Translation could translate at about 18.86 percent correctly. 
 

Key words : Language Translation, Thai-Khmer Translation, Thai-Khmer Vocabulary
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ระบบควบคุมคุณภาพงานบัญชีและภาษี 

Accounting and Tax Quality Control System 
 

นิสิต  : วิทยานิพนธ  แทนทอง และ ไพรเพชร  หิตการุญ 
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บทคัดยอ 
 

งานบัญชีและงานภาษีถือเปนงานสําคัญของทุกองคกรท่ีจําเปนตองทําและสรุปผล ตองการความถูกตอง

ของขอมูลและงานแลวเสร็จตามกรอบเวลา ดังน้ันจําเปนตองมีการตรวจสอบและติดตามความคืบหนาของงาน จาก

กรณีศึกษาระบบการทํางานของบริษัทบัญชี บริษัท กาญจน บัญชีและภาษีอากร จํากัด พบปญหาการทํางานบัญชี 

คือ การตรวจสอบงานมีความลาชาเน่ืองจากขอมูลงานไมครบถวน ขอมูลท่ีเก็บอาจสูญหาย รวมถึงการคนหาเอกสาร

และขอมูลท่ีเก่ียวของระหวางดําเนินการทําไดยาก โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวดวยการสราง

และออกแบบระบบควบคุมคุณภาพงานบัญชีและภาษีผานเว็บบราวเซอร พัฒนาโดยภาษา PHP รวมกับฐานขอมูล 

MySQL เปนหลัก ระบบสามารถจัดการทีมงานเพ่ือเขาดูแลงานบัญชีของแตละบริษัท สามารถดูขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

งานบัญชีและภาษี แจงเตือนเอกสารตางๆ ท่ีถึงกําหนดสงเปน รอบวัน รอบเดือน และรอบป ติดตามความคืบหนา 

จากผลการดําเนินงานระบบควบคุมคุณภาพงานบัญชีและภาษีสามารถแกไขปญหาเรื่องความลาชาของงาน ลดตนทุน

ของงานและลดความผิดพลาดของงานท่ีเกิดข้ึน 
 

คําสําคัญ : ระบบควบคุมคุณภาพงานบัญชี  ระบบควมคุมคุณภาพงานภาษี 
 

Abstract 
 

Accounting and Taxation are important tasks of every organization. These tasks require 

accurate and complete data within the given time. Therefore it is necessary to monitor and track 

the progress of work. From the case study, KAN ACCOUNTING AND TAX CO., Ltd, we found that 

these tasks delayed due to various reasons such as missing data, data loss, and difficulty of 

searching for related information. This project proposes web based Accounting and Tax Quality 

Control System. The system was developed using PHP programing language and MySQL database. 

It can report transection of tasks, notify required document in each period and track progress of 

task in each assigned team. The result showed that our proposed system can be able to reduce 

delays, cost and some human-errors in tasks. 
 

Key words : Accounting Quality Control System, Tax Quality Control System
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ระบบดูแลสุขภาพโดยเครือขายไรสาย 

Wireless Health Monitoring System 
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บทคัดยอ 
 

เน่ืองดวยปจจุบัน Smart Home นอกจากจะดูแลความปลอดภัยในดานทรัพยสินแลว ยังมีการดูแลดาน

สุขภาพของคนภายในบานท่ีคํานึงถึงท่ีสุด คือ ผูสูงอายุหรือผูปวยเปนหลัก 

โดยโครงงานน้ีนําเสนอ ระบบดูแลสุขภาพโดยเครือขายไรสายเนนการทํางานในดานตรวจสอบ และแจง

เตือนสัญญาณชีพท้ัง 4 สัญญาณของผูสูงอายุหรือผูปวย ไดแก 1. สัญญาณวัดอัตราการเตนของหัวใจ 2. สัญญาณวัด

ความดันโลหิต 3. สัญญาณวัดอุณหภูมิรางกาย 4. สัญญาณวัดการหายใจ โดยใชอุปกรณวัดสัญญาณจริง 1 สัญญาณ 

คือ สัญญาณวัดอัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งใชอุปกรณระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสาย (Wireless Sensor Networks 

(WSN)) ทําการตรวจสอบ และบันทึกผลคาท่ีไดไวในฐานขอมูลแลวแสดงผลผานทางเว็บไซด และจําลอง 3 สัญญาณ

ข้ึนมา ซึ่งมีการเปรียบเทียบคาท่ีวัดไดจากผูสูงอายุหรือผูปวยกับคาปกติ หากเกิดความผิดปกติระบบจะมีการแจง

เตือนผานทางเว็บไซต 
 

คําสําคัญ : Smart Home  ไมโครคอนโทรลเลอร  อุปกรณสื่อสารไรสาย ZigBee  เครือขายเซ็นเซอรไรสาย 

(WSN)  โหนด  การดูแลสุขภาพ 
 

Abstract 
 

In present day, Smart Home will take care of the security of the property. There is also 

the health care of the people inside the house. Taking into account the elderly or patient is 

mainly. 

This project presents Wireless Health Monitoring System focusing on work in the field of 

verification and notifications vital signs 4 signals of the elderly or patients. 1. The signal 

measurement of heart rate. 2. The signal measurement of blood pressure. 3. The signal 

measurement of body temperature. 4. The signal measurement of respiration. By The real test is 

the signal used to measure 1 signal is the signal measurement of heart rate, using wireless sensor 

networks devices (Wireless Sensor Networks (WSN)), check and record the result value in the 

database, displayed via the website and the simulation of signal 3 signals. Moreover, the system 

has the comparative of the value measured from the elderly or patients with normal values. If 

there is a malfunction, the system will be notified via the website. 
 

Key words : Smart Home, Microcontroller, ZigBee, Wireless Sensor Network, Node, Health Care

http://dict.longdo.com/search/property
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ระบบตรวจขอสอบปรนัยบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

Checking system of the multiple choice test on Smart Phone Operating 

System Android 
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บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบตรวจขอสอบปรนัยบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มี

วัตถุประสงคเพ่ือชวยใหการตรวจขอสอบบนกระดาษคําตอบมีความสะดวกข้ึน จุดเดนของระบบ คือ การเปลี่ยน

รูปแบบกระดาษคําตอบได ภายใตขอตกลงของระบบ นอกจากน้ีการใชงานมีความยืดหยุนสูงเน่ืองจากความตองการ

ของระบบตองการแคกระดาษคําตอบและซอฟตแวรบนสมารทโฟนเทาน้ัน 

กระบวนการตรวจคําตอบของระบบเริ่มจากการเปดกลองสมารทโฟนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เมื่อภาพ

ของกระดาษคําตอบตรงกับเง่ือนไขการรับภาพของระบบ ภาพน้ันจะถูกแปลงจากภาพสีเปนภาพขาวดํา ข้ันตอน

ตอไปคือการแบงภาพออกเปนสองสวน คือสวนของขอมูลผูเขาสอบและสวนคําตอบ หลังจากน้ันใชฮิสโทรแกรมโปร

เจ็กช่ันคาสีไบนารี่ของภาพเพ่ือกําจัดบริเวณของภาพท่ีไมใชภาพกากบาทท้ิงไป จากน้ันทําการคนหาชองท่ีกากบาท

ดวยการใชเทคนิคการมอโฟโลจี ซึ่งเปนหน่ึงในเทคนิคการประมวลผลภาพ สุดทายนําคําตอบท่ีไดไปตรวจสอบกับ

เฉลยท่ีสรางข้ึนแลวรวบรวมท้ังหมดเปนคะแนนของผูเขาสอบ 

จากการทดสอบระบบ แบงการทดสอบออกเปน 3 ประเภทไดแก กระดาษคําตอบท่ีสรางข้ึนเองแนวนอน 

แนวตั้ง และกระดาษของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทําการทดสอบ 20, 20 และ 50 ชุดตามลําดับ ผลการทดสอบจาก

การทําขอสอบดวยปากกา มีความถูกตองรอยละ 100, 99.98 และ99.28 ตามลําดับท้ังน้ีความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

เน่ืองจากการกากบาทผิดเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ทําใหสรุปไดวา ระบบน้ีไมมีความผิดพลาดเลยหากทําขอสอบเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 

คําสําคัญ : ระบบตรวจขอสอบ  ขอสอบ  ขอสอบปรนัย  แอนดรอยด  โอเพนซีวี  มอรโฟโลจี ้ การประมวลผล

รูปภาพ  การแบงกลุมภาพ  การแบงกลุมภาพดวยขีดแบงคาส ี การโปรเจคช่ันคาขีดแบงในแนวตั้งและแนวนอน 
 

Abstract 
 

This project had developed for checking the multiple choice test on Android Operating 

System smartphone. The objective of this project makes checking multiple choice more 

comfortable. Changing the form of the answer sheet within the agreement of the system is the 

highlight of the system under constrained system. Moreover, it is also highly flexible due to the 

requirements of the system requires only the answer sheet and software on smart phone.  

The process of checking answer by turning on the smart phone which it was in the 

animated function. When the images of the answer sheet met the criteria to get a picture of the 
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system. They are converted from RGB image to binary image. The next step is image segmentation 

into two parts; one is the examinee information and the other is the answer sheet. After that, 

binary image was projected to histogram projection for the elimination of image outside crossing 

image and searched for the mark by using the Morphology technique which is one of the image 

processing technique. Finally, the answer sheet was checked with the key for accumulation all of 

it to examinee’s score. 

The testing system was divided into three types of sheets, horizontal sheets, vertical 

sheets and the sheets of University Of Phayao. The number of testing sheets are 20, 20 and 50, 

respectively. The result of testing with the pen had an accuracy of 100%, 99.98% and 99.28%, 

respectively. All of the error could have happened from crossing in the fault conditions. In 

conclusion, this system is no mistake whether that students followed the given conditions. 
 

Key words : Checking System, Examination, Multiple Choice test, Android, OpenCV, Morphology, 

Image Processing, Histogram Segmentation, Vertical and Horizontal Projection Histrogram 
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ระบบรูจําอักขระภาษาไทย 

Thai OCR System 
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บทคัดยอ 
 

ระบบรูจําอักขระภาษาไทยพัฒนาข้ึนโดยใชทฤษฎีการประมวลผลรูปภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ

สําหรับแปลงรูปภาพหรือเอกสารพีดีเอฟท่ีรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีความถูกตองรอยละ 80 ข้ึนไป 

แลวใหแสดงผลผานเว็บเบราวเซอร จุดเดนของซอฟตแวร คือการแปลภาษาไทยซึ่งมีความยากในการแปล เพราะ

ภาษาไทยมีหลากหลายรูปแบบเชน พยัญชนะ วรรณยุกต สระ ข้ันตอนการทํางานของระบบเริ่มจากการอัปโหลดไฟล

เอกสารพีดีเอฟ ทําการแปลงไฟลเอกสารใหอยูในรูปแบบรูปภาพ จากน้ันทําการแปลงภาพเปนภาพขาวดํา ข้ันตอน

ตอไปคือการนําภาพมาตัดเปนตัวอักษร ทําการนําภาพของแตละตัวอักษรมาหาคาการรูจําตัวอักษรแลวทําการ

แสดงผลรวมทุกตัวอักษรออกมาทางหนาจอ 

การทดสอบระบบแบงเปน 3 ประเภทไดแก การทดสอบแยกตัวอักษร การทดสอบประโยค และการ

ทดสอบประโยคจากเอกสารจริงโดยผลจากการทดสอบพบวา ผลการทดสอบท้ัง 3 ประเภท มีรอยละความถูกตอง

เปน 96.59 98.78 และ 83.18ตามลําดับ โดยพบวาความผิดพลาดเกิดข้ึนเน่ืองจากความผิดพลาดสะสมของการตัด

ตัวอักษรและการรูจําตัวอักษร ท้ังน้ีผลการทดลองท่ีไดแมจะยังมีความผิดพลาด แตผลท่ีไดสามารถนําไปใชในการ

คนหาคําสําคัญตางๆในเอกสารได 
 

คําสําคัญ : การรูจําตัวอักษร  เว็บแอพพลิเคช่ัน  Spring Framework 
 

Abstract 
 

Thai OCR system has been developed by using the image processing technique and the 

objective aims to develop a system for converting images similarly to documents to support Thai 

and English languages. The accuracy has been shown around 80 percent or more and the display 

via the web browser. The striking point of the software is that Thai language is difficult to convert 

because the language is tonal variations and consonants. As a part of this algorithms started from 

uploading a PDF files, then converting it as an image format and converting the image that is color 

image to a gray scale image and a binary image at the end of image converting process, then 

splitting the binary image to character images and matching each character image by optical 

character recognition with the Euclidean distance. After that all of the characters were displayed 

on display screen.  

There are three experiments in system testing such as characters splitting testing, 

sentence testing on test document, and sentence testing on real document in school of 

Information Communication and Technology, University of Phayao. Correction percentage of three 
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experiments are 98.78%, 96.59% and 83.18% respectively. The error of system testing due to an 

accumulation of the character splitting and character recognition. Even the results still showing 

errors but it can be used a key word that extracted from this software for searching. 
 

Key words : OCR system, Web Application, Spring Framework
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แอปพลิเคชันแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนาน 

Nan Mobile Application Travel Guide 
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อาจารยท่ีปรึกษา : พรเทพ  โรจนวส ุ

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 26 
 

บทคัดยอ 
 

ปจจุบันแอปพลิเคชันทองเท่ียวในเมืองไทยบนอุปกรณเคลื่อนท่ีมีคอนขางมาก โดยสวนมากจะเปนแอป

พลิเคชันท่ีเนนใหขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวหรือขอมูลอ่ืนๆ ขาดระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีทําใหผูใชไดทราบขาวสาร

รวมถึงรายการสงเสริมการขายตางๆ   

โครงงานน้ีจึงนําเสนอการสรางแอปพลิเคชันแนะนําการทองเท่ียวจังหวัดนานผานทางแอปพลิเคชันบน

อุปกรณเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีมุงเนนการชวยเหลือและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวหรือผูท่ีสนใจทองเท่ียวจังหวัด

นานใหสามารถคนหาสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพัก รานอาหารภายในจังหวัดนาน เพ่ือชวยในตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่ี

ตองการกอนออกเดินทางใหสะดวกมากข้ึน หรือกิจกรรมและโปรโมชันรับรองนักทองเท่ียวท้ังหมด 5 อําเภอใน

จังหวัดนาน โดยระบบสามารถระบุตําแหนงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ โรงแรมและรานอาหารเพ่ือวางแผนเสนทางท่ี

ตองการได นอกจากน้ันยังมีระบบบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบผานเว็บโดยสามารถ เพ่ิม ลบและแกไข

ขอมูลตางๆ ซึ่งจะติดตอกับแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีผานโปรโตคอลเจสัน 
 

คําสําคัญ : แอปพลิเคชันการทองเท่ียวจังหวัดนาน  โปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี  โปรแกรมหลาระบบปฏิบัติการ 
 

Abstract 
 

At present, there are a numerous of tourism mobile application. These mobile 

applications were designed for providing tourism information. However, lack of management 

tourism information system, users cannot get updated information. 

This project presents cross-platform Nan tourism information mobile application and their 

back end system. The mobile application focuses on searching information about tourist 

attraction, hotel and restaurant of 5 districts in Nan. This useful information such as map, rating, 

and hotel facilities can help user for planning their own trip. In part of back end system, 

administrator can manage all of data for keeping information up to date. The proposed back-end 

system was developed by using PHP programming language and MySQL for database system and 

mobile application was developed by using HTML5, CSS and JavaScript. JSON format is used for 

serializing and transmitting structured data between server and mobile application. 
 

Key words : Application Nan tourism, Mobile Application, Cross-platform Application
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แอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัดพลังงาน 

Home energy management application 
 

นิสิต  : เจษฎา  ทิวงศวรกุล และ ปรีชา  ยอดบรรดิฐ 
อาจารยท่ีปรึกษา : วรกฤต  แสนโภชน 

สังกัด  : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัส  : Poster EN - 27 
 

บทคัดยอ 
 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัดพลังงานในครั้งน้ี วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ี

สามารถจัดการกับปญหาพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาท่ีผิดวิธี ซึ่งพฤติกรรมการใชไฟฟาอยางผิดวิธีและไมเปนการ

ประหยัดพลังงานท่ีไดกลาวมาน้ี ตัวอยางเชน พฤติกรรมการเปดไฟท้ิงไวเปนเวลานาน พฤติกรรมการใชไฟฟาท่ีเกิน

ความจําเปนและกินระยะเวลานาน สงผลใหปริมาณการใชไฟฟาและคาใชจายในแตละครัวเรือนมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน 

ซึ่งอาจสงผลใหจังหวัดน้ันมีแนวโนมและสถิติการใชไฟท่ีสูง รวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระดับประเทศท่ีจะสงผลให

การผลิตและการนําเขาพลังงานไฟฟามีสถิติการผลิตและการนําเขาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งหากเราตระหนักถึงผลกระทบใน

จุดท่ีกลาวมาน้ีและหันมาใชไฟฟาอยางถูกวิธีประหยัดพลังงานมากข้ึน เชนการปดไฟเมื่อไมใชงานหรือไมไดอยูในจุด

น้ัน ปดไฟในจุดท่ีไมจําเปนตองใชงานหลอดไฟอยูสม่ําเสมอ และใชไฟเฉพาะจุดท่ีเปนจุดท่ีแสงสวางสามารถสองสวาง

ไดครอบคลุมในพ้ืนท่ีน้ัน อาจจะสงผลใหปญหาการใชพลังงานท่ีผิดวิธีของคนในประเทศและการนําเขาพลังงานไฟฟา

จากนอกประเทศน้ันมีสถิติท่ีลดลงกวาเดิมท่ีเปนอยู ซึ่งสงผลดีตอท้ังตัวบุคคล ท้ังครัวเรือนและรวมไปถึงสงผลดีใน

ระดับประเทศได 

จากปญหาขางตนท่ีไดกลาวมาน้ี ทางผูจัดทําจึงไดพัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัดพลังงานข้ึน เพ่ือ

มุงเนนการประหยัดการใชพลังงานไฟฟาภายในครัวเรือน และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงกับสถานการณการใช

พลังงานของโลกในปจจุบัน โดยแอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัดพลังงานน้ันเปนแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถจัดการกับ

ปญหาพฤติกรรมการใชไฟฟาท่ีผิดวิธีดังท่ีไดกลาวมาขางตน เชน แอพพลิเคช่ันน้ีสามารถควบคุมการทํางานของ

หลอดไฟผานมือถือซึ่งทําใหผูใชทราบวาจุดไหนมีการทํางานของหลอดไฟอยูบาง และมีโหมดการทํางานท่ีสามารถ

เปดการทํางานเฉพาะในสวนของหลอดไฟหลักเพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน รวมถึงการตรวจจับเวลารวมการใชงาน

ของหลอดไฟและกราฟแสดงหนวยการใชไฟท่ีสามารถแจงเตือนใหผูใชไดทราบถึงจุดท่ีมีการใชไฟฟามากท่ีสุดนอย

ท่ีสุด เพ่ือวางแผนการใชไฟฟาใหประหยัดคาใชจายมากข้ึน  

โดยแอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัดพลังงานน้ีเปนการใชแนวคิดระหวางซอฟแวรผนวกเขากับฮารดแวร

โดยใชบอรดอิเล็กทรอนิกส Arduino Uno R3 มาเปนตัวรับคําสั่ง เพ่ือสั่งปดเปดการทํางานของหลอดไฟ และการใช 

Android Studio ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือเปนตัวรับคําสั่งจากผูใชและสงคําสั่งไปยังบอรดอิเล็กทรอนิกส 

จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการการพัฒนา จึงไดแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถใชไดจริงและเปนแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถ

จัดการกับพฤติกรรมการใชพลังงานรวมถึงจัดการกับปญหาทางดานพลังงานท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณของโลก ณ 

ปจจุบัน  ผลจากการประเมินจากผูใชงานแอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัดพลังงานโดยแบงเปนสามสวนคือ สวน

ติดตอกับผูใชงาน สวนการใชงานแอพพลิเคช่ัน และสวนสนับสนุนดานการศึกษา โดยผลการประเมินภาพรวมพบวา

แอพพลิเคช่ันมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ีดีและเปนท่ีนาพอใจ และอนาคตเช่ือวาแอพพลิเคช่ันจัดการบานประหยัด
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พลังงานสามารถพัฒนาจนถึงข้ันท่ีสามารถควบคุมเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดภายในบานได เพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย

และปะหยัดพลังงานไฟฟาภายในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ : อินเทอรเน็ตออฟติง (ไอโอที)  โฮม ออโตเมช่ัน  อาดรูโน ยูโน อาร3 
 

Abstract 
 

The objective of developing Home Energy Management Application is to develop an 

application to help solve the problem of using the electricity in an improper way which may raise 

the household expense. We realize people should know how to save the electricity within 

household and to use the electricity in a right way. The Home Energy Management Application is 

designed to be an application which is not only manages the habits of using energy, but also 

solves the problem of using the energy in the present. It is developed by The Department of 

Computer Science, Phayao University. The application is created by using both hardware and 

software. We use Arduino R3 Electronic Board to control the light and we use Android Studio for 

developing the application for the board. The final is a practical application which can control the 

use of electricity. We measure the usability of the application and we are satisfied. We hope this 

application will be developed to control more appliance in the house which results in a better 

energy saving method. 
 

Key words : Internet Of thing (IOT) , Home Automation , Arduino Uno R3
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การปนเปอนของเช้ือปรสิตในผักจากตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ตในอําเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 

Parasitic Contamination of Vegetables from Fresh Markets and 

Supermarkets from Muang Phayao District, Phayao Province 
 

นิสิต  : นฐมณฏ  วิษณุศิริกุล และ ศิริรัตน  ปุกคํา 
อาจารยท่ีปรึกษา : สิทธิพร  สุวรรณมิตร 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 01  
 

บทคัดยอ 
 

การรับประทานผักสดจะทําใหไดสารอาหารท่ีอาจสูญเสียไปในข้ันตอนการปรุงใหสุก แตอยางไรก็ตาม การ

รับประทานผักสดอาจทําใหเสี่ยงตอการติดเช้ือปรสิต ดังน้ัน ในงานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสํารวจผักสด

ท่ีนิยมรับประทานดิบจากตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ตจํานวน 16 แหง ซึ่งครอบคลุมโดยรอบเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ในระหวางเดือนมีนาคม - เดือนพฤศจิกายน 2558 ไดตรวจผักสด 5 ชนิด ตลาดละ 24 ตัวอยาง รวม 

384 ตัวอยาง ไดแก ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักชี ตนหอม และสะระแหน นํามาตรวจโดยวิธีการตกตะกอนดวย

สารละลายลางผักความเขมขน 0.3% ใน 0.85% NaCl ท่ีมีความถวงจําเพาะ 1.010 จากการตรวจพบวา มีการ

ปนเปอนของเช้ือปรสิต จํานวน 47 ตัวอยาง คิดเปน 12.24% พบการปนเปอนเพียง Unidentified nematode 

larvae  โดยผักท่ีมีการปนเปอนของ Unidentified nematode larvae สูงสุด คือ ผักชี (23.16%) รองลงมา คือ 

ตนหอม (12.5%) ผักกาดขาว (8.75%) สะระแหน (6%) และผักกาดหอม (4.76%) ตามลําดับ   

จากผลการทดลองน้ียังพบการปนเปอนของเช้ือปรสิต ซึ่งการตรวจพบการปนเปอนของเช้ือปรสิตเปน

เครื่องบงช้ีวา ผักสดท่ีมีจําหนายในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการปนเปอน

ของดิน สิ่งสกปรก และมูลสัตว ดังน้ันกอนนําผักสดมารับประทาน ควรลางผักใหสะอาดดวยนํ้ายาลางผัก และลาง

ดวยนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้ง 
 

คําสําคัญ : การปนเปอนพยาธิ  ไขพยาธิ  ผัก  จังหวัดพะเยา 
 

Abstract 
 

Consuming raw vegetables offer essential nutrients of human diet that one may not get 

when such vegetables are usually cooked. However, eating them raw may pose a great risk for 

transmissions of parasites. The aim of the study was to survey of parasitic contamination in fresh 

vegetables from the fresh markets and supermarkets from Muang Phayao District, Phayao Province 

was carried out during March-November 2015.  Three hundred and eighty-four samples of five 

kinds of fresh vegetable which were lettuce, green lettuce, parsleys, spring onions and 

peppermints were examined by using sedimentation technique (in 0.3% vegetable washing 

solution detergent-0.85% NaCl solution, sp gr. 1.010).  It was found that 47 of vegetable samples 

(12.24%) were contaminated with only unidentified nematode larvae.  The prevalence of 
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unidentified nematode larvae contamination was 23.16% in parsleys, 12.5% in spring onions, 

8.75% in Chinese cabbages, 6% in peppermints and 4.76% in lettuce respectively.   

In this study found the contamination of parasites in fresh vegetables from the fresh 

markets and supermarkets from Muang Phayao District, Phayao Province, the inventory of this 

situation indicated that fresh vegetables were contaminated with soil, filthy water or dung.  

Therefore, fresh vegetables should be washed with detergent for a while and rinse them with tab 

water for several times before eating. 
 

Key words : Parasitic contamination, Parasite egg, Vegetables, Phayao
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การพัฒนาการทดสอบการลุกจากทานั่งข้ึนยืน สําหรับการประเมินความเสื่อมถอย 

ทางกาย และความเสี่ยงตอการลมของผูสูงอายุในชุมชน  

The Development of the Sit to Stand Test for Evaluation the Functional 

Decline of Community–Dwelling Older People 
 

นิสิต  : กิติยา  บัวสาย, พิริญา  ถนอมคีรี และ สัณฐิติ  ผลจันทร 
อาจารยท่ีปรึกษา : พุทธิพงษ พลคําฮัก 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 02 
 

บทคัดยอ 
 

เครื่องมืออยางงายท่ีสามารถประเมินความเสื่อมสภาพทางกายและทํานายความเสี่ยงในการลมในผูสูงอายุ

ได นาจะเปนประโยชนสําหรับการนําไปใชในชุมชน ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการทดสอบ

ความสามารถทางกาย การทดสอบการลุกจากทาน่ังข้ึนยืน 3 ครั้ง (Three Times Sit to Stand test; TTSST) และ

ศึกษาคุณสมบัติเก่ียวกับความเท่ียงตรง และความนาเช่ือถือ เพ่ือนํามาประเมินความสามารถทางกายและความเสี่ยง

ตอการลมในผูสูงอายุในชุมชน โดยอาสาสมัครท้ังหมด 87 คน จะไดรับการทดสอบการลุกจากทาน่ังข้ึนยืน 5 ครั้ง 

(Five Times Sit to Stand test; FTSST) ซึ่งเปนการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบ TTSST ดวยการสุมลําดับ

การทดสอบโดยทําการทดสอบแตละการทดสอบ 3 ครั้งแลวหาคาเฉลี่ย ขอมูลของอาสาสมัครท้ังหมด ถูกนํามา

ประเมินความเท่ียงตรง ประเภทความเท่ียงตรงตามสภาพโดยการหาความสัมพันธระหวางการทดสอบ TTSST กับ

การทดสอบมาตรฐาน FTSST ความเท่ียงตรงในการจําแนกโดยการเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการทดสอบ TTSST 

ระหวางกลุมลมและไมลมและความเท่ียงตรงในการทํานายโดยพิจารณาจากคาความไว ความจําเพาะและพ้ืนท่ีใต

กราฟ และการศึกษาความนาเช่ือถือระหวางผูวัดถูกวิเคราะหขอมูลจากอาสาสมัครจํานวน 30 คนแรก โดยกําหนด

ระดับนัยสําคัญท่ี p<0.05 ผลการศึกษาพบวา การทดสอบ TTSST มีความสัมพันธในระดับสูงมาก กับการทดสอบ 

FTSST (r= 0.931; p<0.001) สวนในกลุมท่ีไมเคยลมใชเวลาในการทดสอบ TTSST นอยกวากลุมท่ีลมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และความสามารถในการทํานายของการทดสอบ TTSST พบวามีคาความไว รอยละ 

66.67 คาความจําเพาะ รอยละ 60.87 และมีพ้ืนท่ีใตกราฟ (AUC=0.65; 95%CI=0.50±0.80) ผลการประเมินความ

นาเช่ือถือระหวางผูวัดพบวามีคานาเช่ือถืออยูในระดับสูงมาก (ICC=0.975; 95%CI=0.954–0.987) การศึกษาน้ีจึง

สรุปไดวา การทดสอบ TTSST สามารถนํามาใชประเมินความแข็งแรงของกลามเน้ือขาและความสามารถในการทรง

ทาในกลุมท่ีลมและไมลมในผูสูงอายุไดและท่ีสําคัญการทดสอบ TTSST สามารถนําไปใชทํานายการลมในผูสูงอายุใน

ชุมชนได 
 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  ความเท่ียงตรง  ความนาเช่ือถือ  กายภาพบําบัด 
 

Abstract 
 

The simple tools can be evaluated the functional decline and predicted risk of fall in 

older may be useful for apply in community. Therefore, The aims of this study were to develop 

the functional test (Three Times Sit to Stand test; TTSST) and evaluation the psychometric 
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properties of test in validity and reliability for evaluation the physical capacity and risk of fall in 

community-dwelling elders. Eighty-seven subjects were completed the FTSST and TTSST in 

random sequence of test and each test was performed for three times and the mean of data was 

recorded. The data of all subjects were analyzed the validity, including concurrent validity by 

analyzes the correlation between the standard test (FTSST) and TTSST, discriminative validity 

using the comparison between the times to complete TTSST of faller and non-faller group, and 

predictive validity determine by sensitivity, specificity and Area Under ROC Curve (AUC). 

Additional, the study investigated inter-tester reliability of the TTSST in 31 subjects. The level of 

significance set at p<0.05. The results found that the TTSST showed significant correlation with 

the standard test (r=0.931; p value<0.001). The non-faller group required significantly less time to 

complete the TTSST than those faller. The ability of fall prediction of TTSST, showed that the 

sensitivity, specificity and AUC of TTSST were 66.67%, 60.87%, and 0.65; 95%CI=0.50±0.80), 

respectively.The results of the reliability demonstrated excellent inter-tester reliability (ICC=0.975; 

95%CI=0.954–0.987). The study conclude that the TTSST can be used for evaluation the lower 

extremities muscle strength and balance control in faller and non-faller elders. Especially, this 

test is appropriate to predict risk of fall in community-dwelling elders. 
 

Key words : Older, Validity, Reliability, Physical Therapy
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การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะหทางพันธุกรรมดวยเทคนิคการเพ่ิมจํานวนช้ินสวนดีเอ็นที่

อุณหภูมิเดียว 

Development of Genetically Diagnosis Test Using Isothermal DNA 

Amplification 
 

นิสิต  : ขนิษฐา  ธรรมเจริญ, พรชนิตว  พ่ึงหวาน, ศรีชนก  หนูสุวรรณ, สุวนันท  ตุปนนา, 

ประวิทย  เมืองสมบัติ และ วิษณุ  เทพสุภา 

อาจารยท่ีปรึกษา : สุรชาติ  พุทธิษา, นัฐพล  ประกอบแกว และ สรายศ  ราเริงใจ 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 03 
 

บทคัดยอ 
 

การตรวจวิเคราะหทางพันธุกรรมในระดับยีน เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีสําคัญในการวินิจฉัยโรค

ทางพันธุกรรมหรือวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะทางพันธุกรรมกับความรุนแรงของการดําเนินโรค กระบวนการ

ดังกลาวอาศัยเทคนิคพีซีอาร ซึ่งมีข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยท่ีซับซอน ใชอุปกรณพิเศษในการทําปฏิกิริยาและวิเคราะห

ผล ทําใหไมสามารถตรวจวิเคราะหไดในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลท่ัวไป  ผูวิจัยจึงพัฒนาการตรวจวิเคราะห

ระดับยีนดวยเทคนิคการเพ่ิมจํานวนช้ินสวนดีเอ็นท่ีอุณหภูมิเดียว (เดียว (Loop-Mediated Isothermal 

Amplification, LAMP) ซึ่งเปนเทคนิคท่ีมีความไวสูง สามารถใชอุปกรณพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการ เพ่ือใชในตรวจ

วินิจฉัยบีตาธาลัสซีเมีย ชนิดท่ีมีการขาดหายไป 3.5 กิโลเบส และความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MICA ซึ่ง

สัมพันธกับการติดเช้ือเอชไอวี  โดยออกแบบชุดไพรเมอรท่ีจําเพาะกับยีนท่ีตองการศึกษา เพ่ิมปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอ

ดวยนํ้ายาสําเร็จรูปท่ีอุณหภูมิเดียวและเปรียบเทียบผลกับเทคนิคพีซีอาร จากผลการทดลองพบวา ไพรเมอรดังกลาว

สามารถเพ่ิมปริมาณช้ินสวนของดีเอ็นเอตนแบบไดอยางจําเพาะ สามารถอานผลไดดวยตาเปลาและใหผลความ

สอดคลองกับเทคนิคพีซีอารรอยละ 100 นอกจากน้ี ไดพัฒนานํ้ายาท่ีเตรียมข้ึนเองภายในหองปฏิบัติการ และ

ประยุกตใชรวมกับการเตรียมดีเอ็นเออยางงาย ทดแทนการสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอยางเลือดแบบปรกติ โดยชุด

นํ้ายาเตรียมเองใหผลใกลเคียงกับนํ้ายาสําเร็จรูป อีกท้ังยังสามารถใชรวมกับการเตรียมสารพันธุกรรมอยางงายได 

ดังน้ันการพัฒนาเทคนิค LAMP สําหรับตรวจวิเคราะหระดับยีนใหผลเทียบเทากับวิธีมาตรฐาน ซึ่งเปนเทคนิคท่ี

ทดสอบไดงาย ตนทุนต่ํา และสามารถนําไปประยุกตใชในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลท่ัวไปเพ่ือใหประชาชน

สามารถเขาถึงการบริการตรวจวิเคราะหระดับยีนไดอยางท่ัวถึง 
 

คําสําคัญ : พีซีอาร  อุณหภูมิเดียว  มิคเอ  บีตาธาลัสซีเมีย 
 

Abstract 
 

Genetic diseases, genetic polymorphism and severity of some disease had to be 

confirmed using a Polymerase chain reaction (PCR). However, this technique is complicate, it’s 

need to be performed and interpreted by a specialist also for the special tools. Then, a uses of 

these technique is limited in only a high quality health care unit or central hospital but not for a 

rural hospital, resulting in a lack of opportunity for a best treatment of patients in that areas.  In 
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this project we develop a test kits for identified of MICA gene polymorphism which is involved in 

HIV infection and 3.5 kilo-bases deletion of beta globin gene for beta thalassemia diagnosis, using 

Loop Mediated Isothermal PCR (LAMP). An easy method which is specialist and special tool are 

not requires. A new method was validated by performed a test with a known genotype DNA 

samples. It is shows that a hundred percent comparable results are present. In addition, a 

concordance result between in house reagent kit and commercial test kits was demonstrated. 

Furthermore, after using a DNA from cell lysate DNA preparation technique, we found that a 

comparable result of Cell lysate DNA and a conventional DNA. Take into account, we can develop 

an easy in house test kit for identifying of MICA polymorphism and beta thalassemia that can be 

uses in a rural hospital and may resulting in a good opportunity for a best treatment of a rural 

patients in further. 
 

Key words : PCR, Isothermal PCR, MICA, beta Thalassemia
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การศึกษาระดับโคลีนเอสเทอเรสในเด็กวัยเรียน ณ อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

The Study of Cholinesterase Level in School Age Child at Mae Jai 

District, Phayao Province 
 

นิสิต  : เบญจรัตน  ไตรตอผล และ ศุภรางศ  มงคลคลี 
อาจารยท่ีปรึกษา : เบญจมาศ  สุระเดช 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 04 
 

บทคัดยอ 
 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งจําเปนท่ีเกษตรกรใชในการลดความสูญเสียของผลผลิต หากใชไมถูกวิธีหรือไม

มีการปองกันจะทําใหสารพิษเขาสูรางกายและเกิดการสะสมในระยะยาว เด็กในวัยเรียนซึ่งมีผูปกครองประกอบอาชีพ

เกษตรกรเปนอีกกลุมหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผล

ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอระดับโคลีนเอสเทอเรสในเด็กวัยเรียนท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร ณ 

อําเภอ  แมใจ จังหวัดพะเยา จํานวน 78 คน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนกุมภาพันธ – กันยายน 

พ.ศ. 2558 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณเด็กวัยเรียนท่ีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร พบวา

ระดับโคลีนเอสเทอเรสของเด็กวัยเรียนอายุ 7 ปเมื่อเทียบกับเด็กอายุ 8, 9 และ 10 ปมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) โดยเด็กท่ีมีระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสต่ํากวาปกติสวนมากเปนเพศชาย เมื่อนําผล

การศึกษามาวิเคราะหแยกตามอาชีพของผูปกครองพบวา เด็กท่ีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรและเด็กท่ีมี

ผูปกครองประกอบอาชีพอ่ืนๆ ใหผลระดับโคลีนเอสเทอเรสไมแตกตางกัน ซึ่งเด็กนักเรียนท่ีใหผลบวก มีระดับ

เอนไซมโคลีนเอสเทอเรสเฉลี่ย 6,120 ± 331.87 U/L  ดังน้ัน ปจจัยท่ีมีผลตอระดับโคลีนเอสเทอเรสในเด็กวัยเรียน 

ไดแก อายุและเพศ สวนปจจัยอ่ืนยังคงตองมีการศึกษาตอไป 
 

คําสําคัญ : เกษตรกร  โคลีนเอสเทอเรส  เด็กวัยเรียน  พะเยา  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 

Abstract 
 

Nowadays, pesticides are necessary for agriculture to reduce a loss of productivity. 

Agriculturist is a primary source of occupational pesticide exposure and toxication. School age 

child of agriculturist exposed to pesticides are at risk of secondary pesticide exposure. The aim of 

the present study was to examine the cholinesterase level in school age child whose parents are 

agriculturist at Mae jai district, Phayao province. A survey was designed based on a review of the 

literature and interviews between February and September 2015. Serum cholinesterase activity 

was measured in 78 children. The results showed that the concentration of serum cholinesterase 

in children at 7 years old were lower than the others groups (p <0.05), especially the boy. 

Cholinesterase did not differ by occupation of parents. Child participants had a mean 

cholinesterase level of 6,120 ± 331.87 U/L as all positive results. This study illustrated that 
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cholinesterase level depend on age and gender. However, study is therefore required to find out 

the other of risk factors that effect to low cholinesterase level in children. 
 

Key words : agriculturist, cholinesterase, school age child, phayao, pesticide 
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ความสัมพันธระหวางการประเมินความสามารถในการทรงตัวดวยการทดสอบการลุก

นั่ง 5 คร้ัง และแบบประเมินความเสี่ยงตอการหกลมของผูสูงอายุไทย 

The Relationship between Balance Assessment by Five Times Sit-to-

Stand Test and Thai Fall Risk Assessment Test 
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รหัส  : Poster HS - 05 
 

บทคัดยอ 
 

การหกลมเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตของผูสูงอายุได การปองกันการหก

ลมในผูท่ีมีความเสี่ยงจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ผูสูงอายุควรไดรับการประเมินปจจัยเสี่ยงรอบดานท้ังปจจัยภายในและ

ภายนอกท่ีสงผลตอการหกลม ซึ่งการประเมินดวยแบบประเมินความเสี่ยงตอการหกลมของผูสูงอายุไทย (Thai Fall 

Risk Assessment Test : Thai FRAT) เปนการประเมินปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอก สวนการประเมิน

ความสามารถในการทรงตัวดวยการทดสอบการลุกยืนจากทาน่ัง 5 ครั้ง (Five Times Sit-to-Stand Test: FTSST) 

เปนการประเมินปจจัยเสี่ยงภายในท่ีสะทอนถึงความแข็งแรงของรยางคสวนลางกับการทรงตัวซึ่งสามารถบงช้ีถึงความ

เสี่ยงตอการหกลมได การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธของการทดสอบการทรงตัวดวยแบบประเมิน 

Thai FRAT และ FTSST ในการประเมินความเสี่ยงตอการหกลม ผลการศึกษาพบวา คาคะแนนของแบบประเมินท้ัง

สองมีความสัมพันธกันในการระบุความเสี่ยงตอการหกลมในระดับต่ํา (p =0.313, p<0.05) จากผลการศึกษาน้ีอาจ

บงช้ีไดวา ควรมีการใชแบบประเมินท้ังสองรวมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยงตอการหกลมท้ังจากปจจัยภายในและ

ภายนอก และสามารถเปนทางเลือกในการนําไปใชกับผูสูงอายุในชุมชนได 
 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  การหกลม  การทรงตัว 
 

Abstract 
 

Fall is a health problem that cause of death in elderly. The fall prevention in risk person 

is important issue. Elderly should be determined in both intrinsic and extrinsic factors. The Thai 

Fall Risk Assessment Tool (Thai FRAT) is a test for evaluate the risk of fall by considering both 

intrinsic and extrinsic factors. Meanwhile the Five Times Sit-to-Stand test (FTSST) emphasizes only 

the intrinsic factors that reflect to the lower extremities muscles strength and balance control, the 

main factors to indicate risk of fall. The aim of this study was to examine the relationship 

between the balance test by the Thai FRAT and the FTSST to identify the risks of fall. The result 

show that the relationship between both tests was fair (p=0.313, p=0.05). This finding may 

indicate that subjects should apply both tests together for assessing the intrinsic and extrinsic fall 

risk factors and these can be the alternation test to evaluate the balance control of community-

dwelling elderly. 
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คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสขุภาพของผูสูงอายุในตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัด

พะเยา 

Health-Related Quality of Life among the Elderly in Charoen Rat Sub-

District, Mae Chai District, Phayao Province 
 

นิสิต  : พรชนก  โมตันตะสุทธิ์, มญปญภัคค  สุธรรมมา และ สิทธิพล  พิมสา 
อาจารยท่ีปรึกษา : อรรจนมน  ธรรมไชย 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 06  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตและศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเน่ือง ความจํา สภาพทางจิตใจ สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว และความปลอดภัยใน

ท่ีพัก กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยมีผูเขารวมการศึกษาท้ังหมด 

87 คน เพศหญิง 53 คน และเพศชาย 34 คน อายุเฉลี่ย 68.41 ± 6.45 ป เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบ

บันทึกขอมูลท่ัวไป แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเน่ือง (ดัชนีจุฬาเอดีแอล) 

แบบทดสอบสภาพจิตจุฬา แบบวัดความเศราในผูสูงอายุไทย 15 ขอ และเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย

โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน  

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสัมพันธในทิศ

ทางบวกกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเน่ืองในระดับต่ํามาก (r = 0.224, p<0.05) นอกจากน้ี ยังพบความ 

สัมพันธในทิศทางบวกระหวางความจํากับคุณภาพชีวิตดานจิตใจในระดับต่ํามาก (r = 0.214, p<0.05) และพบ

ความสัมพันธในทิศทางลบระหวางสภาพทางจิตใจกับกับคุณภาพชีวิตดานจิตใจในระดับต่ํามาก (r = -0.276, 

p<0.01) ผลท่ีไดจากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานแกบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนเพ่ือใชในการ

กําหนดแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวกับสุขภาพ  ผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to assess the quality of life of elderly and determine the 

relationships between instrumental activity of daily living, cognitive function, mental status, family 

relations, security of residence, and quality of life in Charoen Rat Sub-District, Mae Chai District, 

Phayao Province. Total sample of 87 elderly were recruited. There were 53 women and 34 men. 

The mean age was 68.41 ± 6.45 years. The research instruments included the demographic data 

record, Chula Activity of Daily Living Index, Chula Mental Test , Thai Geriatric Depression Scale-15 

and Thai abbreviated version of World Health Organization quality of life (WHOQOl-BREF-THAI) 

questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics and Spearman rank 

correlation coefficient.   
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The results of the study revealed that overall quality of life of the elderly was at the 

moderate level. Quality of life had a positively relationship with instrumental activity of daily 

living (r = 0.224, p<0.05). In addition, the cognitive function had a significant positive correlation 

with quality of life of psychological (r = 0.214, p<0.05) and mental status had a significant negative 

correlation with quality of life of psychological (r = -0.276, p<0.01). The study findings could be 

utilized as the baseline data for the health personnel in the community to develop the plan for 

improving the quality of life of the elderly. 
 

Key words : Health-Related Quality of Life, Elderly, Aged Society
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ผลของการนวดเทาและออกกําลังกายดวยลูกเทนนิสตอความสามารถการทรงตัวใน

ผูสูงอายุ 

Effects of Foot Massage and Exercise Using Tennis Balls on Balance 

Performance in the Elderly 
 

นิสิต  : สิริมน  คําหวาง, คมสันต  พลึกรุงโรจน และ วรพัฒน  วรรธนะมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษา : พนิดา  หาญพิทักษพงศ, สมฤทัย  พุมสลุด และ เอกพงษ  เรือนอุน 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 07 
 

บทคัดยอ 
 

การหกลมเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในผูสูงอายุ โดยสาเหตุท่ีทําใหผูสูงอายุหกลมสวนใหญเกิดจากความ

บกพรองหรือสูญเสียการทรงตัว การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลทันทีของการนวดเทาและออกกําลังกาย

ดวยลูกเทนนิสตอความสามารถการทรงตัวในผูสูงอายุ รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวโดย

ประเมินผลกอนและหลังการทดลองอาสาสมัครเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีหรือมีโรคประจําตัวท่ีสามารถควบคุมภาวะ

ของโรคไดดีซึ่งอาศัยอยูในชุมชน จํานวน 30 คน (เพศชาย 7 คน เพศหญิง 23 คน อายุเฉลี่ย 69.23 ±7.00 ป ดัชนี

มวลกาย 23.05 ± 3.82 ก.ก./ม2) โดยทุกคนสามารถเดินไดเองอยางอิสระเปนระยะทางอยางนอย 10 เมตร 

อาสาสมัครนวดเทาและออกกําลังกายดวยลูกเทนนิสจํานวน 10 ทา โดยปฏิบัติดวยตนเองภายใตการควบคุมของ

คณะผูวิจัย อาสาสมัครถูกประเมินการทรงตัวดวยการทดสอบความสมดุลรางกายดวยการเดิน (Timed Up and Go 

test; TUG) และการทดสอบความสมดุลรางกายดวยวิธีเอ้ือมมือ (Function Reach Test; FRT) กอนและหลังการ

ทดลองเสร็จสิ้นทันที และอาสาสมัครทําแบบประเมินความพึงพอใจตออุปกรณและวิธีการนวดเทาและออกกําลังกาย

ดวยลูกเทนนิสภายหลังเสร็จสิ้นการประเมิน หลังการทดลองวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Wilcoxon signed-rank 

test และ Paired t-test เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากการทดสอบ TUG และ FRT ตามลําดับ กําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี p≤0.05 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังเสร็จสิ้นการนวดเทาและออกกําลังกายดวยลูกเทนนิสทันที 

อาสาสมัครมีการทรงตัวท่ีดีข้ึนโดยคาเฉลี่ยจากการทดสอบ TUG มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (กอน 11.06 ± 

2.72 วินาที หลัง 9.92 ± 2.65 วินาที ลดลง 1.14 ± 1.12 วินาที, p=0.000) และคาเฉลี่ยจากการทดสอบ FRT มีคา

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (กอน 26.58 ± 6.66 ซม. หลัง 32.28 ± 6.4 ซม. เพ่ิมข้ึน 5.70 ± 4.17 ซม, 

p=0.000) นอกจากน้ี พบวาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตออุปกรณและวิธีการนวดเทาและออกกําลังกายดวยลูก

เทนนิสมีคาเทากับ 4.53 ± 0.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด จึงสรุปได

วาการนวดเทาและออกกําลังกายดวยลูกเทนนิสมีผลทันทีตอการเพ่ิมความสามารถการทรงตัวในผูสูงอายุโดยผูสูงอายุ

มีความพึงพอใจตออุปกรณและวิธีการดังกลาวเปนอยางมาก ท้ังน้ีอาจพิจารณาการนวดเทาและออกกําลังกายดวยลูก

เทนนิสเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมปองกันการหกลมสําหรับผูสูงอายุโดยปฏิบัติรวมกับวิธีการอ่ืนๆ ทางกายภาพบําบัด

เพ่ือพัฒนาการทรงตัวในผูสูงอายุ 
 

คําสําคัญ : การนวด  เทา  ลูกเทนนิส  การทรงตัว  ผูสูงอายุ 
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Abstract 
 

Fall is an important health problem in the elderly. The major cause of fall is from 

deficiency or loss of balance. The aim of this study was to determine immediate effects of foot 

massage and exercise with tennis balls on balance in the elderly. This study was an experimental 

study. There was only one group in the study which was measured before and after the exercise. 

Thirty volunteers who lived in a community had underlying diseases that could be controlled (7 

males and 23 females, age: 69.23 ± 7.00 years, BMI: 23.05 ± 3.82 kg/m2). All participants were able 

to walk independently at least 10 meters. They received self-foot massage and exercise with 

tennis balls. The exercise consisted of 10 positions. They performed these conditions by 

themselves under the supervision of the researchers. Timed up and go test (TUG) and Functional 

reach test (FRT) were assessed before and after the experiment. The volunteers also answered 

the questionnaire about satisfaction of the foot massage, the exercise with tennis balls, and the 

equipment after the study. The data were analyzed using Wilcoxon signed-rank test and Paired t-

test to compare mean differences. An Alpha level of p≤0.05 was used to test statistical 

significance. The results showed that TUG significantly improved after at the end of the study (pre-

test: 11.06 ± 2.72 sec, post-test: 9.92 ± 2.65 sec, p=0.000). Similarly, FRT also significantly 

increased (pre-test: 26.58 ± 6.66 cm, post-test: 32.28 ± 6.4 cm, p=0.000). It was also found that 

the satisfaction of foot massage, the exercise with tennis balls, and the equipment was 4.53 ± 

0.63 out of 5 which was considered to be excellent. In conclusion, foot massage and exercise with 

tennis balls had an immediate effect in improving balance in the elderly and they were very 

satisfied with the equipment and the methods. Hence, it is assumed that these methods should 

be applied with other techniques to help the elderly improve their balance. 
 

Key words : Massage, Foot, Tennis Ball, Balance, Elderly
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ผลเฉียบพลันของรูปแบบการยืดกลามเน้ือนองที่แตกตางกันตอองศาการกระดกข้ึนของ

ขอเทาและความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวในเพศหญิงวัยทํางานที่สวม

รองเทาสนสูง 

The Immediate Effect of Different Calf Muscle Stretching Techniques 

on Ankle Dorsiflexion Range of Motion and Dynamic Balance in Women 

Worker Wearing High Heeled Shoes 
 

นิสิต  : สุนิสา  สมบูรณ, ณัฐฐา  พรหมประสิทธิ์ และ กฤตชยตญ  ปญญาใจ 
อาจารยท่ีปรึกษา : วีระศักดิ์  ตะปญญา 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 08  
 

บทคัดยอ 
 

ปจจุบันการสวมใสรองเทาสนสูงน้ันเปนท่ีนิยมมาก แตการสวมใสรองเทาสนสูงเปนเวลานานมักทําใหเกิด

การหดสั้นของกลามเน้ือนอง  ดังน้ันวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีคือ ศึกษาผลเฉียบพลันของรูปแบบการยืด

กลามเน้ือนองท่ีแตกตางกันระหวางการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching) และการยืดกลามเน้ือ

แบบกระตุนประสาทการรับรูของกลามเน้ือ (Proprioceptive neuromuscular facilitation; PNF stretching)  

ผูหญิงวัยทํางานจํานวน 28 คน อายุ 21-45 ป ท่ีสวมใสรองเทาสนสูงตั้งแต 5 เซนติเมตรข้ึนไป 20 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห อยางนอย 1 ไดรับการวัดองศาการเคลื่อนไหวของการกระดกขอเทาข้ึนและทดสอบการทรงตัวดวย Star 

Excursion Balance Test; SEBT กอนและหลังการยืดกลามเน้ือท้ัง 2 รูปแบบ ผลการทดสอบถูกวิเคราะหดวยสถิติ 

Pair t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลกอนและหลังการยืดกลามเน้ือ และเปรียบเทียบผลระหวางการยืดกลามเน้ือท้ังสอง

รูปแบบ  

ผลการศึกษาพบวาหลังการยืดกลามเน้ือท้ังสองรูปแบบมีผลทําใหองศาการกระดกขอเทาข้ึนและคะแนน

การทดสอบการทรงตัวขณะมีการเคลื่อนไหว (SEBT Score) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) แตไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการยืดกลามเน้ือท่ีแตกตางกันท้ังสองรูปแบบ  

การศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวา การยืดกลามเน้ือท้ังสองรูปแบบสามารถเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวการกระดกข้ึน

ของขอเทาและความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวได ดังน้ันการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ

ยืดกลามเน้ือหรือคําแนะนําการออกกําลังกายแบบยืดกลามเน้ือจะชวยเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของการกระดกข้ึน

ของขอเทาและความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวในเพศหญิงท่ีสวมใสรองเทาสนสูงได 
 

คําสําคัญ : การยืดกลามเน้ือแบบกระตุนประสาทการรับรูของกลามเน้ือ  การยืดกลามเน้ือขณะท่ีมีการเคลื่อนไหว  

การทรงตัว  รองเทาสนสูง 
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Abstract 
 

High-heeled wearing is cause of the increasing of calf muscle tightness or shortening. The 

stretching exercise is an efficient way to increase ROM. The propose of this study was to examine 

the immediate effect of different calf muscle stretching, Proprioceptive neuromuscular facilitation 

stretching; PNF stretching and Dynamic stretching  

28 volunteers, age between 21 to 45 years old who have worn high heeled shoes 

minimally 5 cm, 20 hours/week for at least 1 year were included. They performed ankle 

dorsiflexion and star excursion balance test (SEBT) before and after each technique of stretching. 

The results were analyzed by Pair sample t-test statistics to compare between before and after 

stretching and compare different of mean changes between both of stretching techniques.  

The results showed that ankle dorsiflexion range of motion and SEBT score significantly 

increase after both of stretching techniques (p<0.01) but no significantly difference of mean 

change between both of stretching techniques.  

The results of this study concluded that PNF stretching and dynamic stretching are able 

to increase ankle dorsiflexion range of motion and dynamic balance. Therefore, both techniques 

of stretching exercise program should be recommended to female who high-heeled wearing to 

increase ankle dorsiflexion range of motion and dynamic balance. 
 

Key words : PNF stretching, Dynamic stretching, SEBT, High heeled shoes
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ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดจากมะแขวนตอเช้ือแบคทีเรียกอโรค 

Antibacterial Activity of Zanthoxylum rhetsa (Roxb.)DC. Extract Against 

Pathogenic Bacteria  
 

นิสิต  : ขวัญชนก  แซลี และ พรรณราย  นาคเทียน 
อาจารยท่ีปรึกษา : อักษรากร  คํามาสุข และ พัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 09  
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดจากมะแขวนท่ีเก็บมาจากแหลงท่ี

แตกตางกัน ประกอบดวย นาน เชียงราย พะเยา นานเหนือ และนานใต ซึ่งสกัดดวยตัวทําละลายหลายชนิดดังน้ี 

aqueous, butanol, hexane, ethanol,  chloroform และ dichloromethane โดยทดสอบคัดกรองฤทธ์ิตาน

เช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากมะแขวนตอเช้ือแบคทีเรียกอโรคดวยวิธี disc diffusion พบวาแบคทีเรียแกรมบวกมี

ความไวตอสารสกัดจากมะแขวนมากกวาแบคทีเรียแกรมลบ โดย Staphylococcus aureus จะมีความไวตอสาร

สกัดมะแขวนมากท่ีสุดใหวงใส 20 มิลลิเมตร สวนแบคทีเรียแกรมลบท่ีมีความไวตอสารสกัด คือ Acinetobacter 

baumannii  มีวงใสเทากับ 9 มิลลิเมตร จากผลคัดกรองไดเช้ือท่ีมีความไวตอสารสกัด จึงนําไปทดสอบหาความ

เขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากมะแขวนท่ีสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอโรคดวยวิธี microbroth dilution โดย

ทดสอบกับเช้ือแบคทีเรียกอโรคดังน้ี S. aureus ATCC 25923, S. aureus (D-test positive), Methicillin 

resistant S. aureus (MRSA) และ A. baumannii  พบวาสารสกัดจากมะแขวน (ผลแหง) ชุดท่ีมาจากนานเหนือ

สกัดดวย dichloromethane สามารถยับยั้งเช้ือท้ัง 4 ตัวท่ีความเขมขน 6.25 µg/mL แตสารสกัดจากมะแขวนไม

สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียกอโรคได แสดงวาสารสกัดจากมะแขวนมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอโรคไดแตไมสามารถฆา

เช้ือแบคทีเรียได จากผลท่ีไดสามารถนําผลมะแขวนไปประยุกตใชเปนผลิตภัณฑตางๆเพ่ือใชในการยับยั้งเช้ือ

แบคทีเรีย เชน ยายับยั้งเช้ือแบคทีเรีย หรือสบูยับยั้งแบคทีเรีย เปนตน 
 

คําสําคัญ : สารสกัดจากมะแขวน  เช้ือแบคทีเรียกอโรค  ความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้ง   

ความเขมขนต่ําสุดในการฆา 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the antibacterial activity of Zanthoxylum 

rhetsa (Roxb) DC extract from Nan, Chiangrai, Phayao, Northern and Southern Nan. They were 

extracted by various solvents including aqueous, butanol, hexane, ethanol, chloroform and 

dichloromethane. Screening for antibacterial activity was performed by disc diffusion method.  

The result showed that Z. rhetsa (Roxb) DC extract of dried seed from Northern Nan gave the 

inhibition zone for Gram-positive bacteria larger than Gram-negative bacteria.  Staphylococcus 

aureus was the most susceptible to Z. rhetsa (Roxb) DC extract, with the inhibition zone of 20 

mm. However, Acinetobacter baumannii was the most susceptible to Z. rhetsa (Roxb) DC extract 
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among Gram-negative bacteria, which the inhibition zone of 9 mm. Subsequently, the minimum 

inhibitory concentration (MIC) of Z. rhetsa (Roxb) DC extract was tested by microdilution method 

for 4 pathogenic bacteria, which were S. aureus ATCC 25923, S. aureus (D-test positive), Methicillin 

resistant S. aureus (MRSA) and A. baumannii.  The result demonstrated that dichloromethane Z. 

rhetsa (Roxb) DC extract of dried seed from Northern Nan inhibited all tested pathogenic bacteria, 

with the same MIC level of 6.25 µg/µL. However, there is no killing activity for Z. rhetsa(Roxb) DC 

extract.  Overall, the results from this study demonstrated that Z. rhetsa (Roxb) DC extract could 

be applied for development of the antibacterial products including antibiotic drugs or 

antibacterial soap. 
 

Key words : Zanthoxylum rhetsa extract, Pathogenic bacteria, Minimum inhibitory concentration, 

Minimum bactericidal concentration 
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ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบข้ีเหล็ก แค และนอยหนา ตอแบคทีเรียดื้อ

ยาที่แยกไดจากผูปวย 

Antibacterial Activity of Crude Extract from Leaves of Thai Copper Pod, 

Sesban and Custard Apple Against Drug Resistant Bacteria Isolated from 

Patients 
 

นิสิต  : ประภาศรี  อนันทประดิษฐ และ สุวิมล  ศรีบุรี 
อาจารยท่ีปรึกษา : เกษม  สมทะนะ 

สังกัด  : คณะสหเวชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 10  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดและทดสอบฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสาร

สกัดหยาบจากใบข้ีเหล็ก แค และนอยหนา ท่ีสกัดดวยเอทานอลรอยละ 80 และ 95 ผลการวิเคราะหปริมาณสารฟ

นอลิกท้ังหมดในสารสกัดท่ีสกัดดวยเอทานอลรอยละ 80 (รอยละ95) ดวยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric พบวา

สารสกัดหยาบจากใบข้ีเหล็ก ใบแคและใบนอยหนามีปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดเทากับ 9.7 (15.9), 8.5 (9.4) และ 

17.3 (8.2) mg GAE/g extract ตามลําดับ ผลการทดสอบฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดหยาบดวยวิธี disc 

diffusion พบวาสารสกัดหยาบจากใบข้ีเหล็กและใบนอยหนาท่ีสกัดดวยเอทานอลรอยละ 80 และ 95 สามารถยับยั้ง

แบคทีเรียไดท้ัง Staphylococcus aureus (MRSA) และ Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) ได นอกจากน้ี

สารสกัดหยาบจากใบนอยหนายังสามารถยับยั้งเช้ือ Acinetobacter baumannii (MDRAB) ไดอีกดวย ในขณะท่ี

สารสกัดจากใบแคไมสามารถยับยั้งแบคทีเรียท่ีใชในการทดสอบได การศึกษาน้ีสรุปไดวาสารสกัดหยาบจากใบข้ีเหล็ก

และใบนอยหนามีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียดื้อยาได ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะนําไปสูการศึกษาตอยอดเพ่ือประยุกตใช

สมุนไพรเปนสวนผสมของผลิตภัณฑตางๆ เชน ยาตานเช้ือแบคทีเรีย หรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

เชน สบู, นํ้ายาบวนปาก ตอไป 
 

คําสําคัญ : ข้ีเหล็ก  แค  นอยหนา  เช้ือแบคทีเรียดื้อยา  สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to determine total phenolic contents and antibacterial 

activity of crude extracts from Thai Copper Pod, Sesban and Custard Apple leaves. All plant 

samples were extracted with 80% and 95% ethanol. Then, total phenolic contents were 

determined by using Folin-Ciocalteu Colorimetric Method. The results showed that the level of 

total phenolic contents from Thai Copper Pod, Sesban and Custard Apple leaves extracted with 

80% ethanol (95% ethanol) were 9.7 (15.9), 8.5 (9.4), and 17.3 (8.2) mg GAE/g extract, respectively.  

Antibacterial activity was examined by disc diffusion method. The result demonstrated that crude 

extracts from Thai Copper Pod and Custard Apple leaves extracted with both 80 and 95 % 

ethanol exhibited inhibition growth of Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas 
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aeruginosa (MDRPA).  Moreover, crude extracts from Custard Apple leaves could also inhibit 

Acinetobacter baumannii (MDRAB).  However, crude extracts from Sesban leaves could not inhibit 

all tested bacteria.  In conclusion, crude extracts from Thai Copper Pod and Custard Apple leaves 

possess antibacterial activity against drug-resistant bacteria. The data from this study lead to the 

further studies to apply Thai herbs for various products including antibacterial drugs or 

antibacterial related-products such as soaps and mouthwash. 
 

Key words : Thai Copper Pod, Sesban, Custard Apple, Drug resistant bacteria, Herbal crude 

extracts  
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การศึกษาฤทธิ์จากน้ํามันหอมระเหยของผลมะแขวนในการกําจัดลูกน้ําและไลยุงลาย 

Study of Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. essential oil on larvicidal 

activity and mosquito repellent against Aedes aegypti 
 

นิสิต  : ฤชุตา  กาวีตะ, ธีรดา  ภูมิรัตน, ชวัลลักษณ  พาโคกทม, นาฏลดา  ไชยสาร,  

นุชนาฏ  อูอรุณ, หยาดพิรุณ  อินตา, ธีรดนัย  พุฒิกานนท และ ฐิติวัสส  เทพไหว 

อาจารยท่ีปรึกษา : มาลีรักษ  อัตตสินทอง 

สังกัด  : คณะเภสัชศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 11  
 

บทคัดยอ 
 

มะแขวนเปนพืชท่ีปลูกมากในภาคเหนือ โดยเปนพืชพ้ืนบานท่ีมีการนํามาใชในการประกอบอาหารและมี

สรรพคุณทางยาท่ีหลากหลาย เชน ตานการอักเสบ ตานเช้ือแบคทีเรีย กําจัดลูกนํ้าและไลยุง กลุมผูวิจัยจึงทําการกลั่น

ผลมะแขวนสดจากตอนเหนือและใตของจังหวัดนาน พบวา มีรอยละนํ้ามันหอมระเหยเทากับ 11.80 และ 13.60% 

ตามลําดับ การวิเคราะหสาระสําคัญดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟรีแมสเปคโทเมทรี พบวา นํ้ามันหอมระเหยจาก

นานเหนือมีปริมาณ beta-phelladrene มากท่ีสุด สวนนานใตมีปริมาณ (+)-sabinene มากท่ีสุด 

การทดสอบฤทธ์ิในการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากนานเหนือมีคา LC50 เทากับ 11.90 

ppm และมีคา LC99 เทากับ 22.28 ppm นํ้ามันหอมระเหยจากนานใตมีคา LC50 เทากับ 8.87 ppm และมีคา LC99 

เทากับ 27.93 ppm การทดสอบฤทธ์ิในการไลยุงลายบาน พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากนานเหนือท่ีความเขมขน 

100%v/v และ 12.5% สามารถไลยุงไดรอยละ 31.68 และ 20.85 ตามลําดับ นํ้ามันหอมระเหยจากนานใตท่ีความ

เขมขน 100 %v/v และ 12.5%สามารถไลยุงไดรอยละ 37.5 และ 23.33 ตามลําดับ นํ้ามันหอมระเหยจากแหลง

นานใตใหปริมาณรอยละของนํ้ามันหอมระเหย ฤทธ์ิในการกําจัดลูกนํ้าและการไลยุงลายสูงท่ีสุด ซึ่งเปนอีกทางเลือก

หน่ึงในการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือควบคุมโรคไขเลือดออกตอไปในอนาคต 
 

คําสําคัญ : มะแขวน  นํ้ามันหอมระเหย  ยุงลาย  การกําจัดลูกนํ้า  การไลยุง 
 

Abstract 
 

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. is grown in the north of Thailand. It is a folk plant used 

in cooking and has many indications in medicine such as anti-inflammation, anti-bacterial, 

larvicidal activity and mosquito repellent. The essential oil was distilled from fresh fruit from 

North and South of Nan province and found to contain 11.80 and 13.60%, respectively. The 

essential oil was analyze by gas chromatography mass spectrometry and found that beta-

phelladrene and (+)-sabinene 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 

activities of 11.90ppm LC50 and 22.28ppm LC99. Essential oil from South of Nan has 8.87ppm LC50 

and 27.93ppm LC99. The mosquito repellent found that essential oil from North of Nan has 

31.68% repellent at 100%v/v and 20.85% at 12.5%v/v. Essential oil from South of Nan has 37.5% 
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repellent at 100%v/v and 23.33% at 12.5%v/v. The essential oil from South of Nan had the most 

%yield, efficacy to larvicidal activity and mosquito repellent. So it is an alternative choice to 

develop products for dengue fever control in the future. 
 

Key words : Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC., essential oil, Aedes aegypti, larvicidal activity, 

mosquito repellent
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การปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตรเพ่ือลดความเสี่ยงที่กอใหเกิดความเมื่อยลา 

ของผูปฏิบัติงานในกระบวนการตัดผาและทํางานกับคอมพิวเตอร ในโรงงานตัดเย็บ

เสื้อผา 

Workstation Improvement for Risk Reduction of Muscular Fatigue 

among Workers in Band Knife Cutting Process and Computer 

Workstation in Garment Factory 
 

นิสิต  : ขวัญภิรมย  วงคสุม 
อาจารยท่ีปรึกษา : ประกาศิต  ทอนชวย และ สายฝน  ผดุผอง 

สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 12  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสภาพการทํางานในข้ันตอนตัดผาดวยเครื่องตัดผาแบนไนท

และการทํางานกับคอมพิวเตอร เพ่ือลดอาการเมื่อยลากลามเน้ือเน่ืองจากการทํางาน โดยมีข้ันตอนการศึกษา

ประกอบดวย การสํารวจอาการเมื่อยลากลามเน้ือเน่ืองจากการทํางานดวยแบบสํารวจสุขภาพเบ้ืองตน การประเมิน

ความเสี่ยงทาทางการทํางานดวยแบบประเมินในทาน่ังและท่ัวท้ังรางกาย และการปรับปรุงสถานีงานใหเหมาะสมกับ

ขนาดสัดสวนรางกายของผูปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาพบวา ผูปฏิบัติงานตัดผาดวยเครื่องแบนไนทมีอาการเมื่อยลาบริเวณไหลและหลังสวนบนท้ัง

ซายและขวา หัวเขาและนองดานซาย หลังจากการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานดวยการเสริมพ้ืนรองยืนและท่ีพักเทา 

พรอมกับประเมินความเสี่ยงทาทางการทํางานท่ัวท้ังรางกาย กอนและหลังการปรับปรุง พบวาคะแนนการประเมินท่ี

อยูในระดับความเสี่ยงสูงมีคาลดลงในระดับปานกลาง สวนผูปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรมีอาการเมื่อยลาบริเวณคอ 

ไหลและขอมือท้ัง 2 ขาง หลังจากการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานโดยการเปลี่ยนโตะท่ีใชทํางาน ปรับความสูงโตะ 

เกาอ้ี จอภาพ ใหเหมาะสม และประเมินความเสี่ยงทาทางการทํางานในทาน่ัง จึงพบเชนกันวาระดับคะแนนเฉลี่ย

ลดลงจากกอนการปรับปรุง เมื่อทําการติดตามอาการเมื่อยลาของผูปฏิบัติงานท้ัง 2 สภาพงาน ในระยะ 3 สัปดาห

พบวาอาการเมื่อยลามีการลดลง อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีกดวย 
 

คําสําคัญ : การยศาสตร  ความเมื่อยลากลามเน้ือ  ทาทางการทํางาน  การทํางานกับคอมพิวเตอร  การทํางานกับ

เครื่องตัดผา 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to find and improve work-related factors of workers in 

band knife cutting process and computer work station for reducing risk of muscular fatigue. The 

steps for this study were divided into 3 steps. The first step was surveyed data on personal details 

and muscular fatigue problems among workers were collected by using questionnaire. The second 

step was evaluation of working postures by using RULA and REBA in existent and improved 
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conditions. The final step was anthropometric measure of workers in 2 process for improving tools 

or workstation. 

The result of questionnaires showed that muscular fatigue in band knife cutting process 

were shoulder, both upper back, left knee and calf. Redesign of workstation was performed and 

provided for more suitable to the physical body of workers. The result of this study revealed that 

average REBA scores at improved workstation were decreased. The worker with computer showed 

that muscular fatigue were neck, both shoulder and wrists. After improving workstation, RULA 

scores were decreased. In addition, it was found that the fatigues were decrease and could 

increase the productivity. 
 

Key words : Ergonomics, Muscular fatigue, Working posture, Computer workstation, Band knife 

workstation
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การลดเสียงดังที่เกิดจากการทํางานของโตะถอดช้ินงาน แผนกเบคกิ้ง ของบริษัทไดอะ 

เรซิบอน (ไทยแลนด) จํากัด 

The reduction of noise caused from work of plate table in the Baking 

Department, DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD. 
 

นิสิต  : ณัฐชยา  บุญเปา 
อาจารยท่ีปรึกษา : บุญลือ  ฉิมบานไร 

สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 13 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานและลดระดับเสียงในแผนกเบคก้ิงท่ีเสยีงดงั

ถึง  95 เดซิเบลเอ ซึ่งเปนระดับเสียงดังเฉลี่ยท่ีเกินกวากฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 

ท่ี 90 เดซิเบลเอ ลักษณะเสียงเปนแบบเสียงกระแทกไมสม่ําเสมอ จากการสังเกตพบวาแหลงกําเนิดเสียงดังกลาวเกิด

จากการกระทบกันของเพลท ซึ่งเปนวัสดุท่ีทําจากอะลูมิเนียมกับโตะสําหรับถอดเพลทซึ่งทํามาจากเหล็ก 

ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองโดยนําวัสดุท่ีเหลือใชจากกระบวนการผลิตมาดัดแปลง เพ่ือลดเสียงดังท่ีเกิดข้ึน 

โดยมีวัสดุ ดังน้ี แผนอะคลีริค แผนซุปเปอรลีน และแผนยาง ผลการทดลองปรากฏวาแผนอะคลีริค แผนซุปเปอรลีน 

แผนยาง และแผนอะคลีริคซอนกับแผนยาง สามารถลดเสียงได 3.73, 3.93, 1.05 และ 8.98 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาแผนอะคลีริคซอนกับแผนยาง สามารถลดระดับเสียงดังท่ีเกิดข้ึนไดดีท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : การลดเสียงดัง  โตะถอดช้ินงาน  เสียงกระแทก 
 

Abstract 
 

The aim of this project is “Noise reduction in the Baking Department”. That Time Weight 

Average is equal to 95.04 dBA in reference to the regulation of the Ministry of Labor that is 

concerned about the environmental standards of working areas (heat, lighting and noise)  

B.E.2549. The requirement should not exceed 90 dBA. The main characteristic is impact noise. 

From a “Walk through survey” it was found that the noise source is related with the metal and 

aluminum working stations that are contacted directly. 

The recycled materials from production e.g. acrylic sheet, superlene sheet and rubber 

sheet are utilized in this project. The results are acrylic, superlene, rubber and acrylic with rubber 

sheet can reduce noise 3.73, 3.93, 1.05 and 8.98 dBA, respectively. The result is shown that acrylic 

with rubber sheet can be useful for noise reduction. 
 

Key words : Noise reduction, Removable plate table, Impact Noise
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การออกแบบอุปกรณนวดฝามือ ฝาเทา เพ่ือลดการเมื่อยลาจากการทํางานของพนังงาน

แผนกบรรจุของโรงงานแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม 

Design of an equipment Hand and Foot Massage for the reduction of 

muscular fatigue from the employee packing department 
 

นิสิต  : เจนจิรา  จันทรศร ี
อาจารยท่ีปรึกษา : พรรณวดี  สิงหแกว 

สังกัด  : คณะแพทยศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 14  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาก่ึงทดลอง เพ่ือออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของแผนนวดเทาและไมนวด

มือ ในการลดความเมื่อยลากลามเน้ือจากการทํางานของพนักงานแผนกบรรจุ ในสถานประกอบกิจการแหงหน่ึงใน

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพนักงานสวนใหญมีอายุมากกวา 35 ปข้ึนไป มีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีตองทํางานซ้ําๆ และตอง

น่ังหรือยืนปฏิบัติงานเปนเวลานาน สงผลใหเกิดอาการเมื่อยลากลามเน้ือจากการทํางาน กลุมตัวอยางเปนพนักงานใน

แผนกบรรจุ จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสอบถามอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือกอนและหลัง

การใชแผนนวดเทาและไมนวดมือ  

ผลการศึกษาในครั้งน้ี พบวา การนวดกดจุดสะทอนท่ีฝามือและฝาเทาโดยใชไมนวดมือและอุปกรณนวดฝา

เทา สามารถลดอาการเมื่อยลากลามเน้ือจากการทํางานของพนักงานในแผนกบรรจุได กอใหเกิดความผอนคลายใน

ระหวางการปฏิบัติงานมากข้ึน พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
 

คําสําคัญ : ความเมื่อยลา  การนวดฝามือฝาเทา  การทํางานซ้ําๆ 
 

Abstract 
 

The objective of this study is a quasi-experimental study. To design and study the 

effectiveness of foot and hand massage in reducing muscular fatigue from the employee packing 

department. The establishment of one of Chiang Mai. The employees were aged over 35 years 

and have performance characteristics that repetitive work. And workers with prolonged sitting or 

standing work. Resulting in muscular fatigue from work. The sample group was 35 operational 

employees working in the department of packing. Muscular fatigue were collected by 

questionnaires before and after using a foot and hand massage. 

The results of this study found that reflexology on the palms and soles of wood, hand 

massage and foot reflexology. Can reduce muscular fatigue of the employee in the packing 

department. Causing more relaxed during the operation. Employees to work more efficiently. 
 

Key words : Muscular fatigue, The hand and foot massage, Repetitive work
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การเตรียมความพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุของประชากรวัยผูใหญตอนกลางในจังหวัด

พะเยา 

Prepare for becoming elderly of middle adult population in Phayao 

Province 
 

นิสิต  : ศิรินภา  มาระสะ, กรรณิการ  ชมพูศรี, กรรณิการ  ธูปขุนทด, นงลักษณ  ไชยรถ และ  

นุชจรี  ศรีวิใจคํา 
อาจารยท่ีปรึกษา : วิไลพร  วงคคีนี 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 15  
 

บทคัดยอ 
 

การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรผูสูงอายุทําใหเกิดผลกระทบท้ังทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

การเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุตั้งแตวัยผูใหญตอนกลางจะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุของประชากรวัยผูใหญ

ตอนกลางในจังหวัดพะเยา เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางหลายข้ันตอน ระหวางเดือนมกราคม ถึงเมษายน 

พ.ศ. 2558 กลุมตัวอยางจํานวน 474 รายท้ังเพศชายและเพศหญิงมีอายุตั้งแต 40-59 ป เปนผูท่ีอาศัยอยูในเขต

จังหวัดพะเยา เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถามการเตรียม

ความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุโดยรวมอยู ในระดับสูง (x̄= 80.18, 

S.D.= 11.40) กลุมตัวอยางมีการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุในดานสุขภาพ เฉลี่ยเทากับ 38.04 (S.D.= 5.13) 

ดานการมีสวนรวมในสังคม เฉลี่ยเทากับ 22.20 (S.D.= 3.85) และดานการมีหลักประกันท่ีมั่นคง เฉลี่ยเทากับ 20.95 

(S.D.= 2.94) 

ผลการวิจัยครั้งน้ีเปนประโยชนตอบุคลากรดานสุขภาพเก่ียวกับขอมูลของการเตรียมความพรอมเขาสูวัย

สูงอายุของประชากรวัยผูใหญตอนกลางในจังหวัดพะเยา และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการ

เตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุในวัยผูใหญตอนกลางใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 

คําสําคัญ : การเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ  วัยผูใหญตอนกลาง 
 

Abstract 
 

Rapid growth of the ageing population creates impacts on health, economics and society. 

Prepare for becoming elderly since middle adult age can lead people to enhanced quality of life 

when they become elderly. This survey research aimed to determine a preparing for becoming 

elderly of middle adult population in Phayao Province. Subjects were selected by using the multi-

stage sampling technique during January and April 2015. The 474 samples including male and 

female adults aged 40-59 years who live in Phayao Province were selected. The research tools 
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used in this study were a demographic data recording form and a preparing for becoming elderly 

questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics. 

The results showed that the subject have overall a preparing for becoming elderly at a 

high level (x̄= 80.18, S.D.= 11.40). The subject have a preparing for becoming elderly on health 

domain average 38.04 (S.D.= 5.13), participation domain average 22.20 (S.D.= 3.85) and security 

domain average 20.95 (S.D.= 2.94).  

The results from this study are beneficial for health care professionals as an information 

of preparing for becoming elderly of middle adult population in Phayao Province and can be used 

to further develop model to promote preparing for becoming elderly programs of middle adult 

population that compatible with situation of this area. 
 

Key words : preparing for becoming elderly, middle adult
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ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 1-3 มหาวิทยาลัย

พะเยา 

The Satisfaction in learning and Teaching for Bachelor of Nursing 

Science Program 2012, Among First, Second and Third year Nursing 

Students, School of Nursing, University of Phayao 
 

นิสิต  : แสงระวี  วรรณศรี, กรุณาพร  บุญรักษ, นารีนาถ  ระวีวรรณ, บุรัสกร  ผลด ีและ  

แพรวพรรณ  ของออน 

อาจารยท่ีปรึกษา : ศิริรัตน  โกศัลวัฒน 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 16  
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตพยาบาลศาสตร 

ช้ันปท่ี 1-3 ปการศึกษา 2557 ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2555 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางคือนิสิตพยาบาลช้ันปท่ี 1 ถึง ช้ันปท่ี 3 

จํานวน 150 คนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 แบงเปน 7 ดาน คือ 1) เน้ือหา 2) การจัดการเรียนการ

สอน 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) อาจารยผูสอน 5) การวัดและการประเมินผล 6) การพัฒนานิสิตและ 7) 

สิ่งแวดลอม สื่อ และสิ่งสนับสนุน ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานคํานวณคาความ

เช่ือมั่นของเครื่องมือดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่น = 

0.95 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือการแจกแจงความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา 

1. นิสิตช้ันปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ทุกดานอยูในระดับมาก 

2. นิสิตช้ันปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 อยูในระดับมาก 5 ดาน (ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานอาจารย

ผูสอนดานการวัดและการประเมินผล และดานการพัฒนานิสิต)  

3. นิสิตช้ันปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2555 อยูในระดับมาก 4 ดาน (ดานอาจารยผูสอนดานการวัดและการประเมินผล ดาน

สิ่งแวดลอม สื่อ และสิ่งสนับสนุน และดานการพัฒนานิสิต) 

ซึ่งผลการวิจัยน้ีแสดงถึงความเช่ือมั่นของนิสิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถาบันและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําไป

ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดลอมการเรียนรูตอไปร 
 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ  นิสิตพยาบาลศาสตร  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2555  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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Abstract 
 

This descriptive study aimed to explore the satisfaction in learning and teaching for 

Bachelor of Nursing Science Program 2012, among first, second and third year nursing students, 

School of Nursing, University of Phayao.  The samples of this study consisted of 150 students, 

enrolling in the first, s third year of the nursing program. The research instruments used in this 

study were questionnaire of the satisfaction in learning and teaching towards Bachelor of Nursing 

Science Program 2012, which divided into seven dimensions; 1) the curriculum 2) actives teaching 

and learning process 3) curriculum activities 4) instructor 5) measurement and evaluation 6) 

student development and 7) learning environment and resources. The questionnaires were 

validated by three experts. The results of the reliability of Cronbach’s Alpha Coefficient were 0.95. 

Data analysis was based on descriptive statistics. The results of this research showed that:  

1. The First year nursing students has high level ofoverall satisfaction. 

2. The second year nursing students has high level ofsatisfaction on 5 dimensions (the 

curriculum, curriculum activities, instructor, measurement and evaluation and student 

development)  

3. The third year nursing students has high level ofsatisfaction on 4 dimensions (instructor, 

measurement and evaluation, learning environment and resources and student development)   

These results suggest that the students were confident in the quality of curriculum and 

teaching quality.  The results also provide the information for improvements in leaning resources 

and study environment. 
 

Key words : The satisfaction, Nursing students, The Bachelor of Nursing Science Program 2012, 

School of Nursing, University of Phayao.
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ความรู ทัศนคติ และความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของนิสิต 

สายวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

Knowledge, Attitude and Readiness to ASEAN Community of the 

students from Health Science Program in University of Phayao 
 

นิสิต  : จุฬาวัลย  ขัดสาย, ชุติมา  อัตะมะ, ณัฎฐา  หาญเสนา, หฤทัย  เตจะ และ  

เจนจิรา  พันธผล 
อาจารยท่ีปรึกษา : พยาม  การดี 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 17  
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และความพรอมในการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียนของนิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางคือ นิสิตสายวิทยาศาสตร

สุขภาพ จํานวน 208 คน ประกอบดวย นิสิตคณะแพทยศาสตร สาขาแพทยศาสตร 26 คน นิสิตทันตแพทยศาสตร 

17 คน และนิสิตพยาบาลศาสตร 165 คน เลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิและการสุมตัวอยางแบบงาย 

เก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2558 โดยใชแบบสอบถาม 4 สวน ประกอบดวย 1) ขอมูลท่ัวไป  2) 

แบบสอบถามความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม คาความเช่ือมั่น 

0.76 3) แบบสอบถามทัศนคติในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ของ พรทิวา  คงคุณ (2555) และ 4) แบบสอบถาม

ความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ของพรทิวา  คงคุณ (2555) ซึ่งคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.80 และ 0.81 

ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1. นิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความรูในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยรวม

อยูในระดับดี โดยคะแนนความรูเฉลี่ย เทากับ 7.16 (S.D. = 3.68) 

2. นิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา มีทัศนคติในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยรวม

อยูในระดับดี โดยคะแนนทัศนคติเฉลี่ย เทากับ 3.89 (S.D. = 0.38) 

3. นิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยรวมอยูในระดับพอใช โดยคะแนนความพรอมเฉลี่ย เทากับ 3.31 (S.D. = 0.62) 
 

คําสําคัญ : ความรู  ทัศนคติ  ความพรอม  ประชาคมอาเซียน 
 

Abstract 
 

The survey research aimed to study knowledge, attitude and readiness to ASEAN 

Community of the students from Health Science Program, University of Phayao. The sample were 

208 students including 26 medical students, 17 dental students, and 165 nursing students at 

University of Phayao. Using the proportionate stratified random sampling and simple random 

sampling. The data was collected during March and April 2015. The questionnaires used to collect 

data consisted of 4 parts. The first part was demographic data. The second part was student's 
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knowledge about ASEAN Community, the reliability was 0.76. The third part was student's attitude 

of ASEAN Community (Porntiwa Kongkun, 2555), the reliability 0.80. The forth part was student's 

readiness of ASEAN Community (Porntiwa Kongkun, 2555), the reliability 0.81. Data analysis 

included frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were concluded as the 

following:  

1) The knowledge of ASEAN Community had good level, the mean of knowledge score 

7.16     (S.D. = 3.68) 

2) The attitude of ASEAN Community had good level, the mean of attitude score 3.89 

(S.D. = 0.38) 

3) The readiness of ASEAN Community had fair level, the mean of readiness score 3.31 

(S.D. = 0.62) 
 

Key words : Knowledge, Attitude, Readiness, ASEAN Community
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ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในสถานศึกษาแหงหนึ่ง ในจังหวัดพะเยา  

Drinking Alcohol Information, Attitude, and Behavior of Students in One 

of The University in Phayao Province 
 

นิสิต  : ชีวาพร  ชุมเย็น, ณิฌารี  อิติอินทร, รัชยานันท  ใจพรหม, อัจฉรา  คําใจ และ  

อัญมณี  จินะใจ 

อาจารยท่ีปรึกษา : วิชานีย  ใจมาลัย 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 18  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษา   ระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาแหงหน่ึงในจังหวัดพะเยาจํานวน 391 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากเครื่องมือของ ร.ต.ท.นวลตา 

อาภาคัพภะกุล เรื่องกรณีศึกษา นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งแบบสอบถามพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยคาดัชนีความเท่ียงตรง (Content validity 

index: CVI) เทากับ 1 และสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ .809 

ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาเพศชายมีการดื่มมากกวาเพศหญิงโดยเพศชายคิดเปนรอยละ 51.7 และเพศหญิงคิดเปน

รอยละ 48.3 สวนใหญมีอายุ 20 ป ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ 2.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนคือ 6,000 บาท พักอาศัยท่ี

หอพักเอกชน สถานภาพสมรสของบิดามารดา คือ อยูดวยกัน ระดับการศึกษาของผูปกครอง คือ ประถมศึกษา 

นักศึกษาสวนใหญมีความรูมากท่ีสุดในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีพิษตอตับ และสมอง มีความรูต่ําในเรื่อง

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดความดันโลหิตสูง  

นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติท่ีเห็นดวยในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวทําใหเกิดอุบัติเหตุ และมี

ทัศนคติท่ีเห็นดวยเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวชวยผอนคลายความเครียดได นอกจากน้ียังพบวานักศึกษา

สวนใหญไมเห็นดวยตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตสวนใหญกลับมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึงรอย

ละ 81.9 โดยชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเลือกดื่มบอยท่ีสุด คือ เบียร นักศึกษาสวนใหญมีผลกระทบจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเรื่องหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวถูกตําหนิ ติเตียนจากบุคคลในครอบครัว ไปเรียน

สาย มีการทะเลาะวิวาท และเกิดอุบัติเหตุ 
 

คําสําคัญ : ความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

Abstract 
 

The purpose of the research is to study the knowledge, attitude, and alcohol 

consumption behavior of undergraduate students from one of the universities in Phayao province. 
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The sample for the study was 391 students, selected using simple random sampling method. The 

tool used was a questionnaire developed from the tool of Pol.lt. Nualta Arpacuppakul, which has 

content validity index is of 1 and a Cronbach's alpha coefficient is of 0.809. The study also relied 

on in personal data, knowledge, attitude, and alcohol consumption of first year students from 

Songklanakarin University. The data was analyzed using statistical methods such as frequency 

distribution, percentage, mean, and standard deviation. 

The result of the study indicated that male had higher percentage of alcohol 

consumption (51.7%) than female (48.3%). The majority of the sample was 20 years old with a 

cumulative grade point average of 2.00. These students have an average income of 6,000 baht per 

month and are staying in private residences. The marital status of their parents is married. The 

education level of their parents is elementary. This study found that most students are most 

aware that drinking alcohol is poisonous to liver and brain and least aware that drinking alcohol 

causes low blood pressure. 

Most students have attitudes agreeing that drinking alcohol causes accidents and that 

drinking alcohol helps them relax. It was also found that most students do not agree to drink 

alcohol. However, most of them (81.9%) have drinking alcohol behaviors. Among all alcoholic 

beverages, the most frequently consumed is beer. The effects from drinking alcohol include being 

criticized by family members after drinking alcohol, arriving late to class, and having 

confrontations and accidents. 
 

Key words : knowledge, attitude, alcohol consumption
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารพ้ืนบานลานนาของนิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Behavior of Health Science Students, University of Phayao in the 

Northern Thai Food Consumption 
 

นิสิต  : จันทรจิรา  ยะเสนา, ปยะกาญจน  ผลสมบูรณ, ราตรี  หวังดี, เอกอุรินทร  ดวงทิพย และ  

สิทธิโชค  พงคโสด 
อาจารยท่ีปรึกษา : ชณิตา  ประดิษฐสถาพร 

สังกัด  : คณะพยาบาลศาสตร 

รหัส  : Poster HS - 19  
 

บทคัดยอ 
 

อาหารพ้ืนบานเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการแตไมนิยมบริโภคในกลุมนิสิต มหาวิทยาลัย การวิจัยน้ี

เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพ้ืนบานลานนาของนิสิตสาย

วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนความรูและการรับรูคุณคาเก่ียวกับการบริโภคอาหารพ้ืนบาน กลุม

ตัวอยางคือ นิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 390 คน การสุมกลุมตัวอยางเปนแบบช้ันภูมิ (Stratified 

Random Sampling) จากแตละคณะแบงตามช้ันป  เครื่องมือ เปนแบบสอบถาม ท่ีนักวิจัยพัฒนาจากทฤษฎีการ

เรียนรูของบลูม ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบคาความเท่ียงดวยคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Crobach’Alpha Coefficient) เทากับ 0.7 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา รอยละ 83.3 ของนิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารพ้ืนบาน

ลานนา รอยละ 88.7 มีความรูเก่ียวกับประโยชนของอาหารพ้ืนบานลานนาและมากกวาครึ่งหน่ึง (58.2 %) มีการรับรู

คุณคาเก่ียวกับอาหารพ้ืนบานลานนาเพียงแคระดับปานกลาง  

ขอเสนอแนะ ควรสงเสริมใหนิสิตเกิดการรับรูคุณคา ประโยชนของอาหารพ้ืนบานลานนาและเพ่ิมความ

มั่นใจในการใหความรูของนิสิตสูผูรับบริการ 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารพ้ืนบานลานนา  นิสิตสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

Abstract 
 

Local food is high nutrition’s food but not consumption among university students. This 

descriptive research aimed to determine behavior, knowledge, and perceive value in the Northern 

Thai food consumption of health science students, University of Phayao.  

Data was collected from 390 health science student, used stratified random sampling. 

This questionnaire was 0.7 respectively by using 3 experts and Crobach’Alpha Coefficient. Data 

were analyzed in term of frequency, percentage, means, and standard deviation.   
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The results revealed that 83.3 % of the student consumed the Northern Thai Food, 88.3 % 

of student got the benefit of knowledge the Northern Thai food and 58.2 of student got moderate 

attitudes.  

Finding suggestion that it is important to enhance student for perceive value and health 

benefits of the Northern Thai Food and to increase confidence in knowledge to the clients. 
 

Key words : the Northern Thai Food, consumption behavior, health science student
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การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑมะขามแกว จังหวัดพิจิตร 

Development of Tamarind candy's packaging design : Cass study of 

Phichit province, Thailand 
 

นิสิต  : ธัญณภัสกรณ  นอยทาทอง 
อาจารยท่ีปรึกษา : ศุรีพร  คําชมพู 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 01  
 

บทคัดยอ 
 

มะขามแกวสี่รส นับเปนของฝากท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมในกลุมนักทองเท่ียวอยางยิ่ง ของจังหวัดพิจิตร

มาอยางยาวนานกวา 40 ป อีกท้ังยังเปนตนกําเนิดผลิตภัณฑมะขามแกวสี่รสท่ีผลิตเจาแรกๆ ในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑมะขามแกวสี่รส มีรสชาติดีและมีเอกลักษณเฉพาะเปนสินคายอดนิยมในกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัด

พิจิตร  แตดวยรูปลักษณของบรรจุภัณฑมะขามแกวสี่รสน้ัน มีลักษณะท่ีไมโดดเดน ลาสมัย และไมสามารถสื่อสาร

ความเปนอัตลักษณของผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคได สงผลใหผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักในวงแคบ และรูจักกันในกลุม

ผูบริโภคบางชวงอายุเทาน้ัน อีกท้ังบรรจุภัณฑเกาไมสามารถสรางความนาเช่ือถือดานความสะอาดปลอดภัยใหกับ

ผูบริโภค จึงทําใหสิ้นคาไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร 

ดวยเหตุผลขางตนผูศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑมะขามแกว จังหวัดพิจิตร ใหมี

เอกลักษณท่ีโดดเดน ทันสมัยและสามารถสื่อสารความเปนตัวตนของผลิตภัณฑกับผูบริโภคและสามารถเปนท่ีรูจักใน

ผูบริโภคทุกชวงอายุและนักทองเท่ียวตางประเทศ โดยนําลายไทยมาประยุกตใชในบรรจุภัณฑใหดูทันสมัย และ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาในแงของ การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนการสงเสริมรายไดใหกับผลิตภัณฑชุมชน 

ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหกับชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชม

ชุนใหดีข้ึน ตลอดจน เปนการตอยอดและสนับสนุนใหผลิตภัณฑไดมาตรฐานเพ่ือการคาขายในระดับโลก 
 

คําสําคัญ : การออกแบบบรรจุภัณฑ  มะขามแกวสี่รส  ผลิตภัณฑของฝากจังหวัดพิจิตร 
 

Abstract 
 

Tamarind Candy is a very popular and famous candy amongst tourist. Tamarind Candy 

comes in 4 original flavored   not provide the visual stimulus of being safe and reliable, causing it 

to not be as popular as it could be in the trade market.  

For the reasons previously described, this study was created to develop a new packaging 

concept for the Tamarind Candy. The idea behind the concept is to create a packaging design is 

to make it modern and easily to be identified by consumers of all ages including foreigners. By 

using a stylish Thai pattern creating a appealing identity the product will be able to encourage 

and develop more local revenue from local products. 
 

Key words : Packaging Design, Tamarind Candy, Product of Phichit Province
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การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลวยกวนเคลือบช็อคโกแลต 

Development of products and packaging of Sugar-Boiled Banana Puree 

with chocolate 
 

นิสิต  : สุณิสา  วงษสกุล 
อาจารยท่ีปรึกษา : ศุรีพร  คําชมพู 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 02 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลวยกวนของจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปน

หน่ึงในของฝากประเภทอาหารท่ีเปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวดวยผลิตภัณฑกลวยกวนมีรสชาติท่ีดีและผลิตจาก

วัตถุดิบจากธรรมชาติ จึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคและนักทองเท่ียวผูมาเยือน จังหวัดกําแพงเพชร แตดวย

รูปลักษณของบรรจุภัณฑน้ัน ยังไมสามารถสรางเอกลักษณใหเปนท่ีจดจําและสรางความนาเช่ือถือใหกับตัวสินคาแก

ผูบริโภคได อีกท้ังตัวผลิตภัณฑยังไมมีความหลากหลายและไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย  ผูศึกษาจึงมีแนวความคิด

ท่ีจะพัฒนารูปลักษณใหมใหกับผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑกลวยกวนเคลือบช็อคโกแลต  

ซึ่งผลิตภัณฑใหมท่ีพัฒนามาจากผลิตภัณฑกลวยกวน ซึ่งมีกลุมลูกคา อายุระหวาง 5 – 12 ป ภายใต ตราสินคาใหม 

โดยช่ือวา Zilla ดัดแปลงมาจากคําวา ศิลา ซึ่งเปนคําท่ีอยูในคําขวัญของจังหวัดกําแพงเพชร “กรุพระเครื่อง เมือง 

คนแกรง ศิลาแลงใหญ กลวยไขหวาน นํ้ามันลานกระบือ เลื่องลือ มรดกโลก” ซึ่งเปนหน่ึงในสัญลักษณของจังหวัด

กําแพงเพชร 

 โดยผลิตภัณฑแบงออกเปน 4 รสชาติ ไดแก 1. รสช็อคโกแลต 2. รสสตรอเบอรรี่ 3. รสชาเขียว 4. รสไวท

ช็อคโกแลต โดยใชตัวการตูนในการสื่อถึงรสชาติท่ีมีความแตกตางเพ่ือดึงดูดความสนใจและทําใหผูบริโภคจดจําไดงาย

ข้ึน อีกท้ังตัวบรรจุภัณฑยังสวดแทรกเกมสและเกร็ดความรูเก่ียวกับจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความ

เพลิดเพลินในระหวางการรับประทานและเปนอีกชองทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ  สถานท่ีทองเท่ียวใหกับจังหวัด

กําแพงเพชรอีกดวย 
 

คําสําคัญ : การออกแบบบรรจุภัณฑ  กลวยกวน  ผลิตภัณฑของฝากจังหวัดจังหวัดกําแพงเพชร 
 

Abstract 
 

The objective on the product and packaging development of sugar-boiled banana puree 

with chocolate. This is a regular Kamphaeng Phet souvenir food that we propose to develop a 

packaging design with a rich signature by using the brand name " Zilla ". The name Zilla, comes 

from the word "Sila" the philosopher stone signature of Kamphaeng Phet which is described as a 

soft feeling to the ears.  

The product is created in 4 different flavors; Chocolate, Strawberry, Green Tea, & White 

Chocolate. Each flavor has its own personal mascot to advertise is flavor and taste. The packages 
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are also to be designed with board games and puzzles to attract younger consumers and 

entertain them during consumption. 
 

Key words : Packaging Design, Sugar-Boiled Banana Puree, Product of Kampheang Phet
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การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสปาบํารุงผิวจากกากกาแฟ 
 

นิสิต  : จิรประภา  หีบทอง 
อาจารยท่ีปรึกษา : ศุรีพร  คําชมพู 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 03 
 

บทคัดยอ 
 

กาแฟเปนเครื่องดื่มท่ีเปนผลิตผลท่ีไดมาจากเมล็ดกาแฟ โดยผานกระบวนการค่ัวเพ่ือนํามาบดเปนกาแฟ

ชนิดผงบรรจุซองแบบสําเร็จรูปและแบบเมล็ดท่ีนํามาคั่วและบดเองท่ีเรียกวา “กาแฟสด” ปจจุบันกาแฟสดเปน

เครื่องดื่มยอดนิยมของกลุมลูกคาแทบทุกวัย อีกท้ังกากกาแฟท่ีไดหลังจากกรรมวิธีการบดและค่ัวเพ่ือทํากาแฟสดน้ัน 

มีคุณสมบัติในการบํารุงผิวพรรณอีกท้ังยังมีประโยชนตอสุขภาพผิว จึงเปนท่ีมาของผลิตภัณฑสปาบํารุงผิวจากกาก

กาแฟ ซึ่งไดรับความสนใจในกลุมผูบริโภคท่ีรักสุขภาพและผิวพรรณ ผูศึกษามีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความนาสนใจกวาผลิตภัณฑท่ีมีอยูตามทองตลาด ภายใตการออกแบบอัตลักษณของผลิตภัณฑ

ภายใตช่ือ Chiwit Chiwa  ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากคุณสมบัติของกาแฟท่ีเมื่อเขาไปน้ัน จะทําใหรางกายรูสึก

กระปรี้กระเปรา สดช่ืนและมีชีวิตชีวาข้ึนมา ซึ่งผิวพรรณก็ตองการการบํารุงจากผลิตภัณฑสปาจากกากกาแฟ

ผิวพรรณก็จะกลับมาดูเปลงปลั่งกลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  การออกแบบตราสัญลักษณน้ันไดแรงบันดาลใจจากนํา

รูปทรงของดอกกาแฟ เพ่ือสื่อถึงตัววัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ และวัสดุท่ีเลือกสรรในการทําบรรจุภัณฑน้ัน เปนวัสดุ

ท่ีสามารถยอยสลายไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 
 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑสปาบํารุงผิว  กาแฟ 
 

Abstract 
 

Coffee is a beverage created through the roasting and grinding process of coffee beans. 

After The beans are grounded to a powder it is at that point the coffee is considered at its 

freshest. Freshly ground coffee is the most popular to all customer groups, regardless of age. In 

this treatment, we take the used grounds from producing coffee for drinking for the skin. 

Consumers who are in the market for spa or skin care products are the target audience for this 

product market. By using the name of "Chiwit Chiwa" in which the name was inspired by coffee, 

meaning to make the body to feel fresh and to come alive. We plan to create a package and 

create a identity for the product by using a symbol inspired the shape of coffee. All the materials 

in the creation of the package will be environmentally friendly and will biodegrade over time. 

Make the total product to package more "All Natural". 
 

Key words : spa or skin care products, Coffee 
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การออกแบบกระเปา (Set) จากแรงบันดาลใจจาก โคมไฟ เสมาธรรมจักร โดยมีการ 

บูรณาการองคความรูในดานการออกแบบแฟช่ัน นําเสนอผานรูปแบบกระเปา (Set) 

Vintage Style 

Bag design (Set) inspired by Sema Dhammajak  lamp by the integration 

of knowledge in the fashion design field presents through the Vintage 

Style bag (Set) 
 

นิสิต  : อิทธิพล  อ่ินติ๊บ 
อาจารยท่ีปรึกษา : ปวินท  ระมิงควงศ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 04  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาและสรางสรรคการออกแบบผลิตภัณฑ กระเปา (Set) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบ

กระเปาโดยการนําเอาลักษณะเดนของรูปแบบโครงสรางทรงเรขาคณิตของโคมไฟเสมาธรรมจักร 2) เพ่ือออกแบบ

กระเปาท่ีสามารถรองรับกลุมลูกคาแนว vintage style และบุคคลท่ีช่ืนชอบกระเปาผา Canvas  ซึ่งไดเลือกออก 

แบบกระเปา (Set) 3 ใบ ไดแก 1. Messenger Bag, 2. Tote Bag และ 3. Backpack And Messenger Bag ท้ังน้ี

การสรางสรรคผลงาน เพ่ือไดผลิตภัณฑในรูปแบบกระเปาผา Canvas สามารถใชงานไดจริง เพ่ือเปนทางเลือกใหแกผู

ท่ีช่ืนชอบกระเปา 

ผลการสรางสรรคพบวาผลิตภัณฑของกระเปา (Set) มีรูปแบบตามแนวคิดและไดผลิตภัณฑท่ีมีความ

นาสนใจในดาน รูปแบบ รูปทรง ฟงช่ันการใชงานของกระเปาแตละใบ เปนผลิตภัณฑท่ีมีความแปลกใหม ท้ังดานการ

ผลิตการตัดเย็บ การใชงาน และสามารถนําแนวคิดในการออกแบบไปพัฒนาตอยอดเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย

ตอไป 
 

คําสําคัญ : ศิลปะ  ออกแบบ 
 

Abstract 
 

This thesis is the research, and the creative design of a product. The Bag (Set) aims to: 1) 

Design handbag by adopting features of the geometric structure of the Sema Dhammajak lamp.  

2) Design a bag that can accommodate the needs of groups of customers, and incorporate the 

vintage style. My personal favorite is the creation of a designer Canvas handbag. The Bag (Set)  

3 includes: 1. Messenger Bag, 2. Tote Bag and 3. Backpack Messenger Bag. The creation of this 

project is to produce achievements in fashion design of Canvas bags that actually work as an 

alternative to the customers’ favorite bag. 

Results have shown that the product of creative Bag (Set) is form-based. In other words, 

the concepts and products are attractive in terms of design, the shape of features and options. 
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With each bag, the product is a novelty in the production through the tailoring applications. Also, 

the uses seen in the development of the concept can aid in the creation of the next commercial. 
 

Key words : Art, Design 
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การออกแบบกระเปาสําหรับเดินปาที่มีกลไกการเปลี่ยนรูปแบบเปนแปลนอนสําหรับ

ผูชายเอเชีย 

The Backpack Camping For Young Men 
 

นิสิต  : กีรภัทร  ภักด ี
อาจารยท่ีปรึกษา : อารยา  รวมสําราญ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 05  
 

บทคัดยอ 
 

ปจจุบัน การทองเท่ียวประเภทผจญภัยแบบ Backpack Camping เปนท่ีนิยมในกลุมวัยรุนชาวเอเชียเปน

อยางมาก แตเน่ืองดวยลักษณะรูปแบบของการเดินปา จําเปนตองมีการแบกสัมภาระจํานวนมาก รวมไปถึงอุปกรณ

สําคัญท่ีจําเปนตอการดํารงชีพท่ีตองใชในปา รวมไปถึงอุปกรณการคางแรมประเภทเปลหรือเต็นทเพ่ิมเติมข้ึนจาก

สัมภาระเบ้ืองตน  ทําใหไมสะดวกตอการใชงาน  

จากปญหาเบ้ืองตน ผูสรางสรรคจึงมีแนวความคิด ในการออกแบบกระเปาสําหรับการเดินปาท่ีมีกลไกการ

เปลี่ยนจากรูปแบบของกระเปาสัมภาระเปนรูปแบบของแปลนอนท่ีสําหรับใชพักผอนไดในตัว เพ่ือตอบสนองและลด

ปริมาณสัมภาระ อีกท้ังยังสะดวกตอการใชงานมากยิ่งข้ึน  เพ่ือตอบสนองกลุมนักทองเท่ียวแบบ Backpack 

Camping  ท่ีเปนวัยรุนชายชาวเอเชีย ท่ีคํานึงถึงรูปแบบการใชงาน รวมไปถึงภาพลักษณ ซึ่งผูวิจัยไดคํานึงถึงแนวทาง

ในการออกแบบใหเหมาะสมกับแฟช่ันประเภท Vintage Hunting  ท่ีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมวัยรุน

ชาย ชาวเอเชียท่ีสนใจในกิจกรรมทองเท่ียวแบบ Backpack Camping ในปจจุบัน 
 

คําสําคัญ : กระเปาสําหรับการเดินปา 
 

Abstract 
 

Currently, Adventure Backpack Camping is popular among young Asians as well. But the 

style of hiking. Need to carry a lot of baggage. Including equipment needed for their survival in 

the,include camping tent crib or more types of basic supplies. from those problem. In designing 

bags for hiking with a mechanism to change the format of baggage as a tent cribs means that for 

the rest. To reduce the amount of baggage. It is also easy to use even more. the travelers 

Backpack Camping at a young Asian. the image guidelines for the design to suit the style of 

Vintage Hunting is very popular among young men. 
 

Key words : The Backpack Camping 
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การออกแบบเซตของเลนกอนนอนสําหรับเด็กอายุ 3-4 ป 
 

นิสิต  : จตุรพล  วงศสารสิน 
อาจารยท่ีปรึกษา : ปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 06 
 

บทคัดยอ 
 

เพลงกลอมเด็ก“จันทรเอยจันทรเจา”เปนบทเพลงท่ีมีมาตั้งแตอดีต สืบทอดจากรุนสูรุนเปนบทเพลงของ

ความทรงจําในวัยเด็กของใครหลายๆคน ปจจุบันเพลงกลอมเด็กเหลาน้ีไมคอยเปนท่ีนิยมและไมเปนท่ีรูจักสําหรับเด็ก

ยุคใหม เน่ืองจากการเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเติบโตข้ึนอยางมาก ขาพเจาไดเล็งเห็นความสําคัญของเพลง

กลอมเด็ก “จันทรเอยจันทรเจา” ดวยความตั้งใจท่ีจะอนุรักษบทเพลงอันมีคาน้ีไมใหเลือนหายไปกับกาลเวลาและ

ตองการใหเด็กรุนใหมไดรูจักและรองเพลงกลอมเด็กน้ีได  

ดังน้ีจึงเปนท่ีมาในการออกแบบผลิตภัณฑชุดของเลนกอนนอน “จันทรเอยจันทรเจา”สําหรับเด็กอายุ 3-4 

ป โดยจะมีพอและแมเปนผูรวมเลนดวย เพ่ือเปนกิจกรรมสําหรับครอบครัวกอนนอน โดยไดสอดแทรกเน้ือหาของ

เพลงกลอมเด็กออกมาในเชิงสัญลักษณ ตุกตาบันทึกเสียงสามารถถอดประกอบได บนเบาะนวมพิมพลายกราฟฟค 

และภาพตัวละครตางๆบนคูมือการเลนในรูปแบบหนังสือนิทานปอปอัพ เพ่ือตองการใหเด็กไดเรียนรูและเพลิดเพลิน

กับกิจกรรมกอนนอน เสริมสรางความรักและความอบอุนในครอบครัว อีกท้ังยังเปนการปลูกฝงใหเด็กรักการอาน 

และซึมซับสุนทรียะจากบทเพลงกลอมเด็กอันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยในอดีต 
 

คําสําคัญ : ของเลนเด็ก  เพลงกลอมเด็ก 
 

Abstract 
 

Lullaby "Chan-Aei-Chan-Jao" old song form the past. Passed from generation to 

generation is the soundtrack of his childhood memories of many people. Current Lullaby these 

rarely popular and is known for the modern age. Due to the advancement of technology has 

grown dramatically. have realized the importance of lullaby. "Chan-Aei-Chan-Jao" with the 

intention to preserve this precious song not fade with time and let the younger generation to 

know and sing a lullaby this.  

As it is in product design toys before bed. "Chan-Aei-Chan-Jao" for children 3-4 years play 

with parents. The Family activities before bedtime. The insertion of the contents of the symbolic 

lullaby. Audio can be disassembled dolls. Graphics printed on cushion. And guidebook design as a 

pop-up storybooks. To want their children to learn and enjoy before bedtime. make love and 

family warmth. Also make children love to reading. And absorb the aesthetic of the song Lullaby 

represents the culture of Thailand in the past. 
 

Key words : toys, precious song
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การออกแบบตนแบบ “เกาอ้ีสําหรับนวดเทาในรีสอรท สปา โมเดิรนทรอปคอล สไตล” 

The prototype design " foots massage chair in the spa resort Modern 

Tropical style". 
 

นิสิต  : พีรพงษ  สิงหกา 
อาจารยท่ีปรึกษา : อารยา  รวมสําราญ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 07  
 

บทคัดยอ 
 

การออกแบบตนแบบ “เกาอ้ีสําหรับนวดเทาใน รีสอรท สปา ท่ีตกแตงในรูปแบบ โมเดิรนทรอปคอลสไตล” 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมหัตถกรรมจักสานไมไผบานดอกบัว  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

โดยการวิจัยในครั้งน้ีไดศึกษาถึงคุณสมบัติของตัววัสดุ รวมไปถึงกรรมวิธีการจักสานของกลุมหัตถกรรม ทําใหพบวา

ผลิตภัณฑสวนใหญของทางกลุม ผลิตในรูปแบบเดิม คือ ผลิตภัณฑประเภท เขง สุมไก ตะกรา และแครสําหรับน่ัง ซึ่ง

มีมูลคาต่ํา และปริมาณการผลิตอยูในอัตราคงท่ี  

ดังน้ีผูสรางสรรคจึงมีแนวความคิดในการออกแบบตนแบบ“เกาอ้ีสําหรับนวดเทาใน รีสอรท สปา ท่ีตกแตง

ในรูปแบบ โมเดิรนทรอปคอล สไตล” ใหสามารถใชงานไดจริงตอบสนองกับกับกลุมผูใชงานในยุคสมัยปจจุบัน โดย

ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการออกแบบท่ีมีความนุมสบายน่ิมนวลเวลาสัมผัส  รวมไปถึงขนาดสัดสวน ท่ีทําใหรูสึก

ผอนคลาย เพ่ือตอบสนองการใชงานสําหรับ รีสอรท สปาใหเหมาะสมอยางท่ีสุด และเทคนิคพิเศษอันมีท่ีมาจากวัสดุ

ไมไผสาน ดวยการสานลายอิสระ เปนลายท่ีเกิดจากการสรางสรรค โดยผูวิจัยไดใชลายสานท่ีทางกลุมชุมชน มีการ

ผลิตอยูดังเดิมแลว นํามาตัดทอนเพ่ือใหเกิดความเรียบงายเขากับสไตลและรูปแบบท่ีผูสรางสรรคไดออกแบบ โดย

แสดงถึงเอกลักษณและศักยภาพของกลุมจักสานบานดอกบัว และเปนการสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบ

ใหมใหกับชุมชน ท้ังยังเพ่ือใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท และสปา ซึ่ง

นิยมประดับตกแตงสถานท่ีดวยเฟอรนิเจอรท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  

นอกเหนือจากการพัฒนาแนวคิดดานการออกแบบ และการเลือกใชวัสดุจากธรรมชาติ ผูออกแบบมุงหวังให

ผลงานการออกแบบ  “เกาอ้ีสําหรับนวดเทาใน รีสอรท สปา ท่ีตกแตงในรูปแบบ โมเดิรนทรอปคอล สไตล” เปนสวน

หน่ึงในการกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และตอยอดภูมิปญญาพ้ืนถ่ินใหเปนท่ีรูจักสูสากล 
 

คําสําคัญ : เกาอ้ีสําหรับนวดเทาใน รีสอรท สปา  การตกแตงในรูปแบบ โมเดิรนทรอปคอล สไตล 
 

Abstract 
 

The prototype design " foots massage chair at the resort's spa is decorated in Modern 

Tropical style." The objective for develop the products from the handicraft group weaved the 

house bamboo. Amphur Mueng Phayao.  Phayao.  By the research in has studied to arrive at the 

property of the inventory this time.  The basket making process of the handicraft group including.  

Do  meet that the products. The majority of the group way. Produce in the format originally. It is 
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The kind products. The big basket. chicken coop A basket. A bed for sit. Which have a prima facie 

case the low value. The production quantity is stable in the rate. 

A maker builds to have the model idea in the one designing as follows.  A foots massage 

chair. At decorate in the format. The style.  Let true can meet with the user group in the age now.  

By a researcher has ginve precedence with the gentle designing at have the comfortable softness 

touching.  The proportion size including. That make feel to relax. For Meet the usability. It is 

appropriate the most kind.  The special techinque has the source from the bamboo inventory to 

weave. With the weaving. Stripes are free.  Be birthplace stripes from the creating. By a researcher 

has used community stripes weaving the group area. There has been the production as before. 

Bring to abridge. To achieve simplicity with style, the creators have designed. Can do the designing 

format at maker.  By show arrives at the latency and the identity of the group Weave.  Encourage 

occupation succeed and it develops the new products for community with.  The tourism industry 

in the business of hotels, resorts and spas. Which like to decorate to decorate the place with the 

furniture that to produce. The nature inventory. 

Designing besides the idea development. The choosing uses the inventory from the 

nature. A designer hopes to give a result the work. The designing.  foots massage chair at the 

resort's spa. Decorated in the Modern Tropical style.  As part of the economic stimulus 

community. The intellect at know is universal hit and. 
 

Key words : foots massage chair at the resort spa, decorated in Modern Tropical style 
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การออกแบบเปนเกาอ้ีพักผอนเพ่ือใชในการตกแตงบานในรูปแบบ Oriental Loft 

Style 
 

นิสิต  : สุกิจ  จันจอ 
อาจารยท่ีปรึกษา : อารยา  รวมสําราญ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 08  
 

บทคัดยอ 
 

เครื่องเขินเปนการนําวัสดุธรรมชาติท่ีผลิตโดยการนําไมไผเหลาบางมาขดเรียงจนเกิดรูปราง เชน ภาชนะใส

อาหาร ท่ีรองแกว ท่ีเก็บของ เปนตน ในอดีตเครื่องเขินถูกใชเปนของกํานันในการตอนรับแขกบานแขกเมือง ใน

ปจจุบันเครื่องเขินมีการผลิตนอยลง เน่ืองจากวัสดุประเภทพลาสติกไดเขามาแทนท่ี เพราะมีราคาถูกและสามารถผลติ

ในรูปแบบอุตสาหกรรมไดในปริมาณมาก 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการสืบสานภูมิปญญาการทําเครื่องเขิน ผานการออกแบบเกาอ้ี

พักผอนเพ่ือใชในการตกแตงบานในรูปแบบ Oriental Loft Style ดวยการออกแบบเกาอ้ีท่ีมีความเปนสวนตัว ผาน

โครงสรางสัดสวนท่ีเหมาะสมกะทัดรัดตามสัดสวนของผูใช เรียบงาย แข็งแรง และสวยงาม อันจะชวยสรางความรูสึก

สบาย และปลอดภัย คลายกับการใชชีวิตของหนอนไมไผท่ีอาศัยอยูในกระบอกไมไผ ท่ีมีรูปทรงโคงกลมจากการขด

เรียงไมไผตามแบบอยางเครื่องเขิน แทนคาการหอหุมคุมภัยกลายเปนพ้ืนท่ีสวนตัว ตอบสนองผูคนในปจจุบันท่ี

ตองการพ้ืนท่ีสวนตัวในการพักผอน และปลีกตัวจากความวุนวายในสังคม แตยังคงกลิ่นอายความเปนธรรมชาติของ

เครื่องเขินในยุคสมัยกอนไว และยังเปนการอนุรักษสืบทอดวิธีการทําเครื่องเขินไมใหหายไปจากคนรุนหลัง 
 

คําสําคัญ : เครื่องเขิน  หนอนไมไผ 
 

Abstract 
 

Lacquerware is a natural material produced by the bamboo curled up until a certain 

shape, such as food containers, coasters, etc. In the past, the collection of lacquerware is used as 

a welcome visitor to the village . Currently lacquerware has produced less. The plastic material 

has replaced. Because it is cheaper and can be produced in industrial quantities. 

From the foregoing, therefore, have the wisdom to continue making lacquerware. 

Through design chair for the House to form Oriental Loft Style with design chairs with privacy. 

Through proper proportions, compact structure, the proportion of users strong and beautiful 

simplicity helps create a feeling of comfort and safety like a bamboo worms that live in the 

bamboo. The contoured shape by typical bamboo in lacquerware pattern. response for people 

who want a private space to relax. And distancing itself from the turmoil in society. But still a 

touch of natural lacquerware in the early modern era. And also to preserve a way of making 

lacquerware not disappear from future generations. 
 

Key words : Lacquerware, bamboo worms
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การออกแบบรานคาขนาดเล็กสําหรับจําหนายขนมฝกบัวโบราณ 

The design of small shop for selling Deep Fried Rice Flour 
 

นิสิต  : ศิริวรรณ  แพงไทย 
อาจารยท่ีปรึกษา : อารยา  รวมสําราญ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 09  
 

บทคัดยอ 
 

ขนมฝกบัวน้ัน เปนขนมพ้ืนเมืองโบราณของคนปกษใต เปนการดัดแปลงขนมจากการทําขนมในเทศกาล

เดือนสิบ สวนมากรับประทานกันในพ้ืนบาน และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ นับวาเปนภูมิปญญาทองถ่ินในการทํา

ขนมไทยพ้ืนบานท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน ในปจจุบันรานขายขนมฝกบัวไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร เน่ืองจาก

กลุมผูบริโภคเปนวัยกลางคนถึงผูสูงอายุ และรูปแบบของรานคา สวนใหญจะขายกันตามตลาดนัด ริมขางทาง ซึ่งยัง

ขาดเอกลักษณและจุดดึงดูดผูบริโภค 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัย จึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบรานคาขนาดเล็ก ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับยุค

ปจจุบัน สรางอัตลักษณ และจุดจดจําใหกับรานคาขนมฝกบัว จึงไดนําความเปน “Thai Oriental style” มาใชใน

การออกแบบรูปลักษณของรานคาโดยเจาะกลุมเปาหมายเปนผูท่ีช่ืนชอบการทองเท่ียวในสถานท่ีเชิงวัฒนธรรม เชน

วัด หรือตามถนนคนเดิน เพ่ือสรางบรรยากาศแบบไทยๆ โดยนําความเปนเรือนไทยภาคใตมาใชในการออกแบบ โดย

มุงหวังใหตนแบบรานคาดังกลาวจะสามารถเปนแนวทางใหกับผูประกอบการท่ีกําลังมองหารูปแบบรานคาประเภท

รานคาขนาดเล็กท่ีสามารถนําไปผลิตไดจริง มีอัตลักษณและรูปแบบท่ีนาสนใจอีกท้ังยังเปนการประยุกตวัฒนธรรม

ไทยใหคงอยูสืบไป 
 

คําสําคัญ : ขนมฝกบัวโบราณ  การออกแบบรานคาขนาดเล็ก  
 

Abstract 
 

Deep Fried Rice Flour is sweet meal in South of Thai ancient. It is modified from sweet 

meal in Thai Festival at the End of 10th Lunar Month. It is popular in local and descended among 

them. This is local knowledge that still exists. Nowadays, Deep Fried Rice Flour is not so popular, 

because of the consumer is middle-age and elder. The vendors usually in open air market or side-

walk, they aren't interested and unattractive.  

From those reasons, got the idea to design a small shop that look modern, proper and 

notable. Used "Thai Oriental Style" to adapt to theme design. Target group is people who like 

historical site such as temple or walking street. Used South of Thai house style in design. Hope 

this can be a model for vendor who look for a small shop that can be used, ergodic and 

interesting. This design apply and maintenance Thai culture. 
 

Key words : Deep Fried Rice Flour, The design of small shop
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“ปด” การออกแบบชุดบุคลากรชาย มหาวิทยาลัยพะเยา 

“Plus” Personnel’s Clothes Designing in University of Phayao 
 

นิสิต  : ธีรภัฏ  ใจเพชร 
อาจารยท่ีปรึกษา : ปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

สังกัด  : คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 10  
 

บทคัดยอ 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาไดกําหนดนโยบายใหบุคลากรแตงกายดวยชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร เพ่ือสงเสริมใหเกิด

การอนุรักษ วัฒนธรรม ภูมิปญญาพ้ืนถ่ิน ซึ่งผลิตภัณฑเครื่องแตงกายอันบงบอกถึงเอกลักษณของกลุมชาติพันธุใน

จังหวัดพะเยา คือเครื่องแตงกายชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา ซึ่งเปนตนแบบของชุดเวียง ( ชุดพ้ืนเมืองสําหรับนิสิตสวม

ใสในวันศุกรหรือสําหรับเขารวมงานพิธีของมหาวิทยาลัยพะเยา )  

จากท่ีไดกลาวมาขางตนผูออกแบบมีความช่ืนชอบแฟช่ันการแตงกาย และตระหนักวาการออกแบบแฟช่ัน

เสื้อผาสําหรับเพศชายอันมีท่ีมาจากวัฒนธรรมภูมิปญญาพ้ืนน้ันยังไมมีความหลากหลายมากพอ ผนวกกับเครื่องแตง

กายพ้ืนเมืองของชายชาวไทลื้อ คือ เสื้อปด มีประวัติศาสตรอันยาวนานและเปนสิ่งซึ่งเอกลักษณของชาติพันธุชัดเจน  

ดังน้ีจึงเปนท่ีมาซึ่งแนวคิดในการออกแบบแฟช่ันเครื่องแตงกายชุด “ PLUS ” อันมีท่ีมาจากการผสมผสาน

เสนทแยง ท่ีเกิดจากรูปแบบการปดปายของเสื้อปด ผนวกกับลวดลายและสีมวง ครามบนดอกฟามุยดอกไมประจํา

มหาวิทยาลัยพะเยา จนเกิดเปนแฟช่ันเสื้อผาชายแบบรวมสมัย ท่ีสามารถสวมใสไดจริงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศและ

วิถีชีวิตในยุคปจจุบันโดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 
 

คําสําคัญ : ชาวไทลื้อ  ชุดเวียง  การออกแบบแฟช่ัน  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

Abstract 
 

The University of Phayao has established a staff dressed in traditional dress every Friday 

to promote conservation, culture and local wisdom. Apparel indicating the identity of ethnic 

groups in the Phayao is dress of Thai Lue Chiang Kam District. This is original of Viang Clothes. 

(Students wear in traditional dress for Friday or for attending a ceremony at the University of 

Phayao.) 

As mentioned above, Designer like in fashion and recognizes that designing clothes for 

men from wisdom that comes from a culture has not diversified enough. Combined with local 

costumes of men's Tai Lue Pud Shirts has a long history of ethnic identity clearly. 

It is a concept which follows the fashion design costumes "PLUS" It is coming from a 

combination of diagonal lines. Combined with pattern and purple Indigo on Fah Mui. That’s a 

flower of University of Phayao. It brings contemporary male fashion. That can actually wear 

suitable climate and way of life in the present that comes from basic of local culture. 
 

Key words : Thai Lue, Viang Clothes, fashion design, University of Phayao 
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กระบวนการสรางนิทานพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน อานจับใจความของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

Processes of folktale construction to develop writing skill and reading 

for main idea in Prathom 3 students 
 

นิสิต  : อิทธิ  เผากันทะ และ เฉลิมเดช  หอมสุวรรณ 

อาจารยท่ีปรึกษา : เพ็ญนภา  คลายสิงหโต 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 11  
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการสังเคราะหขอมูลระหวางองคความรู ภูมิปญญา ความเช่ือของชนเผาเมี่ยน, คําศัพท

พ้ืนฐานภาษาไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี3 นําไปสูกระบวนการสรางนิทานตามกรอบสัมพันธสารเรื่องเลา มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตนิทานท่ีสะทอนถึงภูมิปญญาทองถ่ินของชนเผาเมี่ยน จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ การอาน การเขียนภาษาไทยดวยกระบวนการการใชสัมพันธสารเรื่องเลาของ

นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 

จากการสังเคราะหขอมูลไดนิทานช่ือ เหมยอิงกับหมิงหมิง โครงเรื่องเปนการช้ีใหเห็นถึงการเลี้ยงดูลูกของ

สองครอบครับท่ีตางกัน ประกอบกับการแฝงความรูเก่ียวกับการสรางบานแบบชนเผาเมี่ยน การเลนดนตรีพ้ืนบาน

และคําสุภาษิตของชนเผาเมี่ยน การใชภาษาในการเลาเรื่องมีคําศัพทพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 3 

จํานวน 7 คํา 
 

คําสําคัญ : เรื่องเลา  ทักษะการเขียน  อานจับใจความ 
 

Abstract 
 

The study is the synthesis between Mien’s local wisdom and basic words in Pratum 3 in 

order to create a tale. The process of the tale is used the narrative discourse. The objective of the 

study is creating the tale including the knowledge of local wisdom. It is a part of the research 

project “A Development of Reading and Writing Proficiency by Using Narrative Discourse 

Procedure in Betty Dumen Border Patrol Police School”. After the collecting and synthesizing 

data, the tale is Mei-Ing and Ming-Ming. The discourse structure is about 2 families that different 

ways to take care of their child, enact the local knowledge of home building, the local music 

instruments and proverbs of Mien. In the story, there are 7 basic words of Pratom 3. 
 

Key words : narrative discourse, writing skill, reading for main idea 
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การวิเคราะหภาพสะทอนความคิดของนิสิตตอกระบวนการพ่ีสอนนองผานวิธีการสอน

อานภาษาอังกฤษแบบ Reader’s theater โรงเรียนบานแมกา  

Experience learning through reflection from  extra mentoring using 

Reader’s theater at Ban Maeka School, Phayao 
 

นิสิต  : กฤษณี  หวาเกตุ และ สุภาพร  ปนใจ 
อาจารยท่ีปรึกษา : ผณินทรา  ธีรานนท 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 12 
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของโครงการน้ี คือ วิเคราะหภาพสะทอนความคิด หรือ reflection ของนิสิตท่ีมีตอกระบวน 

การพ่ีสอนนองผานวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษแบบ Reader’s theater โรงเรียนบานแมกา จังหวัดพะเยา นิสิต

คูขนานการศึกษา-ภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คนใชวิธีการสอนแบบ Reader’s theater คือ การสอนภาษาอังกฤษ

ผานการอานซ้ําแบบใสอารมณ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนบาน

แมกา การเก็บรวมรวบขอมูลไดจากการเขียนภาพสะทอนความคิดของนิสิต 15 คน ขณะท่ีไดไปทําการสอนโรงเรียน

บานแมกา รวมระยะเวลา 2 เดือน วิธีวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยน้ีใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัย พบวา นิสิตมีมุมมองในทางบวกตอสิ่งตอไปน้ี 1) การทํางานรวมกันกับเพ่ือน 2) การมีสวนรวม

ในการจัดการเรียนการสอน 3) การวางแผนจัดการช้ันเรียน 4) การจัดกิจกรรมตางๆท่ีชวยกระตุนใหนักเรียนมีพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ และ 5) ความรวมมือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน นิสิตมีมุมมองในทางลบตอสิ่งตอไปน้ี 1) 

อุปสรรคท่ีไดพบ 2) ความกลัวท่ีจะสอนนักเรียนใหเขาใจภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการอาน และ 3) ความคิด

เก่ียวกับการทํางานเปนครู  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยน้ีสามารถนําไปยืนยันผลการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาไทยท่ีวา กระบวน

การศึกษาไทยยังไมสามารถสรางใหนิสิตเปนผูรูจักคิด จัดการอารมณความรูสึกของตนเอง เชน กาวขามความกลัว ไป

ได  แตการนํานิสิตไปลงพ้ืนท่ีเพ่ือจําลองบทบาทความเปนครูผานกระบวนการพ่ีสอนนองโดยใชวิธีการสอนอาน

ภาษาอังกฤษแบบ Reader’s theater ทําใหนิสิตไดรูจักตนเองวายังตองการประกอบอาชีพครูในอนาคตหรือไม ซึ่ง

นับวาเปนการกระตุนใหนิสิตไดคิดประเมินตนเองในระดับหน่ึง 
 

คําสําคัญ : แบบสะทอนความคิดของนิสิต  การสอนโดยใช Reader’s theater  ความสามารถในการอานของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
 

Abstract 
 

The objective of this study was reflection of students to extra mentoring in Ban Maeka 

school, Phayao by teaching the Reader's theater. The research to test the ability to read of 

students Matthayomsuksa 1 - 3. The collect data from 15 students to teaching, point of view in 

works, participation in teaching, planning management class, and activities that encourage 

students to develop good reading skills, and solving problems while teaching. The period of 
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approximately two months. To reflect the teaching of students using the Reader's theater by Pre-

test and Post-test, reading test in 1 minute and perform the Reader's theater.  

Reflective thinking of students from extra mentoring in Ban Maeka school. To 

demonstrate the problem, Obstacles met, fear to teach students how to understand and learn, 

thinking about work, teacher and experience gained from the project participants. 
 

Key words : Reflective thinking of student, Teaching by using the Reader’s theater, The ability to 

read of students Matthayomsuksa 1 – 3 
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ขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบาน 

แมกา จังหวัดพะเยา: การสรางแบบฝกหัดหลังเรียน 

Errors in English language using from students Mathayomsuksa 2 of Ban 

Maeka School, Phayao: After-study worksheet development 
 

นิสิต  : ณัฏฐณิชา  ชัยนนถี, ศุภลักษณ  แสนหลวง, บุริมนาถ  ฐิติปญญาวัฒน และ  

เบญจวรรณ สารินจา 

อาจารยท่ีปรึกษา : ผณินทรา  ธีรานนท 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 13  
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษจากแบบฝกหัดหลัง

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือรวบรวม

ขอผิดพลาดท่ีไดไปสรางแบบฝกหัดหลังเรียนใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานแมกา กลุมเปาหมายใน

การวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนแมกา จํานวน 19 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ 

แบบฝกหัดหลังเรียน Unit ท่ี 1 เรื่อง Simple Present of the Verb to be และ Unit ท่ี 2 เรื่อง Present 

Progressive ซึ่งสอดคลองกับเน้ือหาในหนังสือเรียน Student Book Mega Gold 2 และแบบฟอรมเพ่ือใชบันทึก

ขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษมี 5 ดาน ไดแก 1) การใช

เครื่องหมายวรรคตอน 2) การใชโครงสรางไวยากรณ 3) การใชตัวพิมพใหญ-พิมพเล็ก 4) การเรียงลําดับคํา และ 5) 

การสะกดคํา พบวาขอผิดพลาดดานไวยากรณมีเปอรเซ็นตสูงสุดคิดเปน  29.27% รองลงมาคือดานการเรียงลําดับคํา 

23.17% ซึ่งประกอบดวยคําศัพทขาดหาย 18.29% และวางคําศัพทผิดรูปประโยคคิดเปน 4.88%  ถัดมาคือดานการ

ใชตัวพิมพใหญ-ตัวพิมพเล็กคิดเปน 21.95% และการใชตัวพิมพใหญอยูกลางประโยค 7.32% รองลงคือการสะกดคํา

คิดเปน 14.62%   ประกอบดวยตัวอักษรผิด 8.53%  ตัวอักษรเกิน4.88%  และตัวอักษรขาด  1.21% ขอผิดพลาดท่ี

พบนอยท่ีสุดคือ ขอผิดพลาดดานเครื่องหมายวรรคตอนคิดเปน 11.54% 
 

คําสําคัญ : การวิเคราะหขอผิดพลาดแบบฝกหัดหลังเรียน  นักเรียน  ขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 

The purposes of the research were to conduct error study and error analysis in English 

language using from worksheet after studying of English subject of student from Mathayomsuksa 2 

of Ban Mae Ka School, Mae Ka sub district, Muang district, Phayao province to collect errors 

information to be guideline to make worksheet for students from Mathayomsuksa2 of Ban Mae Ka 

School. 

The target group of the study is 19 students from Mathayomsuksa2 of Ban Mae Ka 

School. The tools were worksheet after studying of Unit1: Simple Present of the Verb be and 
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Unit2: Present Progressive that conform to the data in Student Book Mega Gold2 and form 

prepared to record the frequency of errors in English Language using of student from 

Mathayomsuksa2 of Ban Mae Ka School. 

The results of the study indicated that among 5 types of errors: 1) punctuation and 

mechanics 2) grammar structure 3) capitalization 4) word arrangement in sentence 5) spelling, it 

was found that errors in grammar structure were most frequently found (29.27%), word 

arrangement in sentence (23.17%) that included word disappearing (18.29%) and word in wrong 

sentence pattern (4.48%), next is capitalization (21.95%) that included using small letters start the 

sentence (14.63%) and using capital letters are in middle of sentence (7.32%), next is spelling 

(14.62%) that included using wrong letter (8.53%), letter exceeding (4.88%), and letter 

disappearing (1.21%). The least error that found is punctuation and mechanics (10.98%). 
 

Key words : error analysis, error in using English language, student, worksheet after studying
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ความรุนแรงในนิทานพ้ืนบานภาคกลาง 

Analyze violence in central region folktales 
 

นิสิต  : พิจิพร  สําเนียงเย็น 

อาจารยท่ีปรึกษา : วัชรินทร  แกนจันทร 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 14 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรุนแรงท่ีปรากฏในนิทาน พ้ืนบานภาคกลาง จากนิทาน

พ้ืนบานภาคกลางท่ี ฉันทนา เย็นนาน ไดรวบรวมไวในการศึกษา วิเคราะหนิทานพ้ืนบานภาคกลาง จํานวน 186 เรื่อง 

โดยใชทฤษฏีความรุนแรงของ โยฮัน กัลตุง (Johan Gultung)  

ผลการวิจัยพบวา ในนิทานพ้ืนบานภาคกลาง มีความรุนแรง 3 ลักษณะ ดังน้ี 1) ความ รุนแรงทางตรง 

ไดแก การใชวาจา การใชอุบาย การใชอาวุธ การใชกําลัง การกลั่นแกลง การใชคาถาอาคม การขโมย การทอดท้ิง 

และการกระทําทางเพศ 2) ความรุนแรงเชิงโครงสราง ไดแก การแบงตามตําแหนงทางสังคม การแบงตามบทบาท

ทางสังคม และการแบงชนช้ัน 3) ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ไดแก ความเช่ือ และประเพณี 
 

คําสําคัญ : ความรุนแรง  นิทานพ้ืนบาน  ภาคกลาง 
 

Abstract 
 

The objective of this independent study to analyze violence in central region folktales, 

from the central region folktales by Chantana Yennan, has collected to analyze study of central 

region folktales of 186 stories by using the violence theory of Johan Galtung. The findings 

indicated that in the central region folktales have violence 3 characters as follow, firstly the direct 

violence in including confidence trick, enforcement, persecution and witchery, stealing, dereliction 

and the sexual act, secondly the structural violence including divided by social position, social 

role and social classification, finally the cultural violence including tradition and the belief.. 
 

Key words : violence, folktales, central region
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ความรุนแรงในนิทานพ้ืนบานอีสาน 

Violence in Isan folktales from Isan folktales 
 

นิสิต  : ธีระพงษ  สุภะอุดร 

อาจารยท่ีปรึกษา : วัชรินทร  แกนจันทร 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 15  
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความรุนแรงท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบานอีสานจากหนังสือพ้ืนบาน

อีสาน : ตํานานและนิทานพ้ืนบานอีสาน ของกองโบราณคดี กรมศิลปากร จํานวน 59 เรื่อง โดยใชทฤษฎีความรุนแรง

ของ โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung)  

ผลการวิจัยพบวา ในนิทานพ้ืนบานอีสาน มีความรุนแรง 3 ลักษณะ ดังน้ี  1) ความรุนแรงทางตรง ไดแก 

การใชวาจา การใชอุบาย การใชกําลัง การกลั่นแกลง และการใชเวทมนต 2) ความรุนแรงเชิงโครงสราง ไดแก การ

เอารัดเอาเปรียบ และการแบงชนช้ันทางสังคม 3) ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ไดแก จารีตประเพณี และความเช่ือ 
 

คําสําคัญ : ความรุนแรง  นิทานพ้ืนบาน  อีสาน 
 

Abstract 
 

This research aims to analyze violence in Isan folktales from Isan folktales book : Legend 

and Isan  folktales in of fice of Archaeology 59 casebring to use violence theory of Johan Gultung. 

The research results showed that Isan folktales have violence 3 characters as follow first 

the direct violence in including confidence trick, enforcement, persecution and witchery. Second 

the structural violence in clouding taking advantage and social stratification. Finally, it represents 

the cultural violence clouding tradition and belief. 
 

Key words : violence, folktales, Isan
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ความรุนแรงในวรรณกรรมเร่ืองศรีธนญชัย 

The violence in the tale of “Sri-Thanonchai 
 

นิสิต  : เปรมวิทย  ทองเชื้อ 
อาจารยท่ีปรึกษา : วัชรินทร  แกนจันทร 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 16  
 

บทคัดยอ 
 

จากการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหศึกษาความรุนแรงท่ีปรากฏในวรรณกรรม เรื่องศรีธนญชัย ผูวิจัย

ไดอาศัยแนวคิดและทฤษฎีความรุนแรงของโยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) มาใชประกอบการวิเคราะห  

จากการวิจัยพบวา ปรากฏความรุนแรงใน 3 ลักษณะ ไดแก การสรางความรุนแรงทางวาจา การสรางความ

รุนแรงทางการกระทํา และการสรางความรุนแรงโดยใชอุบาย ดังน้ี  

การสรางความรุนแรงทางวาจา ประกอบดวย การบริภาษ การขมขู การกลาวรายผูอ่ืน การสรางความ

รุนแรงทางการกระทํา ประกอบดวย การทํารายรางกาย การทํารายทางเพศ และการทะเลาะวิวาท การสรางความ

รุนแรงโดยการใชอุบาย หรือการใชเลหเหลี่ยมในการสรางความรุนแรง ประกอบดวย การใชอุบายเพ่ือการแกแคน 

การใชอุบายเพ่ือการกลั่นแกลง และการใชอุบายเพ่ือการชอโกง   

นอกจากน้ีวรรณกรรมเรื่องศรีธนญชัยยังปรากฏความรุนแรงในรูแบบของการใชอุบายเพ่ือการชวยเหลือ 

และการปกปองบานเมือง ดังน้ันจึงสามารถแสดงในเห็นวาวรรณกรรมเรื่องศรีธนญชัย ไมไดมีเน้ือหาท่ีแสดงถึงความ

รุนแรงทางดานลบเพียงดานเดียว แตยังมีความรุนแรงท่ีเปนทางบวก ปรากฏอยูในเน้ือหาเชนเดียวกัน 
 

คําสําคัญ : ความรุนแรง  ศรีธนญชัย  วรรณกรรม 
 

Abstract 
 

This research aims to study the violence in the tale of “Sri-Thanonchai”. The concept 

and violence theory of Johan Galtung are used to analyze the data. 

The results reveal that there are three characteristics of violence; verbal violence, action 

violence and the violence by using trick. Verbal violence is consisted of critics, threat and accusing 

others. Action violence refers to physical attack, sexual assault and controversy. The violence by 

using trick indicates three purposes, namely to revenge, to defame and to defraud. The violence 

by using trick in order to help and to defend the country is also found in the tale of Sri 

Thanonchai. It can be seen that there are not only negative aspects, but also the positive aspects 

of using violence in the tale of “Sri-Thanonchai”. 
 

Key words : violence, Sri Thanonchai, literature
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ความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษจากบทเรียนไวยากรณผานการสอนเสริม  

พ่ีสอนนองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบานแมกา จังหวัดพะเยา 

The Ability to Learn English Through Lessons Extra Mentoring of 

Mathayomsuksa 2 Ban Maeka School Phayao 
 

นิสิต  : ธิดาวรรณ  ปงกันมูล, สุชาดา  ชัยมงคล, เยาวลักษณ  กันทะพะเยา และ  

สุพัฒนา  กระจางยุธ 

อาจารยท่ีปรึกษา : ผณินทรา  ธีรานนท 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 17  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ เพ่ือวิเคราะหผลคะแนนกอนและหลังของความสามารถในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษของผูเรียนจากไวยากรณ เรื่อง Present Simple Tense และ Present Progressive Tense งานวิจัย

น้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลอง กลุมเปาหมายคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานแมกา อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 19 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบทดสอบ

กอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด 20 คะแนน และ 2) แผนการสอน 4 แผน 4 บทเรียน โดย 1 แผน 2 

ช่ัวโมง การวิจัยในครั้งน้ีวิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาคารอยละ และ t-test 

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยกอนเรียนท่ี 7.71 และหลังจาก

ไดรับการสอนเสริมพ่ีสอนนองผานบทเรียนไวยากรณพบวานักเรียนมีความสามารถในการใชภาษา อังกฤษเพ่ิมข้ึน 

โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 10.6 จึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการพ่ีสอนนองทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Simple Tense และ Present Progressive Tense เพ่ิมข้ึนจากเดิม ท้ังน้ี นักเรียนมี

ความพอใจในการท่ีพ่ีนิสิตมาสอนไวยากรณ เน่ืองจากมีวัยใกลกันมากกวาครู นักเรียนจึงสามารถแสดงความคิดของ

ตนเองไดอยางเปดเผย และมีพ่ีนิสิตเปนตนแบบการเรียนรู 
 

คําสําคัญ : บทเรียนไวยากรณ  สอนเสริม  พ่ีสอนนอง 
 

Abstract 
 

The objective of this study was analyzed on their grade of the ability to learn English in 

present simple tense and present progressive tense before and after through lessons extra 

mentoring. This was experimental research. The target group is Mathayomsuksa 2 who comprised 

19 people in the first semester of the academic year 2015 at Ban Maeka School, Phayao. The 

experimental instruments consisted of 1) an English achievement test, used as a set pre-test and 

post-test per 20 scores and 2) 4 lesson plans of grammar from a lesson plan per 2 hours. The 

data were then analyzed by means, standard deviations, percentage and t- test dependent.  

The results of the study were as follows: The undergraduate students’ the ability to learn 

English on pre-test  �̅� =7.71 increase �̅� =10.6 after that lessons extra mentoring usage. That could 
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be concluded that extra mentoring was done the ability to learn English to increase from the 

original. 
 

Key words : Grammar lessons, Tutoring, Extra mentoring
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คําวา ‘ทิ้งขยะ’ และ ‘แยกขยะ’ ที่เขียนดวยตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตากานะ

ในภาษาญี่ปุน: การเปลี่ยนแปลงการใชภาษาที่สะทอนสภาพสังคมญี่ปุน 

‘Garbage disposal’ and ‘waste segregation’ written in Hiragana and 

Katakana in Japanese: Language change to reflect Japanese society 
 

นิสิต  : สาริณี  ศรีสวัสดิ์ และ วิภาดา  ผัดวัง 
อาจารยท่ีปรึกษา : โขมพัฒ  ประวัง และ ผณินทรา  ธีรานนท 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 18  
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี คือ วิเคราะหความแตกตางในการเขียนคําวา ‘ท้ิงขยะ’ และ ‘แยกขยะ’  ใน

ภาษาญี่ปุน ดวยตัวอักษรฮิรางานะ หรือ ตัวอักษรคาตากานะ ( ) ผลการวิจัยนําไปสูความเขาใจ

ในการใชภาษาญี่ปุน และยังเปนการสะทอนภาพสังคมญี่ปุน ซึ่งผูเรียนภาษาญี่ปุนควรใหความสําคัญเพราะเปนสวน

หน่ึงของการเรียนรูภาษา คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางภาษาศาสตรคลังขอมูล โดยคลังขอมูลหลัก คือ 

shonagon ซึ่งเปนคลังขอมูลภาษาเขียนขนาดกลางท่ีรวมตัวอยางมาจากสื่อหลายๆแบบ จัดทําข้ึนโดย National 

Institute for Japanese Language and Linguistics มีจํานวนคําในคลังขอมูลประมาณ 800,000 คํา  ผลการวิจัย 

พบวา ประเภทสื่อท่ีเขียนคําวา ท้ิงขยะหรือแยกขยะ ดวยตัวอักษรฮิรางานะ มีจํานวนท้ังหมด 231 คํา เรียงลําดับ

จากมากท่ีสุด 2 อันดับไปหานอยท่ีสุด คือ หนังสือและสิ่งพิมพ 80.95% เว็บไซต 8.23% และนอยท่ีสุด คือ 

แบบเรียน 0.43% สวนประเภทสื่อท่ีเขียนคําวา ท้ิงขยะหรือแยกขยะดวยตัวอักษรคาตากานะ มีจํานวนท้ังหมด 321 

คํา เรียงลําดับจากมากท่ีสุด 2 อันดับไปหานอยท่ีสุด คือ เว็บไซต 49.36% หนังสือและสิ่งพิมพ 41.03% และนอย

ท่ีสุด คือ แบบเรียน 0.32%  ผลการวิจัยพบดวยวา ในป 2005 มีการใชคําวา ท้ิงขยะหรือแยกขยะ ดวยตัวอักษรท้ัง

สองแบบมากท่ีสุด เพราะเปนปท่ีประเทศญี่ปุนมีการรณรงคแยกขยะแบบใหม คือ G30 และเปนปท่ีประเทศญี่ปุน

ประสบความสําเร็จในการลดปริมาณกาซไดออกซินได 95% ซึ่งมากท่ีสุดเปนประวัติการณ ตอมาในป 2008 มีการ

เขียนคําวา ท้ิงขยะหรือแยกขยะ ดวยตัวอักษรคาตากานะมากกวาตัวอักษรฮิรางานะ เน่ืองจากตองการเนนจุดเดน

เรื่องการคัดแยกขยะ ตัวอักษรคาตากานะถูกนําใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน สวนตัวอักษรฮิรางานะท่ีใชเขียนคําวา ท้ิง

ขยะหรือแยกขยะ พบในการเขียนเชิงวิชาการมากกวา ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางการใชภาษา

กับสภาพสังคมประเทศญี่ปุนไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ : ตัวอักษรฮิรางานะ  ตัวอักษรคาตากานะ  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  การสะทอนสภาพสังคมญี่ปุน 
 

Abstract 
 

This research aims at analyzing ‘Garbage disposal’ and ‘waste segregation’ written in 

Hiragana and Katakana in Japanese (). The benefits lead to Japanese usage understanding and 

Japanese society reflection that Japane se learners should take for granted as a 

part of learning Japanese. Corpus linguistics method was used by the main source of 

‘shonagon’ which is a medium size corpora elicited from variety of sources such as newspaper, 
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magazine, website, etc. with 800,000 contexts. This site was created by National Institute for 

Japanese Language and Linguistics. The results show that there are 231 words of ‘Garbage 

disposal’ and ‘waste segregation’ written in Hiragana found in different types of medium. Book 

and printing media is the medium which use Hiragana to write ‘Garbage disposal’ and ‘waste 

segregation’ the most, 80.95%. The next is website, 8.23% and the least is in academic text, 

0.43%. In case of Katakana, there are 321 words: website is found to contain the 2 words the 

most, 49.36%, book and printing media is 41.03%, and the least is academic text for 0.32%. The 

result also show that in 2005, ‘Garbage disposal’ and ‘waste segregation’ was found to be written 

in both Hiragana and Katakana due to it was the year of new ‘Garbage disposal’ and ‘waste 

segregation’ campaign in Japan—the so-called G30. It is also the year that Japan has been 

successful in reducing dioxin gas for 95%: this was the most record-breaking. Then, there are the 

words ‘Garbage disposal’ and ‘waste segregation’ written in Katakana more than Hiragana in 2008. 

This is because of the focusing on waste segregation in Japan during the said year. The words 

written in Katakana was found more in daily life usage, while those written in Hiragana was found 

in academic field. Moreover, the result has also show the relationship between language change 

and reflect Japanese society. 
 

Key words : Hiragana, Katakana, language change, Japanese society
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พ่ีเลา นองเขียน อาน: : กระบวนการพัฒนการการอาน เขียนภาษาไทยดวยการเลา

นิทาน 

Buddy system: The development of Thai writing and reading skills by 

storytelling 
 

นิสิต  : ชยากร  ทิพยมาศ, นําโชคชัย  วันเชียง และ ปวริชย ทองทา 

อาจารยท่ีปรึกษา : เพ็ญนภา  คลายสิงหโต 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 19 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนกระบวนการเรียนรูจากพ่ีสูนองดวยการเลานิทาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือวัดการอานและ

การเขียน ระดับคํา และประโยคภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้

ดูเมน จ.พะเยา 2) วัดความพึงพอใจของนักเรียนในการใชนิทานเพ่ือเรียนรูเรื่องคําและประโยค กลุมตัวอยางคือ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 11 คน ผูวิจัยนําแนวคิดของ Joanne Collie &Stephen Slater (1990) ท่ี

กลาวถึงคุณคาของนิทานวาเปนสื่อการสอนท่ีสงเสริมจินตนาการ ความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน นอกจากน้ีนิทาน

ยังเปนสื่อท่ีผูเรียนสามารถรับรูขอมูลทางภาษาไดดี จดจําไดเร็ว ผูวิจัยจึงใชนิทานพรอมท้ังการเลาเรื่องประกอบเพ่ือ

พิสูจนวา การเลานิทานทําใหนักเรียนเรียนรูคํา และประโยคในภาษาไทยไดมากนอยเพียงใด  

งานวิจัยน้ีสรางนิทานผานการสังเคราะหคําพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกับคําพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 3 ไดแก เรื่อง คลอรีน แมวกตัญู และเจาแตมหมาหลง และวิเคราะหขอมูลดวยแบบทดสอบการเขียนระดับคํา 

และระดับประโยค ท้ังกอนและหลัง (pre-test and post test) การเลานิทาน และแบบสัมภาษณความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูเรื่องคําและประโยคโดยใชนิทาน ผลวิจัยแสดงใหเห็นวา การเขียนระดับคํา และระดับ

ประโยคมีความตางแบบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.5 และนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรูระดับคํา 

และประโยคภาษาไทยดวยนิทานเปนอยางมาก 
 

คําสําคัญ : การพัฒนาการอาน  การเลานิทาน ภาษาไทย 
 

Abstract 
 

The study is concerned the learning process, budding System by storytelling. The 

objectives are 1) to test the Thai writing and reading skills of the students, and 2) to test the 

satisfaction of the storytelling. 11 students in Primary education 3 at The Betty Dumen Border 

Patrol Police School are the sampling in the study. The study is followed the Joanne Collie 

&Stephen Slater (1990) approach. They stated that the storytelling is a teaching material that 

improve the learners’ imagination, cognition, and creation. So, the researchers used this approach 

to approved that the storytelling effect the Thai writing and reading skills of the students. The 

study created the story that synthesis from the lexicon of Thai basic words, including Chroine, 

Maew-katanyu, and Chaotam-malong. The pre-posttest and depth interview are used to analyze. 
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The study shows that The Thai writing and reading skills are improved according to the significant 

statistic level 0.5. and the students satisfy the Buddy system to learning the Thai writing and 

reading skills. 
 

Key words : reading development, story telling, Thai language
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วาทกรรมความเปนชายขอบในเร่ืองสั้นของมาลา คําจันทร 

Marginalization in short stories by Mala Khamchan 
 

นิสิต  : กิตติศักดิ์  แกวตา 
อาจารยท่ีปรึกษา : วัชรินทร  แกนจันทร 

สังกัด  : คณะศิลปศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 20 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) วิเคราะหภาพสะทอนความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของ

มาลา คําจันทร 2) วิเคราะหกระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้น ของมาลา คําจันทร โดยศึกษาเรื่องสั้น

จํานวน 31 เรื่อง และใชกรอบคิดเรื่องภาพสะทอนสังคมและวาทกรรมแนวทฤษฎีวิพากษในการวิเคราะห 

จากการศึกษาพบวาภาพสะทอนของความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร มีอยู 7 ดาน คือ 1) 

ดานภูมิศาสตร 2) ดานการเมือง 3) ดานการศึกษา 4) ดานสังคมและวัฒนธรรม 5) ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู 

6) ดานสุขภาพและสาธารณสุข และ 7) ดานบทบาท สถานภาพ และอาชีพ  

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คําจันทร มี 3 กระบวนการคือ1) กระบวนการ 

สรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตร 2) กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางความคิด และ 3) 

กระบวนการสรางความเปนชายขอบในมิติทางภูมิศาสตรและมิติทางความคิด 
 

คําสําคัญ : วาทกรรม  ความเปนชายขอบ  เรื่องสั้น  มาลา คําจันทร 
 

Abstract 
 

This study aims to 1) analyze the reflection on marginality and to 2) analyze the process 

of marginalization in short stories by Mala Khamchan. Thirty-one short stories are analyzed under 

the social reflection and critical discourse analysis (CDA) conceptual framework.  

The results reveal that there are seven aspects of the reflection on marginality in the 

short stories as follows: 1) geography 2) politics 3) education 4) social and cultural aspects 5) the 

economy and wellbeing 6) health and public health and 7) the role, social status and career.  

In terms of the process of marginalization, there are three processes that are 1) the 

process of marginalization in geographic dimension 2) the process of marginalization in dimension 

of thought and 3) the process of marginalization in both geographic dimension and dimension of 

thought. 
 

Key words : discourse, marginality, short stories, Mala Khamchan
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โครงการ การศึกษาไอซีทีเพ่ือผูสูงอายุเทศบาลตําบลเมืองพาน 

The education of ICT for seniors Municipal Phan 
 

นิสิต  : ชนวิช  ดีหล ี

อาจารยท่ีปรึกษา : สาริณีย  ภาสยะวรรณ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 21 
 

บทคัดยอ 
 

จากการขาพเจาลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลในชวงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ท่ีผานมา พบวาเทศบาลตําบลเมือง

พานมีผูสูงอายุจํานวน  1,061  คน  ซึ่งสวนใหญจะประกอบธุรกิจสวนตัวอยูท่ีบานของตนเองเน่ืองจากอายุมากแลว 

ลูกหลานไมใหไปทํางานนอกบาน ประกอบกับสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนยุคการติดตอสื่อสารผานโลกอินเตอรเน็ต อุปกรณ

การสื่อสารอยางสมารทโฟนก็เปนสิ่งท่ีหาซื้อไดงายเชนเดียวกัน ขณะลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลก็พบวาผูสูงอายุจํานวนมาก

มีสมารทโฟนเปนของตัวเองแตเมื่อสอบถามวานํามาใชประโยชนอะไรบาง สวนใหญก็ตอบวาไวใชโทรเขาโทรออก

เพียงเทาน้ัน แตถาถามถึงเรื่องแอพพิเคชันไลนและเฟสบุคผูสูงอายุจํานวนมากบอกวารูจักเพราะลูกหลานซื้อสมารท

โฟนใหเพราะอยากใหหัดเลนไลนและเฟสบุคและผูสูงอายุสวนใหญก็ยังใชไมเปน  

ดังน้ัน จึงไดจัดทําโครงการการศึกษาไอซีทีเพ่ือผูสูงอายุเทศบาลตําบลเมืองพาน ข้ึนเพ่ือใหผูสูงอายุไดมี

ความรูและทักษะดานไอซีทีมากข้ึน จากการจัดทําโครงการ “การศึกษาไอซีทีเพ่ือผูสูงอายุเทศบาลตําบลเมืองพาน” 

พบวาการติดตอสื่อสารของผูสูงอายุกับลูกหลานเปนไปไดงายข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศสงผลใหเกิดการลด

ชองวางระหวางวัยในครอบครัว เชน ผูสูงอายุสามารถท่ีจะวีดีโอคอลหาลูกหลานของตนไดตามยุคไอทีท้ังยังเกิดการ

ลดชองวางระหวางชุมชนกับองคกรไดอีกดวย 
 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  การสื่อสาร  สมารทโฟน  แอพพิเคชัน 
 

Abstract 
 

The study of my survey area during the months of September 2558 through the 

Municipal Phan elderly 1,061 people. The majority of self-employed persons stayed at home due 

to older and descendants do not go to work outside the home. The present society is the era of 

communication over the Internet. Communication devices such as smart phones, it is easy to find 

as well. While the survey data finds that many older people have a smartphone of its own, but 

when asked if utilized it. Most of them said that the phone calls only. But if asked about 

applications and computer applications offline and Facebook, many seniors say they know their 

children buy a smart phone because I want to play offline, Facebook and the elderly are most 

active. Thus, it has prepared a program of ICT for the elderly Municipal Phan. To provide seniors 

with knowledge and skills in ICT  more. 

The project "The education of ICT for seniors Municipal Phan" found that the 

communication of elderly people with children is easier to both domestic and foreign, resulting in 
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reduced generation gap in families like those. seniors are able to video call for their children 

under age it is also a gap between community organizations as well.. 
 

Key words : Elderly, communication, smart phones, apations
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โครงการ ประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นิสิต  : กรกช  ทาเกิด 
อาจารยท่ีปรึกษา : พิพัฒน  ธนากิจ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 22 
 

บทคัดยอ 
 

โครงการ ”ประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง” จัดทําข้ึนเพ่ือใหประชากรในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค 

สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชประกอบการดําเนินชีวิต  ดวยการพ่ึงพาตนเองใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมเพ่ือเปนการลดรายจาย-เพ่ิมรายได งดการ ซื้อสารเคมีและปุย ปลูกผัก เลี้ยงสัตวเพ่ือการบริโภค

เองภายในครัวเรือนและเพ่ือใหประชากรในเขตเทศบาลตําบลอุโมงคไดบริโภคผักท่ีปลอดสารพิษ  นอกจากน้ียัง

สามารถใหความเพลิดเพลินใจในการมีสวนของสมาชิก ในครอบครัวท่ีไดใชเวลารวมกัน ในการอยูรวมกันในครอบครัว

และชวยกันดูแลผักสวนครัวท่ีสมาชิกในครัวเรือนรวมมือรวมใจกันปลูกข้ึนมา 
 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 

Project "household sufficiency economy contest" is prepared to provide the population of 

the municipality Uou mong. The main philosophy can be applied to the lifestyle. With self-

sufficiency to the environment is to reduce expenses - increased revenue. No purchase chemical 

fertilizer to grow vegetables and raise animals for their own consumption within households and 

to the population of the municipality tunnel has a non-toxic vegetable consumption. It is also a 

pleasure to have family members who have spent together. To live together in the family and 

help take care of the vegetable garden, household members collaborate to grow up. 
 

Key words : Sufficiency economy
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โครงการ พลิกชีวิตศูนยการเรียนรูสูชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Project to turn life into a community learning center accord to 

sufficiency economy philosophy 
 

นิสิต  : มลิวัลย  วรรณโสตร และ กรกนก  ดวงเมือง 
อาจารยท่ีปรึกษา : สาริณีย  ภาสยะวรรณ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 23 
 

บทคัดยอ 
 

โครงการพลิกชีวิตศูนยการเรียนรูสูชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค เพ่ือ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตําบลเจดียหลวง โดยมีเปาหมาย

คือการสรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกลับมามีชีวิตดวยการประสานงานไปยังตําบลเจดียหลวงเพ่ือให

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกลับมามีสภาพท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนและ

ใหประชาชนเกิดการมีจิตสํานึกรวมในการเปนเจาของเพ่ือจะไดดูแลศูนยการเรียนรูและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน หลังจากน้ัน

ก็นํากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคือแกนนําหมูบานในตําบลเจดียหลวงจํานวน 12 หมูบาน หมูบานละ 3 คน รวม

จํานวนท้ังสิ้น 36 คน มาใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปประยุกตใชในครัวเรือนตอไป ผลการศึกษา

พบวา แกนนํารอยละ 70 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการพลิกชีวิตศูนยการเรียนรูสูชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในหมูบานเปาหมาย โดยดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดานกระบวนการดําเนินงานมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.27 และดานผลลัพธของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39  และดานความพึงพอใจของแกนนําตอโครงการ

พลิกชีวิตศูนยการเรียนรูสูชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจอยูในระดับ 4.58 หลังจากการ

สํารวจยังพบวากลุมตัวอยางไดสามารถนําไปประยุกตใชในครัวเรือนไดอีกดวย 
 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนยการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู 
 

Abstract 
 

Project to turn life into a community learning center, according to sufficiency economy 

philosophy. The objective  enhance the learning process, according to the philosophy of the 

people in the Chedi Luang district. The goal is to create a learning center sufficiency economy 

back to life by coordination with the people in the Chedi Luang district  to people in the area 

have been involved in the development of learning centers sufficiency. back to perfect condition 

worsened and caused the public consciousness in a care center to learn and develop even 

further. After the sample in this study is a leader villages in Chedi Luang district of 12 villages of 

three people, including a total of 36 people came to know about the economy just enough to be 

used in the household. The study found that 70 percent of leaders with a better understanding 

about the philosophy of sufficiency economy.  
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The sample opinion on a project to turn life into a community learning center, according 

sufficiency in the target villages. By the inputs With an average of 4.18 processing operations with 

an average of 4.27, and the results of the project. With an average of 4.39, and the satisfaction of 

leading a project to turn his life learning centers, community-based approach to philosophy are 

satisfied in 4:58 after the survey also found that it can be applied. Household, too. 
 

Key words : Sufficient economy, Learning center, Learning process 
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โครงการ สื่อการเรียนรูเสริมทักษะการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน 

The Media learning skills to prevent pregnancy in adolescents project 
 

นิสิต  : ประกายดาว  กาละสอด และ เอมวิกา  พรมสอน 

อาจารยท่ีปรึกษา : อรญา  อนุกูล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 24  
 

บทคัดยอ 
 

โครงการสื่อการเรียนรูเสริมทักษะการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนไดดําเนินโครงการกับเยาวชนอายุ

ระหวาง 12-18 ป ในโรงเรียนแมกาทาขาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาโทกหวาก โรงเรียนบานต๊ําพระแล อําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางใหวัยรุนมองเห็นคุณคาในตนเอง รูถึงสิทธิในเน้ือตัวรางกายของตนเอง

และเพ่ือใหวัยรุนเกิดความตระหนักมีทักษะในการปองกันการตั้งครรภ โดยใช สื่อ “ไมรูคุณคาสิทธิ” เน้ือหาในสื่อมี

จํานวน 3 เรื่อง เปนสื่อท่ีตัดตอมาจาก Hormones วัยวาวุน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง การมีเพศสัมพันธท่ีไม

ปองกัน สิทธิเน้ือตัวรางการ คุณคาในตนเองในการประเมินผล ท้ังน้ีใชการสังเกตการณ การสัมภาษณและ

แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหและสรุปผลของโครงการ 

จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ สื่อการเรียนรูเสริมทักษะการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนไดบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว วัยรุนไดเรียนรูทักษะในการตัดสินใจการคิดวิเคราะหและการแกปญหารวมท้ังสามารถนําไป

ปรับใชเพ่ือใหเกิดความเทาทันเมื่อตองเผชิญกับสถานการณท่ีเสี่ยงตอการตั้งครรภ 
 

คําสําคัญ : สื่อการเรียนรูทักษะปองกันการตั้งครรภวัยรุน 
 

Abstract 
 

The Media learning skills to prevent pregnancy in adolescents  project with young people 

that age between 12 – 18 year in Maekhatakham school, Ban ToakwakPhayao school ,Ban Tum 

Pralae school At Phayao . Objective of this project to make teen people appreciate about them 

self personal rightsand realize about prevent pregnancy skill By use instruction media name 

“Don’t Know Goods of Rights”. The Media have 3 part that Modify from Hormones the Series to 

Learning about Sex that not Prevent , Personal Rights,Self Esteem. Use Observation interview and 

questionnaire to evaluate and conclude Project result 

From project implementation the result is complete by objective.Young people access 

knowledge of decision skill to analyze problem and apply it to aware about pregnancy. 
 

Key words : The Media learning skills to prevent pregnancy in adolescents
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โครงการ อาสาสมัครรูเทาทันสื่อ พิทักษสิทธิ์ 

The volunteer media know trick and maintain rights project 
 

นิสิต  : กนกพิชญ  วงศวุฒิ และ ปยะพงษ  ปญญาดา 

อาจารยท่ีปรึกษา : อรญา  อนุกูล 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 25 
 

บทคัดยอ 
 

โครงการ อาสาสมัครรูเทาทันสื่อ พิทักษสิทธ์ิ มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางความรูและความเขาใจในการเฝา

ระวังสื่อท่ีมีการใชคําท่ีโออวดเกินจริง โดยอาสาสมัครรูจักบริโภคและเลือกใชผลิตภัณฑ อาหาร ยา ท่ีเหมาะสมอยาง

มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เกิดการวางแผนการเฝาระวังสื่อและสงตอใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางตอเน่ือง 

ซึ่งการดําเนินโครงการในครั้งน้ี มีกลุมเปาหมาย คือ อาสาสมัครในพ้ืนท่ี ครอบคลุม ๕ อําเภอในจังหวัดพะเยา 

จํานวน ๒๐ คน โดยมีวิธีการดําเนินกิจกรรมโครงการคือ ๑.จัดอบรมใหความรูเรื่องการเฝาระวังสื่อ วิทยุและโทรทัศน 

๒.การติดตามผลการเฝาระวังสื่อในพ้ืนท่ี และ ๓.การวางแผนและวางทิศทางการเฝาระวังสื่ออยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

ผลการดําเนินโครงการพบวา อาสาสมัครมีความรูและความเขาใจในการเฝาระวังสื่อท่ีมีการใชขอความ

โฆษณาท่ีโออวดเกินจริง  สามารถวิเคราะหการโฆษณาสินคาและบริการเพ่ือเลือกใชไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

เกิดการเฝาระวังสื่ออยางตอเน่ืองและขยายลงไปสูชุมชน รวมไปถึงการสงตอขอมูลเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งการพัฒนาอาสาสมัครในโครงการน้ีจะเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะใหอาสาสมัครและประชาชน

ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิของตนเองในฐานะเปนผูบริโภค เมื่อถูกละเมิดสิทธิตองเรียกรองสิทธิตลอดจน

ชองทางการรองเรียน เพ่ือไมใหถูกเอาเปรียบในการบริโภคสื่อ 
 

คําสําคัญ : อาสาสมัคร  สื่อ  พิทักษสิทธ์ิ 
 

Abstract 
 

The volunteer media know trick and maintain rights project  aim to make knowledge and 

understand  for media monitoring with the use of  exaggerated.  Also,  the volunteer  choose to  

consume and appropriate  high quality and safety of product, food, and medicine  that occur the 

media monitoring planning and forward to  The responsible institute continuously. The target of 

project  are volunteer  that covering 5 districts in Phayao province in 20 people. The  procedure 

of project  including 1. training of  the media monitoring,  radio, and television 2. following  of 

media monitoring in the area. 3. planning and set direction for media monitoring and sustainable.  

From  the result  of  the project  found that the volunteer have the knowledge  and 

understand for media monitoring with the use of  exaggerated, able to analyzed appropriate  

product  and service advertising  that occur the media monitoring  continuously and Extended  to 

the community. Including, forwarding information  for the related institute to solve the problem . 

So, the development of volunteer in this project will be the important mechanism  to provide 

volunteers and people to get the knowledge of human right When being violated the rights to 
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claim, as well as the channel of complaint. To avoid being taken advantage of in the consump-

tion of media. 
 

Key words : volunteer, media, maintain rights 
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพใหกับผูปวยโรคเร้ือรัง (โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง) 
 

นิสิต  : ศุทธินี  วงศสุวรรณ และ ศุภมาส  ศรีทา 

อาจารยท่ีปรึกษา : ไพรินทร  ขัดธิพงษ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 26  
 

บทคัดยอ 
 

การดําเนินโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพใหกับผูปวยโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง)” จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของผูปวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร   กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 40 คน 

แบงเปนผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 13 คน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 27 คน ซึ่งไดจัดอบรมในวันท่ี 26 เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2558 และไดวิเคราะหขอมูลโดยใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  

ผลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยการใหผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามพบวา มีผูปวยโรคเรื้อรัง 

(โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) รอยละ 73.5 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม และรอยละ 26.5 มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยโรคเรื้อรัง 

ไดแก ความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหาร และ ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร  โดยผูปวยโรคเรื้อรังมีความรูเก่ียวกับการ

บริโภคอาหารระดับสูง มีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม 

สรุปผลการดําเนินโครงการกลุมเปาหมายใหความรวมมือและใหความสนใจกับโครงการเปนอยางดี มีการ

แลกเปลี่ยนความรูดานการบริโภค ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน เชน

ดานการบริโภค และขวัญกําลังใจในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข การดําเนินโครงการในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงและเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว กลุมผูปวยท่ีเขารวมโครงการ ยังสามารถถายทอดความรูท่ีตนเองมีใหกับผูปวยคนท่ีไมไดเขา

รวมโครงการไดอีกดวย 
 

คําสําคัญ : โรคเรื้อรัง 
 

Abstract 
 

The change of healthy behavior project was created for patients who are chronic illness; 

diabetes and hypertension in order to study the eating habits and factors in Phare province. 

Thirteen of diabetic patients and twenty-seven of hypertension patients participated in the study. 

This study was analyzed by using frequency, percentage and mean. 

The findings revealed that seventy-three point five of samples had the effective eating 

habits whereas twenty-six point five of them had the inappropriate eating habits. Another finding 

showed two factors which affected on eating habits of samples; knowledge and attitude. The 

patients who had more knowledge can support the good eating habits. 

In conclusion, the samples satisfactorily collaborated and interested this project, 

including an exchanged knowledge together. They have had self-care knowledge, such as the 
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consumption and motivation. This project has achieved the objectives. Furthermore, the samples 

can share knowledge to other patients who did not participate in this project. 
 

Key words : chronic disease
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สํารวจขอมูลพ้ืนฐานคนพิการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตรอน 

Survey data disabled Tron Municipal Development Plan 
 

นิสิต  : เสฎฐวุฒิ  บุญเปง และ อิทธิพล  หม่ืนโหง 

อาจารยท่ีปรึกษา : ไพรินทร  ขัดธิพงษ 

สังกัด  : คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 27  
 

บทคัดยอ 
 

เน่ืองจากเทศบาลตําบลตรอนไดวางแผนการดําเนินงานดานคนพิการ ในแผนพัฒนาสามปแตยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควรและยังไมทราบขอมูลเชิงลึกของคนพิการท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลตรอน เพ่ือ

ใชประกอบในการรวบรวมขอมูลพัฒนาแผนงานดานคนพิการหรือสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานในดานตางๆ ของ

คนพิการ   อีกท้ังสามารถนําแผนพัฒนาฯ ไปจัดกิจกรรม โครงการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอไปประกอบกับผลงานดังกลาว

นักศึกษาตองนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาในภาคปฏิบัติรายวิชา “การฝกงาน 141452(1)” 

เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเกิดผลสัมฤทธ์ิ เทศบาลตําบลตรอนจึงไดรวมกับกลุมนักศึกษาฝกงานจัดทํา

โครงการ “สํารวจขอมูลพ้ืนฐานคนพิการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตรอน” ในรูปแบบโครงการสํารวจ 

วิจัยและพัฒนา เพ่ือใหทราบถึงความจําเปนพ้ืนฐานคนพิการในดานตางๆ เพ่ือไดทราบถึงปญหาของคนพิการท่ีไป

สํารวจ เก็บรวบรวม และไดขอมูลมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลตรอน ซึ่งนําไปใชให

เกิดประโยชนตอชุมชนและหนวยงานตอๆไป 

ดังน้ัน การจัดทําโครงการในครั้งน้ี ผูจัดทําไดจัดทําแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานคนพิการทุกประเภทและ

แบบสํารวจความพึงพอใจโครงการข้ึน เพ่ือเปนตัวช้ีวัดของโครงการท่ีสามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิโครงการใหอยูใน

รูปธรรม คือ ทราบถึงความจําเปนพ้ืนฐานคนพิการในดานตางๆ ทราบถึงปญหาของคนพิการท่ีไปสํารวจ เก็บรวบรวม

ขอมูล และทราบถึงปญหาและความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ โดยวิเคราะหขอมูลในรูปแบบแผนภูมิ สถิติ และจัดทํา

แผนท่ีขอมูลผูพิการข้ึนเพ่ืองายตอการศึกษาคนควาตอไป 
 

คําสําคัญ : ผูพิการ  ขอมูลพ้ืนฐาน  สวัสดิการ  การฟนฟู 
 

Abstract 
 

Tron Municipality   the implementation plans of disabled persons in development for 

three years.  But also inefficient and unknown insights of people with disabilities. Residents in the 

area of the Tron Municipality to enable enterprises to gather information, develop a work plan on 

disability. Or explore the basic needs of people with disabilities in various areas.  Which can take 

development of three years the project to the next achievement?  Such contributions Students 

must be presented to the advisors in practice141452 (1). 

To ensure the implementation of such an achievement.  Tron Municipality has joined 

forces with Group Training. Project Baseline Survey for the Disabled Development Plan of the Tron 

Municipality.  Survey forms Research and development. to understand the problems of people 



 

136 

with disabilities to explore and collect the information of the three-year development plan of the 

Tron Municipality. This applies to the benefit of the community and authorities 

The preparation of this project. The preparation of the questionnaire and background 

information of Disabled People satisfaction survey program. The program is a measure of 

achievement that can be described in a concrete project. Is aware of the basic needs of the 

disabled in various fields. Aware of the problems of people with disabilities to explore. Data 

Collection And know the issues, and satisfaction with the project by analyzing the data in the 

form of charts, statistics and mapping information for people with disabilities easier to study 

further. 
 

Key words : cripple, Basic data, welfare, regeneration
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ปญญาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน : รวมชวยชุมชนแกปญหาขยะ 

Wisdom for Community Empowerment : Helping the Village Solve Their 

Waste Management Issue 
 

นิสิต  : จริยา  กาลอม, กัญปมน  เชน, มณฑิตา  ไชยกุล, อรกัญญา  มาลัย, ชุติมา  วงศชัย, 

พิมพพิสุทธิ์  พากเพียร และ สิริมาศ  ชํานาญกลิ้ง 

อาจารยท่ีปรึกษา : วีระพงษ กิติวงค 

สังกัด  : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

รหัส  : Poster HU - 28 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหประชนชนในบานสันจกปก ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยามีความตระหนักถึงปญหาการจัดการขยะของชุมชน วิธีการเก็บขอมูลไดแก การสํารวจเชิงกายภาพ การสังเกต 

การสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย นอกจากน้ี เพ่ือสรางการตระหนักถึงปญหาดังกลาว ในการศึกษาครั้งน้ีจึงได

มีการออกแบบและทํากิจกรรมรวมกับชุมชน เชน กิจกรรมการพัฒนาหมูบานรวมกับชุมชน และกิจกรรมขยะแลกไข 

จากการสํารวจเชิงกายภาพและการเขาสังเกตการณการประชุมประจําเดือนของหมูบาน พบวาปญหาขยะ

เปนปญหาท่ีคนในชุมชนลงความเห็นวาจะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน และจากการประชุมกลุมยอย พบวา

สาเหตุของปญหาขยะของชุมชน ไดแก ขยะจากครัวเรือน และนอกจากน้ีวัดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังเปนแหลงท่ี

กอใหเกิดขยะปริมาณมากในหมูบาน คนในชุมชนยังลงความเห็นอีกวา เพ่ือแกไขปญหาขยะ หมูบานควรจะมีนโยบาย

ในการจัดการขยะรวมกัน เชน หามท้ิงขยะในท่ีสาธารณะและหามเผาขยะ 
 

คําสําคัญ : ตระหนักถึง  ระบบการจัดการขยะ  ความยั่งยืน 
 

Abstract 
 

The objective of this study is to raise the villagers’ awareness of the waste management 

issue in Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-District, Phayao.  Data are collected by field survey, 

observation, interviews, and focus group. Many activities are designed and applied to raise the 

villagers’ awareness of the waste management issue, for example, super cleaning day, exchange 

your waste with eggs.  

From the field survey and the observation of the village’s monthly meeting, it is found 

that the waste management issue is the most urgent problem that needs to be solved. From the 

focus group, there is evidence that household waste is the major amount of waste in the village. 

The temple and the village’s Child Development Center are also the places where produce a 

massive of waste. To solve the waste management issue, the villagers deem that the village 

should have the policy of waste management. For example, it is forbidden to dump waste in the 

public space and to burn waste 
 

Key words : awareness, waste management issue, sustainable 
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