


ในปัจจุบันนี้ก้าวสู่ยุค “ดิสรัปชัน” (Disruption) การศึกษาของไทยควรได้รับการปฏิรูปและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันกับยุคสมัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ ยุค 4.0 ที่ต้องการเน้นวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพื่อใช้ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะ เป็นองค์กร

ทางด้านการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ. 2020 เพื่อ

ผลิตกำาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและสามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาระดับ

โลก ดังนั้นการวิจัยจึงเป็น ภารกิจที่สำาคัญต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อการพัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้นการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference) 

จึงนับเป็นบทบาทสำาคัญของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ 

และนักศึกษา ได้เสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันการ

ศึกษาได้ ต่อไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาส ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถนำาองค์

ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต

สารจากอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020 เพื่อผลิตกำาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนา

ประเทศและสามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาระดับโลก และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ ดังนั้นการวิจัยจึง

เป็นภารกิจที่สำาคัญต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th National Gradu-

ate Research Conference) ในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั้งไทยและต่าง

ชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ โดยการนำาเสนอบทความวิจัย นอกจากนี้ ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทุกท่าน 

สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อ

ไป

สารจากรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นองค์กรการศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและสามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่

มหาวิทยาลัยชั้นนำาระดับโลก โดยขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference) นี้ เป็น

ความร่วมมือทางวิชาการของนักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันการศึกษาชั้นนำา รวมทั้งการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 

ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นอย่างดี และได้นำาผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงวิชาการและประโยชน์ต่อสาธารณะ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการ

ศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาประเทศต่อไป

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมสนับสนุน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำาเสนอผลงานที่ทำาให้การจัดการประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณ

อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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A1

หลักการและเหตุผล

ด้วยพันธกิจด้านการวิจัยเป็นพันธกิจหลักสำาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย สำานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) จึงร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50
th
 

National Graduate Research Conference, 2020) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ โดยการนำาเสนอบทความวิจัยทั้งในรูปแบบ

บรรยาย และแบบโปสเตอร์ นอกจากนี้ ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือซึ่ง

กันและกัน

วันที่ กำาหนดการ

5 เมษายน 2563 วันสุดท้ายในการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

30 เมษายน 2563 วันประกาศการตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

4 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper)

6 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับพร้อมตีพิมพ์ (Camera-Ready Paper)

22 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายในการลงทะเบียน

5-7 มิถุนายน 2563 วันนำาเสนอผลงาน

กำาหนดการ



A2

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความ

กลุ่ม สาขา

1-1 วิทยาศาสตร์

1-2 เกษตร

1-3 เทคโนโลยี

1-4 วิศวกรรมศาสตร์

2-1 มนุษยศาสตร์

2-2 สังคมศาสตร์

3-1 ศิลปะ

3-2 การออกแบบ

4-1 แพทยศาสตร์



A3

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอำานวยการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์   ประธานกรรมการที่ปรึกษา

2. รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร   กรรมการที่ปรึกษา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ   กรรมการที่ปรึกษา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์   กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ   ประธานกรรมการที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์   กรรมการที่ปรึกษา

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา    กรรมการที่ปรึกษา

4. ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช     กรรมการที่ปรึกษา

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง   กรรมการที่ปรึกษา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน   กรรมการที่ปรึกษา

7. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว     กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำาเนินงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์   ประธานกรรมการดำาเนินงาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ ขาวเน   กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์    กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา อู่ตะเภา    กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร   กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา    กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา  กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์   กรรมการ

9. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช     กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต วรนันทกิจ   กรรมการ

11. นางสาวมาลีรัตน์ ไม้จันทร์     กรรมการ

12. นางวิลาสินี คูหาสวรรค์     กรรมการ

13. นางสาวจตุพร จันทร์ใหม่     กรรมการ

14. นางสาวสุมิตรา โคละทัต     กรรมการ

15. นางสาวนริศรา จีระวรวงศ์     กรรมการ

16. นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี    กรรมการ

17. นางสาวศิริรัตน์ ขบวนฉลาด    กรรมการ

18. นางสาวพรศรี ภูมิเจริญ     กรรมการ

19. นางสุมาลี เพ็ชรกูล     กรรมการ

20. นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรรัก    กรรมการ

21. นางเพ็ญศรี ผลพินิจ     กรรมการ

22. นางสาวคมคาย ทองปลิว     กรรมการ

23. นางสาวชณัฐตา พุกทอง     กรรมการ

24. นางสาวชุติมา อนุวงศ์นวรัตน์    กรรมการ

25. นางสาวรัตนา คงบุญ     กรรมการ

รายนามคณะกรรมการการดำาเนินงานการประชุมวิชาการ
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26. นางสาวณัฎฐวี ไชยนอก     กรรมการ

27. นางสาวเจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล    กรรมการ

28. นางสาวมงกุฎกานต์ อุดมพงษ์สุข    กรรมการ

29. นายภูวดล การเกตุ     กรรมการ

30. นางสาวธรรณชนก ฉัตรอุทัย    กรรมการ

31. นางอธิษฐ์ธนัน สัยเทพ     กรรมการ

32. นางจิรวดี ม่วงมีผล     กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา    ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน   กรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์    กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา  กรรมการ

5. ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย    กรรมการ

6. ดร.ราตรี ศิริพันธุ์     กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ทวีกิจการ   กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช   กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ สิริสัณห์   กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข    กรรมการ

11. ดร.จาริณี จันทร์ศรี     กรรมการ

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ   กรรมการ

13. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ แสงมณี   กรรมการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข   กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา อู่ตะเภา    ประธานกรรมการ

2. นายโกมล วาดเขียน      กรรมการ

3. นายวิศว สว่างอารมณ์     กรรมการ

4. ว่าที่ร้อยตรี เทพพิทักษ์ พันธุ์หิรัญ    กรรมการ

5. นางสาวจิราพร ภู่จิ๋ว     กรรมการ

6. นายภูวดล การเกตุ     กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์    ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร   กรรมการ

3. ดร.ทอแสงรัศมี ถีนะแก้ว     กรรมการ

4. นายโกมล วาดเขียน      กรรมการ

5. นางสาวกันยภัทร ทองมา      กรรมการ

6. นางสาวสุมิตรา โคละทัต      กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

1. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช     ประธานกรรมการ

รายนามคณะกรรมการการดำาเนินงานการประชุมวิชาการ
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต วรนันทกิจ   กรรมการ

3. นางจิรวดี ม่วงมีผล     กรรมการ

4. นางสาวพรวริน จันทร์แช่มช้อย    กรรมการ

5. นางสาวธรรณชนก ฉัตรอุทัย    กรรมการ

6. นางสาวนริศรา จีระวรวงศ์     กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการฝ่ายบริการและอาหาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำาภาพรรณ ตันตินาครกูล  ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ   กรรมการ

3. นางสุมาลี เพ็ชรกูล     กรรมการ

4. นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรรัก    กรรมการ

5. นางเพ็ญศรี ผลพินิจ     กรรมการ

6. นางสาวคมคาย ทองปลิว     กรรมการ

7. นางสาวชณัฐตา พุกทอง     กรรมการ

8. นางสาวชุติมา อนุวงศ์นวรัตน์    กรรมการ

9. นางสาวกฤชกมล มงคลสวัสดิ์    กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเอกสารการประชุม และของที่ระลึก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์   ประธานกรรมการ

2. นางสุมาลี เพ็ชรกูล     กรรมการ

3. นางสาวคมคาย ทองปลิว     กรรมการ

4. นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี    กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และจัดหารายได้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ ขาวเน   ประธานกรรมการ

2. นางลำาดวน ทินราช     กรรมการ

3. นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์    กรรมการ 

4. นางนวลฉวี สโมสร     กรรมการ

5. นางสาวสุพัตรา พงษ์จิวานิช    กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์   กรรมการ

3. นายเทิดศักดิ์ ผาวัน     กรรมการ

4. นายภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์     กรรมการ

5. นายชยันต์ สอนบุญเกิด     กรรมการ

6. นางวรรณรัตน์ สุดนุช     กรรมการ

7. นายธวัชชัย ศรีกาหลง     กรรมการ

8. นางสาวนุษรา นอบน้อม     กรรมการ

9. นางสาวยุวธิดา บัวสิม     กรรมการ

10. นางสาวณปภัช สุทธานิน     กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการการดำาเนินงานการประชุมวิชาการ
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา อุนะรัตน์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ชัยโฉม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ดร.จาริณี จันทร์ศรี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. ดร.ชัยยศ สิริธนากร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. ดร.ชุติมา ไวยสุรสิงห์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมชาย ณ อยุธยา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14. ดร.นฎา ปิตะบุตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. ดร.นิจกานต์ นรเนตร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16. ดร.บุญยฤทธิ์ มากสิริภรณ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17. ดร.ประภาพร บุญมา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18. ดร.ปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21. ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22. ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

24. เภสัชกรหญิง ดร.พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

26. ดร.มรกต มุทุตา      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

29. ดร.รัฐกร ศรีสุทธี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชยา เมฆประสาท   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

32. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

33. ดร.วรรณนิษา คำาอ้ายกาวิน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

34. ดร.วีระฉัตร สมพงษ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

35. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำาค่า   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

36. ดร.วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

37. ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวณี พึ่งผู้นำา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

39. อาจารย์ สุจิตรา สุคนธมัต     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

40. ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
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42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

43. สัตวแพทย์หญิง ดร.สุเบญญา อินจำาปา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

45. ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

47. ดร.กฤษณะ ช่องศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

49. ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

50. ดร.ชัยพร ปานยินดี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

51. ดร.โชคชัย คหัฏฐา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.ธนากรณ์ ดำาสุด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

53. ดร.ธนพล ชูศักดิ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

55. รองศาสตราจารย์ ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

56. ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

58. ดร.วีรชน ภูหินกอง     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

59. ดร.ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

60. ดร.สหภัทร ชลาชัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

61. ดร.สมทบ สันติเบญจกุล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ดร.จาริณี จันทร์ศรี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. ดร.ชุติมา ไวยสุระสิงห์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. ดร.ญาดา ตันสิริ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนิมนันต์ เจนอักษร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมชาย ณ อยุธยา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9. ดร.บุญฤทธิ์ เมฆศิริพร     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. ดร.ประทีป หลือประเสริฐ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12. ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตยา กิติวรรณ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองคำา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16. ดร.มณฑา พลรักษ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17. ดร.รัฐกร ศรีสุทธี     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. ดร.วีระฉัตร สมพงษ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21. ดร.วณิชยา เมฆประสาท     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22. ดร.วีระฉัตร สมพงษ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต วรนันทกิจ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวณี พึ่งผู้นำา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

26. ดร.สุเบญญา อินจำาปา     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28. ดร.อตินุช ปิ่นเงิน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

29. รองศาสตราจารย์ ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

30. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

32. ดร.กฤษณะ ช่องศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดูแลการนำาเสนอ
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เวลา R1 R2 R3 R4 R5 R6
9:00 - 9:15
9:16 - 9:30
9:31 - 9:45
9:46 - 10:00
10:01 - 10:15
10:16 - 10:30
10:31 - 10:45
10:46 - 11:00
11:01 - 11:15
11.16 - 12.59
13:00 - 13:15
13:16 - 13:30
13:31 - 13:45
13:46 - 14:00
14:01 - 14:15
14:16 - 14:30
14:31 - 14:45
14:46 - 15:00

SOCSCI

เวลา R1 R2 R3 R4 R5 R6
9:00 - 9:15
9:16 - 9:30
9:31 - 9:45
9:46 - 10:00
10:01 - 10:15
10:16 - 10:30
10:31 - 10:45
10:46 - 11:00
11:01 - 11:15
11.16 - 12.59
13:00 - 13:15
13:16 - 13:30
13:31 - 13:45
13:46 - 14:00
14:01 - 14:15
14:16 - 14:30
14:31 - 14:45
14:46 - 15:00

DES

MED AGI TEC ENG HUM

SCI 1-1 วิทยาศาสตร์
AGI 1-2 เกษตร
TEC 1-3 เทคโนโลยี
ENG 1-4 วิศวกรรมศาสตร์
HUM 2-1 มนุษยศาสตร์
SOC 2-2 สังคมศาสตร์
DES 3-2 การออกแบบ
MED 4-1 แพทยศาสตร์

ตารางการนำาเสนอ

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
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เวลา R1 R2 R3 R4 R5 R6
9:00 - 9:15 70 16 57 48 9 11
9:16 - 9:30 74 17 62 85 12 28
9:31 - 9:45 97 33 69 86 58 76
9:46 - 10:00 100 67 82 87 77 103
10:01 - 10:15
10:16 - 10:30 124 91 83 88 128 129
10:31 - 10:45 125 118 92 101 133
10:46 - 11:00 123 94 108
11:01 - 11:15 107
11.16 - 12.59
13:00 - 13:15 126 166 119 135 8
13:16 - 13:30 139 174 131 136 39
13:31 - 13:45 154 159 142 72
13:46 - 14:00
14:01 - 14:15 165 163 143 106
14:16 - 14:30 146 173
14:31 - 14:45 148 175
14:46 - 15:00

เวลา R1 R2 R3 R4 R5 R6
9:00 - 9:15 13 21 22 25 26 3
9:16 - 9:30 27 30 34 35 36 18
9:31 - 9:45 37 38 40 44 46 29
9:46 - 10:00 50 51 52 53 54 66
10:01 - 10:15
10:16 - 10:30 55 56 59 60 63 75
10:31 - 10:45 64 65 68 71 78 111
10:46 - 11:00 79 80 81 84 89 113
11:01 - 11:15 90 93 95 96 98 171
11.16 - 12.59
13:00 - 13:15 104 110 112 114 115
13:16 - 13:30 116 117 120 121 122
13:31 - 13:45 127 137 138 140 141
13:46 - 14:00
14:01 - 14:15 144 147 150 151 152
14:16 - 14:30 153 155 164 168 169
14:31 - 14:45 170 172
14:46 - 15:00

SCI 1-1 วิทยาศาสตร์
AGI 1-2 เกษตร
TEC 1-3 เทคโนโลยี
ENG 1-4 วิศวกรรมศาสตร์
HUM 2-1 มนุษยศาสตร์
SOC 2-2 สังคมศาสตร์
DES 3-2 การออกแบบ
MED 4-1 แพทยศาสตร์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

(ตัวเลขในตารางคือเลขที่บทความ)
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เลขที่

บทความ

ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า

13

Synthesis and Characterization of Bi2WO6 particles via 

Sonochemical process

ธนพนธ์ กาญสอาด, ถิรภัทร เวชประสิทธิ์ 1

21

Optimization of chitosan concentration for stilbene compound 

induction in Kalasin 2 peanut hairy root culture

ภัทราภร ฉายจรุง, อนุพันธ์ กงบังเกิด, อภินันท์ ลิ้มมงคล 2

22 เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าอย่างง่ายสำาหรับฟีนาซีแพม

กมลชนก ธรฤทธิ์, วรรณวิภา วุ่นน้อย, สาลินี ข้อค้า, สุภา

รัตน์ คชฉิม, วรากร ลิ่มบุตร

4

25

การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตกล้าเชื้อยีสต์ราคาถูกในระดับ

อุตสาหกรรม

สิรินันท์ สิทธิชัย, เศรษฐวัชร ฉ่ำาศาสตร์, กรองจันทร์ รัตน

ประดิษฐ์

6

26

Male-Specific DNA Marker for Sex Identification in Date Palm 

(Phoenix dactylifera L.)

เจตน์สฤษฎ์ ดิษฐลำาดับ, พวงผกา อัมพันธ์จันทร์, งามนิจ 

ชื่นบุญงาม, พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

8

27

Statistical Modeling to Study Employment Status of Thai 
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141

ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะเอียงของกระดูกเชิงกรานขณะวิ่งที่

ระดับความหนักปานกลางกับค่าความรู้สึกเหนื่อยในกลุ่มนักวิ่งมือใหม่

และนักวิ่งสันทนาการเพศหญิง

หทัยภัทร ทิพยุทธ, สมพล สงวนรังศิริกุล, ภาสกร วัธน

ธาดา

94

144

INVESTIGATION OF THE ROLE OF BREAST CANCER-ASSOCI-

ATED FIBROBLASTS IN ENDOTHELIAL CELLS

จุฑามณี วงแก้วเจริญ, รัตนาวินันท์ หาญไชยนะ, ปรมินทร์ 

บุญบรรจง, ธงชัย ศุกรโยธิน, วิรดา ดุลยพัชร์ และ ธเนศ 

กังสมัครศิลป์

96

147

การติดเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei ในตับและตับอ่อนของกุ้ง

ขาวแวนาไมเป็นสาเหตุหลักของการโตช้าของกุ้งหรือไม่

นิรอยฮานนะห์ นิมา, พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์, ภัททิรา 

พงษ์ทิพย์พาที, ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา, บุญเสริม วิทย

ชำานาญกุล

98

150

USE OF ACTINOMYCETES EXTRACT AS BIOCONTROL OF RICE 

BACTERIAL BLIGHT DISEASE

ชินวัฒน์ ศิริบุญวงศ์, มณี ชะนะมา, สุชาติ ชะนะมา 101

151

การพัฒนาระบบนำาส่งสารสกัดจากอบเชยไปยังลำาไส้เล็กด้วยไนโอโซม

และไฮโดรเจลเพื่อลดการดูดซึมน้ำาตาล

จุฑามาส สุขเอม, ชนัญ ผลประไพ, ศรัญยู อุ่นทวี, สุดาทิพย์ 

จันทร

103

152

แนวทางการลดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศของอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย

พิมพ์ภาพสุภา ปานแก้วภณพงศ์, อรทัย ชวาลภาฤทธิ์, มณี

รัตน์ องค์วรรณดี, ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

105

153

The Effect of Human Neutrophil Peptides (HNPs) on Primary 

Dermal Fibroblasts in 2D and 3D Cell Cultures

ณัฏฐริการ์ นิเวศบวรชัย, กตเวที เดชอรัญ, ธนาภัทร ปาล

กะ, ศิตา วีรกุล, ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล

107

1-1 สาขาวิทยาศาสตร์
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155

Preparation of natural rubber/graphene oxide composites: Effect 

of graphene oxide contents on mechanical properties

อรวรรณ เติมคุนานนท์, อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์, ประสิทธิ์ 

พัฒนะนุวัฒน์

109

164

Synthesis and characteristic of modified lignin via esterification 

reaction

จารุเดช รักพงษ์, ดวงเดือน อางองค์, ดวงดาว อาจองค์ 110

168

สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเมทาเฟสโครโมโซมของแมลงวันหัว

เขียวที่มีความสำาคัญทางการแพทย์ ชนิด Chrysomya megacephala 

(Diptera: Calliphoridae)

วรรณชา นครคำา, อติพร แซ่อึ้ง, วรศักดิ์ แก้วก่อง, สุภา

พรรณ เอกอุฬารพันธ์, ดำารงพันธุ์ ทองวัฒน์, เกศรินทร์ 

ทิพย์เพ็ชร์, ปลื้มกมล ภูวนาถศรัณญา, นพวรรณ บุญชู

111

169

Histological Characteristic of Calcaneal Crescent: A Cadaveric 

Study

สุจิตรา พรหมแดน, เมธี องค์ศิริพร, ธนาภรณ์ รุ่งเรือง 113

170

Germinated brown rice improves cell viability against gluta-

mate-mediated neurotoxicity in differentiated mouse hippocam-

pal HT22 neurons

สุกฤษฎิ์ พรมแตง, อีฟ มล อู, รังสฤษฎ์ สุนัน, ดรุณี รอด

มา, ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์, ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต, ปณภัฏ 

เอื้อวิทยา, และ สุพิน ชมภูพงษ์

114

172

ผลของรำาข้าวสกัดน้ำามันต่อระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดของ

หนูทดลอง

พรหมสวรรค์ อินทรพรหม, ธนาภรณ์ รุ่งเรือง, พินิตพล 

พรหมบุตร, เอกราช เกตวัลห์

115
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16

ผลของแบคทีเรียโวลบาเคีย (Wolbachia) ต่อการเจริญเติบโตและ

การขยายพันธุ์ในเพลี้ยจักจั่นหลังขาว (Yamatotettix flavovittatus 

Matsumura) พาหะนำาโรคใบขาวอ้อย

กมลรัตน์ สุวรรณไชศรี, จุรีมาศ วังคีรี, ยุพา หาญบุญทรง 116

17

การตรวจหาและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรีย

โวลบาเคีย (Wolbachia) ด้วยเทคนิค PCR ในเพลี้ยจักจั่นหลังขาว 

(Yamatotettix flavovittatus Matsumura) พาหะนำาโรคใบขาวอ้อย

ปิยธิดา สนิท, จุรีมาศ วังคีรี, ยุพา หาญบุญทรง 117

33

ความต้องการการส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัด

ชุมพร

ชฎารัตน์ พรหมศิลา, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, จินดา ขลิบทอง 118

67

แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพของเกษตรกรในอำาเภอ

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วาสนา แก้วใหญ่, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, จินดา ขลิบทอง 120

91 การผลิตกุนเชียงปลาลดไขมัน เติมพงษ์ สร้อยจรุง, น้อมจิตต์ สุธีบุตร 122

118 การใช้ประโยชน์จากไข่ขาวในการผลิตขนมหยอดเงิน ปัณณวิชญ์ หมาดหนุด, น้อมจิตต์ สุธีบุตร 124

123

Effects of red, blue and far-red LED lights on coriander’s 

growth and antioxidant

มาโนช แสนหลวง, ธวัชชัย เตชัสอนันต์, เกรียงไกร พัฒน

ภักดี

126

166

การทำานายการปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์สำาหรับดินนาที่มีการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างชนิดกัน

อารดา บุญอาจ, ศิวกร พรคนึง, สุกัญญา แย้มประชา 127

174 อิทธิพลของพันธุ์ข้าวต่อการสะสมมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร

นันทนัช ชาวพะเยาว์, อารดา บุญอาจ, พัชรินทร์ สุรินทร์, จ

วรรชนก ปรีสงค์, สุกัญญา แย้มประชา

129

1-2 สาขาเกษตร
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57

การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพกับโปรแกรมช่วยวินิจฉัยโรคจาก

ภาพสแกนกระดูก

กร พิบูลย์ศิริกุล 131

62

การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์พฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศ: 

กรณีศึกษาสำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส, น้ำาทิพย์ ตระกูลเมฆี, สูรีนา มะตา

หยง

133

69

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ของสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ณธีพัฒน์ ภูมิเดชาวัฒน์, วาทิต ภักดี 135

82 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MEGO โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ณัฐภัทร หูเขียว, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ 137

83

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การใช้งานไมโคร

คอนโทรลเลอร์ Arduino

กัลย์สุดา ติ๊บกาศ, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ 139

92

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง การใช้ออสซิลโล

สโคปเบื้องต้น

โบนัส ปรารถนา, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, พีระวุฒิ สุวรรณ

จันทร์

141

94 หนังสือสื่อประสม วิชาการสื่อสารเส้นใยแสง

กุศรินทร์ วงษ์มานิตย์, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, พีระวุฒิ สุวรรณ

จันทร์

143

107

บทเรียนสอนเสริมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบการ

สื่อสารดาวเทียม

ปานตะวัน คันธะเนตร, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, สมชาย หมื่นสาย

ญาติ

145

119 การค้นพบเงื่อนไขหลักที่สำาคัญในการลาออกของพนักงานแต่ละกลุ่ม อัญรัตน์ แช่มปรีดา, สุกรี สินธุภิญโญ 147

131

ความเหมาะสมของการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทน กรณี

ศึกษา จังหวัดแพร่

พระพิพัฒน์ อายะนันท์, วนิดา ชูอักษร, วิลาวัณย์ ภมร

สุวรรณ

148

159

The Study of Influential Factors Affecting on User’s Satisfaction 

using AR Historical Travel Guide

อาทิตยา ขำาอ้วม, น้ำาทิพย์ ตระกูลเมฆี, สูรีนา มะตาหยง 150

163

Factors Influencing on Exercise Endurability via Virtual Reality 

Technology

พัชณี ลัดดาวงศ์, น้ำาทิพย์ ตระกูลเมฆี, สูรีนา มะตาหยง 151

1-3 สาขาเทคโนโลยี
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48

มาตรการการปรับตัวด้านการจราจรในเขตเมืองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร

สิทธิลักษณ์ พรหมจันทร์, วราเมศวร์ วิเชียรแสน 152

85

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของถุงบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยความ

ร้อนโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน

ปัญจพล กิมานนท์, ทวีพล ซื่อสัตย์, นวภัทรา หนูนาค 153

86

การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของกาบกล้วยเพื่อ

การขึ้นรูป

ปริญญา สิงห์พิทักษ์, เจษฎา ชัยโฉม 154

87

การศึกษาการทำาความสะอาดคราบอาหารบนพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม

ด้วยฟิล์มของเหลว

อัญชลี ไกรสาลีย์, นวพร สุธนรักษ์, นวภัทรา หนูนาค 155

88 รถตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพรอบทิศทาง อำานรรฆ มงคลชัยสิทธิ์, ทวีพล ซื่อสัตย์, ทรงชัย วีระทวีมาศ 156

101

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF NITRATE IN WATER 

USING TiO2 AND ZnO

ฐิติมน สีคง, กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์, สุทธิชัย อัสสะบำารุง

รัตน์

157

108

สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงและสัมประสิทธิ์การลดระดับความดังของ

เสียงของผนังเปลือกถั่วดาวอินคาที่มีน้ำายางพาราเป็นตัวประสาน

พรเมธี คำาพีร์, ธเนศ ไชยชนะ, ภคมน ปินตานา, วรวรรณ 

เพชรอุไร, วุฒิกานต์ ปุระพรหม

159

135

การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของชนิดฝุ่นจากกากอ้อยและขุย

มะพร้าว ต่อความหนืดของแอสฟัลท์คอนกรีต

กฤษฏิ์ มงคล, ปรีดา จาตุรพงศ์ 160

136

ความถูกต้องของแบบจำาลองความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของฟิล์ม

และความเร็วรอบ ในการใช้คำานวนความหนาของฟิล์มบางไดอิเล็กทริก

พอลิเมอร์จากกระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง

ศรัณฤทธิ์ เกษรคุปต์, กมล วสะภิญโญกุล 162

142

การพัฒนาชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เบอร์ PIC16F877 และ PIC16F84

ภูมิภควัธจ์ ภุมพงศ์คชศร, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, ไพบูลย์ พวง

วงศ์ตระกูล

164

143 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ชิดชนนี กีรติวงศา 166

146

การศึกษาประสิทธิภาพของความต้านทานความเสียหายจากความชื้นระ

หว่างแอสฟัลท์กับมวลรวมโดยใช้ฝุ่นจากกากอ้อยและขุยมะพร้าว

เกริกพล ราชบุตร, ปรีดา จาตุรพงศ์ 167

148

เซนเซอร์รังสียูวีไวแสงอย่างง่ายที่ทำาจากซิงค์ออกไซด์จากกระบวนการ

เคลือบแบบหมุนเหวี่ยง

วงศธร ปาวงศ์, กมล วสะภิญโญกุล 169
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ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า

9

"ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ

ด้าน เรื่อง สารเสพติด 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น"

ไอริณ วัฒนพานิช, สุนันทา ศรีศิริ 171

11

การพัฒนาโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้

อภิญญา ตันเจริญ, สุพัทธ แสนแจ่มใส 173

12

การพัฒนาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูประบายสีเพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

อัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์, ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 175

28

ผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง

ในชีวิตประจำา วันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 

จังหวัดสุโขทัย

ทับทิม ดิษสาย 177

58

อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความคาด

หวังและการให้คุณค่าเป็นตัวแปรส่งผ่าน

อธิษฐาน ทองทรัพย์, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 179

76

พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อ

การใช้รูปแบบเสียง ASMR ในงานโฆษณา

ขวัญจิรา ขวัญเมือง, บุษยาพร เจริญ, พิมพิกา มงคล

พิพัฒน์กุล, ศศิธร ยุวโกศล

181

77

การพัฒนาคลาวด์เลิร์นนิงด้วยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัลผ่านทฤษฎี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างการอ่านคำาควบกล้ำา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ธนภรณ์ณัฏฐ์ ยิ้มย่อง, ฉันทนา วิริยเวชกุล, อรรถพร ฤทธิ

เกิด

183

103

An Analysis of the Syntactical Parallel Structure and the Flout-

ing of the Parallel Structure in the U.S. Presidents’ Inaugural 

Speeches

ธัญลักษณ์ อินพล, อุษา พัดเกตุ 185

128

THE STRATEGY OF USING FOREIGN IDOLS TO MAKE K-POP 

ENTERTAINMENT COMPANIES SUCCESS IN GLOBAL MARKET: 

CASE STUDY THAI K-POP IDOLS

ศีดา สมานมิตร 186

129

The study of makeup of Thai female fans influencing from 

K-POP idols: BLACKPINK

ณิชากร ปริวัตรพันธ์ 187

133

การศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่เรียนการศึกษา

นอกระบบ

ดุสิตา สันซัง, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 189

2-1 สาขามนุษยศาสตร์
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2-2 สาขาสังคมศาสตร์

เลขที่

บทความ

ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า

3

การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิต กรณี

ศึกษานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์, จอมชัย เลิศอมรรัฐ 191

18

ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยวิธีการสร้างศรัทธาและการ

คิดแบบอริยสัจที่มีต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

นฤภร วณิชหัตถกิจ, สุนันทา ศรีศิริ 192

29

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติตามแนว

สะเต็มศึกษา

เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย, ชาตรี ฝ่ายคำาตา 194

66 ตัวแบบภาวะผู้นำาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่การพัฒนาจิตอาสา

ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร, นราเขต ยิ้มสุข, วราภรณ์ 

เหลืองวิไล

196

75

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของวัยรุ่น ที่ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร

ชวัตถ์ ฤกษ์สำาเร็จ, ธนภัทร ปิยดำารงกุล, ศมน ศักดิวงศ์ 197

111

เมื่ออำานาจและการรับรู้การถูกตรวจสอบไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนตัว : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกต้องพึ่งพาผู้อื่น

กับพฤติกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ติณณ์ โบสุวรรณ, อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 199

113

Factors influencing on recruitment and retention of pharmacists 

in Myanmar’s public sector

ภูรี อนันตโชติ, ลวิน ไน อีเย 201

171

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อมต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สุภารัตน์ สาลียงพวย, ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์, 

สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

202
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เลขที่

บทความ

ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า

8 นอร์มคอร์แนวความคิดจากแนวโน้มแฟชั่นสู่ความเป็นเครื่องประดับ ทเนศ บุญประสาน 204

39

การสร้างสรรค์ลวดลายกระดาษ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพืช

อ้อย

วิชชุดา พิมพ์เจริญ 205

72

ศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม และบรรจุภัณฑ์

ศิริมา แจ่มจิตรตรง, อรรถพร ฤทธิเกิด, สุธาสินีน์ บุรีคำา

พันธุ์

206

106

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากต้นทุนทางศิลปะวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามราชวรมหาวิหาร ในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัต

ลักษณ์ไทย

ฤทธิรัตน์ ดารารัตน์, กรกฎ ศิริสวัสดิ์ 208

173

การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมธุรกิจสวนเมล่อน

ประกอบฟาร์ม

ศูภร กุฎโพธิ์ 210

175

การศึกษาปัญหาและคุณสมบัติของพลาสติกเหลือใช้ในที่พักอาศัย เพื่อ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ปริยา สัตตบงกช 212

3-2 สาขาการออกแบบ
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4-1 สาขาแพทยศาสตร์

เลขที่

บทความ

ชื่อบทความ ผู้แต่ง หน้า

70

Anti-proliferative effects of five fractions from Halymenia durvil-

lei extract on triple-negative breast cancer cells

ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล, ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์, กานต์ แสง

ไพโรจน์, พรพรรณ วิวิธนาภรณ์

214

74

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของยารักษาโรคซึมเศร้าฟลูออกซิทีนต่อการเพิ่มจำานวน

และการตายแบบอะพอพโทซิสของมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิด

เฉียบพลัน Anticancer activities of an the antidepressant fluoxe-

tine on proliferation and apoptosis of acute myeloid leukemia 

cells

ชนิชนม์ ชมเชย, ศิริกัลยา บริมสัน 215

97

Identification of miRNAs that regulate expression of fatty acid 

synthase in colorectal cancer cell lines

เจนจิรา จันทร์ชูพร, ธนาภา สุขแสงรัตน์, ศราวุฒิ จิตรภักดี 216

100

การศึกษาหาความชุกของยีน blaKPC, blaNDM, blaOXA – 48 – 

like, blaIMP, blaVIM ของเชื้อ K. pneumoniae สายพันธุ์คลินิก ที่

สร้างเอนไซม์ carbapenemase ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี ประเทศไทย

สุธาวรรณ มุทิตานนท์, นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ 217

124

Secretory leukocyte protease inhibitor induced by interleukin 6 

promotes tumorigenicity in cholangiocyte

ชัยวัฒน์ เฉื่อยพุก, สราวุธ คำาปวน, โสพิศ วงศ์คำา, สุชาดา 

พิมเสน

219

125

ER STRESS PROMOTES CELL MIGRATION AND INVASION 

IN CHOLANGIOCARCINOMA CELLS VIA UPREGULATION OF 

ANTERIOR GRADIENT 2

สัจจพจน์ มั่นประสงค์, วรศักดิ์ แก้วก่อง, กัลยาณี สวรรยา

วิสุทธิ์, โสพิศ วงศ์คำา, สุชาดา พิมเสน

220

126

Extracellular Anterior gradient 2 (eAGR2) promotes cell migra-

tion and invasion in cholangiocarcinoma cell

กัญญาณัฐ อินทร์สว่าง, วรศักดิ์ แก้วก่อง, โสพิศ วงศ์คำา, 

สุชาดา พิมเสน

221

139

Histone modification crosstalk in orbital fibroblasts from 

Graves’ ophthalmopathy

นัชชา ยัฆพันธ์, ศุภนุช เอกรณรงค์ชัย, โศภิตา วิสมล, ธนา

ภัทร ปาลกะ, เปรมจิตร เศานานนท์, วรรณกรณ์ พฤกษากร, 

วิลเลียม เอ ดิก, ศิตา วีรกุล

222

154

Epigenetics Regulation in TSHR and IGF-1R expression in orbit-

al fibroblasts from Graves’ Ophthalmopathy patients

อภิญญา สุวรรณวงษ์, ศุภนุช เอกรณรงค์ชัย, โศภิตา วิ

สมล, เขมพิชชา อัตตสมบัติ, ธนาภัทร ปาลกะ, เปรมจิต เศา

นานนท์, วรรณกรณ์ พฤกษากร, วิลเลียม เอ ดิก, ศิตา วีร

กุล

224

165

Morphological characters for identifying adult female Hae-

monchus species (Nematoda: Trichostrongyloidea) in naturally 

infected goats in Thailand

ก้อน วงนาดี, รักศักดิ์ รักษาเคน, บัณฑิต มังกิจ 226
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รายชื่อบทความเรียงตามชื่อผู้แต่ง

เลขที่

บทความ

ผู้แต่ง ชื่อบทความ หน้า

114

Aye Chan Khine Lin, Ponsawan Netcharoensirisuk, 

Chatchai Chaotham, Wanchai De-Eknamkul, Supakarn 

Chamni

Asiatic Acid from Centella asiatica and its Potential Use in 

Androgenic Alopecia Treatment

76

89

Nan Yadanar Lin Pyae, Preedakorn Chunhacha, Supakarn 

Chamni

Semi-synthesis of α-Mangostin Derivative by Smiles 

Rearrangement

60

80 Theint Myat Noe Paing

Selective Anticancer Effects of Streptomyces spp. Crude 

Extract isolated from Yala Province in Human Non-small 

Cell Lung Cancer H460 Cell Line

55

146 เกริกพล ราชบุตร, ปรีดา จาตุรพงศ์

การศึกษาประสิทธิภาพของความต้านทานความเสียหายจาก

ความชื้นระหว่างแอสฟัลท์กับมวลรวมโดยใช้ฝุ่นจากกากอ้อยและ

ขุยมะพร้าว

167

3 กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์, จอมชัย เลิศอมรรัฐ

การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิต 

กรณีศึกษานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

191

16 กมลรัตน์ สุวรรณไชศรี, จุรีมาศ วังคีรี, ยุพา หาญบุญทรง

ผลของแบคทีเรียโวลบาเคีย (Wolbachia) ต่อการเจริญเติบโตและ

การขยายพันธุ์ในเพลี้ยจักจั่นหลังขาว (Yamatotettix flavovitta-

tus Matsumura) พาหะนำาโรคใบขาวอ้อย

116

22

กมลชนก ธรฤทธิ์, วรรณวิภา วุ่นน้อย, สาลินี ข้อค้า, สุภารัตน์ 

คชฉิม, วรากร ลิ่มบุตร

เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าอย่างง่ายสำาหรับฟีนาซีแพม 4

37 กัณจน์ชญาน์ ทุ่งส่วย, ประสิทธิ์ พัฒนะนุวัฒน์

Preparation of N-doped reduced graphene oxide from silk 

extraction as nitrogen source for supercapacitor electrode 

materials

19

57 กร พิบูลย์ศิริกุล

การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพกับโปรแกรมช่วยวินิจฉัยโรค

จากภาพสแกนกระดูก

131

83 กัลย์สุดา ติ๊บกาศ, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การใช้งาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

139

94

กุศรินทร์ วงษ์มานิตย์, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, พีระวุฒิ สุวรรณ

จันทร์

หนังสือสื่อประสม วิชาการสื่อสารเส้นใยแสง 143

126

กัญญาณัฐ อินทร์สว่าง, วรศักดิ์ แก้วก่อง, โสพิศ วงศ์คำา, 

สุชาดา พิมเสน

Extracellular Anterior gradient 2 (eAGR2) promotes cell 

migration and invasion in cholangiocarcinoma cell

221

135 กฤษฏิ์ มงคล, ปรีดา จาตุรพงศ์

การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของชนิดฝุ่นจากกากอ้อยและ

ขุยมะพร้าว ต่อความหนืดของแอสฟัลท์คอนกรีต

160

165 ก้อน วงนาดี, รักศักดิ์ รักษาเคน, บัณฑิต มังกิจ

Morphological characters for identifying adult female 

Haemonchus species (Nematoda: Trichostrongyloidea) in 

naturally infected goats in Thailand

226

76

ขวัญจิรา ขวัญเมือง, บุษยาพร เจริญ, พิมพิกา มงคลพิพัฒน์

กุล, ศศิธร ยุวโกศล

พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มด้านพฤติกรรมที่มีผล

ต่อการใช้รูปแบบเสียง ASMR ในงานโฆษณา

181
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26

เจตน์สฤษฎ์ ดิษฐลำาดับ, พวงผกา อัมพันธ์จันทร์, งามนิจ ชื่นบุญ

งาม, พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

Male-Specific DNA Marker for Sex Identification in Date 

Palm (Phoenix dactylifera L.)

8

97 เจนจิรา จันทร์ชูพร, ธนาภา สุขแสงรัตน์, ศราวุฒิ จิตรภักดี

Identification of miRNAs that regulate expression of fatty 

acid synthase in colorectal cancer cell lines

216

40

จันทร์วรางค์ เรืองปัถย์, วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี, จันทร์ประภา 

อิ่มจงใจรัก, ปิติ อ่ำาพายัพ

Involvement of Hemocyanin in Prophenoloxidase Activating 

System in Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei

22

120 จุฬาลักษณ์ เนียมไหม, สุปราณี ลิสวัสดิ์, เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พีนอลไลซ์ ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น เมื่อความคลาดเคลื่อน

เชิงสุ่มไม่ได้แจกแจงปรกติ ภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและ

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง

83

138

จุฬา ศรีขจร, วรี ติยะบุญชัย, Sangly P. Srinivas, วรรณฉัตร 

ใจยะสัน

Mucoadhesive silk fibroin nanoparticles for topical ocular 

administration

90

144

จุฑามณี วงแก้วเจริญ, รัตนาวินันท์ หาญไชยนะ, ปรมินทร์ บุญ

บรรจง, ธงชัย ศุกรโยธิน, วิรดา ดุลยพัชร์ และ ธเนศ กังสมัคร

ศิลป์

INVESTIGATION OF THE ROLE OF BREAST CANCER-AS-

SOCIATED FIBROBLASTS IN ENDOTHELIAL CELLS

96

151

จุฑามาส สุขเอม, ชนัญ ผลประไพ, ศรัญยู อุ่นทวี, สุดาทิพย์ 

จันทร

การพัฒนาระบบนำาส่งสารสกัดจากอบเชยไปยังลำาไส้เล็กด้วยไนโอ

โซมและไฮโดรเจลเพื่อลดการดูดซึมน้ำาตาล

103

164 จารุเดช รักพงษ์, ดวงเดือน อางองค์, ดวงดาว อาจองค์

Synthesis and characteristic of modified lignin via esterifi-

cation reaction

110

35 ฉัตรชัย เณรสาตร์, วรวรรษ ส่งแจ้ง, อรัญญา จิระวิริยะกุล

The Porcine Placenta Extract Improves the In Vitro 

High-Glucose-Induced Endothelial Viable and Migrative 

Impairment

14

33 ชฎารัตน์ พรหมศิลา, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, จินดา ขลิบทอง

ความต้องการการส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรใน

จังหวัดชุมพร

118

74 ชนิชนม์ ชมเชย, ศิริกัลยา บริมสัน

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของยารักษาโรคซึมเศร้าฟลูออกซิทีนต่อการเพิ่ม

จำานวนและการตายแบบอะพอพโทซิสของมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอี

ลอยด์ชนิดเฉียบพลัน Anticancer activities of an the antide-

pressant fluoxetine on proliferation and apoptosis of acute 

myeloid leukemia cells

215

75 ชวัตถ์ ฤกษ์สำาเร็จ, ธนภัทร ปิยดำารงกุล, ศมน ศักดิวงศ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของวัยรุ่น ที่ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร

197

124

ชัยวัฒน์ เฉื่อยพุก, สราวุธ คำาปวน, โสพิศ วงศ์คำา, สุชาดา 

พิมเสน

Secretory leukocyte protease inhibitor induced by interleu-

kin 6 promotes tumorigenicity in cholangiocyte

219

143 ชิดชนนี กีรติวงศา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 166

150 ชินวัฒน์ ศิริบุญวงศ์, มณี ชะนะมา, สุชาติ ชะนะมา

USE OF ACTINOMYCETES EXTRACT AS BIOCONTROL OF 

RICE BACTERIAL BLIGHT DISEASE

101
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44 ฐิตาภรณ์ ณ สงขลา, ศิริพร จำาเนียรสวัสดิ์

บทบาทของเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัส

ต่อการเรียนรู้และความจำาของหนูแรทเพศเมีย

24

101 ฐิติมน สีคง, กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์, สุทธิชัย อัสสะบำารุงรัตน์

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF NITRATE IN WATER 

USING TiO2 AND ZnO

157

112 ฐิติชญา บุญจูง, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระของสารสกัดผักพ่อค้าตีเมียจากการสกัดลำาดับส่วน

74

140 ฐาปนี ทอกทิ, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล การสำารวจรูปแบบการจัดการยาเหลือใช้ในประเทศไทย 92

65

ณัฐวัฒน์ ศิวปฐมชัย, ธนาศรี สีหะบุตร, ณัฐนารี เอมยงค์, วิธิดา 

พัฒนอิสรานุกูล, อาทิตย์ โพธิ์ศรี

เสียงจากการจราจรและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเสียงของ

ถนนสายประธานและถนนสายรอง จังหวัดนครปฐม

46

69 ณธีพัฒน์ ภูมิเดชาวัฒน์, วาทิต ภักดี

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ของ

สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

135

82 ณัฐภัทร หูเขียว, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์

ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MEGO โดยใช้โปรแกรม Lab-

VIEW

137

84

ณัฐธิดา หนูนาค, ดวงพร วีระวัฒกานนท์, ประสงค์ ศิริวิริยะกุล, 

มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล, พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์, ธนิษฐา ฉัตร

สุวรรณ และ นฤมล คล้ายแก้ว

Effects of Geniposide in Gardenia jasminoides fruit extract 

on bacterial growth and gastric inflammation induced by 

Helicobacter pylori: in vitro and in vivo studies

58

104

ณัฐวดี ปลื้มชิงชัย, นันทมล ลิมป์พิทักษ์พงศ์, วิไลลักษณ์ นิยม

มณีรัตน์, อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการอนุรักษ์

พลังงาน: กรณีศึกษาอาคารศูนย์การค้า

70

129 ณิชากร ปริวัตรพันธ์

The study of makeup of Thai female fans influencing from 

K-POP idols: BLACKPINK

187

137 ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์, ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

ฤทธิ์ของฮอร์โมนพาราไทรอยด์และไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-

23 ต่อการดูดซึมแมกนีเซียมในลำาไส้ส่วนดูโอดีนัม

88

153

ณัฏฐริการ์ นิเวศบวรชัย, กตเวที เดชอรัญ, ธนาภัทร ปาลกะ, 

ศิตา วีรกุล, ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล

The Effect of Human Neutrophil Peptides (HNPs) on Prima-

ry Dermal Fibroblasts in 2D and 3D Cell Cultures

107

133 ดุสิตา สันซัง, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

การศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่เรียนการ

ศึกษานอกระบบ

189

91 เติมพงษ์ สร้อยจรุง, น้อมจิตต์ สุธีบุตร การผลิตกุนเชียงปลาลดไขมัน 122

111 ติณณ์ โบสุวรรณ, อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช

เมื่ออำานาจและการรับรู้การถูกตรวจสอบไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกต้อง

พึ่งพาผู้อื่นกับพฤติกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

199

8 ทเนศ บุญประสาน

นอร์มคอร์แนวความคิดจากแนวโน้มแฟชั่นสู่ความเป็นเครื่อง

ประดับ

204

28 ทับทิม ดิษสาย

ผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

แรงในชีวิตประจำา วันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยา

ศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์

วิทยา 2 จังหวัดสุโขทัย

177
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13 ธนพนธ์ กาญสอาด, ถิรภัทร เวชประสิทธิ์

Synthesis and Characterization of Bi2WO6 particles via 

Sonochemical process

1

30

ธัญญาภรณ์ ไพบูลย์วรชาติ, ปิยานี รัตนชำานอง, กิตติยา มาลา

นิยม, อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ, ชลธิชา นิวาสประกฤติ, ยา

มาระตี จัยสิน

In vitro antioxidant effect of Prunus salicina extract asso-

ciated with its protective effect against H2O2-induced skin 

cell toxicity

11

59 ธัชภร อัศวคงคารัตน์, นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์

ความชุกของยีน blaTEM, blaCTX-M, blaOXA และ blaSHV 

ในเชื้อ Escherichia coli สายพันธุ์คลินิกที่สร้างเอนไซม์ ex-

tended-spectrum β-lactamases ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

ประเทศไทย

39

77 ธนภรณ์ณัฏฐ์ ยิ้มย่อง, ฉันทนา วิริยเวชกุล, อรรถพร ฤทธิเกิด

การพัฒนาคลาวด์เลิร์นนิงด้วยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัลผ่าน

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างการอ่านคำา

ควบกล้ำาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

183

103 ธัญลักษณ์ อินพล, อุษา พัดเกตุ

An Analysis of the Syntactical Parallel Structure and the 

Flouting of the Parallel Structure in the U.S. Presidents’ 

Inaugural Speeches

185

122 ธนาโชค มหาหงส์, ธีระพล สลีวงศ์

A Compartmental Modeling of Oral Drug Delivery for 

Medical Cannabis

86

18 นฤภร วณิชหัตถกิจ, สุนันทา ศรีศิริ

ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยวิธีการสร้างศรัทธาและ

การคิดแบบอริยสัจที่มีต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

192

71 นัทรี ฉัตรยาลักษณ์, กนกทิพย์ บุญเกิด

Preparation of water absorbable film from natural rubber 

filled with potato starch

50

78 นนทพร เวชพาณิชย์, ทักษิณา ชวนอาษา, สุชาดา สุขหร่อง

การแยกสมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงโดยการใช้แถบ

รหัสดีเอ็นเอร่วมกับการการวิเคราะห์การหลอมเหลวความละเอียด

สูง

51

117 นิชาภา พุ่มจิตร, ปองพล ไตรเทพชนะภัย, กรวิก มีศิลปวิกกัย

การประเมินการตกสู่เบื้องล่างของเม็ดเลือดแดงหลังการตายเพื่อ

ประมาณระยะเวลาหลังการตายโดยใช้เครื่องวัดสี

81

121 นฤมล เผือกพูลผล, นพดล เกิดดอนแฝก, ดวงดาว อาจองค์

Effect of Poly(lactic acid) on properties of Poly(butylene 

succinate-co-adipate)/ Poly(butylene succinate)/Poly(lactic 

acid) blend films

84

127 นันทิชา สมฤทธิ์, จงรักษ์ อรรถรัฐ

Purification and melanin decolorization using protein ex-

tracts from Hypsizygus marmoreus

87

139

นัชชา ยัฆพันธ์, ศุภนุช เอกรณรงค์ชัย, โศภิตา วิสมล, ธนาภัทร 

ปาลกะ, เปรมจิตร เศานานนท์, วรรณกรณ์ พฤกษากร, วิลเลียม 

เอ ดิก, ศิตา วีรกุล

Histone modification crosstalk in orbital fibroblasts from 

Graves’ ophthalmopathy

222

147

นิรอยฮานนะห์ นิมา, พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์, ภัททิรา พงษ์ทิพย์

พาที, ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา, บุญเสริม วิทยชำานาญกุล

การติดเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei ในตับและตับอ่อนของ

กุ้งขาวแวนาไมเป็นสาเหตุหลักของการโตช้าของกุ้งหรือไม่

98
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174

นันทนัช ชาวพะเยาว์, อารดา บุญอาจ, พัชรินทร์ สุรินทร์, จวรรช

นก ปรีสงค์, สุกัญญา แย้มประชา

อิทธิพลของพันธุ์ข้าวต่อการสะสมมวลชีวภาพและปริมาณธาตุ

อาหาร

129

92 โบนัส ปรารถนา, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง การใช้ออส

ซิลโลสโคปเบื้องต้น

141

17 ปิยธิดา สนิท, จุรีมาศ วังคีรี, ยุพา หาญบุญทรง

การตรวจหาและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

แบคทีเรียโวลบาเคีย (Wolbachia) ด้วยเทคนิค PCR ในเพลี้ย

จักจั่นหลังขาว (Yamatotettix flavovittatus Matsumura) พาหะ

นำาโรคใบขาวอ้อย

117

50 ปริมล แก้วผลึก, อรอนงค์ กุละพัฒน์, สมพล สงวนรังศิริกุล

การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

อุณหภูมิร่างกายกับซับสเตรทออกซิเดชัน ในช่วงเวลาขณะพักฟื้น 

ภายหลังการออกกำาลังกายของหญิงอ้วน

28

60 ประภัสสร หยกยิ่งยง, ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus in white 

shrimp (Litopenaeus vannamei) from retail market

41

62 ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส, น้ำาทิพย์ ตระกูลเมฆี, สูรีนา มะตาหยง

การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์พฤติกรรมการยืมทรัพยากร

สารสนเทศ: กรณีศึกษาสำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

133

85 ปัญจพล กิมานนท์, ทวีพล ซื่อสัตย์, นวภัทรา หนูนาค

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของถุงบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วย

ความร้อนโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน

153

86 ปริญญา สิงห์พิทักษ์, เจษฎา ชัยโฉม

การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของกาบ

กล้วยเพื่อการขึ้นรูป

154

107 ปานตะวัน คันธะเนตร, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, สมชาย หมื่นสายญาติ

บทเรียนสอนเสริมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบ

การสื่อสารดาวเทียม

145

116

ปฐมชัย พุ่มทองแท้, พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย, สิทธิรักษ์ รอย

ตระกูล, เทวัญ จันทร์วิไลศรี, ป๋วย อุ่นใจ

Analysis of Protein Profile of Crude Porcine Placental 

Extract

79

118 ปัณณวิชญ์ หมาดหนุด, น้อมจิตต์ สุธีบุตร การใช้ประโยชน์จากไข่ขาวในการผลิตขนมหยอดเงิน 124

175 ปริยา สัตตบงกช

การศึกษาปัญหาและคุณสมบัติของพลาสติกเหลือใช้ในที่พักอาศัย 

เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

212

46

พิชญา มั่นสุวรรณ, เขมิกา ลมไธสง, วิภู กุตะนันท์, ชวิน ไชย

สงคราม

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมบริเวณ D-loop 

ของสัตว์บางชนิดในวงศ์ Cervidae เพื่อประยุกต์ใช้ในทาง

นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า

26

93 พีรดล โสตถิเศรษฐ

Optimization of Multiplex PCR Assay for Detection of Neu-

rotoxin genes in Clostridium botulinum

62

95

พัชราภรณ์ คงภักดี, ยุราพร สหัสกุล, ณัฐิรา อ่อนน้อม, ปิยะ 

เต็มวิริยะนุกูล, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ศิริพร วรกุลดำารงชัย, อร

วินทินี ชูศรี, รัชนี ฉัตรบรรยงค์, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของ

ทุเรียนที่สกัดด้วยวิธีสกัดลำาดับส่วนด้วยตัวทำาละลายอินทรีย์

64
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108

พรเมธี คำาพีร์, ธเนศ ไชยชนะ, ภคมน ปินตานา, วรวรรณ เพชร

อุไร, วุฒิกานต์ ปุระพรหม

สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงและสัมประสิทธิ์การลดระดับความดัง

ของเสียงของผนังเปลือกถั่วดาวอินคาที่มีน้ำายางพาราเป็นตัว

ประสาน

159

131 พระพิพัฒน์ อายะนันท์, วนิดา ชูอักษร, วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ

ความเหมาะสมของการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทน 

กรณีศึกษา จังหวัดแพร่

148

152

พิมพ์ภาพสุภา ปานแก้วภณพงศ์, อรทัย ชวาลภาฤทธิ์, มณีรัตน์ 

องค์วรรณดี, ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

แนวทางการลดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศของ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย

105

163 พัชณี ลัดดาวงศ์, น้ำาทิพย์ ตระกูลเมฆี, สูรีนา มะตาหยง

Factors Influencing on Exercise Endurability via Virtual 

Reality Technology

151

172

พรหมสวรรค์ อินทรพรหม, ธนาภรณ์ รุ่งเรือง, พินิตพล พรหม

บุตร, เอกราช เกตวัลห์

ผลของรำาข้าวสกัดน้ำามันต่อระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือด

ของหนูทดลอง

115

21 ภัทราภร ฉายจรุง, อนุพันธ์ กงบังเกิด, อภินันท์ ลิ้มมงคล

Optimization of chitosan concentration for stilbene com-

pound induction in Kalasin 2 peanut hairy root culture

2

113 ภูรี อนันตโชติ, ลวิน ไน อีเย

Factors influencing on recruitment and retention of phar-

macists in Myanmar’s public sector

201

142

ภูมิภควัธจ์ ภุมพงศ์คชศร, ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์, ไพบูลย์ พวงวงศ์

ตระกูล

การพัฒนาชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโคร

คอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F877 และ PIC16F84

164

123 มาโนช แสนหลวง, ธวัชชัย เตชัสอนันต์, เกรียงไกร พัฒนภักดี

Effects of red, blue and far-red LED lights on coriander’s 

growth and antioxidant

126

56 เยาวลักษณ์ เดชพิชัย, ปิยนุช วงศ์อนันต์

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของเซฟราเรนทีนต่อเซลล์มะเร็งปอดชนิดที่ ไม่ใช่

เซลล์เล็ก

37

34

รัชนก ครามสระน้อย, นิติรัตน์ ฉิมน้อย, สุพรรณนา เตชะสกุล, ว

ราภรณ์ เกษกาญจน์

Effects of alpha-mangostin on cell viability and stimulation 

of osteoblast differentiation in human fetal osteoblast cell 

line

13

52 รัชนี ดวงรัตน์, อนุตตรา อุดมประเสริฐ, ธเนศ กังสมัครศิลป์

The development of a tetrahedron DNA nanostructure for 

cancer therapy

32

55 รัตนา แซ่ทึ่ง, ปิยนุช วงศ์อนันต์

บทบาทของ ROS และ p21 ต่อการเหนี่ยวนำาการตายแบบอะพอพ

โทซิสของเซฟราเรนทีนในเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่และไส้ตรงของ

มนุษย์

35

70

ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล, ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์, กานต์ แสงไพโรจน์, 

พรพรรณ วิวิธนาภรณ์

Anti-proliferative effects of five fractions from Halymenia 

durvillei extract on triple-negative breast cancer cells

214

106 ฤทธิรัตน์ ดารารัตน์, กรกฎ ศิริสวัสดิ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากต้นทุนทางศิลปะวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในแนวคิดการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ไทย

208

38

วรรณชนก นันทเจริญ, มลฤดี สุขประสารทรัพย์, เทวิน เทนคำา

เนาว์

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและผลของสารสกัดจากผลมะเกี๋ยงสุกต่อ

เซลล์ประสาท ส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูชนิด HT-22

20

รายชื่อบทความเรียงตามชื่อผู้แต่ง



A29

เลขที่

บทความ

ผู้แต่ง ชื่อบทความ หน้า

39 วิชชุดา พิมพ์เจริญ

การสร้างสรรค์ลวดลายกระดาษ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

พืชอ้อย

205

67 วาสนา แก้วใหญ่, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, จินดา ขลิบทอง

แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพของเกษตรกรใน

อำาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

120

81

วรรณวิภา วุ่นน้อย, วนิดา สุขเกษศิริ, ศุภิตา ธนะเศวตร, สุทธ

วัฒน์ เบญจกุล, ณัฐหทัย สุทธิวงษ์

ผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากปลาแซลม่อนต่อการแบ่งตัว

เพิ่มจำานวนเซลล์คีราติโนไซต์

56

90 วิธวินท์ สุทวีทรัพย์, สุรางค์ นุชประยูร, วิวรพรรณ สรรประเสริฐ

Up-regulation of interleukin-10 expression in dendritic cells 

as an important role in the immunomodulation by Strongy-

loides stercoralis

61

148 วงศธร ปาวงศ์, กมล วสะภิญโญกุล

เซนเซอร์รังสียูวีไวแสงอย่างง่ายที่ทำาจากซิงค์ออกไซด์จาก

กระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง

169

168

วรรณชา นครคำา, อติพร แซ่อึ้ง, วรศักดิ์ แก้วก่อง, สุภาพรรณ 

เอกอุฬารพันธ์, ดำารงพันธุ์ ทองวัฒน์, เกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร์, 

ปลื้มกมล ภูวนาถศรัณญา, นพวรรณ บุญชู

สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเมทาเฟสโครโมโซมของแมลงวัน

หัวเขียวที่มีความสำาคัญทางการแพทย์ ชนิด Chrysomya 

megacephala (Diptera: Calliphoridae)

111

53

ศุภกานต์ พันธุรัตน์, เทวัญ จันทร์วิไลศรี, สิทธินันท์ ชนะรัตน์, 

ป๋วย อุ่นใจ, สุรางค์ ชาญกำาแหงเดชา

Bacteriophage adsorption against different strains of Clost-

ridioides difficile

33

66

ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร, นราเขต ยิ้มสุข, วราภรณ์ เหลือง

วิไล

ตัวแบบภาวะผู้นำาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่การพัฒนาจิต

อาสา

196

72 ศิริมา แจ่มจิตรตรง, อรรถพร ฤทธิเกิด, สุธาสินีน์ บุรีคำาพันธุ์

ศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวเพื่อออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และบรรจุภัณฑ์

206

79 ศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา The effect of L-theanine on working memory 53

110

ศิรประภา แซ่ตัน, ศุภิตา ธนะเศวตร, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, 

เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, วนิดา สุขเกษศิริ

สารสกัดเม็ดเลือดแดงปลาทูน่ายับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง

ปอด

72

128 ศีดา สมานมิตร

THE STRATEGY OF USING FOREIGN IDOLS TO MAKE 

K-POP ENTERTAINMENT COMPANIES SUCCESS IN GLOB-

AL MARKET: CASE STUDY THAI K-POP IDOLS

186

136 ศรัณฤทธิ์ เกษรคุปต์, กมล วสะภิญโญกุล

ความถูกต้องของแบบจำาลองความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของ

ฟิล์มและความเร็วรอบ ในการใช้คำานวนความหนาของฟิล์มบางได

อิเล็กทริกพอลิเมอร์จากกระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง

162

173 ศูภร กุฎโพธิ์

การศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมธุรกิจสวนเม

ล่อนประกอบฟาร์ม

210

29 เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย, ชาตรี ฝ่ายคำาตา

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมเลียนแบบ

ธรรมชาติตามแนวสะเต็มศึกษา

194

25

สิรินันท์ สิทธิชัย, เศรษฐวัชร ฉ่ำาศาสตร์, กรองจันทร์ รัตน

ประดิษฐ์

การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตกล้าเชื้อยีสต์ราคาถูกในระดับ

อุตสาหกรรม

6
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48 สิทธิลักษณ์ พรหมจันทร์, วราเมศวร์ วิเชียรแสน

มาตรการการปรับตัวด้านการจราจรในเขตเมืองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร

152

51 สิริรัตน์ แสงอ่อน, ชมพูนุท ไชยรักษ์

การบำาบัดคลอร์ไพริฟอส ด้วยกระบวนการออกซิเดชันด้วยเปอร์

ซัลเฟต โดยใช้เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

30

54 สรินยา วรพุทธพร, ประสิทธิ์ พัฒนะนุวัฒน์, กนกทิพย์ บุญเกิด

Fabrication and Characterisation of Amino-silane Modified 

Graphene/natural rubber nanocomposites

34

63 สุทธิพันธ์ สุริยะ, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ, นัทที พรประภา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยติดสาร

เสพติดที่รับรักษาตัวแผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาสถาบันบำาบัด

รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

43

68 สุลิยัน พิมมะสอน, เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเมลามีนด้วยการใช้คาร์บอนค

วอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวัด

48

96 สังวาลย์ พงษ์ศร, กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

การศึกษาภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้

ดูแลและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

66

100 สุธาวรรณ มุทิตานนท์, นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์

การศึกษาหาความชุกของยีน blaKPC, blaNDM, blaOXA – 48 

– like, blaIMP, blaVIM ของเชื้อ K. pneumoniae สายพันธุ์

คลินิก ที่สร้างเอนไซม์ carbapenemase ในสถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย

217

115

สรัลพร วงศ์พัฒนานุกุล, วินัย ดะห์ลัน, พรพิมล มะหะหมัด, ยูอา

น่าร์ นุ่งอาหลี, อาณกร เรืองปราชญ์, สถาพร งามอุโฆษ

Increasing of omega-3 fatty acid in chicken sausage by 

partial substitution of chicken fat with Inca peanut oil

77

125

สัจจพจน์ มั่นประสงค์, วรศักดิ์ แก้วก่อง, กัลยาณี สวรรยา

วิสุทธิ์, โสพิศ วงศ์คำา, สุชาดา พิมเสน

ER STRESS PROMOTES CELL MIGRATION AND INVASION 

IN CHOLANGIOCARCINOMA CELLS VIA UPREGULATION 

OF ANTERIOR GRADIENT 2

220

169 สุจิตรา พรหมแดน, เมธี องค์ศิริพร, ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

Histological Characteristic of Calcaneal Crescent: A Cadav-

eric Study

113

170

สุกฤษฎิ์ พรมแตง, อีฟ มล อู, รังสฤษฎ์ สุนัน, ดรุณี รอดมา, ชัย

รัตน์ เติบไพบูลย์, ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต, ปณภัฏ เอื้อวิทยา, และ 

สุพิน ชมภูพงษ์

Germinated brown rice improves cell viability against 

glutamate-mediated neurotoxicity in differentiated mouse 

hippocampal HT22 neurons

114

171

สุภารัตน์ สาลียงพวย, ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์, สิทธิพร 

ภัทรดิลกรัตน์

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 

และสิ่งแวดล้อมต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

202

141 หทัยภัทร ทิพยุทธ, สมพล สงวนรังศิริกุล, ภาสกร วัธนธาดา

ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะเอียงของกระดูกเชิงกรานขณะ

วิ่งที่ระดับความหนักปานกลางกับค่าความรู้สึกเหนื่อยในกลุ่มนักวิ่ง

มือใหม่และนักวิ่งสันทนาการเพศหญิง

94

9 ไอริณ วัฒนพานิช, สุนันทา ศรีศิริ

"ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียน

กลับด้าน เรื่อง สารเสพติด 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น"

171

รายชื่อบทความเรียงตามชื่อผู้แต่ง



A31

เลขที่

บทความ

ผู้แต่ง ชื่อบทความ หน้า

11 อภิญญา ตันเจริญ, สุพัทธ แสนแจ่มใส

การพัฒนาโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วม

ของครอบครัวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้

173

12 อัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์, ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

การพัฒนาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูประบายสีเพื่อส่งเสริมความ

คิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

175

27 อำาภาวรรณ์ จันทร์คง, ใกล้รุ่ง สามารถ

Statistical Modeling to Study Employment Status of Thai 

Population

10

58 อธิษฐาน ทองทรัพย์, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี

ความคาดหวังและการให้คุณค่าเป็นตัวแปรส่งผ่าน

179

64

อภิรักษ์ บำายุทธ, วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, ชัชวาล สิงหกันต์, สุวิมล 

กาญจนสุธา

การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกรดซักซินิกจากกลี

เซอรอลดิบโดยใช้เซลล์ที่ถูกตรึงภายในวุ้นของ Actinobacillus 

succinogenes

44

87 อัญชลี ไกรสาลีย์, นวพร สุธนรักษ์, นวภัทรา หนูนาค

การศึกษาการทำาความสะอาดคราบอาหารบนพื้นผิวเหล็กกล้าไร้

สนิมด้วยฟิล์มของเหลว

155

88 อำานรรฆ มงคลชัยสิทธิ์, ทวีพล ซื่อสัตย์, ทรงชัย วีระทวีมาศ รถตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพรอบทิศทาง 156

98

อัครพล ทุมวงศ์, เอกชัย วิมลมาลา, ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญ

เรือง

การกำาบังรังสีเอกซ์และสมบัติเชิงกลของถุงมือยางธรรมชาติที่

เติมสารตัวเติมนาโนบิสมัทออกไซด์

68

119 อัญรัตน์ แช่มปรีดา, สุกรี สินธุภิญโญ

การค้นพบเงื่อนไขหลักที่สำาคัญในการลาออกของพนักงานแต่ละ

กลุ่ม

147

154

อภิญญา สุวรรณวงษ์, ศุภนุช เอกรณรงค์ชัย, โศภิตา วิสมล, 

เขมพิชชา อัตตสมบัติ, ธนาภัทร ปาลกะ, เปรมจิต เศานานนท์, 

วรรณกรณ์ พฤกษากร, วิลเลียม เอ ดิก, ศิตา วีรกุล

Epigenetics Regulation in TSHR and IGF-1R expression in 

orbital fibroblasts from Graves’ Ophthalmopathy patients

224

155

อรวรรณ เติมคุนานนท์, อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์, ประสิทธิ์ 

พัฒนะนุวัฒน์

Preparation of natural rubber/graphene oxide composites: 

Effect of graphene oxide contents on mechanical properties

109

159 อาทิตยา ขำาอ้วม, น้ำาทิพย์ ตระกูลเมฆี, สูรีนา มะตาหยง

The Study of Influential Factors Affecting on User’s Satis-

faction using AR Historical Travel Guide

150

166 อารดา บุญอาจ, ศิวกร พรคนึง, สุกัญญา แย้มประชา

การทำานายการปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์สำาหรับดินนาที่

มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างชนิดกัน

127

36

ฮานีฟ มูดอ, ชวัลพัชร เมืองน้อย, ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, เทวิน 

เทนคำาเนาว์, มลฤดี สุขประสารทรัพย์

The therapeutic effect of Cleistocalyx nervosum var. paniala 

fruit extract on hydrogen peroxide-induced cytotoxicity in 

U937 cell line

16

รายชื่อบทความเรียงตามชื่อผู้แต่ง



รวมบทคัดย่อ



1

กลุ่มวทิยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี 
 

การสังเคราะห์ และวเิคราะห์อนุภาคบสิมัททงัสเตนออกไซด์ด้วยกระบวนการโซโนเคมี 
Synthesis and Characterization of Bi2WO6 particles via Sonochemical process 
 
ธนพนธ์ กาญสอาด1, ถริภทัร เวชประสิทธิ81 และ วษิณุ เพชรภา1 
Thanaphon Kansaard1, *, Tirapat Wechprasit1 and Wisanu Pechrapa1 

 
บทคัดย่อ 
 ในปัจจบุนัที*มลภาวะในสิ*งแวดล้อมมีอยา่งมากมาย การจํากดัมลภาวะตา่ง ๆ เป็นเรื*องสาํคญัและท้าทายสําหรับ
วงการนักวิทยาศาสตร์ ซึ*งเทคโนโลยีการใช้วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ*งที*ได้รับความน่าสนใจ
เนื*องมาจากเป็นกระบวนการที*ไม่ซบัซ้อน และวสัดตุวัเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนั Nนส่วนมากเป็นวสัดทีุ*เสถียร และมีความเป็น
พิษตํ*า ยกตวัอยา่งเชน่ ไทไทเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ บิสมทัวานาเดียมออกไซด์ และบิสมทัทงัเสตนออกไซด์ เป็นต้น 
ซึ*งบิสมทัทงัเสตนออกไซด์ มีข้อดีคือตอบสนองกบัแสงในช่วงที*ตามองเห็น สําหรับงานวิจยันี Nจะทําการสงัเคราะห์บิสมทัทงั
เสตนออกไซด์ โดยกระบวนการโซโนเคมี  โดยจะทําการศกึษาผลกระทบของความเป็นกรด-เบสของสารละลายตวักลางใน
การทําปฏิกิริยา สําหรับการศึกษาสมบตัิทางผลึกด้วยเทคนิคการเลี Nยวเบนของรังสีเอกซ์ ส่วนสมบตัิทางพนัธะเคมี จะ
ทําการศกึษาด้วยเทคนิคการกระเจิงรามาน และสมบตัทิางแสงจะทําการศกึษาด้วยเทคนิคการสะท้อนแสง 
คาํสาํคัญ : ตวัเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง บสิมทัทงัสเตนออกไซด์ และโซโนเคมี 
 

Abstract 
 On currently, Pollutions in environmental was highly affected to humans, that’s the challenges to the 
scientist and technology developer. The photocatalytic application is the good candidate for waste purification 
process due to metal oxide photocatalyst materials stabilized and low toxicity such as Titanium dioxide (TiO2), 
Zinc oxide (ZnO) Bismuth Vanadate (BiVO4) and Bismuth tungstate (Bi2WO6). For Bi2WO6 photocatalyst 
materials have varies advantages such as visible light excitable and high photocatalytic performance. This 
article, Bi2WO6 was synthesized by sonochemical method with thermal calcination. Crystalline structure was 
characterized by X-rays diffraction technique while Raman scattering technique was used to observe chemical 
bonding characters. For optical property and optical band gap were measure by Diffuse reflection 
spectroscopy and Kubellka-Munk calculation respectively.   
Keywords: photocatalyst bismuth-tungsten and sonochemical 
 
___________________________ 
1  วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
College of Nanotechnology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang 10520, Thailand. 
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1 
 

การศึกษาความเขม้ข้นทีเ่หมาะสมของไคโตซานต่อการเหน่ียวน าการสร้างสารกลุ่มสตีลบิน
ในรากลอยถ่ัวลิสงเพาะเลีย้งพันธุก์าฬสินธุ ์2 
Optimization of chitosan concentration for stilbene compound induction in Kalasin 2 peanut 
hairy root culture 
 
ภทัราภร ฉายจรุง1, อนพุนัธ ์กงบงัเกิด2 และ อภินนัท ์ลิม้มงคล1 
Phadtraphorn Chayjarung1, Anupan Kongbangkerd2 and Apinun Limmongkon1 
 
บทคัดย่อ 
 ถั่วลิสง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคญัและมีคุณค่าทางโภชนาการสงู ถั่วลิสงสามารถสรา้งสารส าคญักลุ่มสตีล
บิน ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา ไดแ้ก่ ฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระ ตา้นการอกัเสบและตา้นมะเรง็ การศึกษานีไ้ดท้  าการศกึษา
ความเข้มข้นของตัวกระตุน้ไคโตซาน (CHT) ตามด้วย เมทิลจัสโมเนท (MeJA) ร่วมกับ ไซโคลเดกซ์ทริน (CD) 
(CHT_MeJA+CD) ในรากลอยถั่วลิสงเพาะเลีย้งสายพนัธุก์าฬสินธุ ์2 และเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกดั
จากอาหารเพาะเลีย้งรากลอยถั่วลิสงที่ไดร้ับการกระตุน้ดว้ยการตรวจสอบฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระ วิธี ABTS และ
วิเคราะหป์ริมาณสารฟิโนลิกทัง้หมด ผลการศึกษาพบว่า การกระตุน้รากลอยดว้ยตวักระตุน้ CHT ความเขม้ขน้ 200 
มิลลิกรมัต่อลิตร ตามดว้ย MeJA รว่มกบั CD พบปรมิาณสารกลุ่มสตีลบิน ไดแ้ก่ trans-resveratrol, trans-arachidin-
1 และ trans-arachidin-3 สงูที่สดุ เท่ากับ 2.52±0.35, 323.94±20.45 และ 344.64±21.81  มิลลิกรมัต่อกรมัน า้หนกั
แหง้ ตามล าดบั นอกจากนีส้ามารถตรวจสอบฤทธิ์ตา้นอนมุลูอิสระและปรมิาณสารประกอบฟิโนลิกไดส้งูที่สดุ เท่ากบั 
136.50±19.41 ไมโครโมลสมมลูของโทรลอกซต์่อกรมัน า้หนกัแหง้ และ 12.85±2.94 มิลลิกรมัสมมลูของกรดแกลลิค
ต่อกรมัน า้หนักแหง้ ตามล าดับ ดังนั้นการผลิตสารกลุ่มสตีลบินท่ีมีฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระ สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ประโยชนท์างดา้นสขุภาพ และประยกุตใ์ชท้างเภสชักรรมต่อไป 
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Peanuts (Arachis hypogaea L.) are an important economic crop and contain high nutritional value. 
They produce stilbene compounds with high pharmacological activities such as antioxidant, anti-
inflammatory, and anti-cancer effects. This study investigated the optimum concentration of chitosan (CHT) 
followed by methyl jasmonate (MeJA) and cyclodextrin (CD) (CHT_MeJA+CD) in K2-K599 hairy root culture 
and compared biological activity of K2-K599 hairy root culture medium crude extract using 2,2’-azino-di-
(3-ethylbenzthaizoline sulfonic acid) (ABTS) antioxidant assay and total phenolic compound (TPC) assay. 
The result showed that the treatment with 200 mg/L of CHT followed by MeJA and CD exhibited the highest 
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amount of the stilbenes: trans-resveratrol, trans-arachidin-1 and trans-arachidin-3 content with 2.52±0.35, 
323.94±20.45 and 344.64±21.81 mg/g dry weight of hairy root, respectively. In addition, the highest 
antioxidant capacity and phenolic compound production were detected with 136.50±19.41 µmol Trolox/g 
dry weight of hairy root and 12.85±2.94 mg Gallic acid/g dry weight of hairy root, respectively. The 
production of stilbene compounds with antioxidant capacity could be beneficial for health and 
pharmaceutical applications. 
Keyword   :    peanut, hairy root, chitosan, stilbene compound 
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เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าอย่างง่ายส าหรับฟีนาซีแพม 
A simple electrochemical sensor for phenazepam 

 
กมลชนก ธรฤทธ์ิ1 ,วรรณวิภา วุ่นน้อย1, สาลินี ข้อค้า1, สภุารัตน์ คชฉิม2,3 และ วรากร ล่ิมบตุร1,2,3  
Kamonchanok Torrarit1, Wanwipa Woonnoi1, Salinee khoka1, Suparat cotchim2,3 and Warakorn Limbut1,2,3 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีไ้ด้พัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าอย่างง่ายส าหรับการตรวจวัดฟีนาซีแพม (Phenazepam)                      
โดยใช้ขัว้ไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอน (Glassy carbon electrode,GCE) เป็นขัว้ไฟฟ้าท างานร่วมกับเทคนิคแอดซอร์ฟทีฟ
แคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมทรี (Adsorptive cathodic stripping voltammetry, AdCSV) ซึง่เป็นงานวิจยัแรกส าหรับ
การตรวจวัดฟีนาแพมโดยใช้ขัว้ไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอน โดยท าการศึกษาพีเอชของสารละลายอิเล็กโตรไลต์                  
ระยะเวลาที่ ใช้ในการสะสม และศักย์ไฟฟ้าที่ ใช้ในการสะสม  ภายใต้สภาวะที่ เหมาะสมพบว่าขัว้ไฟฟ้า                                 
มีความสามารถในการเกิดเกิดปฏิกิ ริยารีดักชันกับฟีนาซีแพมจากผลการตรวจวัดพบว่าวิ ธีที่พัฒนาขึ น้                                    
มี ช่วงความเป็นเส้นตรงส าหรับการตรวจวัดฟีนาซีแพม อยู่ ในช่ วง 0.5 ถึ ง 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยให้                                
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ เท่ากับ 0.9996 มีขีดจ ากัดการตรวจวัด (Limits of detection, LOD) และมีขีดจ ากัดการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Limits of quantification, LOQ) เท่ากับ 0.05 และ 0.16 มิลลิก รัมต่อลิตร ตามล าดับ                       
และพบว่าวิธีที่พฒันาขึน้มีค่าการท าซ า้ที่ดี โดยมีค่ามาตรฐานเบี่ยงเบนสมัพทัธ์ (%RSD) อยู่ในช่วง 1.04 ถึง  2.51% 
โดยวิธีที่พฒันาขึน้สามารถตรวจวดัฟีนาซีแพมได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก เหมาะส าหรับการน าไปประยกุต์ใช้ในงาน
นิติวิทยาศาสตร์ในล าดบัต่อไป     
ค าส าคัญ   :   ฟีนาซีแพม, ขัว้ไฟฟ้ากลาสซีค่าร์บอน, เทคนิคแอดซอร์ฟทีฟแคโทดิกสตริปปิงโวลแทมเมทรี 
 

Abstract 
 A simple electrochemical sensor is demonstrated for the first time for the determination of 
phenazepam by using a glassy carbon electrode with adsorptive cathodic stripping voltammetry 
(AdCSV) technique for phenazepam detection. The effects of preconcentration time, preconcentration 
potential, and pH of electrolyte were investigated. Under optimized conditions, the electrode can be 
increased the electrochemical reduction of phenazepam. The proposed sensor showed a linear range 
from 0.50 - 5.00 mg L-1 (R2 = 0.9996), a detection limit (LOD) of 0.05 mg L-1, and a quantification limit 
(LOQ) of 0.16 mg L-1. Besides, this proposed sensor provided excellent repeatability, with relative 
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Keyword : Phenazepam, glassy carbon electrode, adsorptive cathodic stripping voltammetry
and rapid suitable for applied in forensic science in the future.
standard deviation (RSD) values ranging from 1.0 to 2.51%. Finally, this sensor showed a comfortable
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การพัฒนาสูตรอาหารเพื�อผลิตกล้าเชื �อยีสต์ราคาถูกในระดับอุตสาหกรรม 

The Development of Medium for The Production of Low Cost Inoculum at Industrial Scales 

 

สิรินนัท์ สิทธิชยั1 เศรษฐวชัร ฉํ�าศาสตร์ 2 และ กรองจนัทร์ รัตนประดิษฐ์3 
Sirinun Sitthichai1 , Saethawat Chamsart2 and Krongchan Ratanaphadit3 

 

บทคดัย่อ 

การพฒันาสตูรอาหารสําหรับการผลิตกล้าเชื �อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90 เพื�อใช้ในระดบั

อตุสาหกรรมจาก 3 สตูร ทําการเลี �ยงเป็นเวลา 24 ชั�วโมง พบว่าอาหารสตูรที� 2 ประกอบด้วย กากนํ �าตาล 255  

กรัมต่อลิตร ยสีต์สกดั 5 กรัม (NH4)2SO4 10 กรัม K2HPO4 5 กรัม และ KH2PO4 5 กรัม และใช้ความเข้มข้นหวัเชื �อ

เริ�มต้นคดิเป็นร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ให้การเจริญของเชื �อยีสต์สงูที�สดุ นบัจํานวนเซลล์ได้ 2.36 X106 เซลล์

ต่อมิลลิลิตร จากนั �นทําการพฒันาอาหารสตูร 2 นี �โดยการลดความเข้มข้นกากนํ �าตาลและสารอาหารบางชนิดลง 

พบว่าอาหารสตูร 2C ยีสต์สามารถเจริญให้จํานวนเซลล์เพิ�มขึ �น 223.3 X106 ± 2.83 เซลล์ต่อมลิลิลิตร คิดเป็น 100 

เท่าของสตูร 2 ที�ระยะเวลา 24 ชั�วโมง จากนั �นนาํสตูรอาหาร 2C มาพฒันาต่อเป็นสตูรอาหาร 2D โดยลดปริมาณ

กากนํ �าตาลและสารอาหารบางชนิด พบว่ามกีารเจริญของเซลล์เพิ�มขึ �นเป็น 346.67 X106 ± 2.89 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

ซึ�งความเข้มข้นของเซลล์สงูกว่าสตูรที�ใช้ในอตุสาหกรรม ดงันั �นจงึเลือกอาหารสตูร 2D มาศกึษาในถงัหมกัขนาด 5 

ลิตร ปริมาตรการเพาะเลี �ยง 3 ลติร ที�อณุหภมูิ 35 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดดา่ง 5.5 อตัราการกวนผสม 550 รอบ

ต่อนาที อตัราการให้อากาศ 2 ปริมาตรอากาศต่อปริมาตรอาหารต่อนาที โดยใช้ความเข้มข้นหวัเชื �อร้อยละ 5 โดย

ปริมาตรต่อปริมาตร ที� 24 ชั�วโมง พบว่าความเข้มข้นของเซลล์วดัได้ 407.5 x106 ± 10.60  

เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

คําสําคัญ   :   Saccharomyces cerevisiae SC90, สารอาหารราคาถกู, กล้าเชื �อยีสต์   

 

Abstract 

The development of medium for the industrial production of Saccharomyces cerevisiae SC90 

inoculum was carried out with there formulaes cultivated for 24 h. It was found that the second formular, 

composed of molasses, yeast extract, (NH4)2SO4, K2HPO4 and KH2PO4 at 255, 5, 10, 5 and 5 g/l, 

respectively, with the inoculum at 2 %(v/v), gave the maximum yeast cell growth at a concentration of 

2.36 x 106 calls/ml. Later development of this medium was undertaken by the reduction of its composition 

is molasses ang some nutrients. Found that the 2C medium increased the calls at a concentration of 223 

x 106 calls/ml (100 times higher than the anginal formular.) The 2C was further continuous to develop to 
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2D again by the further reduction of its composition giving a call concentration of 347 x 106 call/ml which 

was higher than that of the industrial formular. The 2D medium was selected for yeast cultivation in a 5-L 

fermenter with 3-L waking volume at 35 C, pH 5.5, 550 rpm agitation rate and 2 vvm arearation rate, with 

5%(v/v) inoculum. The essentially produced yeast cells at a maximum concentration of 408 x 106 calls/ml. 

Keyword   :    Saccharomyces cerevisiae SC90, low cost medium, inoculum 
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เคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีมีความจ าเพาะส าหรับการระบเุพศอินทผลัมเพศผู้ 
Male-Specific DNA Marker for Sex Identification in Date Palm (Phoenix dactylifera L.) 
 
เจตนส์ฤษฎ ์ดิษฐล ำดบั1,2  พวงผกำ อมัพนัธจ์นัทร1์  งำมนิจ ชื่นบุญงำม1  พนิดำ คงสวสัด์ิวรกุล1 และ                    
อญัชีรำ วิบูลยจ์นัทร1์ 
Jesarit Dithlumdub1,2, Puangpaka Umpunjun1, Ngarmnij Chuenboonngarm1, Panida Kongsawadworakul1 

and Unchera Viboonjun1 
 
บทคัดย่อ 
 อินทผลัมเป็นพืชดอกแยกเพศอยู่ต่ำงต้น จัดอยู่ในวงศป์ำลม์ (Arecaceae) กลไกทำงพันธุกรรมของกำร
ก ำหนดเพศยังไม่เป็นที่ทรำบแน่ชัด กำรระบุเพศของตน้กลำ้อินทผลัมที่ปลูกจำกเมล็ดจะสำมำรถท ำไดเ้มื่อตน้เร่ิมมี
กำรออกดอกแลว้เท่ำนั้น ซ่ึงอำจจะตอ้งใช้เวลำถึง 5 ปี อินทผลัมเพศเมียเป็นตน้ที่ให้ผล จึงมีควำมส ำคัญและส่งผล
โดยตรงต่อปริมำณผลผลิต ในขณะที่ตน้เพศผู้ปลูกไว้เพื่อใช้ในกำรผสมเกสรกับดอกเพศเมียเท่ำนั้น ดังนั้นกำรระบุ
เพศตน้กลำ้อินทผลัมจึงมีควำมส ำคัญมำกในเชิงพำณิชย ์กำรระบุเพศสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรวิเครำะห์เคร่ืองหมำย
โมเลกุลดีเอ็นเอ กำรศึกษำที่ผ่ำนมำโดยเปรียบเทียบจีโนมของพืช 14 ชนิดในสกุล Phoenix พบว่ำยีน CYP703 และ 
GPAT3 มีควำมจ ำเพำะต่อตน้เพศผู ้ ในงำนวิจัยนีจ้ึงท ำกำรวิเครำะห์กำรปรำกฏของยีนดังกล่ำวดว้ยวิธี PCR ในตน้
อินทผลัมเพศผู้และเพศเมีย พันธุ์ KL1 ที่นิยมปลูกในประเทศไทย ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำ ไพรเมอรข์องยีน 
GPAT3 ใหผ้ลผลิต PCR ที่มีควำมจ ำเพำะต่อตน้เพศผู้ ดว้ยควำมแม่นย ำ 100 เปอรเ์ซ็นต ์จึงเป็นวิธีที่สำมำรถน ำไป
ประยุกตใ์ชใ้นกำรระบุเพศของตน้กลำ้อินทผลมัต่อไปได ้
ค าส าคัญ : อินทผลมั  ดอกแยกเพศอยู่ต่ำงตน้  กำรระบุเพศ  เคร่ืองหมำยจ ำเพำะต่อเพศ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1ภำควิชำพฤกษศำสตร ์คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหดิล ถนนพระรำม 4 รำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย   

Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand. 
2 ภำควิชำเภสชัพฤกษศำสตร ์คณะเภสชัศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล ถนนศรอียุธยำ รำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400,  Thailand. 
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Abstract 
 Date palm (Phoenix dactilyfera L.) is a dioecious species belonging to Arecaceae family. 
Genetic mechanism of sex determination in date palm is still unclear. The sex of the seedlings can be 
determined only at the time of first flowering, which takes more than 5 years. Female date palm plants are 
of economic importance as they bear the fruits while the male trees are only needed in the vicinity to 
pollinate the female tree to ensure production. Therefore, sex identification of date palm at an early stage 
is the most important from the commercial point of view. Molecular markers based on the direct analysis 
of genomic DNA are useful for early sex detection. Recently, CYP703 and GPAT3, male-specific genes 
were identified from 14 Phoenix species by comparative genome analysis. In our study, the presence of 
CYP703 and GPAT3 genes were verified by PCR amplification among a number of male and female 
mature date palm trees cv. KL1, a popular cultivar planted in Thailand. The results demonstrated that 
GPAT3 specific primers gave the PCR products specific to the male genotypes with 100% accuracy. This 
method can be applied for sex identification at an early stage of date palm seedlings.  
Keyword : date palm, dioecious, Phoenix dactylifera, sex identification, sex-specific marker 
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บทคัดย่อ (Abstract)  

                                     

ตัวแบบทางสถติใินการศึกษาภาวะการมีงานทาํของประชากรไทย 
Statistical Modeling to Study Employment Status of Thai Population 
อาํภาวรรณ ์จนัทรค์ง0

1  และ ใกลรุ้ง่ สามารถ1 
Ampawan Chankong1 and Klairung Samart1 

บทคัดย่อ 

 สถานะการมีงานทาํและรายไดข้องประชากรในประเทศเป็นตัวชีว้ัดท่ีบ่งบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ จดุประสงคข์องงานวจิยันีเ้พ่ือหาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการทาํนายสถานะการมีงานทาํของประชากรไทยและ

ทาํนายรายไดข้องประชากรไทยโดยใชก้ารถดถอยลอจิสติกและการถดถอยพหคุูณ ตามลาํดบั ผลการศึกษาพบว่า

เพศชาย (อตัราสว่นออดส ์= 2.187) ท่ีอาศยัอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย (อตัราสว่นออดส ์= 1.231) และมีระดบั

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี(อตัราสว่นออดส ์= 4.516) จะมีโอกาสมีงานทาํมากกวา่กลุม่คนอ่ืน ๆ ในขณะท่ีเพศชาย

ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีเป็นพนกังานของรฐั และทาํงานในกลุม่ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ี

เทคนิค จะมีรายไดเ้ฉลีย่สงูกวา่กลุม่คนอ่ืน ๆ 

คาํสาํคัญ   :   สถานะการมงีานทาํ รายไดเ้ฉลีย่ การถดถอยลอจิสติก การถดถอยพหคุณู อตัราสว่นออดส ์

 

Abstract 

Employment status and income of people in the country are indicators of how the economy of 

that country is going. The objective of this study is to fit an appropriate model to predict the employment 

status of the Thai population as well as to predict the income of the Thai population by using the logistic 

regression and multiple regression models, respectively. The analysis results showed that male (Odds 

ratio = 2.187) who live in central Thailand (Odds ratio = 1.231) and have post graduate studies (Odds 

ratio = 4.516) have a higher chance of getting a job compared to the general people. While the male who 

have post graduate studies, being government employee and having occupation (Public servant, Clerk 

and Technician), have a higher average income than general people. 

Keyword   :    Employment status; average income; logistic regression; multiple regression; odds ratio 

                                         
1 ภาควิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
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status of the Thai population as well as to predict the income of the Thai population by using the logistic 

regression and multiple regression models, respectively. The analysis results showed that male (Odds 

ratio = 2.187) who live in central Thailand (Odds ratio = 1.231) and have post graduate studies (Odds 

ratio = 4.516) have a higher chance of getting a job compared to the general people. While the male who 

have post graduate studies, being government employee and having occupation (Public servant, Clerk 

and Technician), have a higher average income than general people. 

Keyword   :    Employment status; average income; logistic regression; multiple regression; odds ratio 
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In vitro antioxidant effect of Prunus salicina extract associated with its protective effect 
against H2O2-induced skin cell toxicity 

 
Tunyapron Paiboonvorachart1, Piyanee Ratanachamnong2, Kittiya Malaniyom1,                                   

Atthaboon Watthammawut3, Cholticha Niwaspragrit4, Yamaratee Jaisin1* 
 

ABSTRACT  
Excessive reactive oxygen species (ROS) production causes harmful effects and oxidative 

damage to the skin, leading to acceleration and development of skin aging. Environmental stressors, such 
as ultraviolet rays (UV) in sunlight and cellular oxidative metabolism are major factors in stimulating the 
production of ROS. Hydrogen peroxide (H2O2) is a type of ROS produced in normal human skin cells during 
cell respiration and metabolism. Plum Gulf Ruby (Prunus salicina Lindl.), widely cultivated in Thailand are 
a rich source of natural antioxidants, including phenolics and flavonoids. However, the study of the 
beneficial effects of Prunus salicina Lindl. on protecting ROS-induced skin cell toxicity and that of in vitro 
antioxidant properties has been limited. The aim of this study was to assess the in vitro antioxidant and 
protective effects of fruit extract on H2O2-treated human keratinocyte and fibroblast cells. Firstly, an extract 
from the whole fruit was prepared and used in this study. After that, the determination of total phenolic and 
flavonoid contents was performed using Folin–Ciocalteu and aluminium chloride colorimetric methods, 
respectively. The non-toxic and protective effects of the extract on human skin cells against H2O2- treated 
cells were investigated using MTT assay, as well as evaluating free scavenging capacity to DPPH radicals. 
The extract showed the amounts of total phenolics and flavonoids equal to 14.55 ± 0.0013 mg/g GAE and 
4.02 ± 0.0006 mg/g QE, respectively. As expected, H2O2-treated human skin cells led to the display of 
culture cytotoxicity and the reduction of cell survival. On the contrary, pre-treatment of the cells showed 
that the extract significantly increased the cell viability. Moreover, the extract displayed free radical 
scavenging capacity by donating hydrogen atom to DPPH radical. Finally, these results indicated that the 
protective effect of Prunus salicina Lindl. may be due to its antioxidant effects, through which it can act as 
a therapeutic compound for preventing ROS‑accelerated skin-aging. 
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Effects of alpha-mangostin on cell viability and stimulation of osteoblast differentiation in 
human fetal osteoblast cell line  
Ratchanok Kramsranoy1, Nitirat Chimnoi2, Supanna Techasakul3 and Waraporn Kasekarn1* 
 
Abstract 
 Osteoporosis is a public health bone problem in the elderly people especially postmenopausal 
women. The disease causes by an imbalance of bone formation as the osteoblasts activity is decreased, 
while the bone resorption is increased, leading to bone fragility. Alpha-mangostin, the most abundant 
xanthone found in the pericarp of mangosteen, exhibits a wide range of pharmacological properties, such 
as antioxidant, anti-inflammatory, anti-tumor, antidiabetic, antibacterial, antiparasitic and anti-obesity. This 
research aimed to investigate the effects of alpha-mangostin on cell viability and stimulation of osteoblast 
differentiation in human fetal osteoblast cell line (hFOB1.19). PrestoBlueTM cell viability assay found that 
alpha-mangostin at 3.7-120 nM had no cytotoxic effect, and the stimulating effect in hFOB1.19 cells was 
significant at 7.5, 15 and 30 nM concentration in a dose-dependent manner. The effect of alpha-
mangostin on osteoblast differentiation was monitored by level of alkaline phosphatase (ALP) activity. 
Both ALP activity assay and ALP staining on day 7 revealed that alpha-mangostin increased the matrix 
maturation stage of human osteoblast. Furthermore, alpha-mangostin significantly enhanced the mRNA 
gene expression of ALP by qRT-PCR analysis. In summary, alpha-mangostin had the ability to stimulate 
both the cell proliferation and differentiation of human osteoblasts. Therefore, it might be used in the 
development of alternative medicine for osteoporosis prevention and health promotion in elderly people. 
Keyword: alpha-mangostin, osteoporosis, osteoblast, osteoblast differentiation 
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ผลของสารสกัดจากรกหมูต่อการมีชีวิตและการเคลื่อนทีข่องเซลลผ์นังหลอดเลือดในภาวะ
น า้ตาลสูง 
The Porcine Placenta Extract Improves the In Vitro High-Glucose-Induced Endothelial 
Viable and Migrative Impairment 

 
ฉตัรชยั เณรสาตร ์1, วรวรรษ สง่แจง้1,2, อรญัญา จิระวิรยิะกลุ1,2 
Chatchai Nensat1, Worawat Songjang1,2, Arunya Jiraviriyakul1,2 
 
บทคัดย่อ 

ภาวะน า้ตาลในเลอืดสงูสามารถก่อใหเ้กิดอนพุนัธอ์อกซิเจนท่ีวอ่งไวทีเ่ป็นสาเหตหุนึง่ของความลา่ชา้ของ
การสมานบาดแผล ซึง่เกิดจากการลดลงของการมชีีวติ การเคลือ่นท่ี และการสรา้งหลอดเลือดฝอยใหมข่องเซลลผ์นงั
หลอดเลอืด ดว้ยเหตนุีผ้ลของสารสกดัจากรกหมตูอ่การลดลงของอนพุนัธอ์อกซเิจนทีว่อ่งไวจึงมคีวามส าคญัในการ
ช่วยเพิ่มอตัราการสมานบาดแผลในผูป่้วยเบาหวาน ในงานวิจยันีไ้ดเ้ลีย้งเซลลผ์นงัหลอดเลอืดในหลอดทดลองที่มี
ภาวะน า้ตาลสงู รว่มกบัสารสกดัจากรกหมเูพื่อดผูลการเปลีย่นแปลงของเซลลซ์ึง่ประกอบดว้ย การลดลงของอนพุนัธ์
ออกซิเจนท่ีวอ่งไว การมีชีวิตของเซลล ์ และรอ้ยละการลดลงของบาดแผลในหลอดทดลอง ผลการศกึษาพบวา่
นอกจากสารสกดัจากรกหมจูะมคีณุสมบตัิกระตุน้การเจรญิเติบโตของเซลลแ์ลว้ ยงัสามารถลดอนพุนัธอ์อกซเิจนที่
วอ่งไว ซึง่สง่ผลใหเ้พิ่มการมีชีวิตและการเคลือ่นท่ีของเซลลอ์ีกดว้ย ดงันัน้จึงมีความเป็นไปไดท้ี่จะน าสารสกดัรกหมมูา
ใชเ้ป็นทางเลอืกหนึง่ในการกระตุน้การสรา้งหลอดเลอืดฝอยใหม ่เพื่อเพิ่มอตัราการสมานบาดแผลในผูป่้วยเบาหวาน 
ค าส าคัญ   :   สารสกดัจากรกหม,ู ภาวะน า้ตาลในเลอืดสงู, เซลลผ์นงัหลอดเลอืด, การสรา้งหลอดเลอืดฝอยใหม,่ 
การมชีีวิตของเซลล,์ การเคลือ่นที่ของเซลล,์ การสมานบาดแผล 
 
Abstract 
 Hyperglycemia is accounted for a cause of reactive oxygen species (ROS) overproduction that 
attenuates endothelial functions especially the impaired migration, which cause of angiogenesis and 
wound healing impairment. Hence, the reductive effect of porcine placenta extract on high glucose-
induced ROS overproduction is then emphasized. The human endothelial cell lines (EA.hy926) were 
cultured in high glucose with porcine placenta extract (PPE) treatment. The intracellular ROS production, 
cell viability, and percentage of wound gap reduction were determined in this study. The result showed 
PPE could reduce the production of ROS in high glucose condition. Interestingly, PPE also preserved cell 
viability and migration of endothelial cell in high glucose condition. It suggests that PPE could improve 
endothelial function through the decrement of intracellular ROS.  This study provides the supportive data 
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 2 

of the PPE role in addition to growth stimulation that can be applied as the alternative target for 
angiogenesis improvement and wound healing acceleration. 
Keyword   :    Porcine placenta extract, Hyperglycemia, endothelial cell, angiogenesis, proliferation, 
migration, wound healing 
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ผลของสารสกดัจากมะเกี๋ยงต่อการเกดิความเปน็พษิตอ่เซลลท์ี่ถกู
เหนีย่วน าด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์นเซลลโ์มโนไซต์ชนดิ U937 

The therapeutic effect of Cleistocalyx nervosum var. paniala 
fruit extract on hydrogen peroxide-induced cytotoxicity in 

U937 cell line 
ฮานีฟ มูดอ1, ชวลัพัชร เมืองน้อย2, ศิริพร  ตันติโพธิ์พิพัฒน2์, เทวิน เทนค า
เนาว์3, และ มลฤด ีสุขประสารทรัพย2์ 
Haneef Mudor 1, Chawanphat Muangnoi2, Siriporn Tuntipopipat 2, 
Tewin Tencomnao 3, Monruedee Sukprasansap 2  
 
บทคดัย่อ 

สารต้านอนุมลูอิสระมบีทบาทส าคัญในการลดความเครียดออกซิเดชันที่
เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและการตายของเซลล ์ Cleistocalyx nervosum 
var. paniala (มะเกีย๋ง) เป็นผลไม้พ้ืนเมืองภาคเหนือของประเทศไทย ผลสุกมี
ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระสงู คณะผู้วิจยัไดท้ าการทดสอบผลของสารสกัดของ
มะเกี๋ยงผลสกุต่อความเป็นพิษของเซลล์ทีถู่กเหนี่ยวน าด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ในเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์ชนิด U937 สารสกัดจากมะเกี๋ยงถูก
ประเมินฤทธิ์การก าจดัอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากผล
มะเกี๋ยงมคีุณสมบตัิต้านอนุมูลอิสระสูงในการก าจดัอนุมูลอิสระทดสอบด้วยวิธี 
DPPH และ FRAP จากนั้นไดด้ าเนินการทดสอบสารสกัดมะเกีย๋ง (1-10,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลลิิตร)ในเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์ชนิดU937 เพ่ือทดสอบ
ความเป็นพิษต่อเซลล ์ และส าหรับการทดสอบฤทธิ์การรกัษาของสารสกัด
มะเกี๋ยงจะท าการชักน าให้เกิดพิษต่อเซลลก์อ่นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
แล้วจึงท าการบ่มกับสารสกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบด้วยวิธ ีMTT ผลการ
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ออกไซด์ในเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์ชนิด U937 สารสกัดจากมะเกี๋ยงถูก
ประเมินฤทธิ์การก าจดัอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากผล
มะเกี๋ยงมคีุณสมบตัิต้านอนุมูลอิสระสูงในการก าจดัอนุมูลอิสระทดสอบด้วยวิธี 
DPPH และ FRAP จากนั้นไดด้ าเนินการทดสอบสารสกัดมะเกีย๋ง (1-10,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลลิิตร)ในเซลล์โมโนไซต์ของมนุษย์ชนิดU937 เพ่ือทดสอบ
ความเป็นพิษต่อเซลล ์ และส าหรับการทดสอบฤทธิ์การรกัษาของสารสกัด
มะเกี๋ยงจะท าการชักน าให้เกิดพิษต่อเซลลก์อ่นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
แล้วจึงท าการบ่มกับสารสกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบด้วยวิธ ีMTT ผลการ

                                  
1 บัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
  Institute of Nutrition, Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom, 73170, 
Thailand. 
3 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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ทดสอบพบว่าสารสกัดมะเกี๋ยงที่ความเขม้ข้นต่ ากว่า100 ไมโครกรมัต่อมิลลลิิตร 
สามารถลดความเสียหายของเซลลจ์ากความเป็นพิษที่ถูกชักน าดว้ยไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ จากผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าผลมะเกี๋ยงมีคณุสมบัติในการ
รักษาฟ้ืนตัวของเซลล ์ U937 จากการชกัน าให้เกิดความพษิต่อเซลล์ดว้ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ ผลการทดลองที่ได้น้ีอาจเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผล
มะเกี๋ยงในแงก่ารชว่ยรักษาฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงและปกป้องเซลลแ์ละเป็นมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่ส าคญั 
ค าส าคญั   : มะเกี๋ยง, สารต้านอนุมลูอิสระ, ความเสียหายของเซลล,์ เซลล์โม
โนไซต์ของมนุษยช์นดิ U937   

Abstract 
Antioxidants play an important role in reducing oxidative stress 

cause of cell injury and cell death. Cleistocalyx nervosum var. Paniala 
(Makiang) is a native fruit of Northern Thailand. The ripe has been 
shown the high antioxidant capacities. We investigated the post-
treated effect of ripe Makiang fruit extract on hydrogen peroxide-
induced cytotoxicity in U937 human monocyte cells. Makiang extract 
was evaluated for its radical scavenging and reducing power 
activities. The results showed that Makiang extract had high 
antioxidant properties as well as radical scavenging (DPPH assay) 
and reducing power activities (FRAP assay). Next, the U937 cells 
were administered with Makiang extract (1-10,000 µg/ml) for detecting 
the toxicity. For the post-treatment, the cells were treated with 200 µM 
hydrogen peroxide prior to incubation with the extract for 24 h using 
cell metabolic activity, MTT assay. We found that the extract at less 
than 100 µg/ml could improve cell damage by hydrogen peroxide-
induced toxicity. We indicated that Makiang had therapeutic 
properties for improving U937 cells from hydrogen peroxide-induced 
cytotoxicity. Our result might offer information about Makiang fruit 
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used as the functions of improving and protecting cells and 
antioxidant. 
Keyword   :    Cleistocalyx nervosum var. paniala, Antioxidant, Cell 
damage, U937 monocytes 
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การเตรียมแกรฟีนออกไซด์เจือไนโตรเจนด้วยสารสกัดเซริซินจากรังไหมส าหรับวสัดขุัว้ไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุย่ิงยวด 
Preparation of N-doped reduced graphene oxide from silk extraction as nitrogen source for 
supercapacitor electrode materials   

 
กณัจน์ชญาน์ ทุ่งส่วย1  และ ประสิทธ์ิ พฒันะนวุฒัน์ 1,2 
Kunchaya Thungsuai1 and Prasit Pattananuwat 1,2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีแ้สดงถึงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับการเตรียมวัสดุแกรฟีนออกไซด์ท่ีผ่านการ
เจือไนโตรเจนด้วยสารสกัดจากรังไหมเป็นแหล่งของไนโตรเจนอะตอม โดยแกรฟีนเจือไนโต รเจนจะถูกสังเคราะห์
โดยง่ายผ่านกระบวนการรีฟลักซ์แกรฟีนออกไซด์ ด้วยสารสกัดจากรังไหมผ่านกระบวนการลอกกาวไหม จากนัน้
ท าการศึกษาผลของสมบตัิทางเคมีไฟฟ้าของแกรฟีนออกไซด์ท่ีผ่านการเจือไนโตรเจนที่สงัเคราห์ได้ จากการทดสอบ
สมบตัิเคมีไฟฟ้าพบว่าแกรฟีนที่ผ่านการเจือไนโตรเจนในระบบสูงถึงร้อยละ 16 ด้วยสารสกดัเซริซิน สามารถให้ค่าการ
เก็บประจุจ าเพาะที่สูงถึง 76.24 ฟารัดต่อกรัม ที่กระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ต่อกรัม ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของความ
จุจ าเพาะสูงขึน้ถึงร้อยละ 54 เม่ือเปรียบเทียบกับขัว้ไฟฟ้ารีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ที่ไม่ผ่านการเจือด้วยไนโตรเจน  
นอกจากนีต้วัอย่างที่สังเคราะห์ได้จะถกูวิเคราะห์โดยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)เทคนิคกล้องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด (SEM) เทคนิคการวดัการกระจายพลงังานของรังสีเอกซ์ (EDS/EDX) และเทคนิคฟูเรียร์อินฟาเรด (FT-
IR)  
ค าส าคัญ   :   สารสกดัรังไหม, แกรฟีนเจือไนโตรเจน, ตวัเก็บประจุยิ่งยวด 
 

Abstract 
Here, we report the environment-friendly method for preparation of nitrogen doped reduces 

graphene oxide (N-rGO) via mild condition method using sericin extracted from silk cocoon as nitrogen 
source. A facile method by refluxing graphene oxide (GO) as precursor with silk cocoon extraction form 
degumming processes is proposed and electrochemical capacitive properties of the as-prepared 
nitrogen doped reduces graphene oxide is evaluated. The obtained N-doped reduced graphene oxide 
from sericin extracted can deliver the highest specific capacitance of 76.24 Fg-1 at 1 A g-1 with nitrogen 
content up to 16 %, which 54 % higher than that of reduced graphene oxide. The samples are also 
characterized with X-Ray Diffraction (XRD), Field emission scanning Electron Microscopy (FE-SEM), 
Energy dispersive X-Ray (EDX) and infrared spectrum (FT-IR). 
Keyword   : Silk extracted, N-doped graphene oxide, Supercapacitors 

 
1 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  Department of Materials Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 10330 Bangkok, Thailand. 
2 สถาบนัวิจัยพลงังาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
 Research Unit of Advanced Materials for Energy Storage, Chulalongkorn University, 10330 Bangkok, Thailand. 
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ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและผลของสารสกัดจากผลมะเกี๋ยงสุกต่อเซลลป์ระสาท 
ส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูชนิด HT-22 

Antioxidant activity and effect of Cleistocalyx nervosum var. paniala fruit extract in mouse 
hippocampal neuronal HT-22 cell line 

วรรณชนก นนัทเจรญิ 1,  มลฤดี สขุประสารทรพัย ์2 และ เทวิน เทนค าเนาว ์3   

Wanchanok Nantacharoen1, Monruedee Sukprasansap 2 and Tewin Tencomnao 3 

 

บทคัดย่อ  

ปัจจบุนัโรคความเส่ือมของระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิง่ เชน่ โรคอลัไซเมอร ์ มีอตัราการเกิดของโรคเพิ่ม
สงูขึน้ทกุปี สาเหตหุน่ึงเกิดจากอนมุลูอิสระท่ีมีการสะสมมากเกนิจนน าไปสู่การเสื่อมสภาพและการตายของเซลลป์ระสาท 
ดว้ยเหตนุีค้ณะผูว้ิจยัจึงสนใจศกึษาผลไมท้อ้งถิ่นชนิดหนึ่งที่พบไดใ้นภาคเหนือตอนบนของไทย คือ มะเก๋ียง จากการศกึษา
ที่ผ่านมาพบว่าผลมะเก๋ียงสกุมีสารพฤกษเคมีอยู่หลายชนิด ซึ่งมคีณุสมบตัิตา้นอนมุลูอิสระไดด้ี วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั
นีเ้พื่อศกึษาคณุสมบตัิการตา้นอนมุลูอิสระของสารสกดัจากผลมะเก๋ียงสกุ และผลของสารสกดัมะเก๋ียงสกุต่อความเป็นพิษ
ในเซลลป์ระสาทส่วนฮิปโปแคมปัสของหนชูนิด HT-22 การศกึษาเริ่มดว้ยวดัปรมิาณสารประกอบรวมฟีนอลิกและฟลาโว
นอยดด์ว้ยวธีิ Folin-Ciocalteu’s และ Aluminum chloride  ตามล าดบั จากผลการทดสอบพบวา่สารสกดัผลมะเก๋ียงสกุ 1 
กรมั มีปรมิาณสารประกอบรวมฟีนอลิกเทียบเท่ากรดแกลลิกมาตรฐาน 383.07±1.83 มิลลิกรมั และ มีปรมิาณ
สารประกอบรวมฟลาโวนอยดเ์ทยีบเท่าเคอรซ์ติินมาตรฐาน 43.71±1.47 มิลลิกรมั  จากนัน้สารสกดัจากผลมะเก๋ียงสกุถกู
น ามาตรวจวิเคราะหด์ว้ยเทคนคิ LC-MS และท านายสารออกฤทธิท์างชวีภาพ เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัฐานขอ้มลู METLIN-
(CA, USA)  โดยพบสารออกฤทธิ์ส าคญั ไดแ้ก่ maltol, harmol, quercetin 3-O-glucoside, n-propyl gallate และ 
coumarin เป็นตน้ ยิง่กวา่นัน้การศกึษาความเป็นพิษของสารสกดัจากผลมะเก๋ียงสกุต่อเซลลป์ระสาท HT-22 โดยวดัการมี
ชีวิตรอดของเซลล ์ ดว้ยวธีิ 3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ผลศกึษา
พบว่าสารสกดัผลมะเก๋ียงสกุความเขม้ขน้ 0-100 ไมโครกรมัต่อมลิลิลิตร ไม่แสดงความเป็นพิษตอ่เซลล ์ มีอตัราการรอด
ชีวิตมากกวา่ 80% แตเ่มื่อเพิม่ความเขม้ขน้สงูขึน้อตัราการรอดชีวิตของเซลล ์ HT22 มีแนวโนม้ลดลง การทดลองครัง้นี ้
ชีใ้หเ้ห็นว่าผลมะเก๋ียงสกุมคีวามเป็นพิษต่อเซลลป์ระสาทชนิด HT-22 ต ่า ทัง้ยงัออกฤทธิ์ตา้นอนมุลูอิสระไดด้ีและมีสาร
ออกฤทธิ์ทางชวีภาพท่ีส าคญัต่างๆ ดงันัน้มะเก๋ียงซึง่เป็นผลไมท้อ้งถิ่นไทยที่มีศกัยภาพน่าสนใจในการต่อยอดงานวจิยัเพื่อ
ศกึษาฤทธิก์ารตา้นอนมุลูอิสระ และตา้นความเป็นพิษในเซลลป์ระสาทต่อไป 
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Age-related Inflammation and Degeneration Research Unit, Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, 
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ปัจจบุนัโรคความเส่ือมของระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิง่ เชน่ โรคอลัไซเมอร ์ มอีตัราการเกิดของโรคเพิ่ม
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ที่ผ่านมาพบว่าผลมะเก๋ียงสกุมีสารพฤกษเคมีอยู่หลายชนิด ซึ่งมคีณุสมบตัิตา้นอนมุลูอิสระไดด้ี วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั
นีเ้พื่อศกึษาคณุสมบตัิการตา้นอนมุลูอิสระของสารสกดัจากผลมะเก๋ียงสกุ และผลของสารสกดัมะเก๋ียงสกุต่อความเป็นพิษ
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นอยดด์ว้ยวธีิ Folin-Ciocalteu’s และ Aluminum chloride  ตามล าดบั จากผลการทดสอบพบวา่สารสกดัผลมะเก๋ียงสกุ 1 
กรมั มีปรมิาณสารประกอบรวมฟีนอลิกเทียบเท่ากรดแกลลิกมาตรฐาน 383.07±1.83 มิลลิกรมั และ มีปรมิาณ
สารประกอบรวมฟลาโวนอยดเ์ทยีบเท่าเคอรซ์ติินมาตรฐาน 43.71±1.47 มิลลิกรมั  จากนัน้สารสกดัจากผลมะเก๋ียงสกุถกู
น ามาตรวจวิเคราะหด์ว้ยเทคนคิ LC-MS และท านายสารออกฤทธิท์างชวีภาพ เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัฐานขอ้มลู METLIN-
(CA, USA)  โดยพบสารออกฤทธิ์ส าคญั ไดแ้ก่ maltol, harmol, quercetin 3-O-glucoside, n-propyl gallate และ 
coumarin เป็นตน้ ยิง่กวา่นัน้การศกึษาความเป็นพิษของสารสกดัจากผลมะเก๋ียงสกุต่อเซลลป์ระสาท HT-22 โดยวดัการมี
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Abstract 

Currently, the incidence of neurodegenerative diseases increases every year, especially Alzheimer's 
disease. One of the major factors is the accumulation of free radicals and oxidative stress, leading to 
degeneration and death of nerve cells. Cleistocalyx nervosum var. paniala (CNP) or Makiang, is grown in 
the North of Thailand. This ripe fruit has been contained many types of phytochemicals that exhibited a good 
antioxidant capability. The purpose of this research was to examine the antioxidant properties of CNP fruit 
extract and the toxicity effect on mouse hippocampal neuronal HT22 cell line. First, the amount of total phenolic 
and flavonoid compounds were measured by Folin-Ciocalteu's and Aluminum chloride respectively. Our results 
found that 1 gram of CNP fruit extract contained total phenolic contents equivalent to gallic acid 383.07 ± 1.83 
milligrams and total flavonoid contents equivalent to quercetin 43.71 ± 1.47 milligrams. Additionally, the extracts 
from CNP fruit were analyzed by LC-MS technique. Then, the bioactive compounds were predicted and 
compared with METLIN- (CA, USA) database. The bioactive compounds were found in CNP extract, namely 
maltol, harmol, quercetin 3-O-glucoside, n-propyl gallate and coumarin, etc. Moreover, the toxicity of CNP 
extract on HT-22 neurons and the survival of the cells were measured by 3- [4,5-dimethylthiazole-2-yl] -2,5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. The results showed that treatment cells with CNP fruit extract at the 
various concentration (0-100 micrograms per milliliter) were not toxic. The survival rate of cells was more than 
80%, but the higher concentrations of CPN extract revealed the decreased survival of HT-22 cells. This finding 
suggests that CNP ripe fruit has low toxicity to HT-22 neurons. It also acts as a good antioxidant activity and 
contains the important bioactive substances. Therefore, Makiang, a native Thai fruit with great potential for 
further research to study the antioxidant and anti-toxic effects in the neurons.  

Keyword: Cleistocalyx nervosum var. paniala, Makiang, Free radicals, Antioxidant, neuroprotective 
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บทคัดย่อ 

เอนไซมฟี์นอลออกซิเดสเป็นเอนไซมท์ี่มีหนา้ที่ส  าคญัในกระบวนการเมลาไนเซชนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ภูมิคุม้กันแต่ก าเนิดในส่ิงมีชีวิตกลุ่มครสัเตเชียน นอกจากนีฟี้นอลออกซิเดสยงัเป็นโปรตีนที่จบัจ าเพาะกบัทองแดงที่
สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟีนอลใหเ้ป็นควิโนน ซึ่งสามารถเกิดพอลิเมอไรเซชันต่อไปและ
กลายเป็นเมลานินซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรฐกิจต่ออตุสาหกรรมอาหารทะเลได ้ ส่วนฮีโมไซยานินเป็นโปรตีน
ในกลุ่มเดียวกบัฟีนอลออกซิเดส มีหนา้ที่ล  าเลียงออกซิเจนในเลือดของครสัเตเชียน ซึ่งงานวิจยัจ านวนหนึ่งรายงานว่า
หน่วยย่อยของฮีโมไซยานินมีกิจกรรมฟีนอลออกซิเดสเช่นเดียวกบัเอนไซมฟี์นอลออกซิเดส แต่ยงัไม่มีการระบแุน่ชดัว่า
หน่วยย่อยใดของฮีโมไซยานินที่มีความสามารถดงักล่าว งานวิจยันีจ้ึงสนใจศกึษาลกัษณะสมบตัิและหนา้ที่ของหน่วย
ย่อยฮีโมไซยานินชนิดใหม่ คือ LvHcB  จากการศกึษาดา้นชีวสารสนเทศ พบว่ายีน LvHcB ประกอบดว้ยนิวคลีโอไทด ์
2004 คู่เบส สามารถสงัเคราะหเ์ป็นเปปไทดท์ี่มีกรดอมิโน 650 ตวั และมีกรดอมิโน 17 ตวั เป็นเพปไทดส่์งสญัญาณ 
ล าดบักรดอมิโนของ LvHcB มีความคลา้ยกับ LvHcL และ LvHcS เท่ากับ 69% และคลา้ย LvproPO1 เท่ากับ 44%  
LvproPO2 เท่ากับ 45% และ LvproPO3 เท่ากับ 41% นอกจากนี ้LvHcB ยังมีลักษณะของโปรตีนในกลุ่มโปรตีนที่
จบัจ าเพาะกับทองแดงเช่นกัน  เพื่อศึกษาหนา้ที่ของยีน LvHcB ในกุง้ขาว งานวิจยันีจ้ึงใชเ้ทคนิคอารเ์อ็นเออินเตอร์
เฟียเรนซล์ดการแสดงออกของยีน LvHcB ในกุง้ขาวดว้ยการฉีดอารเ์อ็นเอสายคูท่ี่จ  าเพาะต่อยีน LvHcB เขา้กลา้มเนือ้
กุง้ พบว่า ปรมิาณทรานสครปิตข์องยีน LvHcB ลดลงโดยไม่ลดปรมิาณทรานสครปิตข์องยีนอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัเมลาโน
สิส และยังพบว่ากุง้ที่มีการแสดงออกของยีน LvHcB ลดลงมีกิจกรรมของเอนไซมฟี์นอลออกซิเดสนอ้ยกว่ากุง้กลุ่ม
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ควบคุมที่ฉีดดว้ยอารเ์อ็นเอสายคู่ของยีนโปรตีนกรีนฟลูออเรสเซนต์ จากผลการทดลองนีส้ามารถบอกไดว้่า ยีน 
LvHcB เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมฟีนอลออกซิเดส และมีแนวโนม้ที่จะเก่ียวขอ้งกบัการเกิดเมลาโนสิสในกุง้ขาวแปซิฟิก 
ค าส าคัญ   :   ฟีนอลออกซิเดส  ฮีโมไซยานิน  กุง้  เมลาโนสิส   
 
Abstract 

Phenoloxidase, a key enzyme in melanization innate immune responses in the crustacean, is the 
family of type III copper protein that catalyzes the oxidation reaction of phenol compounds to quinones 
which later polymerize and cause melanosis, a major problem in seafood industries. Hemocyanin, which 
belongs to the same family as phenoloxidase, is a respiratory glycoprotein present in the crustacean 
hemolymph. Recent studies have shown that some subunits of hemocyanins could generate phenoloxidase 
activity. However, which hemocyanins generated the phenoloxidase activity is still largely unknown. Here, 
a novel hemocyanin gene, termed LvHcB, was identified and functionally characterized. Bioinformatics 
analyses revealed that the complete LvHcB cDNA contained a 2004 bp open reading frame encoding 650 
amino acids with a 17 amino acid signal peptide. The deduced LvHcB protein sequence, which shares 
69% and 41-45% with hemocyanins (LvHcL and LvHcS) and prophenoloxidases (LvproPO1, LvproPO2, 
and LvproPO3), respectively, appears to possess the characteristics of type III copper protein family. To 
gain insight into the functional roles of LvHcB, the in vivo RNA interference (RNAi) experiment was 
employed. Gene silencing of LvHcB by injection of double-stranded RNA (dsRNA) corresponding to the 
LvHcB gene into shrimp significantly reduced LvHcB transcript level (but not other hemocyanin and 
prophenoloxidase transcript levels), and reduced the total phenoloxidase enzyme activity in shrimp 
hemocytes, compared to the levels seen in the green fluorescent protein dsRNA control. These findings 
suggest that LvHcB invoLves in phenoloxidase activity and possibly melanosis in shrimp. 
Keyword   :    Phenoloxidase, hemocyanin, shrimp, melanosis  
 



24

บทบาทของเอสโตรเจนที่สงัเคราะหจ์ากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสต่อการเรียนรู้และความจ า 
ของหนูแรทเพศเมีย 
The effects of hippocampus estrogen on learning and memory of female rats 
 
ฐิตาภรณ ์ ณ สงขลา1  และ ศิริพร  จ าเนียรสวสัด์ิ1 

Thitabhorn  Na Songkla1 and Siriporn Chamniansawat 1 

 
บทคัดย่อ 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า estrogen ที่สังเคราะห์จากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีบทบาทควบคุมและกระตุ้นการสร้างความจำ 
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษากระบวนการสังเคราะห์เอสโตรเจนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในภาวะชรา ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาผลของอายตุ่อความจ าเส่ือมในหนแูรทเพศเมียดว้ยวิธี Morris water maze 2) ศึกษาผลของอายุต่อการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการสังเคราะหเ์อสโตรเจนในสมองส่วน hippocampus ในหนูแรทเพศเมีย 3) เพ่ือศึกษาผลของอายุต่อการ
แสดงออก synaptic protein ในสมองส่วน hippocampus ในหนูแรทเพศเมีย ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนูแรทเพศเมียอาย ุ19 เดือน
มีการเรียนรูแ้ละความจ าเกี่ยวกับทิศทางและสถานที่นอ้ยกว่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ***p<0.000 เม่ือเปรียบเทียบกบัหนู
แรทเพศเมียที่อาย ุ 5 เดือน และปริมาณเอสโตรเจนที่สมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรทเพศเมียอาย ุ19 เดือนมีปริมาณลดลง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี **p<0.002 เม่ือเทียบกับหนูแรทเพศเมียอาย ุ2 เดือน   และ การแสดงออก PSD95 ของหนูแรทเพศ
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บทคัดย่อ 
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this research has the objectives. 1) Studying the effect of age on memories loss in female rats by using Morris 
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directional and location information. The statistical significantly that *** p<0.000 compared to the female rats 
at 5 months old and the amount of estrogen in the hippocampus of the 19 months old female rats decreased 
significantly at **p<0.002  that compared to the 2 months old female rats. And the expressions of PSD95 of 
female rats aged 19 months was significantly reduced at **p<0.002  when compared with female rats at 2 
months of age. This Studies indicated estrogen synthesized in hippocampus has an influenced on the 
memories process. 

Keywords: estrogen, hippocampus, Morris water maze, PSD95 
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมบริเวณ D-loop ของสัตวบ์างชนิดในวงศ ์Cervidae 
เพือ่ประยุกตใ์ช้ในทางนิติวทิยาศาสตรสั์ตวป่์า 
Investigation of genetic diversity on D-loop in some animals of Family Cervidae for species 
identification in wildlife forensic science   

 
พิชญา มั่นสวุรรณ1 เขมิกา ลมไธสง1 วิภู กตุะนนัท2์ และ ชวิน ไชยสงคราม3 
Pitchaya Munsuwan 1 Khemika Lomthaisong 1 Wibhu Kutanan2 and Chavin Chaisongkram3 
    
บทคัดย่อ 

การระบุชนิดสัตวจ์ากวัตถุพยานถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส  าคัญในงานนิติวิทยาศาสตรส์ตัวป่์า งานวิจัยนี ้มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชล้  าดับนิวคลโีอไทดบ์รเิวณ D-loop เป็นดีเอ็นเอเป้าหมายเพื่อระบชุนิด
กวางป่า โดยน าตัวอย่างเลอืดจากสตัวใ์นวงศ ์Cervidae จ านวน 7 สปีชีส ์ไดแ้ก่ กวางป่า (Rusa unicolor) กวางรูซ่า 
(Rusa timorensis) กวางซีกา้ (Cervus nippon) ละองละมั่ง (Rucervus eldii) เกง้ (Muntiacus muntjak) กวางดาว 
(Axis axis) และเนือ้ทราย (Axis porcinus) สปีชีสล์ะ 5 ตัวอย่างมาสกัดดีเอ็นเอ จากนั้นเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบรเิวณ 
D-loop ดว้ยเทคนิคพีซีอารแ์ลว้วิเคราะหล์  าดับนิวดบันิวคลีโอไทดข์องผลผลิตพีซีอารท์ี่ได ้ก่อนน าล  าดับนิวคลโีอไทด์
ทั้งหมดมาเปรียบเทียบเพ่ือหาความหลากหลายทางพันธุกรรม จากการเปรียบเทียบล  าดับนิวคลีโอไทด์ขนาด  
701 คู่เบสของตัวอย่างจ านวน 26 ตัวอย่าง ร่วมกับล  าดับนิวคลีโอไทด์ จากฐานขอ้มูล NCBI อีก 9 ตัวอย่าง พบว่า 
เนื ้อทรายมีความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ (π) และความหลากหลายของแฮโพลไทป์ (h) มากที่สุด โดยมีค่า
เท่ากับ 0.02796 และ 0.9 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธท์างวิวัฒนาการของสัตวใ์นวงศ์ Cervidae ด้วย 
phylogenetic tree พบว่ากวางป่ามีความสมัพนัธ์ทางพันธุกรรมที่ใกลเ้คียงกับกวางรูซ่า นอกจากนีย้งัพบว่าตัวอย่าง
ที่มาจากสปีชีสเ์ดียวกันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แสดงใหเ้ห็นว่าล  าดับนิวคลีโอไทดบ์รเิวณ D-loop สามารถใชเ้ป็น 
ดีเอ็นเอเป้าหมายในการระบชุนิดสตัวใ์นวงศ ์Cervidae ได ้
ค าส าคัญ   :   การระบุชนิด ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรยี นิติวิทยาศาสตรส์ตัวป่์า 
 
Abstract 

Species identification of questioned evidence is one of the key steps in wildlife forensic science. 
The objective of this study was to determine the possibility to use D-loop sequence as a DNA target for 
Sambar deer identification. Seven species of Cervidae including sambar deer (Rusa unicolor), rusa deer 
(Rusa timorensis), sika deer (Cervus nippon), eld’s deer (Rucervus eldii), muntjak (Muntiacus muntjak), 
chital deer (Axis axis) and hog deer (Axis porcinus) were used in this study. Five individual blood 
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 2 

samples of each species were used for DNA extraction. D-loop regions were amplified and the PCR 
products were subsequently sequenced. These sequences plus 9 referenced sequences from NCBI 
database were aligned and their partial sequences (701 bp) were examined for genetic diversity. The 
results showed that hog deer had the highest nucleotide diversity (π = 0.02796) and haplotype diversity 
(h = 0.9). The phylogenetic analysis was then performed. It showed that rusa deer was the closet species 
to sambar deer. Interestingly, samples from the same species were clustered in the same group 
indicating that D-loop sequence can be a DNA target for species identification in Cervidae 
Keywords   :   species identification, mitochondrial DNA, wildlife forensics 
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การศึกษาอทิธิพลของอุณหภมูิแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภมูิร่างกายกับ 
ซับสเตรทออกซเิดชัน ในช่วงเวลาขณะพักฟ้ืน ภายหลังการออกก าลังกายของหญิงอ้วน  
The study of environmental temperature on relationship between body temperature and 
substrate oxidation during post exercise recovery in obese women 
 
ปริมล แก้วผลกึ1, อรอนงค์ กลุะพฒัน์1,2,3และ สมพล สงวนรังศิริกลุ1,2,3 
Parimon Kaewpaluk1, Onanong Kulaputana1,2,3 and Sompol Sanguanrungsirikul1,2,3 
 
บทคัดย่อ 
 การออกก าลงักายเป็นวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพในการลดไขมนัและน า้หนกัส าหรับคนอ้วน การใช้ไขมนัใน
ร่างกายไมเ่พียงเกิดขึน้ในขณะออกก าลงักาย ยงัมีผลตอ่เน่ืองภายหลงัจากเสร็จสิน้การออกก าลงักายหรือในขณะพกั
ฟืน้ได้อีก มีรายงานแล้ววา่อณุหภมูิแวดล้อมในขณะพกัฟืน้ สามารถสง่ผลตอ่การออกซิเดชนัของไขมนัในร่างกายได้ 
แตย่งัไมมี่ข้อมลูวา่อณุหภมูิแวดล้อม จะสง่ผลตอ่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอณุหภมูิร่างกายกบัซบัสเตรทออกซิเดชนั 
หรือไม ่งานวิจยันีจ้งึได้ท าการศกึษาในเพศหญิงท่ีมีภาวะอ้วน จ านวน 14 คน อาย ุ18-50 ปี มีดชันีมวลกาย หรือ BMI 
27.5-40 kg/m2 และมีประจ าเดือนปกติ โดยการศกึษาท าในช่วง follicular phase ของประจ าเดือนเทา่นัน้  ผู้ เข้าร่วม
วิจยัท าการออกก าลงักายท่ีความหนกั 50%HRreserve ใช้ระยะเวลา 30 นาที  ตามด้วยการนัง่พกัฟืน้ในอณุหภมูิห้อง 
(22-23 °C) และอณุหภมูิร้อน (31-32 °C) เป็นเวลา 60 นาที และมีการประเมินซบัสเตรทออกซิเดชนัในระหวา่งการ
พกัฟืน้ ผลการศกึษาภายหลงัจากการออกก าลงักาย ไมพ่บมีความสมัพนัธ์ระหวา่งการออกซิเดชนัของซบัสเตรทกบั
อณุหภมูิร่างกายในระหวา่งการพกัฟืน้ในทัง้สองอณุหภมูิ กลา่วคือ การออกซิเดชนัของไขมนักบัอณุหภมูิร่างกายและ
การออกซิเดชนัของคาร์โบไฮเดรทกบัอณุหภมูิร่างกายขณะพกัฟืน้ในอณุหภมูิห้อง r = -0.064, p = 0.829 และ r = 
0.018, p = 0.950 ตามล าดบั การออกซิเดชนัของไขมนักบัอณุหภมูิร่างกายและการออกซิเดชนัของคาร์โบไฮเดรทกบั
อณุหภมูิร่างกายขณะพกัฟืน้ในอณุหภมูิร้อน r = -0.293, p = 0.309  และ r = -0.005, p = 0.987 ตามล าดบั  คา่
สหสมัพนัธ์ระหว่างการใช้พลงังานรวมทัง้หมดกบัอณุหภมูิร่างกาย ไม่มีความสมัพนัธ์กนัในทัง้สองอณุหภมูิ  
(อณุหภมูิห้อง r = -0.119, p = 0.684 และอณุหภมูิร้อน r = -0.139, p = 0.635) นอกจากนี ้พบวา่การออกซิเดชนั
ของไขมนัในที่เยน็สบายมีระดบัสงูกวา่ในที่ร้อน (อณุหภมูิห้อง 52.4 ± 27.1 มก.กก-1.ชม-1 และอณุหภมูิร้อน 37.7 ± 
19.4 มก.กก-1.ชม-1)  จงึสรุปว่าการออกซิเดชนัของซบัสเตรทและการใช้พลงังานรวมทัง้หมดของร่างกายขณะพกัฟืน้ 
ภายหลงัจากการออกก าลงักายท่ีความหนกัระดบัปานกลางของหญิงอ้วน ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัอณุหภมูิร่างกายท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในขณะพกัฟืน้ทัง้ในท่ีอณุหภมูิห้องและในที่อณุหภมูิร้อน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัการออกซิเดชนั
ของซบัสเตรท อาจเกิดจากอิทธิพลปัจจยัอ่ืน ซึง่สมควรท าการศกึษาตอ่ไป  
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การศึกษาอทิธิพลของอุณหภมูิแวดล้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภมูิร่างกายกับ 
ซับสเตรทออกซเิดชัน ในช่วงเวลาขณะพักฟ้ืน ภายหลังการออกก าลังกายของหญิงอ้วน  
The study of environmental temperature on relationship between body temperature and 
substrate oxidation during post exercise recovery in obese women 
 
ปริมล แก้วผลกึ1, อรอนงค์ กลุะพฒัน์1,2,3และ สมพล สงวนรังศิริกลุ1,2,3 
Parimon Kaewpaluk1, Onanong Kulaputana1,2,3 and Sompol Sanguanrungsirikul1,2,3 
 
บทคัดย่อ 
 การออกก าลงักายเป็นวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพในการลดไขมนัและน า้หนกัส าหรับคนอ้วน การใช้ไขมนัใน
ร่างกายไมเ่พียงเกิดขึน้ในขณะออกก าลงักาย ยงัมีผลตอ่เน่ืองภายหลงัจากเสร็จสิน้การออกก าลงักายหรือในขณะพกั
ฟืน้ได้อีก มีรายงานแล้ววา่อณุหภมูิแวดล้อมในขณะพกัฟืน้ สามารถสง่ผลตอ่การออกซิเดชนัของไขมนัในร่างกายได้ 
แตย่งัไมมี่ข้อมลูวา่อณุหภมูิแวดล้อม จะสง่ผลตอ่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอณุหภมูิร่างกายกบัซบัสเตรทออกซิเดชนั 
หรือไม ่งานวิจยันีจ้งึได้ท าการศกึษาในเพศหญิงท่ีมีภาวะอ้วน จ านวน 14 คน อาย ุ18-50 ปี มีดชันีมวลกาย หรือ BMI 
27.5-40 kg/m2 และมีประจ าเดือนปกติ โดยการศกึษาท าในช่วง follicular phase ของประจ าเดือนเทา่นัน้  ผู้ เข้าร่วม
วิจยัท าการออกก าลงักายท่ีความหนกั 50%HRreserve ใช้ระยะเวลา 30 นาที  ตามด้วยการนัง่พกัฟืน้ในอณุหภมูิห้อง 
(22-23 °C) และอณุหภมูิร้อน (31-32 °C) เป็นเวลา 60 นาที และมีการประเมินซบัสเตรทออกซิเดชนัในระหวา่งการ
พกัฟืน้ ผลการศกึษาภายหลงัจากการออกก าลงักาย ไมพ่บมีความสมัพนัธ์ระหวา่งการออกซิเดชนัของซบัสเตรทกบั
อณุหภมูิร่างกายในระหวา่งการพกัฟืน้ในทัง้สองอณุหภมูิ กลา่วคือ การออกซิเดชนัของไขมนักบัอณุหภมูิร่างกายและ
การออกซิเดชนัของคาร์โบไฮเดรทกบัอณุหภมูิร่างกายขณะพกัฟืน้ในอณุหภมูิห้อง r = -0.064, p = 0.829 และ r = 
0.018, p = 0.950 ตามล าดบั การออกซิเดชนัของไขมนักบัอณุหภมูิร่างกายและการออกซิเดชนัของคาร์โบไฮเดรทกบั
อณุหภมูิร่างกายขณะพกัฟืน้ในอณุหภมูิร้อน r = -0.293, p = 0.309  และ r = -0.005, p = 0.987 ตามล าดบั  คา่
สหสมัพนัธ์ระหว่างการใช้พลงังานรวมทัง้หมดกบัอณุหภมูิร่างกาย ไม่มีความสมัพนัธ์กนัในทัง้สองอณุหภมูิ  
(อณุหภมูิห้อง r = -0.119, p = 0.684 และอณุหภมูิร้อน r = -0.139, p = 0.635) นอกจากนี ้พบวา่การออกซิเดชนั
ของไขมนัในที่เยน็สบายมีระดบัสงูกวา่ในที่ร้อน (อณุหภมูิห้อง 52.4 ± 27.1 มก.กก-1.ชม-1 และอณุหภมูิร้อน 37.7 ± 
19.4 มก.กก-1.ชม-1)  จงึสรุปว่าการออกซิเดชนัของซบัสเตรทและการใช้พลงังานรวมทัง้หมดของร่างกายขณะพกัฟืน้ 
ภายหลงัจากการออกก าลงักายท่ีความหนกัระดบัปานกลางของหญิงอ้วน ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัอณุหภมูิร่างกายท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในขณะพกัฟืน้ทัง้ในท่ีอณุหภมูิห้องและในที่อณุหภมูิร้อน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัการออกซิเดชนั
ของซบัสเตรท อาจเกิดจากอิทธิพลปัจจยัอ่ืน ซึง่สมควรท าการศกึษาตอ่ไป  
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ค าส าคัญ : การออกซิเดชนัของซบัสเตรทขณะพกัฟืน้ การวดัแคลอรีทางอ้อม ภาวะอ้วน การออกก าลงักายท่ีความ
หนกัระดบัปานกลาง อณุหภมูิสิ่งแวดล้อม 
 
Abstract 
 Exercise is an effective method to lose fat and body weight in obese people. Fat utilization 
continues to occur during the recovery phase after the exercise. Furthermore, the environmental 
temperature can also affect fat oxidation in the human body. There were fourteen obese women (age; 18-
5 y, BMI; 27.5-40 kg/m2) with regular menstruation. All subjects performed 1-hour post-exercise recovery 
in thermo-neutral (22-23 °C) and hot (31-32 °C) temperatures in two separate occasions. Each preceding 
exercise bout was performed at 50% of heart rate reserve for 30 minutes during the follicular period of the 
menstrual cycle. The results showed that the correlation between the substrate oxidation and body 
temperature during recovery, and the correlation between the total energy expenditure and body 
temperature during recovery were not correlated in both environmental temperatures. However, the fat 
oxidation during recovery in thermo-neutral environment (52.4 ± 27.1 mg.kg-1.h-1) was significantly greater 
than recovery in hot environment (37.7 ± 19.4 mg.kg-1.h-1, p = 0.019). It is summarized that after the 
moderate-intensity exercise the substrate oxidation and total energy expenditure during post-exercise 
recovery in both thermo-neutral and hot temperatures of untrained obese women are not related to the 
body temperature. The shift in recovery substrate oxidation and total energy expenditure would be 
affected by other variables that remain to be discovered. 
Keywords: Recovery substrate oxidation, indirect calorimetry, obesity, moderate-intensity exercise, 
environmental temperature 
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การบ าบัดคลอร์ไพริฟอส ด้วยกระบวนการออกซิเดชันด้วยเปอร์ซัลเฟต โดยใช้เหล็กเป็น    
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
Chlorpyrifos Treatment by Persulfate Oxidation Process using Iron as Catalyst 
 
สริิรัตน์ แสงอ่อน1 และ ชมพนูทุ ไชยรักษ์2 
Sirirat Sangon1 And Chompoonut Chaiyaraksa2 
 
บทคัดย่อ 

คลอร์ไพริฟอสเป็นสารเคมีก าจัดแมลงที่จัดอยู่ในกลุม่ออร์กาโนฟอสเฟต สามารถก าจัดแมลงได้ครอบคลมุ          
หลากหลายชนิด มีราคาถูก หาซือ้ได้ง่าย และสลายตัวในระยะเวลาสัน้เมื่อเทียบกับสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มอื่น ๆ            
จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทางการเกษตร สารเคมีก าจัดแมลงกลุ่มนีอ้อกฤทธ์ิต่อระบบประสาท โดยยับยัง้การ
ท างานของเอนไซม์โคลนีเอสเทอเรสแบบถาวร จงึต้องระมดัระวงัการชะล้างลงสูแ่หลง่น า้ เพราะเมื่อมนษุย์ได้รับสารนี ้
จะท าให้ร่างกายไม่สามารถควบคมุการเคลือ่นไหวได้ เกิดอาการชกักระตกุ เกร็งน า้ลายไหล ปัสสาวะราด ถ้าได้รับใน
ปริมาณมากจะเกิดอาการพิษเฉียบพลนั กล่าวคือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เหงื่อออก กลัน้ปัสสาวะ-
อุจจาระไม่ได้ เกิดอัมพาต และหัวใจล้มเหลว แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานาน จะเกิดอาการพิษ         
แบบเรือ้รัง คือ อ่อนเพลยี เดินโซเซ เสยีการรับรู้ความรู้สกึ จดุมุ่งหมายในการศกึษาครัง้นีคื้อเพื่อบ าบดัน า้เสยีปนเปือ้น
ยาฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส โดยใช้กระบวนการเปอร์ซัลเฟต ค่าซีโอดีเร่ิมต้นของน า้เสียคือประมาณ 2,000 มิลลิกรัม 
ต่อลติร ศกึษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดค่าซีโอดีด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต โดยการแปรผันปริมาณ Fe2+ 
ที่ 0.00-0.05 โมล ปริมาณ Fe2+:KHSO5 ที่ 2:0-2:5 ค่าความเป็นกรดด่างตัง้แต่ 2-6 และไม่ท าการปรับพีเอช และ
ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่ 0-50 นาที กลุม่ควบคมุทดลองด้วยการใช้น า้กลัน่ การทดลองท าทัง้หมด 3 ซ า้ ผลการ
ทดลองระบุว่าประสิทธิภาพในการบ าบัดซีโอดีได้สงูที่สดุ เม่ือใช้ปริมาณความเข้มข้น Fe2+ 0.02 โมล ความเข้มข้น 
KHSO5 0.01 โมล ค่าความเป็นกรดด่าง 3 และระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 40 นาที ค่าซีโอดีลดลงมากกว่า                            
96.03 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถลดค่าซีโอดีให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติส าหรับการปล่อยน า้เสีย            
ลงสูผิ่วน า้ (COD ไม่เกิน 120 mg/L)  

 
ค าส าคัญ : คลอร์ไพริฟอส; กระบวนการเปอร์ซลัเฟต; ซีโอด ี
 
Abstract 

Chlorpyrifos is a pesticide that is classified as Organophosphate. Able to eliminate many types         
of insects, inexpensive, easy to buy and decay for a short time compared to other substances pesticides,                  
so it is commonly used widely agricultural. These insecticides have neurotoxins by inhibiting the activity             
of the enzyme Cholinesterase. Therefore have to be careful to wash into the water source because when  

 
1, 2 สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 
    Environmental Chemistry Program, Faculty Of Science, King Mongkut’s Institute Of Technology Ladkrabang  Chalongkrung Road, Ladkrabang,              
;   Bangkok 10520, Thailand. 



31

humans receive this substance it will cause the body unable to control movement, convulsions, contraction, 
urinating, if received in large amounts, acute poisoning symptoms occur. That is to say with nausea, 
vomiting, loss of appetite, sweating, urinary incontinence, paralysis and heart failure. But if received in small 
amounts for a long time will cause chronic poisoning is fatigue, loss of perception and feeling. The purpose 
of this study was treating of pesticide process wastewater using Persulfate oxidation. An initial COD of 
wastewater were about 2,000 mg/L. An optimum COD removing condition for Persulfate oxidation process 
was studied by varying the amount of ferrous ion (0.00-0.05 mole), the mole ratio of ferrous ion:Potassium 
peroxymonosulfate (2:0-2:5), pH value (2-6 and its original pH) and contact time (0-50 minutes).                     
The treating of deionized water was done as a control. All experiments were repeated triplicately.                        
The highest COD treating efficiency for Persulfate oxidation process was found when using 0.02 mole                   
of ferrous ion, 0.01 mole of Potassium peroxymonosulfate at pH 3 with 40 minutes contact time. The COD 
could be reduced more than 96.03%. Which can reduce COD to a level that is in line with national standards 
for releasing waste water into the water surface (COD not more than 120 mg / L). 

 
Keywords : Chlorpyrifos; Persulfate Oxidation Process; COD 
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The development of a tetrahedron DNA nanostructure for cancer therapy 

Ratchanee Duangrat1, Anuttara Udomprasert2 and Thaned Kangsamaksin1,* 
 
Abstract 
 Nowadays, DNA nanotechnology has received much attention in biomedical research. A 
tetrahedral DNA nanostructure (TDN) is a representative DNA nanostructure with a self-assembly capability 
with only four single-stranded oligonucleotides. In this study, we aim to characterize and analyze the 
physical and biological properties of TDN for further use in cancer therapeutic applications. TDN was 
constructed by a simple annealing process. The achievement of TDN construction was confirmed by 
multiple techniques. The native polyacrylamide gel electrophoresis demonstrated a successful formation 
of each complementary strand that formed the TDN. Atomic force microscopy (AFM) revealed the correct 
morphology and homogeneous size distribution of our TDN. Moreover, the stability of the TDN was 
examined under various conditions, including serum-containing media and cell lysates. We found that TDN 
retained its structure and was stable up to several hours in different conditions. In addition, TDN showed 
excellent biocompatibility on mammalian cells. This study provides a potential strategy for the development 
of TDN nanovehicles for future cancer therapy. 
Keyword: tetrahedral DNA nanostructure (TDN), cancer  
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การยดึเกาะของแบคเทอริโอเฟจกบัโฮสท์ Clostridioides difficile ต่างสายพันธุ์ 
Bacteriophage adsorption against different strains of Clostridioides difficile 

 
ศุภกานต์ พนัธุรัตน์1, เทวญั จนัทร์วิไลศรี1, สิทธินนัท์ ชนะรัตน์1, ป๋วย อุ่นใจ2, สรุางค์ ชาญกําแหงเดชา2 
Supakan Panturat1, Tavan Janvilisri1, Sittinan Chanarat1, Puey Ounjai2, Surang Chankhamhaengdecha2 

 
บทคัดย่อ 
 อตัราการดื cอยาปฏิชีวนะทีeเพิeมขึ cน กระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยเพืeอค้นหาการรักษาทางเลือกสําหรับโรคติด
เชื cอแบคทีเรีย Clostridioides difficile โดยแบคเทอริโอเฟจ (เฟจ) มีคุณสมบติัหลายประการทีeทําให้มีความเหมาะสม
ในการใช้เป็นการรักษาทางเลือกได้  จึงมีความจําเป็นอย่างยิeงทีeจะต้องศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของเฟจต่อโฮสท ์
เนืeองจากเป็นกระบวนการลําดบัแรกและมีผลต่อประสิทธภิาพการติดเชื cอเฟจ การศึกษานี cจึงมีวัตถุประสงค์เพืeอศึกษา
ความเร็วในการยึดเกาะและทําลายของเฟจกับโฮสท์ C. difficile สายพันธุ์ ต่าง ๆ โดยศึกษาการติดเชื cอเฟจชนิด 

fHN10 ใน C. difficile ด้วยวิธีการนับจํานวนวงใส (spot-titer) และการติดตามการแตกของเซลล์แบคทีเรีย (lysis 
activity) พบว่าเฟจก่อให้เกิดวงใสบน C. difficile สายพันธุ์ HN2, HN9 และ HN21 ในขณะทีeวงใสทีeมีลักษณะขุ่น

กว่า จะสงัเกตเห็นได้ในสายพันธุ์ HN6 และ 630 นอกจากนี cยงัพบว่าเฟจ fHN10 ยึดเกาะกับสายพันธุ์ HN21ได้เร็ว
ทีeสุดทีe 1.59x108 PFU/mL ต่อนาที ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส pH 7.0 และจากการศึกษาความแปร
ผนัของการติดเชื cอเฟจ พบว่าอตัราส่วนระหว่างเฟจและแบคทีเรียทีe 10:1 มีความเหมาะสมทีeสดุในการกําจดัแบคทีเรีย 
ข้อมูลทีeได้จาการศึกษานี cมีความสําคัญอย่างยิeงต่อการพัฒนาศักยภาพของเฟจในการรักษาโรคติดเชื cอดื cอยา  
C. difficile ต่อไป 
คําสําคัญ: แบคเทอริโอเฟจ, Clostridioides difficile, การยึดเกาะของเฟจ  
 

Abstract 
The rising rate of antibiotic resistance has prompted us to search for an alternative treatment for 

Clostridioides difficile infection. Bacteriophage possesses several characteristics that confer as effective 
therapeutic agent. To use phage for therapeutic purposes, it is important to study phage adsorption 
behavior, which is the initial and crucial step in successful infection. This study aimed to investigate the 
speed of phage adsorption as well as lysis profile of a bacteriophage on susceptible C. difficile strains. 

The infectivity fHN10 of on C. difficile strains was examined by spot-titer and lysis activity. The phage 

fHN10 formed clear plaques on C. difficile strains HN2, HN9 and HN21 lawns, while turbid plaques were 

observed on the strains HN6 and 630. The highest adsorption rate of the phage fHN10 was found on the 

host strain HN21 at 1.59x108 PFU/mL per minute at pH 7.0, 37°C. In addition, infection dynamics at 
different ratio of phage number per bacteria cell were tested. The ratio of 10 phages per one bacterium 
was found as the most effective ratio for bacterial elimination. This study reveals the importance of host 
adsorption on an effective phage infection, which provides us a better understanding in this process. 
Keyword: Bacteriophage, Clostridioides difficile, Phage adsorption  
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Fabrication and Characterisation of Amino-silane Modified Graphene/natural rubber 
nanocomposites 
Sarinya Woraphutthaporn1,2, Prasit Pattananuwat3 and Kanoktip Boonkerd2,3- 

Abstract 

 The objective of this research is to investigate the possibility to use (3-aminopropyl)triethoxysilane 
(APTES) as a surface modifier for preparing graphene oxide/natural rubber (NR) nanocomposites.  
The mechanical properties of GO/NR nanocomposites are compared to those of modified GO/NR ones. 
Firstly, the GO is derived from synthetic graphite powder using a Hummer’s method. Then, the obtained 
GO reacts with (3-aminopropyl)triethoxysilane or APTES, giving the surface modified GO or named as AGO. 
The emergence of new peaks in FTIR spectrum of AGO sample corresponding to APTES molecule confirms 
that GO is successfully modified with APTES.  XRD pattern indicates that the stack of GO is exfoliated after 
modifying with APTES. SEM images reveal that the surface of GO changes from smooth to rough when 
modifying with APTES. Both GO and AGO can improve the strength of NR. However, AGO shows higher 
reinforcing efficacy. This might be due to the exfoliation of GO sheet and the lower polarity. The result from 
this study clearly reveals that AGO is a promising nanofiller to prepare high performance rubber 
nanocomposites.  

Keyword: Natural rubber, Graphene oxide, Modified graphene oxide, nanocomposites 
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บทบาทของ ROS และ p21 ต่อการเหน่ียวน าการตายแบบอะพอพโทซิสของเซฟราเรนทีนใน
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงของมนุษย์ 

The roles of ROS and p21 in apoptosis-inducing effect of cepharanthine in human colorectal cancer 
cells 
รัตนา แซ่ทึ่ง1 และ ปิยนชุ วงศ์อนนัต์2 

Rattana Saetung1 and Piyanuch Wonganan2 
 
บทคัดย่อ 

Cepharanthine (CEP) เป็นสารจากธรรมชาติในกลุ่ม biscoclaurine alkaloid ที่สกัดจากรากของต้น Stephania 
cepharantha Hayata จากการศกึษาที่ผ่านมาพบว่า CEP สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด ได้แก่ 
มะเร็งช่องปากและล าคอ, มะเร็งตบั, มะเร็งปอด, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งผิวหนงั, มะเร็งกระดูก และ มะเร็งรังไข่ แต่กลไก
การออกฤทธ์ิของ CEP ต่อการยบัยัง้การเจริญเติบโตและกลไกการเกิดอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงยงัไม่
สมบูรณ์นัก จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการสร้างอนุมูลอิสระ ( reactive oxygen species, ROS) ภายในเซลล์ และการ
แสดงออกของ p21 ในเซลล์มะเร็งชนิดที่มีการกลายพนัธ์ของ p53 มีความสมัพนัธ์ต่อการชกัน ากระบวนการตายแบบอะพอพ
โทซิส ดงันัน้งานวิจยันี ้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ ROS และ p21 ต่อการชกัน ากระบวนการตายแบบอะพอพโท
ซิสของ CEP ในเซลล์ HT-29 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงของมนุษย์ที่มีการกลายพันธุ์ของ p53 จากการศึกษา
ความเป็นพิษของ CEP ต่อเซลล์ HT-29 ด้วยวิธี MTT พบว่า CEP สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเซลล์ HT-29 โดยมีค่า 
IC50 เท่ากับ 2.37 ± 0.06 µM ในขณะที่ oxaliplatin (OX) มีค่า IC50 เท่ากับ 7.06 ± 0.62 µM แสดงให้เห็นว่า CEP มีศกัยภาพ
ในการยับยัง้การเจริญเติบโตของเซลล์ HT-29 ได้ดีกว่ายาเคมีบ าบัด OX ยิ่งไปกว่านัน้ยังพบว่า CEP มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็ง HT-29 มากกว่าเซลล์ล าไส้ใหญ่ปกติ CRL-1790 และจากผลการวิเคราะห์การชกัน ากระบวนการตายแบบอะพอพ
โทซิสของ CEP ด้วยเทคนิค flow cytometry พบว่า CEP ที่ความเข้มข้น 5 µM สามารถชักน าให้เซลล์ HT-29 เกิดการตาย
แบบอะพอพโทซิสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย CEP มีผลเหนี่ยวน าให้เซลล์เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมประมาณ 5 เท่า นอกจากนีใ้นการวิเคราะห์ผลของ CEP ต่อการสร้าง ROS ด้วยวิธี DCFH-DA และการแสดงออกของ
ยีน p21 ด้วยเทคนิค RT-PCR ในเซลล์ HT-29 พบว่า CEP ที่ความเข้มข้น 5 µM สามารถเหนี่ยวน าให้เซลล์มีการสร้าง ROS 
และมีการแสดงออกของ p21 mRNA เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงมีความเป็นไปได้ว่าการสร้าง ROS และการ
แสดงออกของ p21 ที่เพิ่มขึน้นัน้มีผลชกัน าให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส  
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Abstract 
Cepharanthine ( CEP) , a natural compound isolated from Stephania cepharantha Hayata.  Many studies 

have shown that CEP has anticancer activity against several cancers such as oropharynx cancer, hepatocarcinoma, 
lung cancer, leukemia, melanoma, ovarian cancer, and osteosarcoma.  However, the molecular mechanisms 
underlying the antiproliferative and apoptosis- inducing effects of CEP in colorectal cancer ( CRC)  cells have not 
been fully elucidated. Previous studies have reported that the production of reactive oxygen species (ROS) and the 
expression of p21 are associated with apoptosis. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of ROS 
and p21 in the apoptosis- inducing effect of CEP in p53 mutant HT- 29 CRC cells.  The cytotoxicity of CEP and 
oxaliplatin ( OX)  towards HT- 29 and CRL- 1790 ( normal colon cells)  was evaluated using MTT assay.  The results 
demonstrated that CEP significantly inhibited the growth of HT- 29 cells with the IC50 value of 2. 37 ± 0. 06 µM while 
OX has an IC50 value of 7. 06 ± 0. 62 µM, indicating that CEP is more effective in controlling the growth of HT-29 
cells. Notably, CEP was more toxic to HT-29 cancer cells than CRL-1790 normal colon cells. Treatment with 5 µM 
of CEP significantly triggered HT-29 cells to undergo apoptosis 5-fold above the control level. Furthermore, CEP at 
5 µM significantly increased ROS production and p21 mRNA expression in HT- 29 cells.  Altogether, it is possible 
that increases in ROS production and p21 expression play important roles in apoptosis- inducing effect of CEP in 
HT-29 CRC cells. 
 
ค าส าคัญ: เซฟราเรนทีน, มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง, อะพอพโทซิส, อนมุลูอิสระ, p21 
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ฤทธิ์ต้านมะเร็งของเซฟราเรนทีนต่อเซลลม์ะเร็งปอดชนิดทีไ่ม่ใช่เซลลเ์ล็ก 
Anticancer effects of cepharanthine on non-small cell lung cancer cells 
 
เยาวลกัษณ ์เดชพิชยั1 และ ปิยนชุ วงศอ์นนัต2์ 
Yaowaluck Detpichai1 and Piyanuch Wonganun2  
   
บทคัดย่อ 
 Cepharanthine (CEP) เป็นสารในกลุ่มอนพุนัธข์องอลัลาคอยด ์ ที่สกดัจากรากของตน้ Stephania 
cepharantha Hayata ซึ่งมฤีทธิต์า้นมะเรง็หลายชนิด เช่น มะเรง็ตบั, มะเรง็ล าไสใ้หญ่และล าไสต้รง และมะเรง็เม็ด
เลือดขาว อย่างไรก็ตาม รายงานฤทธิ์ตา้นมะเรง็ปอดชนิดท่ีไม่ใชเ่ซลลเ์ล็กของสาร CEP ยงัมีอยู่อย่างจ ากดั ดงันัน้ใน
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาฤทธิต์า้นมะเรง็ของสาร CEP และกลไกการออกฤทธิต์่อเซลลม์ะเรง็ปอดชนิดท่ี
ไม่ใช่เซลลเ์ล็ก จากการศกึษาพบว่าสาร CEP สามารถยบัยัง้การรอดชีวติของเซลล ์A549 ในลกัษณะแปรผนัตามความ
เขม้ขน้ มีคา่ IC50 เท่ากบั 3.92±0.13 ไมโครโมลาร ์และสาร CEP มคีวามเป็นพิษต่อเซลลม์ะเรง็มากกว่าเซลลป์อดปกติ 
MRC5 นอกจากนีส้าร CEP ที่ความเขม้ขน้ 10 ไมโครโมลาร ์ สามารถเหน่ียวน าใหเ้กิดการตายแบบอะพอพโทซิสใน
ระยะเริ่มตน้และระยะหลงั เท่ากบั 19.34±3.03% และ 26.58±2.72% ตามล าดบั อีกทัง้สาร CEP ที่ความเขม้ขน้ 10 
ไมโครโมลาร ์ สามารถกระตุน้การสรา้งอนมุลูอิสระได ้ มีค่าความเขม้แสงฟลอูอเรสเซนซข์อง DCF เท่ากบั 
332.43±70.93% ดงันัน้จากผลการศกึษาครัง้นี ้ แสดงใหเ้ห็นว่าสาร CEP สามารถยบัยัง้เซลลม์ะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใช่
เซลลเ์ล็ก A549 โดยชกัน าใหเ้กดิตายแบบอะพอพโทซิส และการสรา้งอนมุลูอิสระได ้ ชีใ้หเ้ห็นว่าสาร CEP อาจจะ
สามารถน ามาพฒันาเป็นยารกัษามะเรง็ปอดชนิดไม่ใช่เซลลเ์ล็กได ้
ค าส าคัญ: เซฟราเรนทีน, มะเรง็ปอดชนิดที่ไมใ่ช่เซลลเ์ล็ก, อะพอพโทซิส, อนมุลูอิสระ 
 
Abstract 

Cepharanthine (CEP) is a biscoclaurine alkaloid, isolated from the roots of Stephania 
cepharanthine Hayata that possesses potent anticancer properties against several types of cancer such 
as hepatocellular carcinoma, colorectal cancer and leukemia. However, there is little report about its effects 
on non-small cell lung cancer cells. Therefore, the objective in this project was to studied the effects of CEP 
on the cytotoxicity and mechanisms underlying the anticancer effect of CEP in non-small cell lung cancer 
cells. The results indicated that CEP significantly inhibited cell viability of A549 cells in a dose-dependent 
manner, with inhibitory concentration at 50% cell growth (IC50) value of 3.92±0.13 µM and CEP was more 
cytotoxic toward cancer cells than MRC5 normal cells. Additionally, CEP at 10 µM significantly induced 
early apoptosis and late apoptosis by 19.34±3.03% and 26.58±2.72%, respectively. Moreover, CEP at 10 
µM significantly increased reactive oxygen species (ROS) level, with value of dichlorofluorescein (DCF) 
fluorescence intensity by 332.43±70.93%. These results suggest that CEP potentially exhibited the 
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effectiveness of its anticancer associated with induction of apoptosis and generation of ROS. Our finding 
demonstrated that CEP has potential to develop into an anticancer drug for lung cancer. 
Keyword: Cepharanthine, non-small cell lung cancer cells, apoptosis, reactive oxygen species 
 
1สาขาวิชาเภสชัวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย 
 Interdisciplinary Program in Pharmacology, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
 



39

 2 

effectiveness of its anticancer associated with induction of apoptosis and generation of ROS. Our finding 
demonstrated that CEP has potential to develop into an anticancer drug for lung cancer. 
Keyword: Cepharanthine, non-small cell lung cancer cells, apoptosis, reactive oxygen species 
 
1สาขาวิชาเภสชัวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย 
 Interdisciplinary Program in Pharmacology, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
 

1 
 

ความชกุของยีน blaTEM, blaCTX-M, blaOXA และ blaSHV ในเชือ้ Escherichia coli สายพันธุ์คลินิกท่ี
สร้างเอนไซม์ extended-spectrum β-lactamases ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย 
The prevalence of blaTEM, blaCTX-M, blaOXA และ blaSHV genes in extended-spectrum β-

lactamases producing Escherichia coli clinical isolates in National Cancer Institute, Thailand 
ธัชภร อศัวคงคารัตน์1 และ นนัทรี ชยัชนะวงศาโรจน์1 

Thadchaporn Assawakongkarat1 and Nuntaree Chaichanawongsaroj1 

บทคัดย่อ 
 เชือ้ Escherichia coli ที่สร้างเอนไซม์ Extended-Spectrum β-lactamase (ESBLs) เป็นปัญหาคุกคาม
อย่างร้ายแรงทัว่โลกในการติดเชือ้ในโรงพยาบาล การศึกษานีมุ้่งที่จะศึกษาความชุกของยีน blaTEM, blaCTX-M, blaOXA 
และ blaSHV ในเชือ้ E. coli ที่สร้างเอนไซม์ ESBLs เชือ้ E. coli  ทัง้หมด 110 สายพนัธุ์เก็บจากส่ิงส่งตรวจชนิดต่างๆ ใน
แผนกจุลชีววิทยา สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2017 ถึงเดือนกันยายน 2018 น ามา
ทดสอบรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพและทดสอบยืนยนัการสร้างเอนไซม์ ESBLs ด้วยวิธี Combination disk และ
ใช้วิธี multiplex PCR ในการเพิ่มปริมาณยีน blaTEM ยีน blaCTX-M ยีน blaOXA และยีน blaSHV ผลการศึกษาพบว่าเชือ้มี
อัตราการดือ้ยาสูงต่อ ยา Ampicillin (98.2%) ยา Cefotaxime (99.1%) ยา Cefdinir (99.1%) และยา Ceftriaxone 
(95.5%) ย่ิงไปกว่านัน้ยงัพบว่าเชือ้จ านวน 68 สายพนัธุ์ (62%) เป็นเชือ้ดือ้ยาต้านจุลชีพแทบทุกขนาน (Extensively 
Drug-Resistant, XDR) ผลการตรวจหายีน ESBLs พบว่าเชือ้ E. coli ทุกสายพนัธุ์ที่สร้างเอนไซม์ ESBLs มียีน blaCTX-

M (100%) รองลงมาพบยีน blaTEM 43.63%  ยีน blaOXA 33.64% และ ยีน blaSHV 2.73% ตามล าดบั เชือ้ที่มียีน ESBLs 
มากกว่าหนึ่งชนิดพบมีความสัมพันธ์กับการดือ้ยากลุ่มอื่นร่วมด้วยอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ดังนัน้การจ าแนกชนิด
ของยีน ESBLs เป็นประโยชน์ส าหรับการรักษา การควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชือ้ทัง้ภายในโรงพยาบาลและการติด
เชือ้จากชุมชน 
ค าส าคัญ : ความชุก เชือ้ Escherichia coli เอนไซม ์ESBLs  
 
Abstract 

Escherichia coli producing extended-Spectrum β-lactamase (ESBLs) is a global serious 
threatening in nosocomial infection. This study was aimed to investigate the prevalence of blaTEM, blaCTX-M, 
blaOXA and blaSHV genes in ESBLs producing E. coli. A total of 110 E. coli strains were collected from various 
specimens in microbiology section of National Cancer Institute, Thailand, during February 2017 to 
September 2018. The antimicrobial susceptibility pattern was tested and confirmed for ESBLs by 
combination disk method. A multiplex PCR was used to amplified blaTEM, blaCTX-M, blaOXA and blaSHV genes. 
The high frequency of drug resistance was found against Ampicillin (98.2%), Cefotaxime (99.1%), Cefdinir 
(99.1%) and Ceftriaxone (95.5%). Moreover, out of 68 isolates (62%) were extensively drug- resistant (XDR). 
1 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชวีวิทยาคลินกิ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  Department of Blood Transfusion and Clinical Microbiology, Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 



40

2 
 

The genotyping of ESBLs genes shown that all ESBLs producing E. coli (100%) had blaCTX-M, followed by 
43.63% of blaTEM, 33.64% of blaOXA  and 2.73% of blaSHV, respectively. E. coli harbouring more than one 
ESBLs gene significantly resist with other drug classes. Thus, identification of ESBLs genes are useful for 
treatment, control and surveillance in both hospital and community acquired infection. 

Keywords : prevalence, Escherichia coli, ESBLs 
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การประเมินความเสี่ยงเชือ้วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส ในกุ้งขาวจากตลาดค้าปลีก 
Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus in white shrimp (Litopenaeus vannamei) from retail 
market 
 
ประภสัสร หยกยิ่งยง1 และ ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ1 

Praphatsorn Yokyingyong1 and Supachai Nuanualsuwan1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานีไ้ดท้  าการประเมินความเส่ียงเชือ้วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัสที่ก่อโรคทางเดินอาหารอกัเสบ จากการ
บรโิภคกุง้ขาวแปซิฟิกดิบ (Litopenaeus vannamei) โดยใชว้ิธี 3-tubes MPN ในการหาความชกุและปรมิาณการปนเป้ือน
ของเชือ้วิบรโิอ พาราฮิโมไลติคสัจากรา้นคา้ทัง้สองชนิดใน 6 จงัหวดัในประเทศไทย และประเมินความเส่ียงจากการบรโิภค
กุง้ดิบ โดยใชข้อ้มลูความชกุและระดบัการปนเป้ือนของเชือ้วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสัที่ก่อโรค ซึ่งไดก้ าหนดโดยใชว้ิธี PCR 
ในการตรวจหายีนสรา้งสารพิษ คือ tdh และ trh ผลการศกึษาพบว่า ความชกุของเชือ้วิบรโิอ พาราฮิโมไลติคสั และวิบริโอ 
พาราฮิโมไลติคสัก่อโรค คือรอ้ยละ 66 และ รอ้ยละ 1.4 ตามล าดบั เชือ้วิบรโิอ พาราฮิโมไลติคสัที่มียีน tdh พบรอ้ยละ 0.93 
และเชือ้วิบรโิอ พาราฮิโมไลติคสัที่มียีน trh พบรอ้ยละ 0.46 ผลการประเมินความเส่ียงจากการบรโิภคกุง้ดิบที่ปนเป้ือนเชือ้
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสัคือ 1.02×10-4 คิดเป็นผูป่้วย 3,711 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี โดยผลการวิเคราะหค์วาม
อ่อนไหวในการศกึษานี ้พบว่าความน่าจะเป็นของการเจ็บป่วยมีผลต่อการประเมินความเส่ียงอย่างมาก (ค่าสมัประสิทธิ์ = 
0.94) ตามดว้ยระยะเวลาจากรา้นคา้จนบริโภค (ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.22) ระดับการปนเป้ือนเชือ้ ณ เวลาที่บริโภค (ค่า
สมัประสิทธิ์ = 0.16) และปริมาณการไดร้บัเชือ้วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสัก่อโรค (ค่าสมัประสิทธิ์ = 0.15) ยิ่งไปกว่านัน้จาก
การศึกษายงัพบว่าการใหค้วามรอ้นท่ีเหมาะสมแก่กุง้เช่นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาทีสามารถลดความ
เส่ียงจากเชือ้วิบรโิอ พาราฮิโมไลติคสัได ้

ค าส าคัญ : การประเมินความเส่ียง วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสั กุง้ขาว 

Abstract 

Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus gastroenteritis from raw shrimp consumption 
(Litopenaeus vannamei) was evaluated in this study. The prevalence and level V. parahaemolyticus in 2 retail 

 
1ภาควิชาสตัวแพทยสาธารณสขุ คณะสตัวแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand.  
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types across 6 provinces in Thailand was calculated by 3-tubes MPN method. Risk assessment from raw shrimp 
consumption was estimated from prevalence and level of pathogenic V. parahaemolyticus carrying tdh and trh 
genes by multiplex PCR. The prevalence of total and pathogenic V. parahaemolyticus was 66% and 1.4%, 
respectively. Pathogenic V. parahaemolyticus carrying tdh and trh genes were 0.93% and 0.46%, respectively. 
Estimated daily risk from raw shrimp consumption was predicted at 1.02×10-4 and the incidence rates per 
100,000 people at 3,711 cases per year. Sensitivity analysis from simulation showed that risk estimates was 
highly correlated with probability of illness (correlation coefficient or r = 0.94), followed by time between retail 
to consumption (r = 0.22), concentration at consumption (r = 0.16), and dose (r = 0.15). Moreover, the study 
has found the proper cooking of shrimp such as 60°C for 2 minutes can reduce risk from V. parahaemolyticus 
to safe negligible level.     

Keywords : Risk assessment, Vibrio parahaemolyticus, White shrimp  
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของผู้ ป่วยติดสารเสพติดที่รับรักษาตัวแผนก
ผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
Factor associated with suicidal behavior among substance abusers in outpatient 
department: A case study of Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment 
 
สทุธิพนัธ์ สริุยะ1, ลาวลัย์ ศรัทธาพทุธ1 และ นทัที พรประภา2 

Sutthipun Suriya1, Lawan Sratthaphut1  and Nattee Phornprapa2 
 
บทคัดย่อ 
 การติดสารเสพติดเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสขุ เนื่องจากเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดพฤติกรรมการฆ่า
ตัวตาย และน ามาสู่การฆ่าตัวตายส าเร็จในเวลาต่อมา การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการฆ่าตวัตายในผู้ ป่วยใช้สารเสพติด กลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 450 คน ได้รับการวินิจฉยัว่าติดสารเสพตดิ 
แบ่งออกเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 149 คน และผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 301 คน เก็บข้อมลูปัจจยั
ต่าง ๆ จากเวชระเบียนแผนกผู้ ป่วยนอกสถาบนับ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   เมื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกตวัแปรเดี่ยว (Univariable logistic regression) ผลการศึกษาพบว่า  มี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฆ่าตวัตายในผู้ ป่วยที่ติดสารเสพติดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  จ านวน 23 
ปัจจยั และเมื่อวิเคราะห์สถิติการถดถอยโลจิสติคแบบพหุ (Multivariable logistic regression) พบว่า ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการฆ่าตวัตายในผู้ ป่วยติดสารเสพติดมากขึน้ จ านวน 6 ปัจจยั ได้แก่  บิดาและมารดาอยู่ด้วยกนัอย่างไม่
ราบร่ืน บิดาและมารดาหย่าร้าง เสพติดแอลกอฮอล์ในระดบัปานกลางถึงสงู ผู้ ป่วยที่มีอาการพูดเพ้อเจ้อพูดคนเดียว 
และผู้ ป่วยที่มีอาการเห็นภาพหลอน  

ดงันัน้บคุลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ ป่วยตดิสารเสพติดควรสงัเกต และเฝา้ระวงัปัจจยัต่าง ๆ 
เหล่านีท้ี่เพิ่มโอกาสให้ผู้ ป่วยมีพฤติกรรมการฆ่าตวัตายได้มากขึน้ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดพฤติกรรมการฆ่าตวัตาย และ
การฆ่าตวัตายส าเร็จในเวลาต่อมา อีกทัง้ควรส่งเสริมให้บิดาและมารดาของผู้ ป่วยมีความสมัพนัธ์ทีด่ีเนื่องจาก
ความสมัพนัธ์ที่ราบร่ืนของบิดาและมารดาท าให้โอกาสการฆ่าตวัตายของผู้ ป่วยลดลง 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการฆา่ตวัตาย ความคิดฆ่าตวัตาย ความพยายามฆา่ตวัตาย ติดสารเสพติด ปัจจยั ผู้ ป่วยนอก   
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประเทศไทย 
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี 

 
  
 
การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกรดซักซินิกจากกลีเซอรอลดบิโดยใช้เซลล์ท่ีถูก
ตรึงภายในวุ้นของ Actinobacillus succinogenes  
Study of Improvement the Efficiency of Succinic acid Production from Crude glycerol by 
Immobilized cell in Agar of Actinobacillus succinogenes  
 
อภิรักษ์ บ ำยทุธ1  วีระวฒัน์ แชม่ปรีดำ2  ชชัวำล สงิหกนัต์1,3  และ สวุิมล กำญจนสธุำ1,3 
Apirak Bumyut1 Verawat Champreda2 Chatchawal Singhakant1,3 and Suwimon Kanchanasuta1,3 

 
บทคัดย่อ 
 กรดซกัซินิกจำกกระบวนกำรทำงชีวภำพเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่น่ำสนใจในกำรเพิ่มมลูค่ำให้กบักลีเซอรอล
ดิบซึง่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลติไบโอดีเซล  ไบโอซกัซินิกเป็นหนึ่งในผลติภณัฑ์จำกกระบวนกำรทำงชีวภำพที่
มีมลูคำ่สงู  ดงันัน้วตัถปุระสงค์ในงำนวิจยันีค้ือศกึษำผลของกำรขยำยขนำดกำรทดลองเข้ำสูถ่งัปฏิกิริยำขนำด 1 ลติร
ของกำรผลติกรดซกัซินิกจำกกลเีซอรอลดิบ  รูปแบบกำรหมกัในถงัปฏิกิริยำประกอบไปด้วยแบบกะ (Batch) และแบบ
กึ่งต่อเนื่อง (Semi-continuous)  กำรทดลองครัง้นีก้ลีเซอรอลดิบจะถูกหมกัโดยเซลล์ที่ถูกตรึง (Immobilized cell) 
ภำยในวุ้ นของ A. succinogenes  ควำมเข้มข้นเร่ิมต้นของกลีเซอรอลดิบและ MgCO3 เท่ำกับ 10 กรัมต่อลิตร  
ประกำรแรกก่อนท่ีจะเร่ิมต้นท ำกำรหมกักลีเซอรอลดิบ ต้องท ำกำรเติมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์เข้ำสูอ่ำหำรหมกัเพื่อ
สร้ำงสภำวะไร้อำกำศ  ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นวำ่กำรหมกัแบบกะสำมำรถผลติกรดซกัซินิกได้มำกที่สดุ (10.8 กรัม
ตอ่ลิตร)  กำรใช้กลีเซอรอลดิบและคำ่ปริมำณผลผลิต (Yield) ของกรดซกัซินิกเท่ำกบัร้อยละ 88.8 โดยมวลและ 1.25 
กรัมของกรดซกัซินิกต่อกรัมของกลีเซอรอล (g SA/g GLR) ซึ่งค่ำปริมำณผลผลิตที่ได้มีควำมใกล้เคียงกนักับทฤษฎี 
(1.28 g SA/g GLR)  ส ำหรับกำรหมกัแบบกึ่งต่อเนื่องพบว่ำแนวโน้มของกำรผลิตกรดซกัซินิก กำรใช้กลีเซอรอลดิบ 
และค่ำปริมำณผลผลิตมีแนวโน้มท่ีลดง  ณ ระยะเวลำกำรหมกัที่ 240 ชัว่โมงพบว่ำค่ำควำมเข้มข้นของกรดซกัซินิก 
กำรใช้กลีเซอรอลดิบ และค่ำปริมำณผลผลิตมีค่ำเท่ำกับ 9.4 กรัมต่อลิตร ร้อยละ 16.8 โดยมวลและ 0.46                  
g SA/g GLR ตำมล ำดบั  ผลกำรทดลองพบวำ่กำรผลติกรดซกัซนิิกและกำรใช้กลเีซอรอลดิบมีคำ่ที่เพิ่มมำกขึน้ เมื่อท ำ
กำรขยำยขนำดกำรทดลองจำกขวดเซร่ัมขนำด 100 มิลลลิติรเข้ำสูถ่งัปฏิกิริยำขนำด 1 ลิตร  เนื่องจำกควำมสำมำรถ
ในกำรละลำยของคำร์บอนไดออกไซด์และกำรสมัผสักบัอำหำรของเชือ้ภำยในถงัปฏิกิริยำมำกกว่ำภำยในขวดเซร่ัม      
คำ่ควำมเข้มข้นของกรดซกัซินิกและกำรใช้กลเีซอรอลดิบสงูสดุจำกกำรศกึษำในขวดเซร่ัมมีคำ่เท่ำกบั 8.9 ± 0.5 กรัม
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี 

 
  
 
การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกรดซักซินิกจากกลีเซอรอลดบิโดยใช้เซลล์ท่ีถูก
ตรึงภายในวุ้นของ Actinobacillus succinogenes  
Study of Improvement the Efficiency of Succinic acid Production from Crude glycerol by 
Immobilized cell in Agar of Actinobacillus succinogenes  
 
อภิรักษ์ บ ำยทุธ1  วีระวฒัน์ แชม่ปรีดำ2  ชชัวำล สงิหกนัต์1,3  และ สวุิมล กำญจนสธุำ1,3 
Apirak Bumyut1 Verawat Champreda2 Chatchawal Singhakant1,3 and Suwimon Kanchanasuta1,3 

 
บทคัดย่อ 
 กรดซกัซินิกจำกกระบวนกำรทำงชีวภำพเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่น่ำสนใจในกำรเพิ่มมลูค่ำให้กบักลีเซอรอล
ดิบซึง่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลติไบโอดีเซล  ไบโอซกัซินิกเป็นหนึ่งในผลติภณัฑ์จำกกระบวนกำรทำงชีวภำพที่
มมีลูคำ่สงู  ดงันัน้วตัถปุระสงค์ในงำนวิจยันีค้ือศกึษำผลของกำรขยำยขนำดกำรทดลองเข้ำสูถ่งัปฏิกิริยำขนำด 1 ลติร
ของกำรผลติกรดซกัซินิกจำกกลเีซอรอลดิบ  รูปแบบกำรหมกัในถงัปฏิกิริยำประกอบไปด้วยแบบกะ (Batch) และแบบ
กึ่งต่อเนื่อง (Semi-continuous)  กำรทดลองครัง้นีก้ลีเซอรอลดิบจะถูกหมกัโดยเซลล์ที่ถูกตรึง (Immobilized cell) 
ภำยในวุ้ นของ A. succinogenes  ควำมเข้มข้นเร่ิมต้นของกลีเซอรอลดิบและ MgCO3 เท่ำกับ 10 กรัมต่อลิตร  
ประกำรแรกก่อนท่ีจะเร่ิมต้นท ำกำรหมกักลีเซอรอลดิบ ต้องท ำกำรเติมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์เข้ำสูอ่ำหำรหมกัเพื่อ
สร้ำงสภำวะไร้อำกำศ  ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นวำ่กำรหมกัแบบกะสำมำรถผลติกรดซกัซินิกได้มำกที่สดุ (10.8 กรัม
ตอ่ลิตร)  กำรใช้กลีเซอรอลดิบและคำ่ปริมำณผลผลิต (Yield) ของกรดซกัซินิกเท่ำกบัร้อยละ 88.8 โดยมวลและ 1.25 
กรัมของกรดซกัซินิกต่อกรัมของกลีเซอรอล (g SA/g GLR) ซึ่งค่ำปริมำณผลผลิตที่ได้มีควำมใกล้เคียงกนักับทฤษฎี 
(1.28 g SA/g GLR)  ส ำหรับกำรหมกัแบบกึ่งต่อเนื่องพบว่ำแนวโน้มของกำรผลิตกรดซกัซินิก กำรใช้กลีเซอรอลดิบ 
และค่ำปริมำณผลผลิตมีแนวโน้มที่ลดง  ณ ระยะเวลำกำรหมกัที่ 240 ชัว่โมงพบว่ำค่ำควำมเข้มข้นของกรดซกัซินิก 
กำรใช้กลีเซอรอลดิบ และค่ำปริมำณผลผลิตมีค่ำเท่ำกับ 9.4 กรัมต่อลิตร ร้อยละ 16.8 โดยมวลและ 0.46                  
g SA/g GLR ตำมล ำดบั  ผลกำรทดลองพบวำ่กำรผลติกรดซกัซนิิกและกำรใช้กลเีซอรอลดิบมีคำ่ที่เพิ่มมำกขึน้ เมื่อท ำ
กำรขยำยขนำดกำรทดลองจำกขวดเซร่ัมขนำด 100 มิลลลิติรเข้ำสูถ่งัปฏิกิริยำขนำด 1 ลิตร  เนื่องจำกควำมสำมำรถ
ในกำรละลำยของคำร์บอนไดออกไซด์และกำรสมัผสักบัอำหำรของเชือ้ภำยในถังปฏิกิริยำมำกกว่ำภำยในขวดเซร่ัม      
คำ่ควำมเข้มข้นของกรดซกัซินิกและกำรใช้กลเีซอรอลดิบสงูสดุจำกกำรศกึษำในขวดเซร่ัมมีคำ่เท่ำกบั 8.9 ± 0.5 กรัม
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ต่อลิตรและร้อยละ 60.3 ± 6.0 โดยมวล ตำมล ำดับ  ในท้ำยที่สดุงำนวิจัยนีแ้สดงให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในกำร
พฒันำกำรทดลองเข้ำสูร่ะดบัโรงงำนต้นแบบ (pilot scale) และระดบัอตุสำหกรรม 
ค าส าคัญ   :  ไบโอซกัซินิก  กลเีซอรอลดิบ  กำรตรึงเซลล์  Actinobacillus succinogenes 
 
Abstract 
 Bio-succinic production is an attractive option for adding value of crude glycerol, waste from 
biodiesel production process. Bio-succinic acid is regarded as a high value product. This work aimed to 
study the effect of scaling up to 1 L bioreactor and varying modes of operation (Batch and Semi-
continuous). Immobilized cell of A. succinogenes in agar was used in fermentation process. Crude 
glycerol in this research was fermented by immobilized cell in agar of A. succinogenes. All experiments 
were fixed the initial concentrations of crude glycerol and MgCO3 equal to 10 g/L. CO2 gaseous was used 
to create anaerobic condition. Results showed that batch fermentation could achieve maximum succinic 
acid concentration (10.8 g/L), crude glycerol utilization (88.8%w/v), and succinic acid yield (1.25              
g SA/ g GLR), respectively. Yield obtained from this study could compare theoretical yield of succinic 
acid production from glycerol (1.28 g SA/g GLR). For semi-continuous fermentation, results indicated that 
succinic acid concentration, crude glycerol utilization, and yield tended to decrease. Succinic acid 
concentration, crude glycerol utilization, and succinic acid yield at 240 hours were 9.4 g/L, 16.8%w/w, 
and 0.46 g SA/g GLR, respectively. High efficiency of succinic acid production in 1L bioreactor may 
cause by dissolved CO2 and cultural medium that could be better mixing than experiments in all serum 
bottles. Maximum succinic acid concentration and crude glycerol utilization in 0.1L serum bottle were 8.9 
± 0.5 g/L and 60.3 ± 6.0 g/L, respectively. In conclusion, this study indicated the possibility for bio-
succinic production in pilot and industrial scale. 
Keyword   :    Bio-succinic acid, Crude glycerol, Immobilized cells, Actinobacillus succinogenes 
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เสียงจากการจราจรและปัจจัยทีม่ีความสัมพันธก์ับระดับเสียงของถนนสายประธานและถนน
สายรอง จังหวัดนครปฐม 
The relationship between road traffic noise levels and their contributing factors of the major 
arterial road and the collector roads in Nakhon Pathom Province 
 
ณฐัวฒัน ์ศวิปฐมชยั1 ธนาศรี สีหะบตุร1 ณฐันารี เอมยงค2์ วิธิดา พฒันอิสรานกุลู1 และ อาทิตย ์โพธิศ์รี1 
Nattawat Siwapathomchai1 Tanasri Sihabut1 Natnaree Aimyong2 Withida Patthanaissaranukool1 and Arthit 
Phosri1 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อวิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างระดับเสียงและปัจจยัที่ ส่งผลต่อระดับ
เสียงจากการจราจรของถนน 2 ประเภท คือ ถนนสายประธาน (ถนนเพชรเกษม) และถนนสายรอง (ถนนยิงเป้า ถนน
ทหารบกและถนนราชมรรคา) ในพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยท าการวดัระดบัเสียง นบัจ านวน
รถ จ าแนกประเภทรถ และวดัความเรว็รถ จ านวน 3 จดุตรวจวดัต่อประเภทถนน และวิเคราะหห์าความสมัพนัธโ์ดยใช้
สถิติสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั ผลการศกึษาพบว่า ถนนสายประธานมีระดบัเสียงจากการจราจรเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (LAeq, 

24h) เท่ากับ 78.4 76.0 และ 75.1 เดซิเบลเอ และมีระดบัเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง (LAeq, 1h) อยู่ในช่วง 70.2 - 81.0 เดซิเบล
เอ ขณะท่ีถนนสายรองมีระดบัเสียงจากการจราจรเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (LAeq, 24h) เท่ากับ 70.3 69.7 และ 68.2 เดซิเบลเอ 
และมีระดบัเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง (LAeq, 1h) อยู่ในช่วง 63.1 - 70.9 เดซิเบลเอ เมื่อท าการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
ระดบัเสียงและปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัเสียงจากการจราจร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการจราจรของถนน
สายประธานและถนนสายรองมีความสัมพันธเ์ชิงบวกกับระดบัเสียงจากการจราจรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ p-
value = 0.017 และ p-value < 0.01 ตามล าดบั ดว้ยเหตนุี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรท าการติดตัง้ผนงักนัเสียงและ
เพิ่มมาตรการในการควบคุมปริมาณการจราจรในเขตพืน้ที่ชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดการ
รบัสมัผสัเสียงจากการจราจรของประชาชนที่อาศยัอยู่บรเิวณรมิถนนดงักล่าว 
ค าส าคัญ: เสียง เสียงจากการจราจร ถนนสายประธาน ถนนสายรอง 
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เสียงจากการจราจรและปัจจัยทีม่ีความสัมพันธก์ับระดับเสียงของถนนสายประธานและถนน
สายรอง จังหวัดนครปฐม 
The relationship between road traffic noise levels and their contributing factors of the major 
arterial road and the collector roads in Nakhon Pathom Province 
 
ณฐัวฒัน ์ศวิปฐมชยั1 ธนาศรี สีหะบตุร1 ณฐันารี เอมยงค2์ วิธิดา พฒันอิสรานกุลู1 และ อาทิตย ์โพธิศ์รี1 
Nattawat Siwapathomchai1 Tanasri Sihabut1 Natnaree Aimyong2 Withida Patthanaissaranukool1 and Arthit 
Phosri1 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อวิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างระดับเสียงและปัจจยัที่ ส่งผลต่อระดับ
เสียงจากการจราจรของถนน 2 ประเภท คือ ถนนสายประธาน (ถนนเพชรเกษม) และถนนสายรอง (ถนนยิงเป้า ถนน
ทหารบกและถนนราชมรรคา) ในพืน้ท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยท าการวดัระดบัเสียง นบัจ านวน
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มวิทยาศาสตร ์เกษตรและเทคโนโลยี 

Abstract  
 This research mainly aimed to explore the relationship between road traffic noise levels and their 
contributing factors of two different road types, i.e., major arterial road (Petchkasem Road) and collector 
road (Ying Pao, Thahan Bok and Ratchamanka Road) in Nakhon Pathom municipality area. To conduct the 
study, three sampling sites on each type of roads were determined to measure noise levels and quantify 
vehicle amounts, types and speeds. Then, Pearson’s correlation was used to analyze their relationships. 
The results showed that the equivalent average noise levels for 24 hours (LAeq, 24h) at the sampling points of 
the major arterial road were 78.4, 76.0 and 75.1 dBA and the equivalent average noise levels for 1 hour 
(LAeq, 1h) ranged from 70.2 to 81.0 dBA. For collector road, the equivalent average noise levels for 24 hours 
(LAeq, 24h) were 70.3, 69.7 and 68.2 dBA and the equivalent average noise levels for 1 hour (LAeq, 1h) ranged 
from 63.1 to 70.9 dBA.  Among determined variables, traffic volumes on both major arterial and collector 
roads positively correlated with road traffic noise levels at p-value = 0.017 and p-value < 0.01, respectively. 
Therefore, as well as installing noise barriers along the roadsides in community areas, the responsible 
organizations should control the number of vehicle volumes, especially during rush hours, to reduce noise 
exposure of roadside dwellers. 
Keyword: Noise, Road traffic noise, Major arterial road, Collector road 
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การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเมลามีนด้วยการใช้คาร์บอนควอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวัด 
Method Development for Melamine Determination Using Carbon Quantum Dots as a 

Detection Probe 
 
สลุยินั พิมมะสอน1,2 และ เกรียงศกัดิ์ สง่ศรีโรจน์2 
Souliyanh Phimmasone1,2 and Kriangsak Songsrirote2  
 
บทคัดย่อ 

เมลามีนถกูใช้เป็นสารปลอมปนในการผลิตอาหารของทัง้คนและสตัว์เพื่อท าให้พบโปรตีนในการตรวจวดัมี
คา่สงู ในต้นทนุการผลติที่ต ่า  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าไปปลอมปนในผลติภณัฑ์นมส าหรับทารกแรกเกิดถึงอาย ุ1 ปี 
ซึ่งน าไปสู่การเกิดผลเสียต่อสขุภาพของผู้บริโภคอย่างรุนแรงจนถึงชีวิตได้ ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงสนใจศึกษาวิธีการ
ตรวจวัดปริมาณของเมลามีนอย่างง่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดส าหรับการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์นม โดยอาศัย
คณุสมบตัิการวาวแสงฟลอูอเรสเซนต์ของอนภุาคคาร์บอนควอนตมัดอท (CDs) ที่สงัเคราะห์จากกรดซิตริกและยเูรีย
ภายใต้การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ ก าลงั 300 วตัต์ เป็นเวลา 7 นาที เกิดเป็น CDs ที่มีค่าการวาวแสงฟลอูอ
เรสเซนต์ที่ความยาวคลื่น 538 นาโนเมตร เมื่อถูกกระตุ้ นด้วยพลังงานท่ี 410 นาโนเมตร และมีความไวและ
ความจ าเพาะเจาะจงอย่างมากต่อการตรวจวดัเมลามีน โดยพบว่าค่าการวาวแสงของอนภุาค CDs นีจ้ะมีค่าลดลง 
ตามความเข้มข้นของเมลามีนท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีค้า่ความเข้มข้นต ่าสดุของเมลามีนท่ีตรวจวดัได้เทา่กบั 1 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
(ppm) ซึง่เทา่กบัปริมาณที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้มีได้ในผลติภณัฑ์นม 
ค าส าคัญ : เมลามีน คาร์บอนควอนตมัดอท แสงฟลอูอเรสเซนต์ ไมโครเวฟ ผลติภณัฑ์นม  
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Abstract 
Melamine has been intentionally added into food products for both human and animals to increase 

the protein count at less cost, especially in dairy products for infant and baby under 1 year old of age 
resulting in serious adverse effects on health of consumers. Therefore, this research focuses on the study 
of method development for melamine determination which could be further developed and applied for dairy 
products based on a change of fluorescent properties of the carbon quantum dots (CDs) synthesized from 
citric acid and urea under microwave irradiation of 300 watts for 7 minutes. The CDs emit fluorescence at 
538 nm with excitation wavelength of 410 nm.  The results showed that the synthesized CDs provide high 
sensitivity and selectivity on melamine determination.  Fluorescent emission of the CDs was increasingly 
quenched upon the increase of melamine concentrations. Limit of detection of 1 mg/L (ppm) was achieved, 
which is the level of melamine allowed to be found in dairy products under the Food and Drug 
Administration of the United States regulation. 
Keywords : Melamine, Carbon quantum dots, Fluorescence, Microwave, Dairy products  
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Preparation of water absorbable film from natural rubber filled with potato starch 
 
Nattaree Chatyaluck1,2 and Kanoktip Boonkerd2,3* 

 
                                     

Abstract 
          This study presented the effect of potato starch (PS) loading on the water absorption and 
mechanical properties of the NR/PS films prepared from a direct dry mixing. The NR/PS ratio was varied 
from 100/0 to 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 and 50/50. The results showed that the percentage of water 
absorption of the NR film increased proportionally with increasing PS loading.  However, the presence of 
PS deteriorates both tensile and tear strength of the NR film. The NR/PS film at the ratio of 50/50 showed 
the lowest strength. Interestingly, it was found that the NR/PS films at all ratios with glycerol gave both 
water absorption and mechanical properties higher than the ones without glycerol. The increased 
properties might be due to the increase in hydroxyl groups and the reduction of PS agglomeration, 
respectively. 
 
Keyword   :    Natural rubber, Potato starch, Glycerol, Mechanical properties 
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การแยกสมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงโดยการใช้แถบรหสัดีเอน็เอร่วมกับ
การการวเิคราะห์การหลอมเหลวความละเอียดสูง 
Differentiation of White Kwao Khruea (Pueraria candollei) and Red Kwao Khruea (Butea 
superba) by DNA barcoding and rapid analysis with Bar-HRM 
 
นนทพร เวชพาณิชย์, ทกัษิณา ชวนอาษา และสชุาดา สขุหร่อง 
Nonthapon Vejpanich, Taksina Chuanasa and Suchada Sukrong 
 
บทคัดย่อ 

 “กวาวเครือ” เป็นสมนุไพรที[ถกูนํามาใช้ในตํารับยาอายวุฒันะ โดยทางแพทย์แผนไทยได้นําสว่นหวัใต้
ดนิของกวาวเครือมาใช้ทํายา ในไทยมีกวาวเครืออยา่งน้อยสองชนิดที[จําหนา่ยโดยทั[วไป กวาวเครือที[นิยม
นํามาใช้มาที[สดุคือ กวาวเครือขาว (Pueraria candollei Wall. Ex Benth.) มีสรรพคณุเกี[ยวกบัการปรับปรุง
สขุภาพเพศหญิง เนื[องจากมีองค์ประกอบของไฟโตเอสโทรเจน อีกชนิดหนึ[งคือ กวาวเครือแดง (Butea superba 
Roxb.) พบองค์ประกอบทางเคมีมีฤทธิxคล้ายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน กวาวเครือที[มีจําหนา่ยตามท้องตลาด มกั
อยูใ่นรูปแบบอบแห้ง และแบบผง จงึมีโอกาสที[จะเกิดการสบัสนในการใช้กวาวเครือทั zงสองชนิดนี z การตรวจสอบ
พิสจูน์เอกลกัษณ์ของสมนุไพรมีหลายวิธี การตรวจสอบลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และการตรวจสอบทางจลุภาค
อาจทําได้ยาก เนื[องจากเนื zอเยื[ออาจถกูแปรสภาพจนเสยีหาย ไมส่ามารถตรวจพบลกัษณะสาํคญัได้ การใช้
เทคนิคทางเคมีที[ อาจมีข้อจํากดัในเรื[องความไวของเครื[องมือกบัปริมาณสารที[มีไมม่ากพอ รวมถงึ ไมส่ามารถ
บอกได้ถงึแหลง่ที[มาของสารเคมีที[ตรวจพบ ซึ[งอาจมาจากแหลง่อื[น เทคนิคทางดีเอน็เอ เป็นเทคนิคที[ นํามาใช้
เพื[อชว่ยพิสจูน์ชนิดของสมนุไพรและตวัอยา่งที[มีข้อจํากดัน้อยกวา่วิธีอื[น ๆ ในการศกึษานี zพบวา่การทําแถบรหสัดี
เอน็เอบริเวณยีน matK แยกกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงออกจากกนัได้ และการตรวจวิเคราะห์การ
หลอมเหลวของชิ zนดีเอน็เอบาร์โคดด้วยความละเอียดสงู (Bar-HRM) ซึ[งพฒันาจากแถบรหสัดีเอน็เอบริเวณยีน 
matK โดยใช้ไพรเมอร์จําเพาะที[ออกแบบ มีความสําเร็จและทําให้สามารถวิเคราะห์แยกสมนุไพรสองชนิดนี zออก
จากกนัได้เร็วและประหยดัคา่ใช้จา่ยมากขึ zน 
คําสําคญั  : กวาวเครือ, แถบรหสัดีเอน็เอ, การตรวจวิเคราะห์การหลอมเหลวของชิ zนดีเอน็เอบาร์โคดด้วยความ
ละเอียดสงู  
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Abstract 
“Kwao Khruea” is known as a rejuvenation herb of which its roots have been used in 

traditional Thai medical. In Thailand, there are at least two species of plants named Kwao Khruea 
available in the herbal market. The most well-known Kwao Khruea is white Kwao Khruea (Pueraria 
candollei Wall. Ex Benth.) which accumulates several phytoestrogens. Another species is red Kwao 
Khurea (Butea superba Roxb.) that stores several compounds that the biological activities are similar 
to that of testosterone. The crude drugs of Kwao Khruea are normally commercialized in the form of 
processed products that possibly lead to wrong labeling and using. There are various approaches to 
differentiate these two herbs. Morphological and microscopic examinations, are not suitable for 
samples of which their tissues have been thoroughly processed. Phytochemical analysis of 
compounds obtained from the plants of interest is a widely-used technique. However, this analysis 
has limitations on instrumental sensitivities. Besides, it provides chemical information that is probably 
not specific to particular plant species. DNA technology is a beneficial approach to help precisely 
identify plants. In this study, we found that DNA barcoding of matK, exhibited DNA signatures of 
these two plants which allowed a specific plant identification. In addition, high-resolution melting 
(Bar-HRM) analysis of a particular region of matK, generated by using our designed specific primer 
pair, was successful to differentiate these two plants with rapidly and lower cost.  
Keyword  : Kwao Khruea, DNA barcode, Bar-HRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, 10330, Thailand. 



53

Abstract 
“Kwao Khruea” is known as a rejuvenation herb of which its roots have been used in 

traditional Thai medical. In Thailand, there are at least two species of plants named Kwao Khruea 
available in the herbal market. The most well-known Kwao Khruea is white Kwao Khruea (Pueraria 
candollei Wall. Ex Benth.) which accumulates several phytoestrogens. Another species is red Kwao 
Khurea (Butea superba Roxb.) that stores several compounds that the biological activities are similar 
to that of testosterone. The crude drugs of Kwao Khruea are normally commercialized in the form of 
processed products that possibly lead to wrong labeling and using. There are various approaches to 
differentiate these two herbs. Morphological and microscopic examinations, are not suitable for 
samples of which their tissues have been thoroughly processed. Phytochemical analysis of 
compounds obtained from the plants of interest is a widely-used technique. However, this analysis 
has limitations on instrumental sensitivities. Besides, it provides chemical information that is probably 
not specific to particular plant species. DNA technology is a beneficial approach to help precisely 
identify plants. In this study, we found that DNA barcoding of matK, exhibited DNA signatures of 
these two plants which allowed a specific plant identification. In addition, high-resolution melting 
(Bar-HRM) analysis of a particular region of matK, generated by using our designed specific primer 
pair, was successful to differentiate these two plants with rapidly and lower cost.  
Keyword  : Kwao Khruea, DNA barcode, Bar-HRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, 10330, Thailand. 

 1 

ผลของแอลธีอะนิน ในเร่ืองความจ า 
THE EFFECT OF L-THEANINE ON WORKING MEMORY 
 
ศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา1  และ ดร.กานต์ วงศ์ศภุสวสัดิ2์ 
Sirawit Wongmonta1 and Dr. Karnt Wongsuphasawat2 
 
บทคัดย่อ 

สมองเป็นสิง่ที่ควบคมุการท างานทกุอยา่งของร่างกาย สมองจงึเป็นอวยัวะที่ท างานหนกัสดุและส าคญัที่สดุ 
ช่วงวยัผู้สงูอาย ุ เป็น วยัที่ทกุอวยัวะผา่นการท างานมาอยา่งหนกั คอ่ยๆเสือ่มลงเร่ือยๆ รวมทัง้สมอง  สมองของ
ผู้สงูอายมุกัจะท างานได้ช้ากวา่วยัอื่นๆ ดงันัน้ หากเราดแูลสมองไมด่ี จะน ามาสูโ่รคตา่งๆได้ง่าย ผู้วิจยัพบวา่ สาร 
แอลธีอะนิน เป็นอาหารเสริมบ ารุงสมอง ลดความเครียด มีการศกึษาในสตัว์ทดลองเก่ียวกบัฤทธ์ิของ สารแอลธีอะนิน 
กบั ความจ า ผู้วจิยัจงึน ามาศกึษาตอ่ยอด โดยหาขนาดการใช้ แอลธีอะนิน ตอ่สมองในเร่ืองของความจ า ซึง่ผู้วิจยัมอง
วา่ การท่ีเราสามารถจ าได้มาก การท างานและสขุภาพก็จะดีขึน้ตาม โดยน าอาสาสมคัรสขุภาพดี30คน ที่อายอุยู่
ระหวา่ง 40-50ปี มาแบง่กลุม่โดยการสุม่ออกเป็น2กลุม่ กลุม่ที่ได้ เม็ดแปง้ กบักลุม่ที่ได้ แอลธีอะนิน 200mg โดย วดั
ด้วยเคร่ือง ตรวจคลืน่ไฟฟา้สมอง EEG ระหวา่งท าแบบทดสองทีเ่ก่ียวกบัความจ า วดั ณ 0, 1 ชัว่โมงหลงัทาน และ 
หลงัจากทานไป 2อาทิตย์ ซึง่ให้รับประทาน ตอนเช้าทกุวนั วนัละ1เมด็ พบวา่ในกลุม่ที่ได้ แอลธีอะนินมีคลืน่สมอง
เก่ียวกบัความจ า (P300) มากกวา่ กลุม่ที่ได้เมด็แปง้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ   :   แอลธีอะนิน, ความจ า 
 
Abstract 
 Memory is the ability to encode, store, retain and subsequently recall information and past 
experiences in the human brain. Memory is the summation of what we remember, and gives us the 
capability to learn and adapt from the previous experiences as well as build relationship. Memory relates 
to brain function. Brain supplement L-Theanine, (gamma-glutamylethylamide) is an amino acid mostly 
found in green tea. According to many research, L-theanine effects brain wave and stimulate 
neurotransmitter. Thirty normal healthy subjects participated after giving detailed explanation of the study 
and signed informed consent. All subjects were free from any drugs and supplements at least one month 
prior to the experiments and had no personal history of physical or psychiatric disorder. Randomly, there 
are divided into two groups equally (L- theanine 200 mg and placebo once daily after breakfast). We 
investigate the effective of interventions on working memory by using N-back auditory task to stimulate 
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the P300 wave. All subjects will allow to do pre- practice N-back task three times. Then, they will take rest 
for ten minutes before do the baseline of brain activity by using Electro-encephalographic (EEG) We 
measure 0(baseline), after ingestion an hour, and after using 2 Weeks. During the study, we have the 
doctor and neuroscience technician for consulting and safety. The L-theanine group has increase 
working memory after ingestion one hour and significantly improve after using two weeks.  
Keyword : L-theanine, P300, Working memory, and EEG 
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Selective Anticancer Effects of Streptomyces spp. Crude Extract isolated from Yala Province 
in Human Non-small Cell Lung Cancer H460 Cell Line 

Theint Myat Noe Paing 1, Somboon Tanasupawat 1, Preedakorn Chunhacha*1 
 
Abstract 
 The aim of the study was to discover novel naturally occurring chemotherapeutic compounds 
from crude extract of Streptomyces spp. and investigate whether the potential compound could have a 
selective anticancer activity on Human H460 Lung Cancer cell without toxic effect on Non-cancerous 
Human Keratinocyte cell (HaCaT). Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the second-highest rank of 
cancer-related mortality all over the world and accounts for around 80-85% among all lung cancers. The 
ineffectiveness and severe side effects, such as hair loss, nausea, loss of appetite, of the current 
chemotherapeutic drugs prompts us to search for the new drug candidates. For this reason, researchers 
emphasize on the investigation of selective chemotherapeutic compounds that can specifically kill cancer 
cells without having harmful effects on normal cells. Thus, in this study, HaCaT cells which are 
spontaneously immortalize, human keratinocyte line has been proposed as a model of non-cancerous 
cells presented in the hair follicles. Herein, biologically active crude extracts from Streptomyces spp. 
were isolated from soil samples by using the methods given in the International Streptomyces Project 
(ISP). Soil samples were collected from Peat Swamp Forest in Yala Province which is a unique type of 
evergreen forests where the soil has unique characteristics. Soil samples pretreated with air-dried, heat 
and phenol solution were suspended in a basic lauryl sulfate solution. Serial dilutions of soil suspension 
were performed by the 10-fold serial dilution method and cultured on humic acid-vitamin agar medium 
and arginine vitamin agar medium. After that, different colonies were picked up and further purified by 
streak plate technique. Pure colonies were fermented in ISP-2 (International Streptomyces Project 2) 
medium and then extracted with ethyl acetate. The ethyl acetate layers were evaporated using rotary 
evaporator in order to obtain crude extract. Next, the cytotoxicity of three isolated crude extracts (ST1 45, 
ST1 64 and ST1 54) was evaluated by MTT assay. Among these extracts, ST1 45 has a potent anticancer 
activity (IC50 = 9.51 µg/mL) and IC50 values of ST1 64 and ST1 54 are 337.37 µg/mL and 171.52 µg/mL, 
respectively. Therefore, we selected crude extract from ST1 45 strain for further investigation of selective 
cytotoxic effect on H460 cell other than HaCaT cell. The result showed that the extract selectively killed 
cancerous H460 cells without cytotoxic effects on non-cancerous HaCaT cells, which potentially 
promotes minimal adverse effects of chemotherapy-induced hair loss.  
Keyword: Selective anticancer effect, Streptomyces, Non-small cell lung cancer, H460, HaCaT 
1 Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
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ผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังปลาแซลม่อนต่อการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของเซลลคี์
ราติโนไซต ์
Effects of collagen hydrolysate from salmon skin on proliferation in keratinocyte 
 
วรรณวิภา วุ่นนอ้ย1, ศุภิตา ธนะเศวตร2, สทุธวฒัน ์เบญจกุล3, ณัฐหทยั สทุธิวงษ์4 และ วนิดา สขุเกษศิริ1 
Wanwipha Woonnoi1, Supita Tanasawet2, Soottawat Benjakul3, Nuthathai Suttiwong4, and  Wanida 
Sukketsiri1 
   
บทคัดย่อ 

เซลลคี์ราติโนไซตเ์ป็นเซลลท์ี่พบมากที่สุดในผิวหนังชั้นหนังก าพรา้และมีบทบาทส าคัญในกระบวนการหาย
ของบาดแผล คอลลาเจนเป็นโปรตีนส าคัญของร่างกายท าหนา้ที่เชื่อมต่อเซลลแ์ละเนือ้เย่ือในร่างกาย และมีบทบาท
ส าคญัในกระบวนการหายของบาดแผลดว้ย ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาฤทธิ์ของคอลลาเจนไฮโดรไล
เซทจากหนังปลาแซลม่อนต่อการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของเซลล์คีราติโนไซต์ โดยศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์
เพาะเลีย้งคีราติโนไซต ์HaCaT ดว้ยวิธี เอ็ม ที ที และวิเคราะหก์ารแบ่งตัวเพิ่มจ านวนเซลลเ์พาะเลีย้งคีราติโนไซต์ 
HaCaT ดว้ยวิธี เอ็ม ที ที และ flow cytometry ผลการทดลองพบว่าคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนงัปลาแซลม่อนที่
ความเข้มขน้ 1-1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่มีผลท าให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลลเ์พาะเลี้ยงคีราติโนไซต ์ HaCaT 
นอกจากนีค้อลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังปลาแซลม่อนที่ความเข้มข้น 500 และ 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผล
เพิ่มการแบ่งตวัของเซลลคี์ราติโนไซต ์114.26±4.81 และ 119.61±3.06% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม และคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากปลาแซลม่อน ที่ความเขม้ข้น 1000 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร ยงัมีผลท าให้เซลล์
อยู่ในระยะ S ของวฎัจกัรเซลลเ์พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มท าใหเ้ซลลอ์ยู่ในระยะ G2/M ของวฎั
จักรเซลล ์นอกจากนีย้ังมีผลท าใหเ้ซลลอ์ยู่ในระยะ G0/G1 ของวัฎจักรเซลลล์ดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จากผล
การทดลองนีส้รุปไดว่้าคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังปลาแซลม่อนมีผลเพิ่มการแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนเซลลคี์ราติโน
ไซต ์จากการศึกษาครัง้นีส้นับสนุนฤทธิ์ของคอลลาเจนต่อการสมานแผล เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สมานแผลต่อไป 
ค าส าคัญ  :   คีราติโนไซต,์ คอลลาเจน, การแบ่งตัวเพิ่มจ านวน, สมานแผล 
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Abstract 
Keratinocytes found in the epidermis play an important role in wound healing processes. Collagen 

is one of the major structural protein founded in the body have drawn a considerable attention on its 
beneficial effect on cutaneous wound healing properties. Thus, this study aimed to investigate the effect of 
collagen hydrolysate from salmon skin on the proliferation of keratinocyte cells. The cytotoxicity of 
keratinocyte HaCaT cells after administration of collagen hydrolysate from salmon skin was evaluated by 
MTT assay, followed by flow cytometry to confirm cell proliferation. The results showed that collagen 
hydrolysate at the concentration of 1-1000 µg/ml had no cytotoxic effect on keratinocyte HaCaT cells. 
Collagen hydrolysate at the concentrations of 500 and 1000 µg/ml was found to increase keratinocyte 
proliferation to 114.26 ± 4.81 and 119.61 ± 3.06%, respectively when compared to the untreated control. 
Additionally, collagen hydrolysate at a concentration of 1000 µg/ml significantly increased cells in the S 
phase of cell cycle. Taken together, these results indicated that collagen hydrolysate from salmon skin 
increases proliferation of keratinocyte, which is important for would healing process and may contribute to 
a development of novel therapeutic agent from collagen hydrolysate in the future.   
Keyword: Keratinocyte, Collagen, Proliferation, Wound healing 
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ผลของเจนิโพไซด์ในสารสกดัจากผลพุดซ้อนต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการเกิดกระเพาะ

อาหารอกัเสบจากเชืEอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร จากการศึกษาในหลอดทดลองและในหนูแรท 

Effects of Geniposide in Gardenia jasminoides fruit extract on bacterial growth and gastric 

inflammation induced by Helicobacter pylori: in vitro and in vivo studies 
 
ณฐัธิดา หนนูาค1, ดวงพร วีระวฒักานนท์2, ประสงค์ ศริิวิริยะกลุ2, มณีรัตน์ ชยานภุทัร์กลุ2, พรเพญ็ วีระวฒักานนท์3, 
ธนิษฐา ฉตัรสวุรรณ4 และ นฤมล คล้ายแก้ว5 
Nattida Noonak1, Duangporn Werawatganon2, Prasong Siriviriyakul2, Maneerat Chayanupatkul2, Pornpen 
Werawatganon3, Tanittha Chatsuwan4 and Naruemon Klaikeaw5 
  

บทคัดย่อ 
เฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไร เป็นเชื qอแบคทีเรียก่อโรคทําให้กระเพาะอาหารอกัเสบ ซึwงเมืwอได้รับเชื qอเข้าสูร่่างกาย 

เฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไรจะหลัwงสารก่อโรคเข้าสูเ่ซลล์เยืwอบผุิวกระเพาะอาหารทําให้เกิดการอกัเสบของกระเพาะอาหาร 
สารสกัดจากผลพุดซ้อน มีเจนิโพไซด์เป็นสารประกอบหลักและมีฤทธิ{ในการต้านการอักเสบ การศึกษาครั qงนี qมี
วตัถปุระสงค์เพืwอศกึษาผลของเจนิโพไซด์ในสารสกดัจากผลพดุซ้อนตอ่การอกัเสบของกระเพาะอาหารและกลไกการ
ปอ้งกนักระเพาะอาหารอกัเสบทีwเกิดจากการติดเชื qอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร การศกึษาแบง่เป็น 2 สว่น คือ การศกึษา
ในหลอดทดลอง เพืwอศกึษาผลของเจนิโพไซด์ในการยบัยั qงการเจริญเติบโตของเฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไร โดยใช้วิธี disk 
diffusion method การศกึษาในสตัว์ทดลอง แบง่หนแูรทเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 7 ตวั ได้แก่ 1) กลุม่ควบคมุ, 2) กลุม่ H. 
pylori ได้รับเชื qอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ความเข้มข้น 108-1010 CFU/mL ปริมาตร 1 มิลลิลิตร วนัละ 2 ครั qงเป็นเวลา 
3 วนัติดตอ่กนั, 3) กลุม่ Hp+gen32 ได้รับเชื qอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร และ 2 สปัดาห์หลงัจากได้รับเชื qอ หนกูลุม่นี qจะ
ได้รับการรักษาด้วยเจนิโพไซด์ขนาด 32 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วนัละครั qง เป็นเวลา 1 สปัดาห์ เมืwอสิ qนสดุการทดลอง 
เก็บตวัอยา่งกระเพาะอาหารนํามาวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาและตวัอยา่งซีรัwมนํามาวิเคราะห์ระดบั interleukin-17 (IL-
17), interleukin-33 (IL-33) และ prostaglandin E2 (PGEç) โดยเทคนิค ELISA ผลการศกึษาในหลอดทดลอง พบวา่
เจนิโพไซด์ทีwความเข้มข้นตั qงแต ่è.‘’ มิลลิกรัมตอ่แผ่น สามารถยบัยั qงการเจริญเติบโตของเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรได้ 
ผลการศกึษาในหนแูรทพบวา่เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีผลเพิwมระดบัซีรัwม IL-17, IL-33 และลดระดบัซีรัwม PGE2  และ
พบการอกัเสบของกระเพาะอาหาร การรักษาด้วยเจนิโพไซด์ในสารสกดัจากผลพดุซ้อน พบว่าช่วยลดระดบัซีรัwม IL-
17, IL-33 และเพิwมระดบัซีรัwม PGE2  ชว่ยลดการอกัเสบของกระเพาะอาหาร จากการศกึษาครั qงนี qแสดงให้เห็นวา่เจนิโพ
ไซด์ช่วยลดกระเพาะอาหารอกัเสบทีwเกิดจากการติดเชื qอเฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไรได้ โดยการยบัยั qงการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ลดการอกัเสบ และชว่ยเสริมกลไกการปอ้งกนักระเพาะอาหารของร่างกาย 
คาํสาํคัญ: เฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไร, สารสกดัจากผลพดุซ้อน, IL-17, IL-33, PGE2 
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ผลของเจนิโพไซด์ในสารสกดัจากผลพุดซ้อนต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการเกิดกระเพาะ
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Effects of Geniposide in Gardenia jasminoides fruit extract on bacterial growth and gastric 

inflammation induced by Helicobacter pylori: in vitro and in vivo studies 
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บทคัดย่อ 
เฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไร เป็นเชื qอแบคทีเรียก่อโรคทําให้กระเพาะอาหารอกัเสบ ซึwงเมืwอได้รับเชื qอเข้าสูร่่างกาย 

เฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไรจะหลัwงสารก่อโรคเข้าสูเ่ซลล์เยืwอบผุิวกระเพาะอาหารทําให้เกิดการอกัเสบของกระเพาะอาหาร 
สารสกัดจากผลพุดซ้อน มีเจนิโพไซด์เป็นสารประกอบหลักและมีฤทธิ{ในการต้านการอักเสบ การศึกษาครั qงนี qมี
วตัถปุระสงค์เพืwอศกึษาผลของเจนิโพไซด์ในสารสกดัจากผลพดุซ้อนตอ่การอกัเสบของกระเพาะอาหารและกลไกการ
ปอ้งกนักระเพาะอาหารอกัเสบทีwเกิดจากการติดเชื qอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร การศกึษาแบง่เป็น 2 สว่น คือ การศกึษา
ในหลอดทดลอง เพืwอศกึษาผลของเจนิโพไซด์ในการยบัยั qงการเจริญเติบโตของเฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไร โดยใช้วิธี disk 
diffusion method การศกึษาในสตัว์ทดลอง แบง่หนแูรทเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 7 ตวั ได้แก่ 1) กลุม่ควบคมุ, 2) กลุม่ H. 
pylori ได้รับเชื qอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ความเข้มข้น 108-1010 CFU/mL ปริมาตร 1 มิลลิลิตร วนัละ 2 ครั qงเป็นเวลา 
3 วนัติดตอ่กนั, 3) กลุม่ Hp+gen32 ได้รับเชื qอเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร และ 2 สปัดาห์หลงัจากได้รับเชื qอ หนกูลุม่นี qจะ
ได้รับการรักษาด้วยเจนิโพไซด์ขนาด 32 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วนัละครั qง เป็นเวลา 1 สปัดาห์ เมืwอสิ qนสดุการทดลอง 
เก็บตวัอยา่งกระเพาะอาหารนํามาวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาและตวัอยา่งซีรัwมนํามาวิเคราะห์ระดบั interleukin-17 (IL-
17), interleukin-33 (IL-33) และ prostaglandin E2 (PGEç) โดยเทคนิค ELISA ผลการศกึษาในหลอดทดลอง พบวา่
เจนิโพไซด์ทีwความเข้มข้นตั qงแต ่è.‘’ มิลลิกรัมตอ่แผ่น สามารถยบัยั qงการเจริญเติบโตของเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรได้ 
ผลการศกึษาในหนแูรทพบวา่เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีผลเพิwมระดบัซีรัwม IL-17, IL-33 และลดระดบัซีรัwม PGE2  และ
พบการอกัเสบของกระเพาะอาหาร การรักษาด้วยเจนิโพไซด์ในสารสกดัจากผลพดุซ้อน พบว่าช่วยลดระดบัซีรัwม IL-
17, IL-33 และเพิwมระดบัซีรัwม PGE2  ชว่ยลดการอกัเสบของกระเพาะอาหาร จากการศกึษาครั qงนี qแสดงให้เห็นวา่เจนิโพ
ไซด์ช่วยลดกระเพาะอาหารอกัเสบทีwเกิดจากการติดเชื qอเฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไรได้ โดยการยบัยั qงการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ลดการอกัเสบ และชว่ยเสริมกลไกการปอ้งกนักระเพาะอาหารของร่างกาย 
คาํสาํคัญ: เฮลโิคแบคเตอร์ ไพโลไร, สารสกดัจากผลพดุซ้อน, IL-17, IL-33, PGE2 
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Abstract 
Helicobacter pylori (H. pylori) releases virulence factors to gastric epithelial cells, which induce 

gastritis inflammation. Gardenia jasminoides (G. jasminoides) fruit extract contains geniposide as a major 
bioactive compound that possesses anti-inflammatory effects. The present study aimed to investigate the 
effects of geniposide in G. jasminoides fruit extract on gastric inflammation and protective mechanisms in 
H. pylori-induced gastritis. In an in vitro experiment, we demonstrated that geniposide could inhibit growth 
of H. pylori using disk diffusion method. In an in vivo experiment, rats were divided into 3 groups (n=7 
each): 1) control, 2) H. pylori; rats were inoculated with H. pylori (108-1010 CFU/mL) 1 mL twice daily for 3 
consecutive days, 3) Hp+gen32; rats were inoculated with H. pylori and two weeks later, treated with 
geniposide 32 mg/kg once daily for 1 week. Gastric tissues were collected for gastric histopathology and 
serum samples were collected for interleukin-17 (IL-17), interleukin-33 (IL-33), and prostaglandin E2 (PGE2) 
analyses using ELISA. The results showed that the inhibition zone was observed at geniposide ³ 0.16 
mg/disc. Rats in H. pylori group had increased serum IL-17, IL-33 and decreased PGE2 levels and gastric 
inflammation on histology. Treatment with geniposide in G. jasminoides fruit extract could decrease serum 
IL-17, IL-33, and increase PGE2 levels. In addition, geniposide improved gastric histopathology. These 
findings suggested that geniposide attenuated H. pylori-induced gastritis by inhibiting bacterial growth, 
reducing inflammation, and enhancing protective mechanisms. 
Keyword: Helicobacter pylori, Gardenia jasminoides fruit extract, IL-17, IL-33, PGE2 
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Semi-synthesis of α-Mangostin Derivative by Smiles Rearrangement 
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Abstract 
 α-Mangostin is a natural oxygenated and prenylated xanthone, which is mainly isolated from the 
pericarps of Garcinia mangostana. It possesses numerous pharmacological properties and promising 
therapeutic effects. However, the limitations of α-mangostin such as highly hydrophobicity, poor 
bioavailability hider its therapeutic applications. In order to overcome these drawbacks of α-mangostin, 
chemical modifications have been performed to discover the improve analogues. Herein, chemical 
structure of α-mangostin has been modified based on the phenolic hydroxyl group at C-3 and C-6 
positions via Smiles rearrangement to install amine functional group. In this study, semi-synthesis of α-
mangostin was focused on the reaction optimizations involving the effects of bases, and KI equivalent. 
Interestingly, applying KOH as a base and catalytic amount of KI (0.2 equivalent) provided diamine 1a at 
23% yield as the optimum result. Moreover, the preliminary cytotoxicity toward human non-small-cell 
H460 lung cancer cells of 1a was evaluated comparing with α-mangostin by the MTT assay. The cell 
viability result showed that 1a exhibited low cellular toxicity at 40 µM, while α-mangostin caused cell 
death almost completely at the same concentration. This observation lead to the future biological study of 
1a as inhibitor of PM2.5-induced cytotoxicity in human lung cell. 
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Up-regulation of interleukin-10 expression in dendritic cells as an important role in the 
immunomodulation by Strongyloides stercoralis  
Vittawin Sutaveesup1,2, Surang Nuchprayoon1,2, Vivornpun Sanprasert1,2 
 
Abstract 

Strongyloidiasis is a parasitic disease caused by Strongyloides stercoralis. Infection in the 
immunocompromised hosts such as organ transplants, SLE patients, or HIV and HIPV infected patients can 
cause severe strongyloidiasis. About 90% of patients with severe strongyloidiasis are dead. Infected patients 
have high levels of Th2, and Treg related cytokines, including IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13, and TGF-β. These 
cytokines are then decreased to normal levels after the treatments. Parasites have several mechanisms to 
suppress or evade the host’s immune response, such as suppressing the expression of co-stimulatory 
molecules on antigen-presenting cells (APCs), stimulating apoptosis of APCs, or stimulating Th2 and Treg 
responses. Dendritic cells (DCs) play a crucial role in linking the innate and adaptive immune systems against 
pathogens by engulfing antigens and presenting to naïve T cells with appropriate cytokines. To understand the 
mechanisms of S. stercoralis to evade the host’s immune responses, we studied the alteration of antigen 
presentation process, and cytokines productions by DCs stimulated with S. stercoralis. We treated murine 
dendritic cell line (DC2.4) with S. stercoralis L3s crude antigen and measured the expressions of genes related 
to antigen presentation and cytokine productions by quantitative real-time PCR; including CD-40, CD-80, IL-6, 
IL-10, TNF-α, and TGF-β. Our results showed that expression of CD-40 were not significantly increased at any 
timepoint after the crude antigen stimulation, while expression of CD-80 were significantly increased at 16 hr.  
For cytokine gene expression, IL-6 gene expression was not changed at any timepoint but TNF-α expression 
levels were significantly increased at 1 hr after crude antigen stimulation. Likewise, the significant up-regulation 
of IL-10 expression was also found at 1 hr after stimulation. Our result suggested that S. stercoralis modulate 
the host’s immune response through both the suppression the expression of  co-stimulatory molecules on DCs, 
and the induction of Treg response by IL-10 production from DCs. 
Keyword:  Strongyloides stercoralis, Strongyloidiasis, Crude antigen, Dendritic cell, immunomodulation, 
interleukin-10 
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บทคัดย่อ 
Clostridium botulinum สามารถสร้างสารพิษโบทลูนิมัซึ_งมีผลตอ่ระบบประสาทได้ 8 ชนิดหลกั และมากกวา่ 40 
ชนิดยอ่ย ทกุชนิดทําให้เกิดโรค botulism มีอาการกล้ามเนื gอออ่นแรงเป็นอมัพาตไปจนถงึระบบทางเดนิหายใจหยดุ
ทํางานได้ ชนิดของสารพิษที_มีผลตอ่มนษุย์คือ ชนิด  A, B, E และ F ซึ_งเกี_ยวข้องกบัเชื gอกลุม่ที_ 1 และ 2งานวจิยันี gมี
ประสงค์ในการพฒันาการตรวจหาเชื gอ C. botulinum ด้วยวิธี multiplex polymerase chain reaction หรือ mPCR 
โดยไพรเมอร์ถกูออกแบบให้จําเพาะตอ่ยีนที_สงัเคราะห์สารพิษชนิดหลกัที_ก่อโรคในมนษุย์ จากการทดลองพบความ
เข้มข้นของสารที_เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา mPCR เพื_อตรวจเชื gอ C. botulinum ดงันี g ไพรเมอร์สาํหรับเชื gอที_สร้าง
สารพิษชนิด A และ E เข้มข้น 0.4 µM และ สาํหรับเชื gอที_สร้างสารพิษชนิด B และ F เข้มข้น 0.2 µM แมกนีเซียม
ไอออน (Mg2+) เข้มข้น 4 mM นิวคลีโอไทด์ (dNTP) เข้มข้น 0.4 mM เอนไซม์ DNA polymerase เข้มข้น 1 U 
นอกจากนี gอณุหภมูิที_เหมาะสมในขั gน annealing คือ 57 องศาเซลเซียส หลงัจากเพิ_มจํานวนยีนที_สงัเคราะห์สารพิษ
แล้วจงึใช้การแยกทางไฟฟา้โดยใช้เจล (gel electrophoresis) เพื_อตรวจสอบชนิดของสารพิษ โดยยีนที_สงัเคราะห์
สารพิษจะมีขนาด 712, 394, 231, 580 bp สาํหรับยีนที_สงัเคราะห์สารพิษชนิด A, B, E และ F ตามลาํดบั สาํหรับเชื gอ
ก่อโรคในอาหารสายพนัธุ์อื_น และ เชื gอ C. botulinm ชนิดที_สงัเคราะห์สารพิษที_ไมส่ง่ผลตอ่มนษุย์ จะไมเ่กิดผลติภณัฑ์ 
จากปฏิกิริยา mPCR จากผลที_กลา่วมาพบวา่การตรวจสอบเชื gอ C. botulinum ด้วยยีนที_สงัเคราะห์สารพิษนั gน มี
ความจําเพาะ และ ประหยดัเวลามากกวา่เมื_อเปรียบเทียบกบัวธีิตรวจสอบโดยการเพาะเลี gยงเชื gอ และวิธี Mouse 
bioassay 
คาํสาํคัญ : Clostridium botulinum, สารพิษ botulinum, Multiplex polymerase chain reaction, การตรวจเชื gอ, 
การหาสภาวะที_เหมาะสม 
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Abstract 
Clostridium botulinum produces diverse botulinum neurotoxin (BoNT) with at least 8 serotypes 

and more than 40 subtypes. Each type can cause a flaccid paralysis known as botulism. The majority of 
human botulism has been associated with groups I and II belonging to BoNT serotypes A, B, E, and F. The 
purpose of this research was to develop a multiplex polymerase chain reaction (mPCR) for detection of C. 
botulinum. Primers were designed specific to each subtype of the bont gene, a gene that encodes BoNT. 
0.4 µM of primers concentration for types A and E, 0.2 µM of primers concentration for types B and F, 4 
mM of  Mg2+ concentration, 0.4 mM of dNTP concentration, 1 U of DNA polymerase were optimal 
concentration for amplified the target genes, and 57°C was optimal temperature for annealing the primers. 
Gel electrophoresis was used for the analysis of amplified multiple products. The amplified bont gene 
consisted of 712 bp for serotype A, 394 bp for serotype B, 231 for serotype E, and 580 bp for serotype F. 
Other food-borne species, including C. botulinum serotype D, did not generate a PCR product. From the 
results, our nucleic acid-based detection was more specific with less time-consuming compared to 
culturing and mouse bioassay methods. 
Keyword : Clostridium botulinum, Botulinum neurotoxin, Multiplex polymerase chain reaction, Detection, 
Optimization 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวมของทุเรียนท่ีสกัดด้วยวธีิสกัด
ล าดับส่วนด้วยตัวท าละลายอนิทรีย์ 
Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of Sequentially Organic Solvent Extracted 
Durian Fruits  

 
พชัราภรณ์ คงภักดี1 ยรุาพร สหสักลุ1 ณฐิัรา อ่อนน้อม1 ปิยะ เต็มวิริยะนกุลู1 สนุทรี สวุรรณสชิณน์2 ศิริพร วรกุลด ารง
ชยั3 อรวินทินี ชศูรี3 รัชนี ฉัตรบรรยงค์3 และ อทุยัวรรณ สทุธิศนัสนีย์1  
Phatcharaporn Khongphakdee1 Yuraporn Sahasakul1 Nattira Onnom1 Piya Temviriyanukul1 Suntaree  
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บทคัดย่อ 
 ทเุรียนเป็นผลไม้ที่ออกผลตามฤดูกาลในภูมิภาคเขตร้อน ซึง่นิยมบริโภคในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย 
จีน มาเลเซีย เวียดนาม และอื่น ๆ เนื่องจากยังไม่มีรายงานเก่ียวกบัข้อมลูของสารสกดัที่สกัดด้วยวิธีการสกดัล าดบั
สว่นด้วยสารอินทรีย์ งานวิจัยนีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ
โดยใช้วิธี ferric reducing antioxidant power (FRAP), oxygen radical antioxidant capacity (ORAC) และ 
DPPH radical scavenging assays ของเนือ้ทเุรียนที่สกดัโดยวิธีสกดัล าดบัสว่นด้วยตัวท าตัวท าละลายอินทรีย์ ผล
การศึกษาพบว่าสารสกดัเนือ้ทเุรียนที่สกัดด้วยสารละลายเอทานอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร มีค่าร้อย
ละผลผลติเท่ากบั 46.84 มากกว่าสารสกัดเฮกเซน (ร้อยละ 8.82) และสารสกดัไดคลอโรมีเทน (ร้อยละ 0.59) 
ตามล าดบั นอกจากนี ้ ยังพบว่าสารสกัดด้วยสารละลายเอทานอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลกิรวม (41.19 มิลลกิรัม เทียบเท่ากรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน า้หนกัแห้ง)  และฤทธ์ิต้านอนมุูลอิสระ 
(FRAP, ORAC และ DPPH radical scavenging activity เท่ากบั 88.70, 1559.44 และ 0.06 ไมโครโมล เทียบเท่า
สารโทรลอ็คต่อ 100 กรัมน า้หนกัแห้ง ตามล าดบั) มากกว่าสารสกดัเฮกเซน และสารสกัดไดคลอโรมีเทน ด้วยเช่นกนั 
ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการเลอืกวิธีสกดัสารจากทุเรียนที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม และฤทธ์ิต้าน
อนมุลูอิสระสงู เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาอาหารฟังค์ชัน่ หรืออาหารที่ผสมสารสกดัเข้มข้นจากทเุรียนต่อไป  
ค าส าคัญ  :    ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ ทเุรียน การสกดัล าดบัส่วนด้วยตวัท าละลายอินทรีย์ และปริมาณสารประกอบฟี
นอลกิรวม 
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 Durian is a seasonal tropical fruit, which is popular in many countries including Thailand, China, 
Malaysia, and Vietnam and so on. Since durian had not been reported on extract profile using sequential 
organic solvent extraction, this study was aim to investigate total phenolic contents (TPCs) and 
antioxidant activity using ferric reducing antioxidant power (FRAP), oxygen radical antioxidant capacity 
(ORAC) and DPPH radical scavenging assays in sequentially organic solvent durian extract. The result 
showed that 50% (v/v) ethanolic extract provided a recovery yield of 46.84%, which was higher than 
hexane extract (8.82%) and dichloromethane extract (0.59%), respectively. The ethanolic extract 
exhibited higher TPCs (41.19 mg gallic acids equivalent/100 g dry weight) and antioxidant activities 
(FRAP, ORAC and DPPH radical scavenging activity of 88.70, 1559.44 and 0.06 µmol Trolox 
equivalent/100 g dry weight, respectively) than hexane and dichloromethane extracts. This information 
will be beneficial for a selection of the durian extraction method, which has high in TPCs and antioxidant 
activity for further functional food or food containing durian extract product development.  
Keyword : Antioxidant Activity, Durian, Sequential Organic Solvent Extraction, and Total Phenolic Content  
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 1 

การศึกษาภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง                 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย1  
The study of depression, quality of life, and associated factors among caregivers and patients 
with peritoneal dialysis in North East region of Thailand 
สงัวาลย์ พงษ์ศร 2  , กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 3  

Sangwan pongsorn2 , Krit Pongpirul 3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจยัที่เก่ียวข้องของผู้ดูแลและผู้ ป่วย

ล้างไตทางช่องท้อง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดย 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นผู้ดแูลหลกัและผู้ ป่วยล้างไตทางช่องท้องในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล 3 แห่ง 

จํานวน 172 ราย คดัเลือกด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เก็บข้อมลูโดยใช้ แบบประเมินภาวะซมึเศร้า 

The 10-item Center for the Epidemiological Studies of Depression Short Form (CES-D-10 Thai-version)    

และแบบประเมินคณุภาพชีวิต  9-item Thai Health status Assessment Instrument (9-THAI) วิเคราะห์ข้อมลูด้วย

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ได้แก่ Independent sample t-test, Pearson’s chi-squared test และ Fisher's exact test 

ผลการศกึษาพบว่า ผู้ดแูลผู้ ป่วยล้างไตทางช่องท้องมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 25.58 และคณุภาพชีวิตมิติด้าน

สขุภาพกาย < 0 (ต่ํากวา่คนไทยปกติสขุภาพดีในเพศและอายเุดียวกนัคอ่นข้างมากควรได้รับการช่วยเหลือ)ร้อยละ 18.60 

มิติด้านสขุภาพใจ < 0 (ต่ํากว่าคนไทยปกติสขุภาพดีในเพศและอายุเดียวกันค่อนข้างมากควรได้รับการช่วยเหลือ) 

ร้อยละ 15.12 ในส่วนของผู้ ป่วยล้างไตทางช่องท้องมีภาวะซมึเศร้าร้อยละ 41.86 และคณุภาพชีวิตมิติด้านสขุภาพกาย< 0 

(ต่ํากว่าคนไทยปกติสขุภาพดีในเพศและอายเุดียวกนัค่อนข้างมากควรได้รับการช่วยเหลือ)ร้อยละ 22.09 มิติด้านสขุภาพใจ< 0 

(ต่ํากว่าคนไทยปกติสขุภาพดีในเพศและอายเุดียวกนัค่อนข้างมากควรได้รับการช่วยเหลือ)ร้อยละ 11.63 ในส่วนของ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ อายุของผู้ ป่วย อาชีพของผู้ ดูแล ภาวะซึมเศร้าของผู้ ป่วยเก่ียวข้องกับ            

ภาวะซมึเศร้าของผู้ดแูล และคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยมิติสขุภาพใจเก่ียวข้องกบัภาวะซึมเศร้าของผู้ดแูล ในส่วนของคณุภาพ

ชีวิตในมิติสขุภาพกาย พบปัจจยัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อาชีพผู้ดแูล และความเพียงพอของรายได้ของผู้ดแูล ความสมัพนัธ์

ของผู้ ดูแลกับผู้ ป่วย และอายุเฉล่ียของผู้ ป่วย สําหรับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพใจ พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล      

มิติสขุภาพใจเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยมิติสขุภาพใจ 

คาํสาํคัญ: ภาวะซมึเศร้า, คณุภาพชีวิต, ผู้ดแูล  
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67

 1 

การศึกษาภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง                 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย1  
The study of depression, quality of life, and associated factors among caregivers and patients 
with peritoneal dialysis in North East region of Thailand 
สงัวาลย์ พงษ์ศร 2  , กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 3  

Sangwan pongsorn2 , Krit Pongpirul 3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจยัที่เก่ียวข้องของผู้ดูแลและผู้ ป่วย

ล้างไตทางช่องท้อง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดย 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นผู้ดแูลหลกัและผู้ ป่วยล้างไตทางช่องท้องในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล 3 แห่ง 
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Abstract  

This research aimed at to study depression, quality of life, and associated factors among caregivers 

and patients with peritoneal dialysis in North East region of Thailand. Methods: This was a descriptive study 

and the sample consisted of 172 major caregivers and patients with peritoneal dialysis in the north east 

region of Thailand from 3 hospitals. A simple random sampling technique was used to select the sample. 

Data were collected using the 10-item center for the epidemiological studies of depression short form (CES-D 10 

Thai version) and 9-item Thai health status assessment instrument (9-THAI). Descriptive statistics, i.e. frequency, 

percentage, mean were used for data analysis. Inferential statistics, i.e. independent sample t-test, 

Pearson’s chi-squared tests and Fisher’s exact test were used to analyze associated factors. 

Results: 25.58 percent of caregivers of patients with peritoneal dialysis had depression syndrome, and 

18.60 percent of them had physical health-related quality of life < 0 (much lower than normal Thai people 

with good health in the same age and gender, they should receive assistance),15.12 percent of the 

caregivers had mental health-related quality of life < 0 (much lower than normal Thai people with good 

health in the same age and gender, they should receive assistance). With reference to the patients with 

peritoneal dialysis, 41.86 percent of them had depression syndrome and 22.09 percent had physical 

health-related quality of life < 0 (much lower than normal Thai people with good health in the same age and 

gender, they should receive assistance, 11.63 percent of them had mental health-related quality of life < 0 

(much lower than normal Thai people with good health in the same age and gender, they should receive assistance). 

In terms of factors associated with depression syndrome, i.e. patients’ age, caregivers’ occupation, patients’ 

depression syndrome associate with caregivers’ depression syndrome and patients’ mental health-related 

quality of life associated with caregivers’ depression syndrome. In relation to physical health-related quality of life, 

associated factors comprised caregivers’ occupation and sufficiency of their income, relationship between 

patients and caregivers, and average age of patients. Regarding mental health-related quality of life, it was 

found that caregivers’ mental health-related quality of life was associated with patients’ mental health-

related quality of life. 

Keywords: Depression, Quality of life, Caregivers 
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การก าบังรังสีเอกซ์และสมบัติเชิงกลของถุงมือยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติม 
นาโนบิสมัทออกไซด์ 
X-ray Shielding and Mechanical Properties of Natural Rubber Latex Gloves with the 
Addition of Nano-Bismuth Oxide Filler 
 
อคัรพล ทมุวงศ1์ เอกชยั วิมลมาลา2 และ ดร.เกียรติศกัดิ์ แสนบญุเรือง3 
Arkarapol Thumwong1 Ekachai Wimolmala2 and Dr.Kiadtisak Saenboonruang3 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีศ้ึกษา พัฒนาและทดสอบการก าบังรังสีเอกซ์และสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบน า้ยาง
ธรรมชาติและสารตวัเติมชนิดนาโนบิสมทัออกไซด์ (nano Bi2O3) ที่ปริมาณ 0, 50, 100, 150 และ 200 ส่วนต่อน า้หนกั
ยางร้อยส่วน (phr) โดยใช้กระบวนการคงรูปยางแบบก ามะถนั และการขึน้รูปถุงมือยางแบบจุ่ม (dipping process) 
ผลการวิจยัพบว่าค่าร้อยละการลดทอนความเข้มของรังสีเอกซ์ที่ระดบัความต่างศกัย์ของเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์ 100 
kV มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามปริมาณของ nano Bi2O3 ที่เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบความสามารถการลดทอนรังสีเอกซ์ของ
ถุงมือยางธรรมชาติที่พฒันาขึน้กบัถุงมือยางป้องกันรังสีเอกซ์เกรดการค้าพบว่าปริมาณ nano Bi2O3 ที่ 150 phr ของ
ถงุมือยางธรรมชาติในงานวจิยันีม้ีคา่สมัประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้น (µ) ของรังสีเอกซ์สงูกว่าถงุมือยางก าบงัรังสีเอกซ์
เกรดการค้า นอกจากนีก้ารเติมสารตวัเติม nano Bi2O3 ในน า้ยางธรรมชาติ ส่งผลท าให้ค่ามอดลุัสแรงดงึ และค่าการ
ต้านทานแรงดงึของถงุมือยางมีค่าลดลงที่ปริมาณ 50 phr เมื่อเปรียบเทียบกบัถงุมือยางที่ไม่มีการเติมสารตวัเติม แต่
เร่ิมมีค่าสงูขึน้เมื่อเติมสารตวัเติมในปริมาณที่สงูขึน้ (ตัง้แต่ 100 phr ขึน้ไป) ผลการวิจยัสรุปได้ว่าถงุมือยางธรรมชาตทิี่
เติมสารตวัเติม nano Bi2O3 มีสมบตัิด้านการก าบงัรังสีเอกซ์และเชิงกลที่ดี จึงเหมาะในการน ามาผลิตหรือพฒันาเป็น
ถงุมือยางก าบงัรังสีเอกซ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 
ค าส าคัญ : ถงุมือยางธรรมชาติ บิสมทัออกไซด์ ก าบงัรังสีเอกซ์ สมบตัิเชิงกล 
 
Abstract 
 This work studied, developed, and characterized X-ray shielding and mechanical properties of 
latex gloves, which were produced from natural rubber latex and nano bismuth oxide (nano Bi2O3) with 
varying contents of 0, 50, 100, 150, and 200 parts per hundred part of rubber by weight (phr) using the 
sulfur vulcanizing system and dipping process to form the testing specimens. The results showed that the 
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percentage of x-ray attenuation, in which the x-rays was emitted from a 100-kV x-ray generator, increased 
with increasing nano Bi2O3 contents. Furthermore, when comparing the ability to attenuate x-rays of the 
developed latex gloves in this work with the referenced commercial x-ray latex gloves, the results indicated 
that our samples with the nano Bi2O3 content of 150 phr had higher linear attenuation coefficients (µ) values 
than the commercial ones. In terms of mechanical properties, the results revealed that the addition of nano 
Bi2O3 decreased the tensile modulus and tensile strength of the composites, especially at the content of 50 
phr, however the values were slightly increased at higher contents (but still lower than the pristine sample). 
Based on the overall results, it could be concluded that the developed natural rubber latex gloves with the 
addition of nano Bi2O3 had promising x-ray shielding and mechanical properties that were suitable to be 
developed as an efficient x-ray shielding latex gloves. 
Keyword: natural rubber gloves, bismuth oxide, x-rays shielding, mechanical properties 
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บทคัดย่อ 
         งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธข์องกิจกรรมในอาคารศูนยก์ารคา้ที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในอาคาร และประเมินตน้ทนุต่อหน่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นตัวอย่างการประเมินคารบ์อนฟุตปริน้ท์องค์กร (CFO) และการวิเคราะห์ Marginal 
Abatement Cost (MAC) ในภาคอาคารประเภทอาคารศูนย์การค้าในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี ้ ได้ท าการศึกษา
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารศูนยก์ารคา้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจ านวน 5 อาคาร ใช้
ระยะเวลาศึกษาและรวบรวมขอ้มลูเป็นระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561) จากการศึกษา
พบว่ากิจกรรมหลกัที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทกุอาคารคือการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยสดัส่วนที่มีการใชพ้ลงังานมาก
ท่ีสดุคือระบบปรบัอากาศ รองลงมาคือ ระบบแสงสว่าง และระบบส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ ตามล าดบั  พบว่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึน้ตามขนาดพืน้ที่อาคารอย่างมีนยัส าคญั จากการศึกษามาตรการอนุรกัษ์พลงังานและ
วิเคราะห ์MAC จะแสดงผลประโยชนก์ารลงทุนของมาตรการดงักล่าว ทัง้ประโยชนใ์นแง่ส่ิงแวดลอ้มที่จะสามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกและในแง่ทางเศรษฐศาตรท์ี่จะลดตน้ทุนในการด าเนินกิจการ การศึกษาทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นแนว
ทางการประเมินคารบ์อนฟตุปริน้ทอ์งคก์ร (CFO), การวิเคราะห ์Marginal Abatement Cost (MAC) และมาตรการ
อนรุกัษ์พลงังาน จะเป็นตวัอย่างที่อาคารศนูยก์ารคา้ทั่วไปสามารถน าไปปฏิบตัิเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอาคารไดเ้ช่นเดียวกนั 
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Abstract 

This research aimed to study the relation of activities in the shopping centers which affects the 
greenhouse gas emissions (GHG) in the buildings and to estimate the Marginal Abatement Cost (MAC) of 
GHG from energy conservation measures, to be a database and an example of the Carbon Footprint 
Organization (CFO) and MAC analysis of the shopping center buildings sector in Thailand. The author has 
studied and collected date of the activities from five shopping center buildings in Nakhon Ratchasima 
Municipality for a period of one year (from January to December 2018). The research found that the GHG 
in all buildings came from electrical energy consumption. The most consumed energy was the air 
conditioning system, lighting systems, and other facilities respectively, where the GHG has increased 
significantly as well as the size of the building area. The study of energy conservation measured and 
analyzed the MAC could exemplify the investment benefits of such measures in terms of environmental 
benefits which can reduce greenhouse gases and economical benefits that will reduce operating costs. 
Therefore, this research can be guidelines for CFO assessments, MAC analysis, and energy conservation 
measures, which were examples their general department stores could also implement to help reduce GHG 
in the buildings. 

Keywords : Greenhouse Gas; shopping center; Carbon Footprint for Organization; Marginal abatement 
Cost 
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 1 

สารสกัดเม็ดเลือดแดงปลาทนู่ายับยัง้การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งปอด 
Antiproliferative activity of tuna red blood cell extract on human non-small cell lung cancer 
A549 cells 
 
ศิรประภา แซต่นั1, ศภุิตา ธนะเศวตร2, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์3, เพ็ญนภา ชลปฐมพิกลุเลิศ4 และ วนิดา สขุเกษศิริ1 
Siraprapa Saetan1, Supita Tanasawet2, Wanwimol Klaypradit3, Pennapa Chonpathompikunlert4, and 
Wanida Sukketsiri1 
   
บทคัดย่อ 
 มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กเป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้เกิดการตายจากโรคมะเร็งทัง้หมด การรักษาด้วย
เคมีบ าบดัเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการรักษาแต่ยงัประสบปัญหาการกลบัเป็นซ า้และอตัราการตายที่สงูในผู้ ป่วย การศกึษา
ในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิของผงเม็ดเลือดแดงปลาทนู่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในการยบัยัง้
การแบ่งตวัของเซลล์และรบกวนการท างานของไมโตคอนเดรียในเซลล์มะเร็งปอดท่ีไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก โดยทดสอบ
ความเป็นพิษของผงเม็ดเลือดแดงปลาทูน่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่ความเข้มข้น 1, 10, 25, 50, 75, 100 
และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อเซลล์เพาะเลีย้งมะเร็งปอด A549 และเซลล์เพาะเลีย้งปกติ MRC5 ด้วยวิธี เอ็ม 
ที ที ทดสอบการยบัยัง้การแบง่ตวัเพิ่มจ านวนเซลล์ด้วยวิธี เอ็ม ที ที และการเปลี่ยนแปลง mitochondrial membrane 
potential โดยวิธี JC‐1 assay ผลการทดลองในครัง้นีพ้บว่าผงเม็ดเลือดแดงปลาทูน่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือก
แข็งที่ความเข้มข้น 50-1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ท าให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลีย้งมะเร็งปอด A549 โดย
มีค่าการยบัยัง้การเจริญเติบโตที่ร้อยละ 50 คือ 105.58 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่เฉพาะความเข้มข้น 1000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ท่ีท าให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ MRC5 และท าให้เซลล์มีชีวิตรอด ร้อยละ 25.77±4.05 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคมุ นอกจากนีผ้งเม็ดเลือดแดงปลาทนู่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือก
แข็งท่ีความเข้มข้น 25, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยบัยัง้การแบ่งตวัของเซลล์เพาะเลีย้งมะเร็งปอด A549 
ร้อยละ 8.19±1.52, 39.00±0.64 และ 49.18±1.38 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม และผงเม็ด
เลือดแดงปลาทนู่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลลดเปอร์เซ็นของ 
JC-1 positive cells เป็น 86.77±1.59 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคมุ ข้อมลูของการศกึษาครัง้นี ้
บ่งชีใ้ห้เห็นว่าผงเม็ดเลือดแดงปลาทูน่าสามารถยบัยัง้การแบ่งตวัเพิ่มจ านวนเซลล์และรบกวนการท างานของไมโต
คอนเดรียของเซลล์มะเร็งปอด ซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าผงเม็ดเลือดแดงปลาทนู่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่อาจพฒันาเพื่อใช้ในการ
รักษามะเร็งตอ่ไปได้ 
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เคมีบ าบดัเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการรักษาแต่ยงัประสบปัญหาการกลบัเป็นซ า้และอตัราการตายท่ีสงูในผู้ ป่วย การศกึษา
ในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิของผงเม็ดเลือดแดงปลาทนู่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในการยบัยัง้
การแบ่งตวัของเซลล์และรบกวนการท างานของไมโตคอนเดรียในเซลล์มะเร็งปอดท่ีไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก โดยทดสอบ
ความเป็นพิษของผงเม็ดเลือดแดงปลาทูน่าด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่ความเข้มข้น 1, 10, 25, 50, 75, 100 
และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อเซลล์เพาะเลีย้งมะเร็งปอด A549 และเซลล์เพาะเลีย้งปกติ MRC5 ด้วยวิธี เอ็ม 
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ค าส าคัญ  :    เลือดปลาทนู่า, มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก, การแบง่ตวัเพิ่มจ านวน 
 
Abstract 
 Among malignancies, lung cancer is the major cause of cancer death. Despite the advances in 
lung cancer therapy, the five-year survival rate is extremely restricted due to therapeutic failure and disease 
relapse. The objective of this study was therefore to determine the anti-proliferative effect and the changes 
in mitochondria membrane potential (MMP) of tuna red blood cell freeze-dry extract (TRBF) in human non-
small lung cancer A549 cells. A549 and MRC-5 cells were treated with TRBF at the concentration of 1, 10, 
25, 50, 75, 100 and 1000 µg/ml. The cytotoxicity and anti-proliferation of TRBF was evaluated by MTT 
assay, whereas the changes in MMP was evaluated by JC‐1 assay. The percentage of cell viability was 
significantly reduced in A549 after treatment with TRBF at a concentration of 50-1000 µg/ml and the IC50 
value was 105.58 µg/ml. In MRC-5, the percentage of cell viability was 25.77±4.05 after treatment with 1000 
µg/ml TRBF. The anti-proliferation of TRBF (25, 50 and 100 µg/ml) was 8.19±1.52%, 39.00±0.64% and 
49.18±1.38%, respectively. In addition, A549 cells treated with 100 µg/ml TRBF significantly reduced the 
percentage of JC-1 positive cells to 86.77±1.59. Our present findings indicate that TRBF can inhibit cell 
proliferation and interfere with the mitochondria of lung cancer cells suggesting that TRBF might be a good 
candidate to develop as lung cancer therapeutic agent.  
Keyword : Tuna blood, non-small cell lung cancer, cell proliferation  
 



74

 

 1 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผัก
พ่อค้าตีเมียจากการสกัดล าดับส่วน 
Total Phenolic, Total Flavonoid Contents, and Antioxidant Activity of Selaginella argentea 
Spring via Sequential Solvent Extraction 

 
ฐิติชญา บญุจงู1 อทุยัวรรณ สทุธิศนัสนีย์1 และ ปิยะ เต็มวิริยะนกุลู1 
Thitichaya Boonjoong1 Uthaiwan Suttisansanee1 and Piya Temviriyanukul1 
 
บทคัดย่อ 

Selaginella argentea Spring ซึง่มช่ืีอเรียกในภาษาไทยวา่ “พอ่ค้าตเีมีย” เป็นเฟิร์นชนดิหนึง่ในวงศ์ 
Selaginellaceae นิยมรับประทานในคนท้องถ่ินทางภาคเหนือของไทย จากงานวิจยัก่อนหน้าพบวา่พืชบางชนิดใน
วงศ์นีม้ีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระทัง้ในหลอดทดลองและสตัว์ทดลอง อยา่งไรก็ตามยงัไมเ่คย
มีการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพหรือคณุสมบตัทิางสขุภาพเบือ้งต้นของผกัพอ่ค้าตีเมียมาก่อน 
ดงันัน้โครงการนีจ้งึต้องการศกึษาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ (total phenolic content: TPC) และฟลาโวนอยด์รวม 
(total flavonoid content: TFC) และฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระของสารสกดัผกัพอ่ค้าตเีมยีจากการสกดัล าดบัสว่น โดย
ตวัอยา่งผงแห้งของผกัพอ่ค้าตีเมยีถกูน ามาสกดัแบบล าดบัสว่นเรียงตามดชันีความมีขัว้ (polarity index) โดยเร่ิมจาก 
สารละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และ 50% เอทานอล ตามล าดบั จากนัน้น าสารสกดัทัง้ 3 สว่นท่ีได้ไปวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิและฟลาโวนอยด์รวมและฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระโดยวิธี Ferric reducing antioxidant 
power (FRAP) ผลการทดลองแสดงวา่สารละลาย 50% เอทานอล ให้ร้อยละปริมาณสารสกดั (% yield) สงูที่สดุคือ 
24.47±1.00 รองลงมาคือ สารละลายไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนตามล าดบั ที่ 1.65±0.08 และ 0.91±0.08 และเมื่อ
เปรียบเทียบสารสกดัทัง้ 3 ชนดิพบว่าสารสกดั 50% เอทานอลมีคา่ TPC (8.43±0.09 mg GAE/g DW) และฤทธ์ิต้าน
อนมุลูอิสระสงูที่สดุเช่นกนั อยา่งไรก็ตามสารสกดัทัง้ 3 สว่น ตรวจไมพ่บปริมาณของสารประกอบฟลาโวนอยด์ แสดง
ให้เห็นวา่ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระอาจมาจากสารประกอบกลุม่ฟีนอลกิทัง้หมด ผลท่ีได้จากงานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่
การสกดัท่ีเหมาะส าหรับการศกึษาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ และศกึษาคณุสมบตัิอ่ืนๆของผกั
พอ่ค้าตเีมียตอ่ไป และสามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับน าไปใช้พฒันาหาสารส าคญัจากสารสกดัของ 
ผกัพอ่ค้าตเีมีย 
ค าส าคัญ   :   ผกัพอ่ค้าตเีมีย การสกดัล าดบัสว่นโดยใช้ตวัท าละลายอินทรีย์ ปริมาณฟีนอลกิรวม  
ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ 
 
Abstract 

Selaginella argentea Spring, known in Thai as Por-kha-tee-mia, is a fern in the family 
Selaginellaceae. It is locally consumed in the north of Thailand. According to previous studies, the plants 
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from this family have been reported on bioactive compounds including phenolic and flavonoid 
compounds, and antioxidant activity in vitro and in vivo. Since S. argentea had not been reported on 
bioactive compound contents and health benefits, the aim of this study was to investigate total phenolic 
(TPC) and total flavonoid contents (TFC) and antioxidant activity. The plant sample was extracted using  
a sequential solvent extraction method based on the polarity index (hexane, dichloromethane, 50% 
ethanol, respectively). After that, these three fractions were determined for TPC, TFC and antioxidant 
activity regarding ferric reducing antioxidant power (FRAP). The results showed that the percentage yield 
of hexane, dichloromethane, and 50% ethanol extracts were 0.91±0.08, 1.65±0.08, and 24.47±1.00, 
respectively. Among the three extracts, 50% ethanol extract exhibited the highest amount of TPC 
(8.43±0.09 mg GAE/g DW) and antioxidant activity. However, no flavonoid compounds were detected in 
all those three fractions indicating that phenolic compounds might contribute to the antioxidant activity in 
the ethanolic fraction. These data provide important information regarding a suitable extraction method to 
study bioactive compounds and antioxidant activity of S. argentea. 
Keyword   :    Selaginella argentea Spring, Sequential Solvent Extraction, Total Phenolic Content, Total 
Flavonoid Content, Antioxidant Activity 
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Asiatic Acid from Centella asiatica and its Potential Use in Androgenic Alopecia Treatment 
Aye Chan Khine Lin 1,2, Ponsawan Netcharoensirisuk 3, Chatchai Chaotham 3, Wanchai De-Eknamkul 2, 
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Abstract 
Androgenic alopecia (AGA) is a dermatologic disorder that requires specific treatment for restoring 

hair growth. The cause of AGA is due to the overproduction of dihydrotestosterone by steroid 5-reductase 
enzyme, which is an enzyme that catalyzes the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Among 
several treatments for hair loss involving AGA, there are only two drugs that are finasteride and minoxidil, which 
have been approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). However, significant numbers of adverse 
effects have been reported with these approved drugs. Therefore, natural products become alternative 
candidates for avoiding unwanted side effects and potentially providing better treatments for androgenic 
alopecia. Recently, many natural compounds have been reported to prevent hair loss by inhibiting steroid 5-
reductase enzyme. Among these data, triterpenoids are significantly in attention because they have a similar 
structure to the steroid androgen, testosterone. In this study, asiatic acid, a pentacyclic triterpenoid found in 
the medicinal plant, Centella asiatica, was isolated from methanolic extract followed by the saponification 
process. The resulting asiatic acid was structural determined by spectroscopic techniques and obtained with 
the isolation yield of 0.04% from 0.75 kg of dry C.asiatica powder. Then, asiatic acid was evaluated for the in 
vitro cell proliferation and steroid 5-reductase inhibitory activity using cultured human keratinocytes (HaCaT) 
cell line. The steroid 5-reductase inhibition was measured based on non-radioactive high-performance thin-
layer chromatography (HPTLC) method. Interestingly, asiatic acid significantly increased HaCaT cell growth at 
the concentrations of 0.5, 1, and 20 µM along with no interference toward the activity of 5-reductase and 
androgen balance at 5-40 µM. In conclusion, the current findings revealed that asiatic acid from C.asiatica 
potentially uses for hair growth stimulation for androgenic alopecia treatment. 
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ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่เสริมโอเมก้าสามจากการทดแทนไขมันไก่ด้วยน า้มันถ่ัวดาวอินคา 
Increasing of omega-3 fatty acid in chicken sausage by partial substitution of chicken fat with 
Inca peanut oil   
    
สรัลพร วงศ์พฒันานกุลุ1, วินยั ดะห์ลนั2, พรพิมล มะหะหมดั2, ยอูาน่าร์ นุ่งอาหลี2, อาณกร เรืองปราชญ์2              
และ สถาพร งามอโุฆษ3 
Saranporn Wongpattananukul1, Winai Dahlan2, Pornpimol Mahamad2, Uarna Nungarlee2,               
Arnakorn Ruangprach2 and Sathaporn Ngamukote3 

 
บทคัดย่อ 
   งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนไขมนัไก่ด้วยน า้มนัถั่วดาวอินคา  (ร้อยละ 1.0-2.0 
ของน า้หนักแบทเทอร์ดิบ) ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ ต่อชนิดของกรดไขมัน คุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส ผลการทดลองพบว่าการทดแทนไขมันไก่ด้วยน า้มันถั่วดาวอินคาท าให้ไส้กรอกไก่มี
ปริมาณกรดไขมนัอิ่มตวัลดลง ปริมาณกรดไขมนัโอเมก้าสามเพิ่มขึน้ และสดัส่วนกรดไขมนัโอเมก้าหกต่อโอเมก้าสา
มลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(P < 0.05) นอกจากนีย้งัพบว่าการทดแทนด้วยน า้มนัถัว่ดาวอินคา ร้อยละ 1.0 ของ
น า้หนกัแบทเทอร์ดิบในไส้กรอกไก่ ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสี เนือ้สมัผสั และการยอมรับโดยรวมทางประสาท
สมัผสัของผลิตภณัฑ์ ในขณะที่การทดแทนด้วยน า้มนัถั่วดาวอินคา ร้อยละ 2.0 ของน า้หนกัแบทเทอร์ดิบในไส้กรอก
ไก่ ท าให้ผลิตภัณฑ์ความแข็ง (hardness) และการยอมรับโดยรวมทางประสาทสัมผัสลดลง  (P < 0.05) จากสูตร
ควบคมุ ดงันัน้ การทดแทนน า้มนัถัว่ดาวอินคา ร้อยละ 1.0 ของน า้หนกัแบทเทอร์ดิบในไส้กรอกไก่จึงมีความเป็นไปได้
ที่จะพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพ 
ค าส าคัญ  :  ไส้กรอกไก่ ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพ ถัว่ดาวอินคา ไขมนัโอเมก้าสาม 
    
Abstract 
 This study aimed to investigate the effect of replacement of chicken fat by Inca peanut oil (1.0-
2.0% of raw batter) in the sausage on its fatty acid profile, physicochemical properties and sensory 
evaluation. The results indicated that the incorporation of Inca peanut oil significantly decreased saturated 
fat in the sausages (P < 0.05). In addition, partial substitution of chicken fat with Inca peanut oil (1.0-2.0% 
of raw batter) significantly increased omega-3 and decreased omega-6/3 ratio (P < 0.05). Furthermore, 
substitution of 1.0% Inca peanut oil in the sausages did not change in color, texture and overall 
acceptability when compared to control. However, the addition of 2.0% of Inca peanut oil significantly 
reduced hardness and overall acceptability of the sausage when compare to the control. Thus, the 
incorporation of 1.0% of Inca peanut oil in the chicken sausage has a potential to develop as an innovative 
product for health-conscious consumers. 
Keyword  :  Chicken sausage, Healthy product, Inca peanut, Omega 3 fatty acid 
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บทคัดย่อ 
 การบริโภคเนื iอสกุรรวมไปถึงการส่งออกเนื iอสกุรของประเทศไทยนําไปสู่การขยายความต้องการของตลาด 
ผู้ผลิตสกุรทั iงรายใหญ่และรายย่อยต่างเพิpมกําลงัการผลิตสกุรเพิpมมากขึ iนซึpงทําให้เกิดของเสียจากการผลิต เช่น ขน 
ผิวหนงั อจุจาระ รวมไปถึงรก โดยทัpวไปเกษตรกรในท้องถิpนจะนําของเสียจากการผลิตเหลา่นี iไปใช้ในการเกษตรอืpน ๆ 
เช่น นําไปทําเป็นปุ๋ ยหมกั แตใ่นผู้ผลิตรายใหญ่จะนําของเสียดงักลา่วแปรรูปแล้วสง่ออกไปยงัตา่งประเทศในราคาถกู
เพืpอใช้เป็นสารตั iงต้นในการทําผลิตภณัฑ์บํารุงผิวตา่ง ๆ และนําเข้ากลบัมาในราคาแพง รกจะถกูพฒันาขึ iนมาในสตัว์
ตวัเมียในช่วงของการตั iงครรภ์เพืpอปอ้งกนัตวัอ่อนจากความเครียดตา่ง ๆ โดยรกทําหน้าทีpในการให้สารอาหารและยงั
รับของเสียจากตวัอ่อนอีกด้วย ในการวิจยัก่อนหน้านี iมีการรายงานว่าพบโปรตีน ฮอร์โมน และสารตา่ง ๆ ทีpจําเป็นตอ่
การเจริญเติบโตของตวัอ่อนในรก ซึpงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของรกในการนําไปใช้เป็นสารชีวภาพ ดงันั iน
งานวิจยันี iจึงมีวตัถปุระสงค์ทีpจะศึกษาลกัษณะของโปรตีนจากรกสกุร การศึกษาครั iงนี iประกอบไปด้วยการปรับปรุง
คณุภาพของการสกดัหยาบและการวิเคราะห์โปรติโอมิกส์เบื iองต้น ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าการสกดัร่วมของสาร
สามารถเพิpมประสิทธิภาพของการสกดัและยงัสามารถรักษาโปรตีนขนาดใหญ่ไว้ได้ แต่ขั iนตอนของการสกดันี iทําให้
เกิดสารตกค้าง ซึpงการนําสารตกค้างเหล่านี iออกยังต้องถูกปรับปรุงต่อไป การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์เบื iองต้นด้วย  
LC-MS/MS ร่วมกับการค้นหาเทียบกับฐานข้อมูลโปรตีนสุกรทําให้พบโปรตีนทั iงหมด 391 ชนิดจากสายอะมิโน
ทั iงหมด 447 สาย 
คาํสาํคัญ: สกุร, รก, การอธิบายลกัษณะโปรตีน, องค์ประกอบโปรตีน 
 
Abstract 
 In Thailand, the consumption of pork along with the exportation cause the increasing of market 
demand. Both local and industrialized porcine farm promoted their production which also caused more 
production waste such as hair, skin, feces and placenta. In general, local farmers use these wastes as 
fertilizer for plantation. Some industrialized farm exported placenta waste to oversea in powder form for 
cheap prize but import back the expensive placental-based cosmetic products. In female animal, placenta 
is developed to protect fetus from various stress during pregnancy. It functions in providing nutrients and 
oxygen to the fetus as well as in the removal of fetal waste from the fetus. There are many types of proteins, 
hormones and growth factors reported to be found in placenta, demonstrating remarkable potential of 
placenta as a source of bioactive compounds. Thus, this work was aimed to characterize the protein profile 
of porcine placenta. The study consisted of optimization of crude extraction method and preliminary 
proteomics analysis. The results showed that extraction by the combination of denaturant and detergent 
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can improved the protein yield and can improve recovery of large-size proteins, but the process for removal 
of residual denaturant and detergent utilized in the extraction has to be further optimized. Preliminary 
proteomics investigation using LC-MS/MS along with searching against domestic porcine database found 
391 types of porcine proteins from 447 protein sequences. 
Keyword: porcine, placenta, protein characterization, protein contents 
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 1 

การประเมินการตกสู่เบือ้งล่างของเม็ดเลือดแดงหลังการตายเพือ่ประมาณระยะเวลาหลังการ
ตายโดยใช้เคร่ืองวัดสี 
Assessment of livor mortis for postmortem interval (PMI) estimation by colorimeter. 
  
นิชาภา พุม่จิตร1 , ปองพล ไตรเทพชนะภยั2 และ กรวิก มีศิลปวิกกยั3 
Nichabha Pumjit1 , Pongpon  Traithepchanapai 2   and Koravik Meesilpavikkai3 
 

บทคัดย่อ 
 การประมาณระยะเวลาหลงัการตาย (Postmortem interval,) มีความส าคญัมากในงานดา้นนิตเิวชศาสตร ์ 
ปัจจบุนัยงัไมม่ีเครือ่งมือหรอืวิธีทีจ่ะสามารถประเมินระยะเวลาหลงัการตายไดอ้ยา่งแนน่อน ตอ้งอาศยัความ
เช่ียวชาญจากแพทยผ์ูท้  าการชนัสตูร PMI เป็นผูป้ระมาณเทา่นัน้ โดยสามารถประมาณไดจ้ากการเปลีย่นแปลงหลงั
การตาย (Postmortem Change) ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงของปฏิกิรยิาทางเคมีหลายอยา่งในรา่งกายของมนษุยเ์มื่อ
เสยีชีวติ หนึง่ในการเปลีย่นแปลงหลงัการตายที่สามารถน ามาใชใ้นการประมาณหาระยะเวลาหลงัการตายคือ การตก
สูเ่บือ้งลา่งของเม็ดเลอืดแดงหลงัการตาย (Livor mortis) และเครือ่งวดัส ี (Colorimeter) คือ เครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นวดัคา่ความดดูกลนืแสงที่ความยาวคลืน่ใดคลืน่หนึง่ สามารถประเมินสไีดม้ากกวา่ทีเ่ห็นดว้ยตา
เปลา่มาใชใ้นการประเมินหาระยะเวลาหลงัการตาย เพื่อประเมินระยะเวลาหลงัการตายโดยใชค้วามแตกตา่งระหวา่ง
สผิีวของผูเ้สยีชีวิตและการตกสูเ่บือ้งลา่งของเม็ดเลอืดแดงหลงัการตายโดยการใชเ้ครือ่งวดัสรุีน่ NR20XE จากการ
เปลีย่นแปลงของคา่ L, c, h, a, b และ ∆E ซึง่ท าการวดัสผิีวบรเิวณหนา้ทอ้งสว่นบนท่ีตอ่จาก xiphoid process จาก
การคล าเป็นจดุอา้งอิงและวดัสผิีวบรเิวณกระดกูสนัหลงัสว่นเอวชิน้ท่ี 1 และ 2 (Lumbar lordosis) โดยวดัทกุๆ 2 
ชั่วโมง (2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง) และภายหลงัการวดัน าคา่ท่ีไดม้าวเิคราะหท์างสถิติคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธข์องส
เปียรแ์มน โดยผลการศกึษาพบวา่ระยะเวลาหลงัการตายกบัสผิีวของศพจากการตกสูเ่บือ้งลา่งของเมด็เลอืดแดงหลงั
การตายวา่มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีความสมัพนัธก์นัในระดบัพอใช ้
สรุปไดว้า่เครือ่งวดัส ี รุน่ NR20XE สามารถประเมินหาระยะเวลาหลงัการตายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ขอ้มลูที่ได้
อาจจะน าไปปรบัปรุงพฒันาเครือ่งมือที่สามารถประเมินหาระยะเวลาหลงัการตายไดอ้ยา่งแมน่ย ามากยิง่ขึน้ในงาน
ทางดา้นนิตวิิทยาศาสตรใ์นอนาคต 
ค าส าคัญ   :   การตกสูเ่บือ้งลา่งของเมด็เลอืดแดงหลงัการตาย, การประมาณระยะเวลาหลงัการตาย, เครือ่งวดัส ี
 
Abstract 
The estimation of the postmortem interval (PMI) is essential in the medicolegal investigation. At present, 
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 2 

there is neither integral method nor tool to assess PMI It can be observed from the postmortem changes, 
which are related to the progressive alteration of multiple chemical substances in human body after 
death. One of the fundamental postmortem changes is the discoloration of the skin and the pooling of 
blood in the dependent parts of the body (livor mortis). A colorimeter, an instrument that is used for 
measuring the absorbance of particular wavelengths of light by a specific solution, can assist the 
evaluation of livor mortis for estimating the PMI. To evaluate the postmortem interval, a colorimeter 
NR20XE was used by measuring differences between skin color and livor mortis. In this study, two parts 
of the skin color were tested every 2 hours interval (2, 4, 6, and 8 hours). First, the skin color of the upper 
abdomen next to the xiphoid process was measured. Second, the skin color of the 1st and 2nd lumbar 
lordosis at the vertebral area was evaluated. Statistical analysis of all measurement values was performed 
using Spearman’s rank Correlation Coefficient. Twenty-seven cadaver subjects were divided into ten 
males and 17 females. The mean age of males and females were 62.30 ± 13.38 and 71.53 ± 13.22 years 
old, respectively. The causes of death include neoplastic diseases (14), heart and vascular diseases (8), 
infectious diseases (3), and chronic diseases (2). The result shows that the time of death was significantly 
correlated with postmortem interval (PMI) from livor mortis, except (p-value>0.05) by the colorimeter. The 
NR20XE colorimeter can evaluate a postmortem interval (PMI) at a moderate level. Further study, this tool 
should be developed for precise postmortem interval (PMI) measurement. 
Keyword   :    Livor mortis, Postmortem interval, and Colorimeter 
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพีนอลไลซ ์ในตัวแบบ 
การถดถอยเชิงเส้น เมื่อความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มไม่ได้แจกแจงปรกติ  

ภายใต้ข้อมูลทีม่ีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรท านายมีความสัมพันธก์ันสูง 
Performance Comparison of Penalized Regression Method in Linear Regression with 

Nonnormality Random Error Distributed for High-Dimensional Sparse Data and Multicollinearity 
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Julalak Neammai*, Supranee Lisawadi* and Benjamas Tulyanitikul* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าส าหรบัสมัประสิทธิ์การถดถอยในการ
ถดถอยเชิงเสน้พหุคณู เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ไดม้ีการแจกแจงปรกติ ภายใตข้อ้มลูที่มีมิติสงูแบบบางเบาและตวั
แปรอิสระมีความสมัพนัธก์นัสงู โดยตวัประมาณที่ถกูน ามาพิจารณาไดแ้ก่ Ridge, LASSO, และ Adaptive LASSO ซึ่งใน
งานวิจัยนี ้ไดท้  าการจ าลองข้อมูลดว้ยวิธีมอนติคารโ์ล และเกณฑท์ี่น ามาพิจารณาเปรียบเทียบ คือค่าเฉล่ียของค่า
คลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ียของการพยากรณ ์(mPMSE) ผลจากการศึกษาดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า LASSO เป็นตวั
ประมาณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อความคลาดเคล่ือนเชิงสุ่มมีการแจกแจงแกมมา และล็อกปรกติ ส่วน Adaptive 
LASSO จะดีที่สดุเมื่อความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มมีการแจกแจงไวบลู 
ค าส าคัญ: ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่มไม่ไดม้ีการแจกแจงปรกติ, การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพีนอลไลซ,์ ตวัประมาณ
แบบรดิจ,์ ตวัประมาณแบบแลซโซ, ตวัประมาณแลซโซแบบปรบัปรุง, ขอ้มลูมิติสงูแบบบางเบา 
 
Abstract 
 The goal of this study was to compare estimation efficiency for multiple regression coefficients when 
applied to high-dimensional sparse data with strong collinearity. Three estimators were applied to positive-
skewed data: Ridge regression, LASSO and Adaptive LASSO.  Data were simulated using a Monte Carlo 
method. The criterion for comparison was the mean of prediction mean squared error (mPMSE). The result of 
these studies showed that LASSO was the most effective estimator when random error had gamma and log-
normal distribution while Adaptive LASSO was the best for Weibull distribution. 
Keyword: Non-normal random error distribution, Penalized regression, Ridge regression, LASSO, Adaptive 
LASSO, High-dimensional sparse data, 
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ผลของพอลิแล็กติกแอซิดต่อสมบัติของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมพอลิบิวทลิีนซักซิเนต/พอลิบิว
ทลิีนซกัซิเนตโคอะดิเพต/พอลิแล็กติกแอซิด  

Effect of Poly(lactic acid) on properties of Poly(butylene succinate-co-adipate)/ 
Poly(butylene succinate)/Poly(lactic acid) blend films 

 
นฤมล เผือกพลูผล1, นพดล เกิดดอนแฝก2 และ ดวงดาว อาจองค์3 

Narumon Puekpoonpoal1, Noppadon Kerddonfag2 and Duangdao Aht-Ong3 

 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากมลพิษทางส่ิงแวดล้อมที่เกิดจาก
พลาสติก อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพยงัมีข้อด้อยในด้านสมบตัิเชิงกลที่น าไปสู่การจ ากดัของเขตในด้านการใช้งาน
ของวสัดุบรรจุภณัฑ์ งานวิจยันีจ้ึงมีจดุประสงค์เพื่อศกึษาสมบตัิทางกลและสมบตัิทางกายภาพของพอลิบิวทิลีนซกัซิ
เนต/พอลิบิวทิลีนซกัซิเนตโคอะดิเพต/พอลิแล็กติกแอซดิ หรือ PBSA/PBS/PLA โดยขัน้แรก พอลิเมอร์ผสม PBSA/PBS 
ถูกเตรียมผ่านเคร่ืองอัดรีดชนิดเกลียวคู่และขึน้รูปด้วยเคร่ืองเป่าฟิล์ม ท่ีอัตราส่วนผสม PBSA/PBS 100/0, 90/10, 
70/30, 50/50, 30/70, 10/90 และ 0/100 สมบตัิเชิงกลของฟิล์มพอลิเมอร์ผสม PBSA/PBS ทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบ
แรงดึง พบว่า PBSA/PBS ที่อัตราส่วน 70/30 ให้ค่าระยะยืด ณ จุดแตกหักสูงที่สุด จึงเลือก PBSA/PBS 70/30 ที่
อัตราส่วนนี ้ส าหรับเตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบ (ternary blend) โดยท าการผสมร่วมกับ PLA ที่มี
ความแข็ง (rigid) ในปริมาณร้อยละ 10, 20 และ 30 ฟิล์มตวัอย่างของ PBSA/PBS/PLA ถกูเตรียมด้วยเคร่ืองเป่าฟิล์ม 
และถูกน ามาวิเคราะห์สมบตัิเชิงกลและสมบตัิทางกายภาพ พบว่าการเติม PLA ช่วยให้ค่ามอดุลสัและค่าความทน
แรงดึงเพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่ค่าระยะยืด ณ จุดแตกหกัมีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มขึน้ของ
สมบตัิการสกดักัน้ของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบ มาจากผลของการมีเฟส PLA ส่งผลให้
ไปขัดขวางความสามารถในการแพร่ผ่านของก๊าซออกซิเจน ท้ายที่สุด พอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบที่มีปริมาณ 
PLA 20 เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนกั ให้ประสิทธิภาพในด้านสมบตัิเชิงกลที่ดีทีส่ดุและเหมาะสมส าหรับผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์
ทีย่ัง่ยืน 
 
ค ำส ำคัญ : พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, พอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบ, พอลิแล็กติกแอซิด, พอลิบิวทิลีน
ซกัซเินตโคอะดเิพต และพอลิบิวทิลีนซกัซิเนต 
 
Abstract 

Nowadays, biodegradable plastics have drawn a great deal of attention, because of plastic 
pollution.  However, a major drawback of their mechanical properties brought to a limitation of flexible 
packaging applications.  The aim of this study is to investigate the mechanical and physical properties of 
Poly(butylene succinate-co-adipate)/Poly(butylene succinate)/Poly(lactic acid) or PBSA/PBS/PLA.  First, 
the binary blends films of PBSA/PBS were prepared using a twin-screw extruder and blown film extruder.  
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Abstract 

Nowadays, biodegradable plastics have drawn a great deal of attention, because of plastic 
pollution.  However, a major drawback of their mechanical properties brought to a limitation of flexible 
packaging applications.  The aim of this study is to investigate the mechanical and physical properties of 
Poly(butylene succinate-co-adipate)/Poly(butylene succinate)/Poly(lactic acid) or PBSA/PBS/PLA.  First, 
the binary blends films of PBSA/PBS were prepared using a twin-screw extruder and blown film extruder.  

The PBSA/PBS compositions were 100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 and 0/100.  The mechanical 
properties of PBSA/PBS blown film were examined by a tensile tester.  It was found that the PBSA/PBS:70/30 
exhibited the highest elongation at break value.  Then, the fixed composition of PBSA/PBS:70/30 was 
chosen for ternary blending with various contents of PLA (10, 20 and 30 wt%).  The film samples of ternary 
blends were prepared by blown film extruder.  The mechanical, thermal, and physical properties of the 
PBSA/PBS/PLA blended films were investigated.  The incorporating of the rigid PLA resulted in the 
increment of the modulus and tensile strength values but sacrificed with the loss of its elongation at break.  
However, the results revealed the enhancement of oxygen barrier properties of ternary blend film as the 
PLA phase gave a higher degree of tortuous path to oxygen permeability.  Finally, the ternary blend 
containing 20 wt% of PLA provided the good balance of mechanical performance and suitable for a 
sustainable packaging application. 

 
Keywords :  Biodegradable polymer, Ternary blend, Poly(lactic acid), Poly(butylene succinate-co-adipate) 
and  Poly(butylene succinate) 
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ตัวแบบแบ่งส่วนสาํหรับการลาํเลียงยาทางปากของกัญชาทางการแพทย ์

A Compartmental Modeling of Oral Drug Delivery for Medical Cannabis 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษานีน้าํเสนอตวัแบบแบ่งส่วนสาํหรบัการลาํเลียงยากญัชาทางการแพทยห์ลงัจากบริหารยาทาง

ช่องปากในสามรูปแบบที่แตกตา่งกนั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแนวโนม้และพฤติกรรมการแพรก่ระจายของกญัชาทาง

การแพทยใ์นแต่ละช่วงเวลาและเปรียบเทียบผลลพัธจ์ากตวัแบบกบัขอ้มลูจรงิ กฎอตัราถกูใชเ้พื่อเปล่ียนตวัแบบแบ่ง

ส่วนเป็นสมการเชิงอนพุนัธส์ามญัที่เก่ียวขอ้งกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของความเขม้ขน้ของยาในแต่ละส่วน สาํหรบั

ขอ้มูลจริงถูกเลือกจากความเขม้ขน้ของ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC) ในเลือด กราฟ

ของผลเฉลยจากตวัแบบและขอ้มลูจรงิถกูวาดขึน้โดยใช ้Microsoft excel และถกูปรบัปรุงค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายโอน

โดยการปรับเส้นโค้งเพื่อให้ได้กราฟที่ ใกล้เคียงกับข้อมูลจริง จากการศึกษาพบว่าแบบจําลองทั้งสามแบบมี

ประสิทธิภาพและใหผ้ลลพัธใ์กลเ้คียงกบัขอ้มลูจรงิ 
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Abstract 

 In this study, we present a compartment model for medical cannabis delivery after oral 

administration in three different forms. The purposes were to investigate the trends and behavior of 

medical cannabis diffusion in each period and comparing with actual data. The law of mass action was 

used to transform the compartment model to ordinary differential equations concerning the rate of 

change of the drug concentration in compartments. The actual data was selected from the concentration 

of cannabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC) in plasma. The solution curves of the models and 

actual data were drawn using Microsoft excel and the transfer coefficients were improved by curve fitting 

to obtain a graph that was close to the actual data. The finding indicated that all three models are 

effective and has tended to be close to the actual data. 

Keywords   :   Compartment model, Drug diffusion, Medical cannabis, Oral administration, Oral drug  

          delivery 
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Purification and melanin decolorization using protein extracts from Hypsizygus marmoreus  
 

Nunticha  Somrit1 and Jongrak  Attarat2 

   

Abstract 

 Skin whitening and hair coloring are a popular trend in Asians using synthetic chemicals such as 

kojic acid or hydrogen peroxide. However, these chemicals also have a defect with skin and hair. 

Therefore, this research focuses to find a substance that can decolorize melanin and reduce the 

disadvantage. This study has investigated ligninolytic enzymes (lignin peroxidase (LiP), laccase, 

manganese peroxidase (MnP)) activity from fruiting bodies of Hypsizygus marmoreus and the enzymes 

were then purified using Hi-Trap Con A 4B column. The degree of glycosylation can be separate from 

column chromatography, as follows: LiP, laccase, and MnP, respectively. The results indicated that the 

protein extract greatly decolorized melanin by 74%, followed by LiP, laccase, and MnP by 64%, 60%, and 

60%, respectively in 30 hours. Moreover, the protein extract also decolorized better than 0.1% hydrogen 

peroxide and 0.5% kojic acid. H. marmoreus extract may be another option for the development of skin 

whitening or hair dye products with customer-friendly products in the future. 

Keyword : Ligninolytic enzyme , Melanin decolorization, Hypsizygus marmoreus  
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ฤทธิ์ของฮอรโ์มนพาราไทรอยดแ์ละไฟโบรบลาสตโ์กรทแฟคเตอร-์23 ต่อการดูดซึม
แมกนีเซียมในล าไส้ส่วนดูโอดีนัม 

The effects of Parathyroid hormone and Fibroblast growth factor-23 on duodenal 
magnesium absorption 

 
ณศิสรณ ์ สขุศรีเดชาศิลป์1 และ ณรงคฤ์ทธิ์  ทองอุ่น1 
Nasisorn Suksridechacin1 and Narongrit Thongon1 
   
บทคัดย่อ 
 แมกนีเซียม (Mg) เป็นไอออนบวกที่จ าเป็นต่อกระบวนการส าคญัหลายประการในระดบัเซลลซ์ึง่รา่งกาย
ไดร้บัมาจากการกินเทา่นัน้ ดงันัน้การดดูซมึที่ล  าไสน้บัเป็นส่วนส าคญัที่สดุในการรกัษาสมดลุ Mg อย่างไรก็ตามกลไก
ควบคมุการดดูซมึ Mg ยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดั มีหลกัฐานบ่งชีว้า่ PTH และ FGF23 ฮอรโ์มนที่ใชค้วบคมุสมดลุ
แคลเซียมและฟอสเฟตมีผลต่อสมดลุ Mg งานวจิยันีจ้ึงมุง่ศกึษาฤทธิ์ระยะสัน้ของฮอรโ์มนดงักล่าวต่อการดดูซมึ Mg 
ในล าไสส่้วนดโูอดีนมั โดยหลงัจากฉีด PTH และ FGF23 5 ชม. เกบ็ล าไสม้าศกึษาโดยใช ้Modified-Ussing chamber 
ซึ่งสามารถลดจ านวนการใชส้ตัวท์ดลองไดม้ากกว่าเทคนิคอื่น ผลการศกึษาพบวา่การดดูซมึโดยรวมและการดดูซมึ
แบบ transcellular ของหนกูลุม่ PTH และ FGF23 ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะที่การดดูซมึแบบ 
paracellular ในหนทูกุกลุ่มไม่แตกต่างกนั เมื่อปิดกัน้ตวัรบัของ PTH และ FGFR สามารถส่งผลเพิ่มการดดูซมึ Mg ใน
ดโูอดีนมัได ้บ่งชีว้่าล าไสเ้ล็กสว่นดโูอดีนมัมีการควบคมุการดดูซมึ Mg เกิดขึน้จรงิ และเป็นไปไดว้า่สามารถควบคมุได้
โดยใชฮ้อรโ์มนที่เก่ียวขอ้งกบัสมดลุไอออนบวกในรา่งกาย อาทเิชน่ PTH และ FGF23 
ค าส าคัญ  :    1) แมกนเีซียม 2) การควบคมุสมดลุแมกนีเซียม 3) การดดูซมึแมกนเีซียมในล าไส ้  
 
Abstract 
 Magnesium (Mg) is an essential cation in cellular and enzymatic levels. Intestinal absorption plays 
a vital role in the regulation of normal Mg balance because dietary intake is the sole source of Mg in human 
However, the mechanism of Mg absorption and regulation remains elusive. Many observations indicate 
that PTH and FGF23 affects magnesium metabolism. The present study aimed to evaluate short-term effect 
of PTH and FGF23 on duodenal Mg absorption in rats. By performing a Modified-Ussing chamber 
experiment duodenal Mg absorption as well as electrical parameter were studied after 5 h of PTH and 
FGF23 injection (20 ug/kg). Our result show that single-dose PTH and FGF23 injection significantly 
decreased total- and transcellular Mg transport directly. Inhibitors of PTHR and FGF23 receptor significantly 
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increased duodenal Mg2+ absorption in treated rats. Our findings show that duodenum can be the 
regulatory site of intestinal  Mg absorption control. PTH and FGF23  was shown to be a novel magnesium-
regulating hormone that acted directly on the rat duodenal Mg absorption. 
Keyword : 1) intestinal Mg2+ absorption 2) hormonal regulation 3) magnesium regulation 
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อนุภาคซิลคไ์ฟโบรอินขนาดนาโนทีม่ีคุณสมบัติเกาะติดเย่ือเมือกส าหรับระบบน าส่งยาตา 
Mucoadhesive silk fibroin nanoparticles for topical ocular administration 

 
จฬุา ศรีขจร1, วรี ติยะบญุชยั2, Sangly P. Srinivas3, วรรณฉตัร ใจยะสนั1* 
Chula Srikajorn1, Waree Tiyaboonchai2, Sangly P. Srinivas3 and Wanachat Chaiyasan1* 
บทคัดย่อ 

ปัจจบุนัยาน า้หยอดตาเป็นรูปแบบการน าส่งยาตาที่เป็นท่ีนิยมมากที่สดุ โดยเฉพาะการรกัษาความผิดปกติ
บรเิวณดวงตาส่วนหนา้ เนื่องจากมีความสะดวกในการใชง้านและไม่รุกล า้ดวงตา แต่อย่างไรก็ตาม ยาน า้หยอดตา
ยงัคงมีขอ้จ ากดั ซึง่หลงัจากหยดยาลงที่ดวงตา ตวัยาจะถกูเจือจางโดยน า้ตาและถกูก าจดัอย่างรวดเรว็โดยการกระ- 
พรบิตา ตวัยาจงึถกูดดูซมึไดน้อ้ย ส่งผลใหค้่าชวีประสิทธิผลของยาต ่า ดงันัน้เพื่อแกไ้ขขอ้จ าจ ากดัดงักล่าว การพฒันา
อนภุาคนาโนใหม้คีณุสมบตัเิกาะติดเยื่อเมือก (mucoadhesive nanoparticles) เพื่อเพิม่ระยะเวลาการเกาะติดที่
ผิวหนา้ดวงตา ลดการถกูเจือจาง จะสามารถช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาได ้ นอกจากนีย้งัสามารถลดการถกูก าจดั
ออกและสารมารถควบคมุการปลดปล่อยยาบนผิวกระจกตาไดอ้กีดว้ย    ดงันัน้ในการศกึษานี ้ จึงไดพ้ฒันาต ารบัยา
หยอดตาในรูปแบบการน าส่งดว้ยอนภุาคนาโน (nanocarrier) ที่เรียกวา่ ซิลคไ์ฟโบรอินนาโนพารท์ิเคิล (silk fibroin 
nanoparticles; SFNs) โดยเตรยีมจากเทคนิคการตกตะกอน (precipitation technique) ของละลายซิลคไ์ฟโบรอิน 
(silk fibroin; SF) ในเอทานอล (ethanol)  จากนัน้ท าการศกึษาถงึผลของอตัราส่วนโดยปรมิาณของ SF/ethanol ต่อ
คณุสมบตัิทางกายภาพของSFNs  อาทิ ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ขนาด และประจ ุ ท าการศกึษาการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งทางเคมี (Fourier-transform infrared spectroscopy; FTIR) ศกึษาประสิทธิภาพกกัเก็บยาของอนภุาค 
(entrapment efficiency; EE) โดยการบรรจโุซเดียมฟลอูอเรสซนี (sodium fluorescein; NaF) เป็นตวัยาจ าลอง 
ท าการศกึษาความสามารถในการยึดเกาะเยื่อเมือกของ SFNs โดยใชเ้ยื่อเมือกจ าลอง ซึ่งการศกึษาในครัง้นี ้สามารถ
เตรียมต ารบั SFNs ไดส้ าเรจ็ พบการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งจากแรนดอมคอยล ์ (random coil) และแอลฟ่าเฮลิกซ ์
(α-helix) ของซิลคไ์ฟโบรอิน เป็นเบตาชีท (β-sheet) โดยอนภุาคมีลกัษณะกลม ขนาดตัง้แต ่130 ถงึ 190 นาโนเมตร 
มีประจทุี่ผิวอนภุาคอยู่ระหวา่ง -20.94 ถึง -20.21 มิลลิโวลต ์  ขึน้อยู่กบัอตัราส่วนโดยปรมิาณของ SF/ethanol  
สามารถเก็บกกั NaF ใน SFNs ไดถ้ึง 57% สามารถยึดเกาะเยื่อเมือกนานกวา่ 60 นาที ดงันัน้ จากขอ้มลูทัง้หมดนี ้
แสดงใหเ้ห็นวา่ SFNs มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมส าหรบัใชใ้นการน าส่งยาทางผิวหนา้ของดวงตา นอกจากนี ้ยงัสามารถ
น าอนภุาคนีไ้ปการประยกุตใ์ชเ้พื่อน าส่งยาอื่นๆ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพประสิทธิผลการรกัษาโรคผิวหนา้ดวงตาได ้
ค าส าคัญ   :   อนภุาคนาโน, การน าส่งยาตา, ซิลคไ์ฟโบรอิน, การเกาะติดเยื่อเมือก   
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อนุภาคซิลคไ์ฟโบรอินขนาดนาโนทีม่ีคุณสมบัติเกาะติดเย่ือเมือกส าหรับระบบน าส่งยาตา 
Mucoadhesive silk fibroin nanoparticles for topical ocular administration 

 
จฬุา ศรีขจร1, วรี ติยะบญุชยั2, Sangly P. Srinivas3, วรรณฉตัร ใจยะสนั1* 
Chula Srikajorn1, Waree Tiyaboonchai2, Sangly P. Srinivas3 and Wanachat Chaiyasan1* 
บทคัดย่อ 

ปัจจบุนัยาน า้หยอดตาเป็นรูปแบบการน าส่งยาตาที่เป็นท่ีนิยมมากที่สดุ โดยเฉพาะการรกัษาความผิดปกติ
บรเิวณดวงตาส่วนหนา้ เนื่องจากมคีวามสะดวกในการใชง้านและไม่รุกล า้ดวงตา แต่อย่างไรก็ตาม ยาน า้หยอดตา
ยงัคงมีขอ้จ ากดั ซึง่หลงัจากหยดยาลงที่ดวงตา ตวัยาจะถกูเจือจางโดยน า้ตาและถกูก าจดัอย่างรวดเรว็โดยการกระ- 
พรบิตา ตวัยาจงึถกูดดูซมึไดน้อ้ย ส่งผลใหค้่าชวีประสิทธิผลของยาต ่า ดงันัน้เพื่อแกไ้ขขอ้จ าจ ากดัดงักล่าว การพฒันา
อนภุาคนาโนใหม้คีณุสมบตัเิกาะติดเยื่อเมือก (mucoadhesive nanoparticles) เพื่อเพิม่ระยะเวลาการเกาะติดที่
ผิวหนา้ดวงตา ลดการถกูเจือจาง จะสามารถช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาได ้ นอกจากนีย้งัสามารถลดการถกูก าจดั
ออกและสารมารถควบคมุการปลดปล่อยยาบนผิวกระจกตาไดอ้กีดว้ย    ดงันัน้ในการศกึษานี ้ จึงไดพ้ฒันาต ารบัยา
หยอดตาในรูปแบบการน าส่งดว้ยอนภุาคนาโน (nanocarrier) ที่เรียกวา่ ซิลคไ์ฟโบรอินนาโนพารท์ิเคิล (silk fibroin 
nanoparticles; SFNs) โดยเตรยีมจากเทคนิคการตกตะกอน (precipitation technique) ของละลายซิลคไ์ฟโบรอิน 
(silk fibroin; SF) ในเอทานอล (ethanol)  จากนัน้ท าการศกึษาถงึผลของอตัราส่วนโดยปรมิาณของ SF/ethanol ต่อ
คณุสมบตัิทางกายภาพของSFNs  อาทิ ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ขนาด และประจ ุ ท าการศกึษาการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งทางเคมี (Fourier-transform infrared spectroscopy; FTIR) ศกึษาประสิทธิภาพกกัเก็บยาของอนภุาค 
(entrapment efficiency; EE) โดยการบรรจโุซเดียมฟลอูอเรสซนี (sodium fluorescein; NaF) เป็นตวัยาจ าลอง 
ท าการศกึษาความสามารถในการยึดเกาะเยื่อเมือกของ SFNs โดยใชเ้ยื่อเมือกจ าลอง ซึ่งการศกึษาในครัง้นี ้สามารถ
เตรียมต ารบั SFNs ไดส้ าเรจ็ พบการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งจากแรนดอมคอยล ์ (random coil) และแอลฟ่าเฮลิกซ ์
(α-helix) ของซิลคไ์ฟโบรอิน เป็นเบตาชีท (β-sheet) โดยอนภุาคมีลกัษณะกลม ขนาดตัง้แต ่130 ถงึ 190 นาโนเมตร 
มีประจทุี่ผิวอนภุาคอยู่ระหวา่ง -20.94 ถึง -20.21 มิลลิโวลต ์  ขึน้อยู่กบัอตัราส่วนโดยปรมิาณของ SF/ethanol  
สามารถเก็บกกั NaF ใน SFNs ไดถ้ึง 57% สามารถยึดเกาะเยื่อเมือกนานกวา่ 60 นาที ดงันัน้ จากขอ้มลูทัง้หมดนี ้
แสดงใหเ้ห็นวา่ SFNs มคีณุสมบตัิที่เหมาะสมส าหรบัใชใ้นการน าส่งยาทางผิวหนา้ของดวงตา นอกจากนี ้ยงัสามารถ
น าอนภุาคนีไ้ปการประยกุตใ์ชเ้พื่อน าส่งยาอื่นๆ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพประสิทธิผลการรกัษาโรคผิวหนา้ดวงตาได ้
ค าส าคัญ   :   อนภุาคนาโน, การน าส่งยาตา, ซิลคไ์ฟโบรอิน, การเกาะติดเยื่อเมือก   
 
 
 

 
1 ภาควิชาทศันมาตรศาสตร,์ คณะสหเวชศาสตร,์ มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก 65000, ประเทศไทย 
  Department of Optometry, Faculty of Allied health sciences, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand. 
2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม, คณะเภสชัศาสตร,์ มหาวิทยลยันเรศวร, พิษณุโลก 65000 ,ประเทศไทย 
  Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. 
3 School of Optometry, Indiana University, Bloomington, Indiana, United States. 
* Corresponding author: wanachatch@nu.ac.th 

 2 

Abstract 
 Presently, the conventional dosage forms such as eye drops are the most popular dosage forms 
for ocular drug delivery, especially for the treatment of anterior segment disorders, due to it is convenient 
and non-invasive. However, after topical administration, the rapid clearances of the drug by blink-induced 
tear drainage and tear dilution are common cause of poor drug absorption and low bioavailability. To 
overcome these limitations, the mucoadhesive nanoparticles has been emphasized which able to 
enhance drug bioavailability such as prolonged the residence time at the ocular surface, reduced drug 
elimination, and controlled drug release. Thus, in this study, the silk fibroin nanoparticles (SFNs) were 
developed as a nanocarrier to improve the topical ocular drug delivery. SFNs were prepared using 
precipitation technique by dropping silk fibroin (SF) solution onto the ethanol. The effects of SF/Ethanol 
volume ratios on the physiological property, including morphology, particle size and charge of SFNs were 
evaluated. The entrapment efficiency (EE) was determined using sodium fluorescein (NaF) as drug 
model. The mucoadhesiveness of the SFNs was assessed using in vitro mucous membrane. The 
successfully prepared SFN were nearly spherical with sizes ranging from 130 nm to 190 nm and zeta 
potential between -20.94 to -20.21 mV, depending on the ratios of silk fibroin/ethanol. SFNs exhibited the 
conversion of SF from random coil and α-helix to β-sheet. The entrapment efficacy of NaF into SFNs was 
around 57%. It showed prolonged adherence on the in vitro mucous membrane more than 60 min. 
Overall, the characteristics of SFNs make them suitable for application in topical ocular surface drug 
delivery. Moreover, it can be adopted for delivery other drugs to improve therapeutics effect for ocular 
surface diseases. 
Keyword   :    nanoparticle, ocular drug delivery, fibroin, mucoadhesive 
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การสาํรวจรูปแบบการจัดการยาเหลือใช้ในประเทศไทย 
(A Survey of medicine disposal system in Thailand) 

ฐาปนี ทอกทิ1,2 และ ปิยะเมธ ดลิกธรสกลุ3 
Tapanee Tokti and Piyameth Dilokthornsakul 
บทคัดย่อ 

การศกึษานี Mเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยการสํารวจแบบภาคตดัตามขวาง โดยดําเนินการศกึษาเก็บข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืbองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ มุ่งสํารวจรูปแบบการกําจัดยาของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย จํานวน 1,355 แห่ง เพืbอให้ทราบรูปแบบของการจัดการยาเหลือใช้ในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลทัbวประเทศมีอตัราการตอบกลบั (response rate) ร้อยละ 12.40 โดย
แบบสอบถามจากโรงพยาบาลทัbวประเทศจํานวน 168 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสงักดัสํานกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ร้อยละ 79.17 ซึbงส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 84.96 โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการร้อยละ 5.36 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอืbนๆ (ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สภากาชาดไทย)ร้อยละ 2.98 
โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 12.50 มีหน่วยงานทีbรับผิดชอบด้านการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็น
ฝ่ายเภสชักรรมร้อยละ 82.74 และมีตําแหน่งของผู้ รับผิดชอบด้านการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่
เป็นเภสชักรร้อยละ 65.48 วิธีการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาลโดยมีสถานทีbเก็บรวบรวมยาเหลือใช้ก่อนส่งไป
กําจดันั Mน สว่นใหญ่มีสถานทีbเก็บรวบรวมยาเหลือใช้โดยเฉพาะร้อยละ 36.93 และแบง่พื Mนทีbในห้องพกัขยะติดเชื Mอเป็น
พื Mนทีbเก็บรวบรวมยาเหลือใช้ร้อยละ 26.95 ส่วนข้อมลูการคดัแยกและเก็บรวบรวมยาเหลือใช้ภายในโรงพยาบาลนั Mน 
โรงพยาบาลทีbมีแนวทางปฏิบตัิทีbเป็นไปตามแนวปฏิบตัิการจดัการของเสียทางการแพทย์ทีbเป็นสารเคมี ศนูย์นโยบาย
แห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้อยละ 10.48 มีแนวทาง
ปฏิบตัิทีbเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจดัมลูฝอยติดเชื Mอ พ.ศ. 2545 ร้อยละ 17.74 มีแนวปฏิบตัิตามระบบ
การประเมินและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ร้อยละ 36.29 มีแนวทางปฏิบตัิทีbชดัเจนของโรงพยาบาลเอง และเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติ/ระบบประเมินและรับรองคุณภาพร้อยละ 32.26 และระบบอืbนๆ ร้อยละ 2.23 ซึbงโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยทีbสว่นใหญ่ไมมี่การแยกประเภทของยาเหลือใช้ในโรงพยาบาลร้อยละ 51.79 ข้อมลูการจดัการยาเหลือใช้
ของโรงพยาบาลสว่นใหญ่ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (เทศบาล/เอกชน) ในการกําจดัยาเหลือใช้ร้อยละ 76.36 และ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านบุคลากรร้อยละ 18.46 ด้านงบประมาณทีbใช้ในการจัดการยาเหลือใช้ร้อยละ 22.31 ด้าน
ระบบการจดัการร้อยละ 79.13 หนว่ยงาน/ผู้ รับบริการกําจดัของเสียร้อยละ 19.62 และอืbนๆ ร้อยละ 22.12 
 จากการศกึษาการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาลทัbวประเทศไทยพบวา่สว่นใหญ่มีแนวทางปฏิบตัิปฏิบตัิ
ตามระบบการประเมินและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และมีแนวทางปฏิบตัิทีbชดัเจน
ของโรงพยาบาลเองทีbเป็นไปตามแนวปฏิบตัิ/ระบบประเมินและรับรองคณุภาพ ทีbยาเหลือใช้จะต้องถกูจําแนกตาม
ประเภทความอนัตรายหรือประเภทของยา โรงพยาบาลสว่นใหญ่ใช้บริการของบริษัทเอกชน ซึbงมีอตัราคา่บริการทีbสงู
กว่าเทศบาลในการเผากําจดัอย่างเหมาะสมตามทีbแนวปฏิบตัิ  โดยเผาในเตาเผาอณุหภมูิมากกว่าหรือเท่ากบั Å‚ƒƒ 
องศาเซลเซียส ดังนั Mน หน่วยงานทีbเกีbยวข้องควรมีแนวทางสําหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กซึbงเป็นโรงพยาบาลทีbเป็น
สดัสว่นใหญ่ของโรงพยาบาลในประเทศไทยให้มีการจดัการยาเหลือใช้ของทีbเป็นแนวปฏิบตัิทีbเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบตัไิด้จริง  
 
คาํสาํคัญ  :    ยาเหลือใช้, การจดัการยาเหลือใช้, โรงพยาบาลในประเทศไทย 
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การสาํรวจรูปแบบการจัดการยาเหลือใช้ในประเทศไทย 
(A Survey of medicine disposal system in Thailand) 

ฐาปนี ทอกทิ1,2 และ ปิยะเมธ ดลิกธรสกลุ3 
Tapanee Tokti and Piyameth Dilokthornsakul 
บทคัดย่อ 

การศกึษานี Mเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยการสํารวจแบบภาคตดัตามขวาง โดยดําเนินการศกึษาเก็บข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืbองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ มุ่งสํารวจรูปแบบการกําจัดยาของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย จํานวน 1,355 แห่ง เพืbอให้ทราบรูปแบบของการจัดการยาเหลือใช้ในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลทัbวประเทศมีอตัราการตอบกลบั (response rate) ร้อยละ 12.40 โดย
แบบสอบถามจากโรงพยาบาลทัbวประเทศจํานวน 168 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสงักดัสํานกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ร้อยละ 79.17 ซึbงส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 84.96 โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการร้อยละ 5.36 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอืbนๆ (ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สภากาชาดไทย)ร้อยละ 2.98 
โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 12.50 มีหน่วยงานทีbรับผิดชอบด้านการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็น
ฝ่ายเภสชักรรมร้อยละ 82.74 และมีตําแหน่งของผู้ รับผิดชอบด้านการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่
เป็นเภสชักรร้อยละ 65.48 วิธีการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาลโดยมีสถานทีbเก็บรวบรวมยาเหลือใช้ก่อนส่งไป
กําจดันั Mน สว่นใหญ่มีสถานทีbเก็บรวบรวมยาเหลือใช้โดยเฉพาะร้อยละ 36.93 และแบง่พื Mนทีbในห้องพกัขยะติดเชื Mอเป็น
พื Mนทีbเก็บรวบรวมยาเหลือใช้ร้อยละ 26.95 ส่วนข้อมลูการคดัแยกและเก็บรวบรวมยาเหลือใช้ภายในโรงพยาบาลนั Mน 
โรงพยาบาลทีbมีแนวทางปฏิบตัิทีbเป็นไปตามแนวปฏิบตัิการจดัการของเสียทางการแพทย์ทีbเป็นสารเคมี ศนูย์นโยบาย
แห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้อยละ 10.48 มีแนวทาง
ปฏิบตัิทีbเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจดัมลูฝอยติดเชื Mอ พ.ศ. 2545 ร้อยละ 17.74 มีแนวปฏิบตัิตามระบบ
การประเมินและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ร้อยละ 36.29 มีแนวทางปฏิบตัิทีbชดัเจนของโรงพยาบาลเอง และเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติ/ระบบประเมินและรับรองคุณภาพร้อยละ 32.26 และระบบอืbนๆ ร้อยละ 2.23 ซึbงโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยทีbสว่นใหญ่ไมมี่การแยกประเภทของยาเหลือใช้ในโรงพยาบาลร้อยละ 51.79 ข้อมลูการจดัการยาเหลือใช้
ของโรงพยาบาลสว่นใหญ่ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (เทศบาล/เอกชน) ในการกําจดัยาเหลือใช้ร้อยละ 76.36 และ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านบุคลากรร้อยละ 18.46 ด้านงบประมาณทีbใช้ในการจัดการยาเหลือใช้ร้อยละ 22.31 ด้าน
ระบบการจดัการร้อยละ 79.13 หนว่ยงาน/ผู้ รับบริการกําจดัของเสียร้อยละ 19.62 และอืbนๆ ร้อยละ 22.12 
 จากการศกึษาการจดัการยาเหลือใช้ของโรงพยาบาลทัbวประเทศไทยพบวา่สว่นใหญ่มีแนวทางปฏิบตัิปฏิบตัิ
ตามระบบการประเมินและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และมีแนวทางปฏิบตัิทีbชดัเจน
ของโรงพยาบาลเองทีbเป็นไปตามแนวปฏิบตัิ/ระบบประเมินและรับรองคณุภาพ ทีbยาเหลือใช้จะต้องถกูจําแนกตาม
ประเภทความอนัตรายหรือประเภทของยา โรงพยาบาลสว่นใหญ่ใช้บริการของบริษัทเอกชน ซึbงมีอตัราคา่บริการทีbสงู
กว่าเทศบาลในการเผากําจดัอย่างเหมาะสมตามทีbแนวปฏิบตัิ  โดยเผาในเตาเผาอณุหภมูิมากกว่าหรือเท่ากบั Å‚ƒƒ 
องศาเซลเซียส ดังนั Mน หน่วยงานทีbเกีbยวข้องควรมีแนวทางสําหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กซึbงเป็นโรงพยาบาลทีbเป็น
สดัสว่นใหญ่ของโรงพยาบาลในประเทศไทยให้มีการจดัการยาเหลือใช้ของทีbเป็นแนวปฏิบตัิทีbเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบตัไิด้จริง  
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Abstract 
This study is a descriptive research. By cross sectional survey by conducting a study to collect data by 
using questionnaires as a tool for collecting data by mail Focusing on the drug disposal model of 1,355 
hospitals in Thailand in order to know the pattern of drug management in hospitals in Thailand. The 
study found that Hospitals across the country have a response rate of 12.40 %. The questionnaires from 
168 hospitals nationwide are 79.17 % of the Ministry of Public Health's hospitals, most of which are 
84.96 % of community hospitals. Department of Academic 5.36 %, hospitals under other ministries (such 
as the Ministry of Education Ministry of Defense Thai Red Cross Society) 2.98%, private hospitals 
12.50% have departments responsible for managing waste medicine of the hospital Most of them are in 
the pharmaceutical department, 82.74% and have the position of person responsible for managing waste 
medicine at the hospital. Most of them are pharmacists, 65.48%. The method of drug management in 
the hospital, with waste collection facilities before dispatch. Most of them have a place to collect surplus 
drugs, especially 36.93 percent, and divide the space in an infected waste room into 26.95 % of the 
remaining drug collection areas. Hospitals with guidelines that comply with medical waste management 
practices that are chemicals. National Center for Chemical Policy Planning and Academic Division the 
Food and Drug Administration, 10.48%, has guidelines that are in accordance with the Ministerial 
Regulations on Infection Waste Management in 2002, 17.74% have guidelines for the hospital quality 
assessment and certification, 36.29% have guidelines. Clear of the hospital itself and in accordance with 
the guidelines / quality assessment and certification system 32.26 percent and other systems 2.23 %, 
which most hospitals in Thailand do not have the classification of residual drugs in the hospital 51.79 %, 
the information of drug management of hospitals Most nurses use external services. (Municipal / private) 
in the disposal of waste medicine 76.36% and suggestions are personnel, 18.46%, budget used for 
waste management 22.31%, management system 79.13%, agency / waste disposal service 19.62 
percent and others 22.12 % 

A study of the management of hospital waste in hospitals throughout Thailand found that most 
of them have guidelines for Hospital Accreditation (HA) and have clear guidelines for hospitals that 
follow the guidelines. Practice / Quality Assessment and Certification System That surplus drugs must 
be classified according to hazard type or drug category Most hospitals use the services of private 
companies. Which has a higher service fee than the municipality for proper incineration as according to 
the guidelines by burning it in a kiln at a temperature greater than or equal to 1200 degrees Celsius. 
Therefore, relevant agencies should have guidelines for small hospitals, hospitals that are a large 
proportion of hospitals in Thailand to manage waste medicine. Appropriate and practical  
 
Keyword: medicine waste, medicine disposal system, Hospital in Thailand 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะเอียงของกระดูกเชิงกรานขณะวิ<งที<ระดับความหนักปาน
กลางกับค่าความรู้สึกเหนื<อยในกลุ่มนักวิ<งมือใหม่และนักวิ<งสันทนาการเพศหญิง 
The relationship between the occurrence of pelvic drop during moderate-intensity running 
and the subjective rating of perceived exertion in female novice and recreational runners.   
 
หทยัภทัร ทิพยทุธ1, สมพล สงวนรังศริิกลุ1,2,3 และ ภาสกร วธันธาดา1,2 
Hathaipat Tippayut1, Sompol Sanguanrungsirikul1,2,3 and Pasakorn Watanatada1,2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Qงนี Qมีวตัถปุระสงค์เพืYอศกึษาผลของการวิYงทีYระดบัความหนกัปานกลางตอ่ระยะเวลาการเกิดภาวะ
เอียงของกระดกูเชิงกราน (pelvic drop) ทีYเพิYมขึ Qน และศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเกิดภาวะเอียงของกระดกูเชิงกราน 
(pelvic drop) ทีYเพิYมขึ Qนกับค่าความรู้สึกเหนืYอย (Rating of Perceived Exertion; RPE) ในนักวิYงมือใหม่ และนักวิYง
สนัทนาการเพศหญิง โดยกลุม่ตวัอย่างทีYใช้ในงานวิจยัครั Qงนี Q เป็นนกัวิYงมือใหม่เพศหญิง (ประสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี) 
17 คน และนกัวิYงสนัทนาการ (ประสบการณ์ 2 - 4 ปี) 20 คน อายรุะหวา่ง 18 - 35 ปี โดยทั Qงสองกลุม่ได้รับการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสงูสดุ (VO2max) และวิYงบนลูว่ิYงทีYระดบัความหนกัปานกลางโดยสามารถปรับเพิYม - ลด 
อตัราเร็วได้โดยอยู่ในช่วงอตัราการเต้นหวัใจทีYกําหนด คือ 40 - 59% ของอตัราการเต้นหวัใจสํารองสงูสดุ (heart rate 
reserve; HRR) โดยระหวา่งการทดสอบนกัวิYงทั Qงสองกลุม่จะถกูถามคา่ RPE ทกุ 1 นาทีขณะวิYง 30 นาที พร้อมกบัการ
บันทึกการเคลืYอนไหว และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบทีYระดับนัยสําคญัทางสถิติทีY .05 ผลการวิจัย 
พบวา่ กลุม่นกัวิYงมือใหม ่และนกัวิYงสนัทนาการเพศหญิง มีคา่เฉลีYยของเวลาในการเกิดภาวะเอียงของกระดกูเชิงกราน
ทีYเพิYมขึ Qนมากกว่า 4° ขณะวิYงทีYระดบัความหนกัปานกลาง 7.71 ± 4.2 และ 19.85 ± 5.4 นาที ตามลําดบั (p < .001) 
นอกจากนี Qยงัพบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเกิดภาวะเอียงของกระดกูเชิงกรานขณะวิYงทีYระดบัความหนกัปานกลางกบั
คา่ความรู้สกึเหนืYอยในกลุม่นกัวิYงมือใหม่เพศหญิง โดยมีคา่สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation) r = .557 
(p < .05) แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ในกลุม่นกัวิYงสนัทนาการเพศหญิง จากการวิจยัครั Qงนี Qชี Qให้เห็นว่าการเกิดภาวะเอียง
ของกระดูกเชิงกรานทีYเพิYมขึ QนขณะวิYงทีYระดับความหนักปานกลางในกลุ่มนักวิYงมือใหม่เกิดขึ Qนเร็วว่ากลุ่มนักวิYง  
สนัทนาการเพศหญิง และพบว่าการเกิดภาวะเอียงของกระดกูเชิงกรานมีความสมัพนัธ์กบัค่าความเหนืYอยในกลุม่วิYง
มือใหมเ่พศหญิง 
 
คาํสาํคัญ  : ภาวะเอียงของกระดกูเชิงกราน 
                   วิYงทีYระดบัความหนกัปานกลาง 
 คา่ความรู้สกึเหนืYอย 
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Abstract  
 The purpose of this study was to examine the effect of moderate-intensity running on time to 
increase pelvic drop; as well as, investigate the relationship between the increasing pelvic drop and Rating 
of Perceived Exertion (RPE) in female novice and recreational runners. Participants were 17 female novice 
runners (running experience less than 1 year) and 20 female recreational runners (running experience           
2 - 4 years) between the age 18 - 35 years old. Participants self selected speed ran on a treadmill for 30 
minutes at moderate-intensity within the specified heart rate range of 4 0 - 5 9 %  heart rate reserve (HRR). 
RPE and pelvic kinematic data were collected every minute while participants were running. Data were 
analyzed using the test to determine the statistical significance level at p-value < .05. The results 
demonstrated that the time to increase pelvic drop while running in female novice and recreational runners 
were 7.71 ± 4.2 and 19.85 ± 5.4, respectively ( p < . 0 0 1 ) . In addition, Pearson’s Correlations showed 
relationship between frontal plane pelvic drop and RPE in female novice runners, r = .557 (p = .020) but 
had shown no relationship in female recreational runners. According to the study, the occurrence of pelvic 
drop in female novice runners were faster than female recreational runners and there was relationship 
between pelvic drop and RPE in female novice runners.  

   
Keyword : Pelvic drop 
                 Moderate-intensity Running 
  Rating of Perceived Exertion (RPE) 
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มวทิยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี 

 
การศึกษาบทบาทของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีLสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมในเซลล์เยืLอบุผนังหลอด
เลือด 
INVESTIGATION OF THE ROLE OF BREAST CANCER-ASSOCIATED FIBROBLASTS IN 
ENDOTHELIAL CELLS 
 
จฑุามณี วงแก้วเจริญ1,  รัตนาวินนัท์ หาญไชยนะ1, ปรมินทร์ บญุบรรจง1, ธงชยั ศกุรโยธิน2, วริดา ดลุยพชัร์3 และ ธเนศ กงั
สมคัรศลิป์1 

Jutamanee wongkrawjaroen1, Rattanavinan Hanchaina1, Poramin Boonbanjong1, Thongchai Sukarayothin2, 
Wirada Dulyaphat3 and Thaned kangsamaksin1 

 
บทคัดย่อ: 

ปัจจบุนันี fมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งทีhพบได้มากทีhสดุในผู้หญิง การแพร่กระจายของโรคมะเร็งเต้านมสามารถเกิดขึ fน
ได้ได้จากหลายปัจจยั ซึhงหนึhงในปัจจยัทีhสําคญัคือการทํางานร่วมกนัระหว่างเซลล์มะเร็ง และสภาพแวดล้อมทางจลุภาค
ของเซลล์มะเร็ง งานวิจัยในมะเร็งหลายประเภทแสดงให้เห็นว่า เซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีhสัมพันธ์กับมะเร็ง (cancer-
associated fibroblasts หรือ CAFs) มีความเกีhยวข้องกบัการเกิดของมะเร็ง การแพร่กระจายไปยงัเนื fอเยืhอข้างเคียงรวมถงึ
อวยัวะในร่างกาย และยงัเกีhยวข้องกบัการสร้างเส้นเลือดขึ fนใหม ่เพืhอให้เข้าใจบทบาทของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีhสมัพนัธ์กบั
มะเร็งได้ดีขึ fน ในงานวิจยันี fผู้วิจยัได้ศกึษาการแสดงออกของยีนทีhสมัพนัธ์กบัการสร้างเส้นเลือดใหม่ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีh
สมัพนัธ์กบัมะเร็งจากผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในไทย และเซลล์ไฟโบรบลาสต์ นอกจากนี fยงัได้ศกึษาบทบาทของเซลล์ไฟโบ
รบลาสต์ทีhสมัพนัธ์กบัมะเร็งตอ่เซลล์เยืhอบผุนงัหลอดเลือด รวมถึงศกึษากระบวนการถ่ายทอดสญัญาณภายในเซลล์บผุนงั
หลอดเลือดทีhถกูเพาะเลี fยงในอาหารทีhใช้เลี fยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีhสมัพนัธ์กบัมะเร็งมาระยะนึง โดยตรวจสอบผ่านแบบ
แผนการแสดงออกของโปรตีน การศึกษาบทบาทของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีhสมัพนัธ์กับมะเร็งต่อการสร้างเส้นเลือดใหม่ 
สามารถนําไปสูค่วามเจริญก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม โดยมุ่งเน้นเปา้หมายไปทีhเซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีhสมัพนัธ์
กบัมะเร็ง 
คาํสาํคัญ: มะเร็งเต้านม, เซลล์ไฟโบรบลาสต์ทีhสมัพนัธ์กบัมะเร็ง, เซลล์บผุนงัหลอดเลือดจากสายสะดือ 

 
Abstract:  

Nowadays breast cancer is the most common type of cancer among women. Progression of breast 
cancer can be driven by several factors, one of which is the interaction of cancer cells and their 
microenvironment. In a variety of tumor types, several lines of evidence demonstrated that cancer-associated 
fibroblasts (CAFs) are involved in tumor initiation, invasion, metastasis, and angiogenesis. To better understand 
the role of CAFs, first, we investigated expression profiles of angiogenic factors in CAFs when compared to 
normal fibroblasts (NFs). Second, the role of CAFs in HUVECs was studied. Lastly, downstream signaling 
pathways were investigated by studying protein expression of HUVECs in CAF-conditioned media. 
Understanding the role of CAFs in angiogenesis would lead us to the improvement of breast cancer treatment 
by targeting CAFs. 
Keyword: Breast cancer, Cancer-associated fibroblasts, Human umbilical vein endothelial cells 
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1 

การตดิเชือ้ Enterocytozoon hepatopenaei ในตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนาไมเป็นสาเหตุหลัก
ของการโตช้าของกุ้งหรือไม่ 
Does Enterocytozoon hepatopenaei infection cause growth retardation of the Pacific whiteleg 
shrimp Litopenaeus vannamei? 
นิรอยฮานนะห์ นิมา1, พรสวรรค์ ดวงสวุรรณ์1, ภทัทิรา พงษ์ทิพย์พาที2, ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา3, และ บญุเสริม วิทย
ช านาญกลุ2 
Niroyhannah Nima1, Pornsawan Duangsuwan1, Pattira Pongtippatee2, Dungkhaetita Kanjanasopa3 and 
Boonsirm Withyachumnarnkul2 

 
บทคัดย่อ 
 Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) เป็นเชือ้ราที่คล้ายยีสต์ ซึ่งเป็นเชือ้ที่เจริญเติบโตและแบ่งตวัในโฮสต์
เซลล์โดยการสร้างสปอร์ และสามารถเข้าไปท าลายเซลล์ของตบัและตบัอ่อนในกุ้ งทะเลหลายชนิด รวมทัง้ในกุ้ งขาวแวนา
ไม ซึ่งเป็นกุ้ งทะเลท่ีเพาะเลีย้งมากท่ีสุดในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ   การติดเชือ้ชนิดนีไ้ม่ท าให้กุ้ งตายอย่าง
เฉียบพลนั แตเ่ช่ือวา่เก่ียวข้องอยา่งมากตอ่การโตช้าและการเกิดโรคขีข้าวในกุ้ ง  โดยมีข้อสนันิษฐานว่าสาเหตขุองการโต
ช้าอาจจะเกิดจากการท าลายของเซลล์บางชนิด หรือทกุชนิดที่อยู่ในตบัและตบัอ่อนของกุ้ ง เซลล์เหล่านัน้มีหน้าที่สร้าง
น า้ยอ่ยและสะสมอาหารที่ย่อยแล้ว  การท าลายหรือขดัขวางการท างานของเซลล์เหลา่นีท้ าให้กุ้ งไม่สามารถยอ่ยและน า
สารอาหารที่กินไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ และขึน้อยูก่บัความหนกัเบาของการติดเชือ้   วตัถปุระสงค์ของการศึกษาครัง้นี ้
คือหาอตัราร้อยละของเซลล์แตล่ะชนิดในสีช่นิดของตบัและตบัออ่นของกุ้งขาวแวนาไมที่ติดเชือ้ EHP ในกุ้งที่โตช้าและกุ้งที่
โตปกติ ซึง่เพาะเลีย้งในบอ่เดียวกนั  โดยแบง่กุ้งขาวแวนาไมออกเป็นกุ้งไซส์เล็กและกุ้ งไซส์ปกติที่มีน า้หนกัตวัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) และแยกตบัและตบัออ่นออกมาแบง่เป็นสองสว่น สว่นหนึง่มาตรวจสอบด้วยปฏิกิริยา
พีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อยีนที่สร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่บนผนงัเซลล์ของสปอร์ และน าอีกสว่นหนึ่งมาศึกษา
ชนิดของเซลล์ที่ติดเชือ้ โดยการดูสปอร์ของ EHP ที่อยู่ในเซลล์ตบัและตบัอ่อนแต่ละชนิดในตวัอย่างชิน้เนือ้ที่ย้อมสีด้วย 
haematoxylin และ eosin  จากปฏิกิริยาพีซีอาร์พบการติดเชือ้ EHP ในกุ้งทัง้สองกลุม่ในทกุตวัอยา่งของกุ้ง แตเ่ป็นแถบ  
 
1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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2 สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้  3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
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Department of Aquaculture, Department of Science and Agricultural Technology, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla 
University,  Suratthani 84100, Thailand. 



99

 

 

1 

การตดิเชือ้ Enterocytozoon hepatopenaei ในตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนาไมเป็นสาเหตุหลัก
ของการโตช้าของกุ้งหรือไม่ 
Does Enterocytozoon hepatopenaei infection cause growth retardation of the Pacific whiteleg 
shrimp Litopenaeus vannamei? 
นิรอยฮานนะห์ นิมา1, พรสวรรค์ ดวงสวุรรณ์1, ภทัทิรา พงษ์ทิพย์พาที2, ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา3, และ บญุเสริม วิทย
ช านาญกลุ2 
Niroyhannah Nima1, Pornsawan Duangsuwan1, Pattira Pongtippatee2, Dungkhaetita Kanjanasopa3 and 
Boonsirm Withyachumnarnkul2 

 
บทคัดย่อ 
 Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) เป็นเชือ้ราที่คล้ายยีสต์ ซึ่งเป็นเชือ้ที่เจริญเติบโตและแบ่งตวัในโฮสต์
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ดีเอ็นเอที่ให้ผลบวกในระดบั nested PCR เท่านัน้  เมื่อน าความเข้มของแถบดีเอ็นเอที่ให้ผลบวกจากเจลอิเล็กโทรโฟรีซิ
สมา  ตรวจหา relative density โดยการเทียบกบัแถบดีเอ็นเอของแอคติน พบว่ากุ้ งทัง้สองไซส์มีปริมาณการติดเชือ้ที่ไม่
ต่างกนั และเมื่อตรวจดลูกัษณะทางจุลกายวิภาคของเซลล์ตบัและตบัอ่อน พบวา่ประกอบด้วยเซลล์ชนิด R (reserve) 
มากที่สดุ (>70%) และชนิด  M (basal) ชนิด B (vesicular) และชนิด F (fibrillar) อยู่ในระดบั 4-14% และไม่มีความ
แตกตา่งกนัในกุ้งไซส์ปกติและกุ้งไซส์เลก็ และเมื่อตรวจการติดเชือ้ EHP พบวา่เซลล์ชนิด M และชนิด F มีอตัราร้อยละของ
การติดเชือ้มาก  (>60%) และเซลล์ชนิด R และ B ติดเชือ้น้อย  (<50%) โดยท่ีกุ้ งไซส์เล็กมีอตัราร้อยละของการติดเชือ้ใน
เซลล์แต่ละชนิดน้อยกว่าในกุ้ งไซส์ปกติ  ผลของงานวิจยัทัง้หมดนีไ้ม่ได้สนบัสนนุว่าเชือ้ EHP เป็นตวัการหลกัที่ท าให้กุ้ ง
ขาวแวนาไมโตช้าดงัที่ตัง้สมมตุิฐานไว้ในตอนแรก 
ค าส าคัญ : Enterocytozoon hepatopenaei; กุ้ งขาวแวนาไม; โตช้า; ตบักุ้ง; โปรตีนชนิดหนึง่ที่อยูบ่นผนงัเซลล์ของสปอร์ 

 
Abstract 

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) is the yeast-like, obligated intracellular, spore-forming fungus that 
could infect several cell types in the hepatopancreas of marine shrimp, including the Pacific whiteleg shrimp 
Litopenaeus vannamei that are widely cultured in Thailand and elsewhere.  The infection does not cause 
mass mortality in the infected shrimp but is believed to be the main cause of growth retardation, as well as 
white-feces disease. It has been hypothesized that, since all cell types of the hepatopancreas are involved in 
digestion and assimilation of nutrient, destruction or malfunction of the hepatopancreatic cells would lead to 
inadequate nutritional status of the infected shrimp. This may, therefore, result in growth retardation of the 
infected shrimp, which depends on EHP load in individual shrimp. This study was aimed at the determination 
of the percentage of each of the four hepatopancreatic cell types that were infected by EHP in the growth-
retarded and normal-growing L. vannamei taken from the same pond. The hepatopancreas was isolated and 
divided into two parts: one to test for the presence of EHP by polymerase chain reaction (PCR), using primers 
specific for spore wall protein of EHP; another for histological sections with haematoxylin and eosin staining to 
detect EHP spores in each cell type. The PCR results revealed that the hepatopancreas from all shrimp 
samples were EHP-positive, but only at the nested PCR stage. The average relative density of individual 
positive bands, compared to the actin bands, of the large and small shrimp samples did not differ. In the 
hepatopancreas, the most abundant cell type was R (resorptive) cells (>70%), the M (basal) cell, B 
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(vesicular) cells and F (fibrillar) cells were in the range of 4 to 14%; and the large and small shrimp did not 
differ in the percentage of these cell types. EHP infected M and F cells at high (>60%) but infected R and B 
cells at lower percentage (<50%). In all cell types, the small shrimp were infected by EHP at the lower rate in 
than the large shrimp; and significant difference was detected in R, B and F cells. These results did not 
support that EHP infection causes growth retardation of farmed L. vannamei. 
Keyword: Enterocytozoon hepatopenaei; Litopenaeus vannamei; growth retardation;  hepatopancreas; spore 
wall protein 
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than the large shrimp; and significant difference was detected in R, B and F cells. These results did not 
support that EHP infection causes growth retardation of farmed L. vannamei. 
Keyword: Enterocytozoon hepatopenaei; Litopenaeus vannamei; growth retardation;  hepatopancreas; spore 
wall protein 
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การใช้สารสกัดจากแอคติโนมัยซีตเพ่ือควบคุมแบคทเีรียทีเ่ป็นสาเหตุของโรคขอบใบแห้งใน
ข้าว 
USE OF ACTINOMYCETES EXTRACT AS BIOCONTROL OF RICE BACTERIAL BLIGHT 
DISEASE 
 
ชินวฒัน ์ศิรบิญุวงศ1์ มณี ชะนะมา2 และ สชุาติ ชะนะมา1 

Chinnawat Siriboonwong1, Manee Chanama2 and Suchart Chanama1 

 
บทคัดย่อ 

ขา้วคือพืชเศรษฐกิจที่ส  าคญัต่อการคา้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศของไทย โรคขอบใบแหง้ในขา้วที่มี
สาเหตจุากแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อผลผลิตของขา้วส่งผลให้
ประเทศสญูเสียรายไดอ้ยา่งมหาศาล เพื่อที่จะควบคมุโรคในขา้วที่เกิดจากการตดิเชือ้แบคทเีรียดงักล่าว สารออกฤทธิ์
ทางชวีภาพหรือยาปฏิชีวนะจึงนยิมน ามาใชใ้นการควบคมุผลผลิต ในปัจจบุนัพบว่ามีการดือ้ต่อยาปฏิชีวนะท่ีใชใ้นพืช
อย่างแพรห่ลาย จากสถานะการณก์ารลดลงของการผลิตยาปฏิชวีนะท่ีสวนทางกบัปรมิาณการดือ้ต่อยาของจลุชีพก่อ
โรคที่นบัวนัยิ่งเพิม่ขึน้ ท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดา้นยาปฏิชวีนะยงัคงเป็นหวัขอ้ที่ส  าคญัส าหรบังานวิจยัในปัจจบุนั สาร
ตา้นแบคทเีรียก่อโรคที่ใชง้านในปัจจบุนัพบวา่โดยส่วนมากมีแหลง่ที่มาจากแบคทีเรยีในกลุม่แอคติโนมยัซีตซึ่งพบได้
ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ดิน งานวิจยันีจ้งึท าการคน้ควา้และสกดัสารตา้นแบคทีเรียจากแอคติโนมยัซีตที่แยกไดจ้าก
หอ้งปฏิบตัิการสายพนัธุ ์31 และ 256 ดว้ยตวัท าละลายอินทรียเ์อทิลแอซิเตทและทดสอบความสามารถในการยบัยัง้
ต่อ Xoo ดว้ยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกดัมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้ต่อ Xoo เมื่อเปรียบเทียบกบัสารสกดัที่ได้
จากแหล่งอื่น 
 
ค าส าคัญ   :   แอคติโนมยัซีต สารตา้นแบคทีเรีย โรคขอบใบแหง้ในขา้ว Xanthomonas oryzae และ Xoo 
 
Abstract 

Bacterial leaf blight disease (BLB) is the most serious bacterial disease in rice. It mainly affects 
the cultivation of rice (Oryza sativa) worldwide, especially in Thailand which is one of the largest exporter 
of rice in the world. The causative bacterial pathogen of the disease is Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
(Xoo). Chemicals and biological agents have been widely used for control and treatment of the BLB disease 
for a long time.  The uses of these agents increased the resistance to the treatments.  To overcome such 
resistance, a new antibacterial agent has to be investigated and focused on.  Soil bacteria, particularly 
actinomycetes have been shown to be the most important antimicrobial producers. In this report, 
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antimicrobial substances are able to be extracted from soil actinomycetes isolates no.31 and no.256 by 
ethyl acetate and shown significant growth inhibitory activity against Xoo by disc diffusion method.  
 
Keyword: Actinomycetes, Antibacterials, Bacterial leaf blight (BLB), Biocontrol, Xanthomonas oryzae, Xoo 
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การพัฒนาระบบน าส่งสารสกัดจากอบเชยไปยังล าไส้เล็กด้วยไนโอโซมและไฮโดรเจลเพือ่ลดการ
ดูดซึมน า้ตาล 
Development of cinnamon extract delivery system to small intestines with niosomal to reduce 
sugar absorption 
จฑุามาส สขุเอม ชนญั ผลประไพ ศรญัย ูอุน่ทวี และสดุาทิพย ์จนัทร 
Jutamas Sukaim Chanan Phonprapai Saranyou Oontawee and Sudathip Chanthon 
 
บทคัดย่อ 

ภาวะดือ้ตอ่ฮอรโ์มนอินซูลินหรอืเบาหวานชนิดที่ 2 ส่งผลใหเ้กิดภาวะน า้ตาลในเลือดสงู มีแนวทางส าคญัในการ
รกัษา ไดแ้ก่ การยบัยัง้การท างานของเอนไซมแ์อลฟากลโูคซิเดส ที่มีหนา้ที่ในการน าโมเลกลุของกลโูคสจากการย่อย
คารโ์บไฮเดรตในระบบทางเดินอาหารเขา้สูก่ระแสเลือด รายงานหลายฉบบัไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพในการยบัยัง้กิจกรรม
ของเอนไซมแ์อลฟากลโูคซิเดสของ สารสกดัจากเปลือกอบเชย ดงันัน้การที่จะยบัยัง้กิจกรรมของเอนไซมแ์อลฟากลโูคซิเด
สไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนัน้ สารสกดัดงักล่าวจะตอ้งถกูน ามาปล่อยที่บรเิวณล าไสเ้ล็ก ดว้ยวิธีการกกัเก็บซึง่จะช่วยรกัษา
ความคงตวัและเพิ่มประสิทธิภาพในการน าสง่สารออกฤทธ์ิที่ไดเ้ป็นอย่างดี ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึมุ่งเนน้การศกึษาการกกัเก็บ
สารออกฤทธ์ิจากสารสกดัอบเชยและน าสง่ไปยงับรเิวณล าไสเ้ล็กดว้ยไนโอโซมซึง่เป็นวสัดกุกัเก็บที่ถกูห่อหุม้ดว้ยไฮโดรเจล 
เพื่อปอ้งกนัไนโอโซมจากการถกูท าลายดว้ยกรดในกระเพาะอาหาร  จากการศกึษาไดแ้ปรผนัอตัราส่วนโมลของวสัดกุกัเก็บ
ที่มีสดัส่วนของ Span 60 และคอเลสเตอรอล เท่ากบั 1.5:1.0  2.0:1.0 และ 2.5:1.0 และพบวา่สดัส่วน 2.0:1.0 มีขนาด
อนภุาคเล็กที่สดุเป็น 182.87 ± 0.93 และมีประสิทธิภาพการกกัเก็บสงูที่สดุเป็นรอ้ยละ 70.20 ± 2.66 งานวิจยันีไ้ดน้ ากรด
ซิตรกิและแซนแทนกมัมาใชใ้นการเตรียมไฮโดรเจลส าหรบัเพิ่มประสิทธิภาพการน าสง่สารสกดัไปยงัล าไสเ้ล็กของ
สารละลายอิมลัชนัไนโอโซม จากการศกึษาพบว่าไฮโดรเจลที่เตรียมจากแซนแทนกมั 1.5 % และกรดซิตรกิ 2.0 % มีรอ้ย
ละของการเกิดเจลสงูสดุเท่ากบั 81.11 ± 0.32 และมีเปอรเ์ซ็นตก์ารพองเป็น 640.76 %   และจากการศกึษาโดยใชร้ะบบ
ล าไสเ้ล็กจ าลองพบวา่ไฮโดรเจลที่เตรียมไดส้ามารถชะลอการปลดปลอ่ยสารส าคญัสูล่  าไสเ้ล็กเป็นระยะเวลาถึง 40 นาที 
เม่ือเปรยีบเทียบกบัการกกัเก็บดว้ยไนโอโซมอย่างเดียว จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ระบบน าสง่ที่เตรียมไดจ้าก
การศกึษานัน้ มีความเหมาะสมตอ่การน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นโภชนเภสชัส าหรบับ าบดัโรคเบาหวานได ้
ค าส าคัญ เบาหวาน เปลือกอบเชย  ไนโอโซม ไฮโดรเจล ล าไสเ้ล็ก แอลฟากลโูคซิเดส 
 
Abstract 

Type 2 diabetes that so-called insulin resistant diabetes Insulin resistance leads to the rising of blood 
glucose level that can cause seriously damage to the body over time and end up with multiple health problems 
such as stroke, kidney disease and eye damage.  
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสิต ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
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The most considering approach in lowering blood glucose level is to inhibit α-glucosidase for delaying glucose 
absorption, resulting in postprandial glucose reduction. Cinnamon which has reported about the effect of 
cinnamon extract in decreasing blood glucose level. 

For enhancing inhibitory activity of alpha-glucosidase at small intestine, niosome and hydrogel were 
used in this study.The niosomal composition was used in selecting the appropriate composition of noisome by 
varying Span60 and cholesterol molar ratio as 1.5:1.0,  2.0:1.0, and 2.5:1.0. It was found that 2.0:1.0 molar ratio 
of Span  
60 and Cholesterol expressed the smallest particles of 182.87 ± 0.93 nm and the highest encapsulation 
efficiency of 70.20 ± 2.66 %. Furthermore, the extract-loaded noisomes were formulated with the hydrogel, 
composed of xanthan gum and citric acid, to obtain the niosomal hydrogel. The high gel fraction of 81.11 ± 0.32 
% and swelling ratio of 640.76 %, was prepared with 1.5 % xanthan gum and 2.0 % citric acid. These gels were 
used in investigating in vitro release profile, where the results revealed that the niosomal hydrogel could prolong 
the releasing of the extract up to 40 min, in comparing to the extract loaded niosome.  As the results, it indicated 
that the delivery system in this study was appropriate for using in diabetes related products. 

Keywords: Diabetes, Cinnamon, Niosome, Hydrogel, α-Glucosidase  
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แนวทางการลดผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย 
Impact of cement industry on air quality and mitigation measures: a case study of Thailand 

 
พิมพ์ภาพสุภา ปานแก้วภณพงศ์1 อรทัย ชวาลภาฤทธิ2์ มณรีัตน์ องค์วรรณดี3 และ ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย4์    
Pimprapsupar Pahngaowpanapong1 Orathai Chavalparit2 Maneerat Ongwandee3  
and Thitisak Boonpramote4 
 
บทคัดย่อ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีบทบาทส าคัญในภาคอุตสาหกรรมของไทย  อย่างไรก็ตามก็เป็นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกได้ ในการศึกษานีไ้ด้ท าการประเมินผลกระทบของอุตสาหกรรม
ปนูซีเมนต์ในประเทศไทยด้านมลพิษทางอากาศและหาแนวทางการลดผลกระทบ โดยมลพิษหลกัได้แก่ ไนโตรเจน-
ออกไซด์ (NOx) ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่ นละออง การประเมินการปล่อยมลพิษทางอากาศด าเนินการโดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ผลการศึกษาพบว่า มีการปล่อย
ปริมาณ NOx ปริมาณฝุ่ นละออง และปริมาณ SO2 มีค่าต ่ากว่ามาตรฐานการปล่อยทิง้อากาศเสียจากแหล่งก าเนิด
มลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและมีแนวโน้มการปล่อยลดลง โดย
มาตรการท่ีสามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษอากาศได้อย่างยัง่ยืน ได้แก่ การใช้พลงังานทางเลือก การเพิ่มอตัราส่วน
วสัดุทดแทนในปูนซีเมนต์ และการควบคุมมลพิษอากาศหลังการเผาไหม้  โดยระบบดักฝุ่ นแบบผ้ากรองเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการติดตัง้และค่าใช้จ่ายต่อปีที่ต ่ากว่าระบบควบคมุปริมาณฝุ่ นละอองอื่น ๆ  ส าหรับการลด
ปริมาณ NOx ผู้ผลิตปนูซีเมนต์ในประเทศไทยทกุรายใช้มาตรการควบคมุและสร้างเสถียรภาพเตาเผาปนูซีเมนต์และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของเตาเผาปนูซีเมนต์ โดยการลดความร้อนหรือการใช้เตาเผาที่มีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ  :  คณุภาพทางอากาศ, อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์, แนวทางการลดผลกระทบ 
 
Abstract 
 The cement industry plays an important role in the Thai industrial sector. However, it is 
considered to be a major contributor to air pollutants and greenhouse gases. In this study, we assessed 
the impact of the cement industry in Thailand on air pollution and explored mitigation measures for main 
target pollutants including nitrogen oxides (NOx), sulfur dioxide (SO2) and particulate matter. The analysis 
of air pollutant emissions was performed using  secondary data of the cement producers in Thailand  
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during 2015 to 2017. Results show that concentration of  NOx, SO2 and particulate matter were lower than 
the national emission standard from cement industry. The measure to reduce air pollution from the 
industry are using alternative energy increase ratio of cement clinker substitution and finally installation of 
air pollution reduction technology. Baghouse filters system is a cost-effective mitigation measures for dust 
removal since it has lower installation and annualized costs than other air pollution controlling systems. 
Regarding NOx reduction, all Thai cement producers implement measures to control and stabilize cement 
kilns and improve energy efficiency of cement kilns by either reducing heat or using efficient kilns.  
Keyword : air quality, cement industry, mitigation measures 
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มวิทยาศาสตร ์เกษตรและเทคโนโลยี 

 
ผลของฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทดต์่อเซลลไ์ฟโบรบลาสตป์ฐมภูมิที่บริเวณผิวหนัง ในระบบ
การเลีย้งเซลลแ์บบ 2 มิติและ 3 มิติ 
The Effect of Human Neutrophil Peptides (HNPs) on Primary Dermal Fibroblasts in 2D and 
3D Cell Cultures 
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บทคัดย่อ 
ฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทด  ์(human neutrophil peptides : HNPs) เป็นเปปไทดส์ายสัน้ ที่มีประจุบวก และ

มีคุณสมบัติเป็นแอมฟิพาธิค (amphipathic) เปปไทด์ชนิดนี ้จะถูกผลิตมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
(neutrophil) เป็นส่วนใหญ่ ฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทดเ์ป็นเปปไทดท่ี์มีฤทธิ์ในการตา้นต่อจุลินทรีย ์(antimicrobial 
activity) และมีฤทธิ์ในการควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กัน (immunomodulatory activity) โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งมีฤทธิ์ในการเพ่ิมการสมานแผล (wound healing) ในปัจจุบันนีก้ารเลีย้งเซลลใ์นระบบ 2 มิติและ 3 มิติ  
ถูกน ามาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารชนิดใหม่ รวมถึงเปปไทด์ชนิดต่างๆ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทดช์นิดที่ 1-3 ต่อเซลลไ์ฟโบรบลาสตป์ฐมภูมิที่บริเวณผิวหนัง 
(primary dermal fibroblasts) โดยการทดลองในระบบ 2 มิติ จะท าการศึกษาผลของฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทด  ์
ชนิดที่ 1-3 ต่อการเพ่ิมจ านวนของเซลลด์ว้ยการยอ้มสีเมทิลีนบลู (methylene blue) และวัดความเป็นพิษต่อเซลล์
ดว้ยวิธี LDH cytotoxicity assay จากนัน้น ามาวดัผลต่อการผลิตโปรตีนคอลลาเจนชนิดท่ี 1 (collagen type I) ดว้ย
วิธี ELISA และน ามาวัดผลต่อการแสดงออกของยีนคอลลาเจนชนิดที่ 1 (COL1A1) ดว้ยวิธี qRT-PCR นอกจากนี ้
ยังศึกษาผลของฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทด์ชนิดที่  1-3 ในระบบการเลีย้งเซลล์แบบ 3 มิติ โดยเริ่มจากการสรา้ง 
spheroids จากเซลลไ์ฟโบรบลาสตป์ฐมภูมิที่บริเวณผิวหนังที่เลีย้งในระบบ 2 มิติ ผลการทดลองในระบบ 2 มิติ  
พบว่าฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทดช์นิดที่ 1 และชนิดที่ 3 สามารถเพิ่มจ านวนเซลลไ์ดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่เวลา  
 
1สาขาวิชาจลุชีววิทยาทางการแพทย ์คณะบณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
Medical Microbiology, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
2หน่วยกมุารศลัยกรรม ภาควิชาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
Pediatric Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
3ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
4ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันวิทยา และ หน่วยวิจัยภาวะที่มีการอักเสบและภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
Center of Excellence in Immunology and Immune-mediated Diseases, Translational Research in Inflammation and Immunology Research Unit,  
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 



108

2 
 

24 ชั่วโมง โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นพิษต่อเซลล ์ซึ่งจากผลการทดลองนีค้าดว่าฮิวแมนนิวโทรฟิลเปปไทดช์นิดที่ 1 
และชนิดที่ 3 น่าจะน าไปใชใ้นการช่วยเพิ่มการสมานแผลได ้

ค าส าคัญ: ฮวิแมนนวิโทรฟิลเปปไทด,์ ดีเฟนซิน, การสมานแผล, เซลลไ์ฟโบรบลาสตท์ี่บรเิวณผิวหนงั, คอลลาเจน 
ชนิดที่ 1, การเลีย้งเซลลใ์นระบบ 3 มิติ, สเฟียรอย 
 
Abstract 

Human neutrophil peptides (HNPs) are short cationic amphipathic peptides mainly produced by 
neutrophils. These peptides not only have antimicrobial properties but also regulate immune mechanism 
particularly in wound healing. As 2D and 3D cell culture systems have been currently used as a model to 
determine the effectiveness of new agents including peptides, this study therefore investigated the effect 
of HNP1-3 on primary dermal fibroblasts. In 2D cell culture, methylene blue staining and LDH cytotoxicity 
assay were performed to investigate the effect of HNP1-3 on primary dermal fibroblasts proliferation and 
cytotoxicity. The protein and mRNA expressions of collagen type I (COL1A1) were investigated using ELISA 
and qRT-PCR, respectively. 3D cell culture was generated in spheroids from primary dermal fibroblast 
monoculture to investigate the effect of HNP1-3. The results showed that HNP1 and 3 significantly 
increased primary dermal fibroblast proliferation at 24 hours without any cytotoxic effect in 2D cell culture. 
This study proposed that HNP1 and 3 could potentially be used as an adjunctive treatment to promote 
wound healing.  

Keywords: human neutrophil peptides, defensins, wound healing, dermal fibroblasts, collagen type I,  
3D cell culture system, spheroids  
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Preparation of natural rubber/graphene oxide composites: Effect of graphene oxide 
contents on mechanical properties   
 
Orawan Termkunanon1, Anyaporn Boonmahitthisud2,3and  Prasit Pattananuwat2 
 
Abstract 
 Natural rubber/graphene oxide (NR/GO) composites were successfully prepared by latex 
compounding and coagulation approach using internal mixing and two roll mill mixing processes. The as-
prepared composites were characterized by the fourier transform infrared spectrometer (FTIR), scanning 
electron microscopy (SEM), universal testing machine (UTM) and thermal gravimetric analysis (TGA). 
SEM evidence revealed the well dispersion of graphene oxide in natural rubber matrix at 1.0 phr. The 
optimum mechanical property was obtained at 1.0 phr graphene oxide loading with tensile strength of 
23.53 MPa and modulus at 100% strain of 1.88 MPa. However, the elongation at break of composites 
exhibited the gradual decrease with increasing of graphene oxide contents. There is no significant 
changing of thermal stability of composites with the graphene oxide loading at 0.1- 2 phr. 
 
Keyword   :   graphene oxide, natural rubber, composites 
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Synthesis and characteristic of modified lignin via esterification reaction 
Jarudech Rakphong1, Duangduen Atong 2, Duangdao Aht-Ong1,3* 

   
Abstract 

 Lignin is one of the most plenty and low-cost natural biopolymers. It is a waste from pulp and 
paper industry as well as the production of cellulosic ethanol. Lignin structure, formed by crosslink C-C 
bond, is resistant to thermal degradation; however, it has some disadvantages such as low thermal 
mobility and melt flow due to its strong intermolecular hydrogen bonding interactions which restrict the 
thermal mobility of lignin molecules. To solve this problem, its chemical structure should be modified in 
order to reduce such strong intermolecular bonding. Chemical structure and physical properties of lignin 
can be modified via some chemical reactions like a cellulose modification, e.g., etherification, alkylation, 
phenolation, and esterification. Thus, in this research, the optimum conditions for esterification of lignin by 
lauroyl chloride at different reaction times (i.e., 2, 4, 6 hr) and temperatures (i.e., 30, 50, 70 oC) to attain 
appropriate thermal properties, chemical structure, and morphology of esterified-lignin were investigated. 
The obtained esterified-lignin was characterized through FTIR, 13C NMR, TGA, and SEM. The FTIR and 
13C-NMR spectra showed the ester peak at 1701 cm-1 and 174 ppm, respectively. In addition, the 
decrease of peak intensity at around 3432 cm−1 which corresponds to O-H stretching vibrations in 
aromatic and aliphatic hydroxyl groups was observed. Besides, significant increase of peaks at 2918 
cm−1 and 2850 cm−1 which assigned to long-chain aliphatic carbon also confirmed the success of lignin 
modification via an esterification reaction. Moreover, the SEM micrographs exhibited an aggregation of 
small particles, indicating the acyl substitution of lauroyl chloride on the lignin surface. However, TGA 
thermograms revealed the lower thermal stability of lignin after chemical modification.  

 
Keyword : Esterification; esterified-lignin; Esterifying agent. 
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สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาเมทาเฟสโครโมโซมของแมลงวันหัวเขียวที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ ชนิด Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) 
Optimal condition for studying metaphase chromosome of medically-important blow fly, 
Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae). 

 
วรรณชา นครค า1, อติพร แซอ่ึง้2, วรศกัดิ์ แก้วก่อง3, สภุาพรรณ เอกอฬุารพนัธ์4, ด ารงพนัธุ์ ทองวฒัน์1,5 ,เกศรินทร์ 
ทิพย์เพ็ชร์1, ปลืม้กมล ภวูนาถศรัณญา1 และ นพวรรณ บญุช*ู1,5 
Wannacha Nakhonkam1, Atiporn Saeung2, Worasak kaewkong3, Supapan Ekurapan4, Damrongpan 
Thongwat1,4,Katsarin Tipphet1, Pluemkamon Phuwanatsaranya1 and Nophawan Bunchu1,4* 
 
บทคัดย่อ 
 แมลงวนัหัวเขียวมีความส าคัญทางการแพทย์และพบการกระจายทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก แต่การศึกษา 
ด้านเซลล์พนัธุศาสตร์ของแมลงวนัชนิดนีย้งัมีข้อมลูไม่มากนกั เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่พบรายงานการศึกษาสภาวะ 
ที่เหมาะสมในการเตรียมเมทาเฟสโครโมโซม โดยเฉพาะในตวัอ่อนแมลงวนัหวัเขียว ชนิด Chrysomya megacephala 
ระยะที่ 3 (สายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการ) ดังนัน้ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเมทาเฟสโครโมโซมครัง้นี  ้
จึงดดัแปลงวิธีการเตรียมโครโมโซมจากยุงสกุล Anopheles ผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสามารถเตรียม 
เมทาเฟสโครโมโซมได้จ านวนมาก โดยแมลงวนัหวัเขียวมีจ านวนโครโมโซม 2n=12 และสภาวะที่เหมาะสมในรายงาน
ฉบบันีเ้ป็นวิธีการเตรียมโครโมโซมอยา่งง่าย ดงันัน้ รายงานนีจ้ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากในการศกึษาเซลล์พนัธุศาสตร์
ขัน้พืน้ฐานในแมลงวนั และยงัเป็นรายงานฉบบัแรกของประเทศไทยที่ใช้สมองตวัออ่นแมลงวนัในการศกึษา 
ค าส าคัญ   :   แมลงวนัหวัเขียว, เซลล์พนัธุศาสตร์, คารีโอไทป์, เมทาเฟสโครโมโซม, Chrysomya megacephala 
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Abstract 
 Blow fly (Insecta: Diptera) is one of the most medically-important insects worldwide. However, 
study of metaphase karyotype study in blow flies is still limited. On the other hand, cytogenetics study of 
other insects is widely studied. A primary reason may be lacking of information of the optimal condition 
for preparing metaphase chromosome of flies. Therefore, the objective of this study was to examine the 
optimal condition for studying metaphase karyotype of the third stage larvae of blow fly species, 
Chrysomya megacephala (Laboratory strain). The procedure for metaphase chromosome preparation 
was modified from previous reports for Anopheles mosquitoes. The results showed that the optimal 
condition provided many metaphase chromosome cells and number of chromosome was 2n=12. This 
method is simple and easy to prepare. The information from this study is useful for applying in study on 
cytogenetics in blow fly. Moreover, this study is the first report for preparing metaphase chromosome 
from brain of fly larvae in Thailand. 
Keywords : Blow fly, cytogenetics, karyotype, metaphase chromosome, Chrysomya megacephala 
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Histological Characteristic of Calcaneal Crescent: A Cadaveric Study 
 
Sujittra Promdan1, Mathee Ongsiriporn1 and Thanaporn Rungruang1 
 
Abstract 

Calcaneal crescent is the bony connection between the insertion of plantar fascia and the 
insertion of Achilles tendon within the calcaneal tuberosity. It has a crescent-shaped appearance in the 
sagittal plane. It is a structural adaptation of the small bones which called trabecular bones arranging in 
multiple layers within the calcaneal cortex. This structural adaptation is caused by force and weight-
bearing referring to "Wolff law". The objective of this study is to study the characteristic of the calcaneal 
crescent at the medial and lateral sides of both feet to create the histological reference of the calcaneal 
crescent in normal population. The sample sizes are 37 cadavers (16 women and 21 men) without 
exclusion criteria. The posterior part of each calcaneus was cut and soaks with 10% nitric acid for 10 
days in order to make the bone soften. The soften bone was cut into the thin piece (about 5 mm) to make 
the histological slide according to the histology study process. The layer numbers of the trabecular bones 
within the cortex were counted and the cortical thickness was measured under light microscope. The 
results were evaluated by the mean and standard deviation (S.D.). The results of this study are the 
calcaneus crescent at the medial side has more layer numbers of the trabecular bones and more cortical 
thickness than the lateral side of both feet. The results can be used to create the histological reference of 
the calcaneal crescent in normal population. 
Keyword:   Calcaneal crescent, Calcaneus, Bone adaptation, Calcaneal tuberosity, Achilles tendon 
_______________________________ 
1 Department of Anatomy, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok Noi 10700, Thailand. 
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Germinated brown rice improves cell viability against glutamate-mediated neurotoxicity in 
differentiated mouse hippocampal HT22 neurons 
 
Sukrit Promtang1, Eve Mon Oo1, Rungsarit Sunan2, Darunee Rodma2, Chairat Turbpaiboon1, Ladawan 
Khowawisetsut3, Panapat Uawithya4, and Supin Chompoopong1* 
 

Abstract 
Germinated brown rice (GBR) has previously shown to protect neuronal cell loss in Parkinson’ s 

like disease rat.  This unpolished brown rice that has been soaked for germination improves the texture, 
flavor and nutritional values including total phenolic content, γ- oryzanol, and gamma- amino butyric acid 
(GABA). The effect of GBR with high GABA content was elucidated whether the mediated responses 
against glutamate-induced neurotoxicity in differentiated HT22 hippocampal mouse neuronal cells pass 
through GABA receptor or not.  Using MTT assay, the reduction of cell viability by glutamate ( 5 mM) in 
undifferentiation and differentiation decreased to 46. 46 ± 1. 52% , 49. 92 ± 2. 02%  respectively when 
compared with the cells control ( 100. 09 ± 4. 02% , 99. 98 ± 10. 51%  respectively, it was significantly 
suppressed by treatment with GBR (p < 0.05). The increased cell viability by pre and co-treatment of GBR 
with 5 mM of glutamate was shown. This data indicated that GBR treatment (100 µg/ ml) significantly 
diminished the neuronal cell death and improve cell viability.  Our results suggest that GBR possesses 
neuroprotective properties that suppress glutamate-induced neurotoxicity on differentiated HT22 cells. The 
differentiated HT22 cell expresses the GABAA receptor. The molecular mechanism of GBR is mediated 
through GABAA receptor after blocking by antagonist, bicuculline. 
Keywords: Glutamate toxicity, germinated brown rice, GABAA receptors, Neurodegenerative diseases 
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ผลของร ำข้ำวสกัดน ้ำมันต่อระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดของหนูทดลอง 
EFFECTS OF DEFATTED RICE BRAN ON LIPID PROFILES IN EXPERIMENTAL RATS 
 
 

พรหมสวรรค ์อินทรพรหม1 ธนาภรณ ์รุง่เรือง2 พินิตพล พรหมบตุร3 และเอกราช เกตวลัห1์* 

Promsawan Intaraprom  Thanaporn Rungruang  Pinidphon Prombutara and Aikkarach Kettawan 
 
บทคัดย่อ 
 ร  าขา้วท่ีผ่านการสกัดน า้มัน (ร  าขา้วสกัดน า้มัน) ถูกใชเ้ป็นอาหารสัตวห์รือเป็นส่วนที่ถูกน าไปทิง้ มีการศึกษา
พบว่าร  าขา้วสกดัน า้มนั มีสารส าคญัที่เป็นประโยชนต์่อสขุภาพ เช่น กรดไฟติก สารประกอบฟินอลิก และใยอาหารปรมิาณ
มาก และพบว่าการบรโิภคร าขา้วในระยะเวลาสัน้ๆมีผลต่อการเพิ่มการผลิตกรดไขมนัสายสัน้ ซึ่งช่วยลดไขมนัในเลือด แต่
อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีขอ้มลูประโยชนต์่อสขุภาพของการบรโิภคร าขา้วสกดัน า้มนั การศกึษานี ้จึงท าการวดัประสิทธิผลของ
การบรโิภคร าขา้วสกดัน า้มนัเป็นเวลา 90 วนั ต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัไขมนัในเลือด และคอเลสเตอรอล การทดลอง
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 12 ตวั คือ 1) กลุ่มควบคุม 2) กลุ่มท่ีไดร้บัร  าขา้วสกัดน า้มนั 3 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวั น 
และ 3) กลุ่มที่ไดร้บัร  าขา้วสกัดน า้มัน 6 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน หนูทดลองไดร้บัร  าขา้วสกัดน า้มันโดยวิธีการป้อน 
(gavage)  เป็นเวลา 90 วนั ผลการศกึษา พบว่า การบรโิภคร าขา้วสกดัน า้มนั มีผลท าใหร้ะดบัคอเลสเตอรอลรวม,  ไตรกลี
เซอไรต ์และแอลดีแอล-คอเลสเตอรอล ในเลือดมีแนวโนม้ลดลง ในขณะที่ค่าระดับไขมันเอชดีแอล-คอเลสเตอรอล มี
แนวโนม้เพิ่มขึน้  
ค ำส ำคัญ  :  ร  าขา้วสกดัน า้มนั, ใยอาหาร, ไขมนัในเลือด, กรดไฟติก  
 
 

Abstract 
 Defatted rice bran (DRB) was used for animal feed or discarded. Studies have shown that defatted 
rice bran still contains high levels of important health benefit ingredients such as phenolic compounds, phytic 
acid and fiber. In addition, found that short-term consumption of rice bran affects the reduction of serum 
cholesterol concentration.  However, it is still no information on the health benefits of defatted rice bran. This 
study is to examine the effects of defatted rice bran consumption for a long period (90 days, sub-chronic test) 
on lipid profiles and blood glucose in rats. In this study, Rats will be divided into 3  groups (n = 12), 1) control 
group, 2) receiving DRB 3  mg/kg/day by gavage and 3) receiving DRB 6  mg/kg/day by gavage for 90  day. 
This study results found that the consumption of DRB tends to decreased Total cholesterol, triglycerides and 
LDL-cholesterol, while the level of HDL- cholesterol tends to increased.   
Keyword  :  Defatted rice bran, Dietary fiber, Blood of lipid profiles, Blood of glucose, Phytic acid 
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ผลของแบคทเีรียโวลบาเคีย (Wolbachia) ต่อการเจริญเตบิโตและการขยายพนัธ์ุในเพลี Fย
จักจัGนหลังขาว (Yamatotettix flavovittatus Matsumura) พาหะนําโรคใบขาวอ้อย 
Effect of Wolbachia on growth and reproduction of the leafhopper Yamatotettix flavovittatus 
Matsumura, vector of sugarcane white leaf disease 
 

กมลรัตน์ สวุรรณไชศรี!, จรีุมาศ วงัคีรี! และ ยพุา หาญบญุทรง" 
Kamonrat Suwanchaisri1, Jureemart Wangkeeree1 and Yupa Hanboonsong2 
 

บทคัดย่อ 
 แบคทีเรียโวลบาเคีย (Wolbachia) พบได้มากในกลุ่มสตัว์ขาข้อ (arthropods) โดยเฉพาะแมลง มีบทบาท
ต่อชีววิทยาและการสืบพันธุ์ของแมลงอาศัยทีeเป็นโฮสต์ ซึeงเพลี kยจักจัeนหลงัขาว(Yamatotettix flavovittatus) เป็น
แมลงพาหะนําโรคใบขาวอ้อย ตรวจพบวา่มีการติดเชื kอแบคทีเรียโวลบาเคียในธรรมชาติ และยงัไมมี่การศกึษาผลของ
แบคทีเรียโวลบาเคียต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์  ดังนั kนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี kเพืeอศึกษาผลของ
แบคทีเรียโวลบาเคียในประชากรทีeติดเชื kอและไมต่ิดเชื kอตอ่การเจริญเติบโตและการขยายพนัธุ์ของเพลี kยจกัจัeนหลงัขาว 
โดยเก็บตวัอย่างเพลี kยจกัจัeนหลงัขาวจากพื kนทีeแปลงปลกูอ้อย 4 พื kนทีe นํามาตรวจหาเชื kอแบคทีเรียโวลบาเคีย พบวา่มี
ประชากรทีeติดเชื kอ 2 พื kนทีe ได้แก่ เพลี kยจักจัeนหลงัขาวทีeเก็บจาก จ.อุดรธานี และ จ.สระแก้ว พบเปอร์เซ็นต์ติดเชื kอ 
91.67-100% และประชากรทีeไมต่ดิเชื kอ 2 พื kนทีe ได้แก่ เพลี kยจกัจัeนหลงัขาวทีeเก็บจาก จ.กาญจนบรีุ และ จ.กําแพงเพชร
พบเปอร์เซ็นต์ติดเชื kอน้อยกว่า 5% จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียโวลบาเคียไม่มีผลต่อระยะเวลาทีeใช้ในการ
เจริญเติบโต ความสําเร็จในการผสมพนัธุ์ อตัราสว่นเพศ และอายขุยัของแมลงเพศผู้  แตมี่ผลในการสง่เสริมอตัราการ
รอดชีวิตในประชากรทีeติดเชื kอสงูกว่าประชากรทีeไม่ติดเชื kอเฉลีeย 9.5% อายขุยัของประชากรแมลงเพศเมียทีeติดเชื kอสงู
กวา่กลุม่ทีeไม่ติดเชื kอเฉลีeย 2.81 วนั (P < 0.05) และจํานวนไข่ทีeสร้างจากคูผ่สมทีeติดเชื kอสงูกวา่คูผ่สมทีeไม่ติดเชื kอเฉลีeย 
13.5 ฟอง (P < 0.05) 
คาํสาํคัญ : แบคทีเรียโวลบาเคีย, เพลี kยจกัจัeนหลงัขาว, โรคใบขาวอ้อย 
 

Abstract 
 Wolbachia is bacteria symbiont that infection a wide range of arthropods and play important roles 
on biology and reproduction of its hosts. The Wolbachia detected in natural populations of leafhopper Y. 
flavovittatus, vector of sugarcane white leaf disease. However, it has not been reported for effects of 
Wolbachia infection on growth and reproduction of this leafhopper. The objective of this study was to 
compared growth and reproduction between Wolbachia-infected and uninfected population in leafhopper 
Y. flavovittatus. The specimens were collected from four sugarcane plantations and detected the 
prevalence of Wolbachia. The populations from Udon Thani and Sa Kaeo provinces were positive (91.67-
100% ) and populations Kanchanaburi and Kamphaeng Phet provinces were not found Wolbachia (less 
than 5%). The Wolbachia infection were not effect on development period, successful mating, sex ratio and 
male longevity. However, Wolbachia infection were effect on promote survival rate of Wolbachia-infected 
population higher than uninfected populations (average 9.5%), adult longevity in Wolbachia-infected 
females were prolonger than uninfected populations average of 2.81 days ( P < 0.05) and Wolbachia-
infected females average 13.5 eggs number of eggs advantage over in uninfected females (P < 0.05).  
Keyword : Wolbachia, sugarcane white leaf disease, leafhopper 
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การตรวจหาและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทเีรียโวลบาเคีย (Wolbachia) ด้วย
เทคนิค PCR ในเพลีย้จกัจั่นหลังขาว (Yamatotettix flavovittatus Matsumura)พาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
Wolbachia Bacteria Detection and Phylogenetic Analysis in Leafhopper                         
(Yamatotettix flavovittatus Matsumura) Sugarcane White Leaf Disease Vector. 
 

ปิยธิดา สนิท1, จรีุมาศ วงัคีรี1 และ ยพุา หาญบญุทรง2 
Piyatida Sanit1, Jureemart Wangkeeree1 and Yupa Hanboonsong2 
 

บทคัดย่อ 
 โวลบาเคียเป็นแบคทีเรียร่วมอาศยัพบมากในแมลง เน่ืองจากโวลบาเคียมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสูง สามารถ
จัดเป็นกลุ่มคือ Supergroup A-H เพลีย้จักจั่นหลงัขาว (Yamatotettix flavovittatus) ตรวจพบโวลบาเคียจากการตรวจหายีน 16s 
rDNA และ wsp แต่ยงัไม่เคยมีการศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม ดงันัน้งานวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการตรวจหาโวลบาเคีย
และศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม ด้วยการวิเคราะห์ยีน wsp coxA และ hcpA ผลการศกึษาพบว่าตรวจพบโวลบาเคียโดย
การตรวจหายีน wsp ในเพลีย้จักจั่นท่ีเก็บตวัอยา่งจาก จังหวัดอุดรธานี, ขอนแก่น และสระแก้ว มีเปอร์เซ็นต์การติดเชือ้อยูใ่นช่วง 
75-100% และการศกึษาความหลากหลายของโวลบาเคียในประชากรท่ีตรวจพบ พบว่าจากการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 
wsp แสดงเอกลกัษณ์ของ Hypervariable regions ได้แก่ HVR1, HVR2, HVR3 และ HVR 4 คือ 18, 16, 23 และ 16 ตามล าดับ 
และจากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ coxA และ hcpA พบว่า allele number ท่ีเหมือนกันทัง้หมด คือ 88 และ 139 
ตามล าดบั นอกจากนีก้ารวิเคราะห์ phylogenetic tree ของยีน wsp, coxA และ hcpA พบว่าโวลบาเคียในเพลีย้จกัจัน่หลงัขาว (Y. 
flavovittatus) จดัอยูใ่น Supergroup B 
ค าส าคัญ : โวลบาเคีย, แบคทีเรียร่วมอาศยั, เพลีย้จกัจัน่หลงัขาว  
 

Abstract 
 Wolbachia are endosymbiont bacteria that are widespread in insects. These bacteria are causing reproductive 
abnormality in their hosts. Owing to, Wolbachia have high genetic diversity that can be classified in Supergroup A-H 
using wsp, 16s rDNA, groE and ftsZ gene analysis. The leafhoppers Yamatotettix flavovittatus were detected Wolbachia 
by 16s rDNA and wsp genes, but no phylogenetic analysis result. Therefore, the research aims was Wolbachia detection 
and phylogenetic analysis in the leafhoppers (Y. flavovittatus). The results was population from Udon Thani, Khon Kaen, 
and Sa Kaeo provinces had infection rates in the range of 75-100% positive by using wsp genes analysis. For 
phylogenetic analysis using wsp gene showed Hypervariable Regions (HVRs) identity including HVR1, HVR2, HVR3 
and HVR 4 (18, 16, 23 and 16 respectively). For phylogenetic analysis using coxA and hcpA genes showed allele 
number were 88 and 139 respectively. In addition, phylogenetic tree showed Wolbachia in detected populations were 
classified in Supergroup B. 
Keyword: Wolbachia, Endosymbiont bacteria, Leafhopper (Yamatotettix flavovittatus) 
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ความต้องการการส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร 
Extension Needs of Durian Production for Farmers in Chumphon Province. 
 
ชฎารตัน ์พรหมศิลา1, เฉลิมศกัดิ์ ตุม้หิรญั1 และ จินดา ขลิบทอง1 
Chadarat Promsila1, Chalermsak Toomhirun1 and Jinda Khlibtong1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยพืน้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกร (2) กระบวนการผลิตทุเรียน (3) ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตทุเรียน (4) ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ (5) ความตอ้งการในรูปแบบและวิธีการส่งเสรมิการผลิตทเุรียนของเกษตรกร 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ เกษตรกรผูป้ลกูทุเรียนที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั
ชมุพร ปี 2561 จ านวน 23,170 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทาโร ่ยามาเน่ ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือน 
ที่ 0.06 ไดต้วัอย่างจ านวน 274 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป สถิติที่
ใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และการ
วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 
 ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 51.70 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนเฉล่ีย 14.67 ปี มีรายได้จากการท าอาชีพในภาคการเกษตรเฉล่ีย 
423,193.43 บาทต่อปี ตน้ทุนในการผลิตทุเรียน ในปี 2561 เฉล่ีย 17,605.33 บาท เป็นสมาชิกกลุ่มของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร รบัรูข้อ้มลูข่าวสารทางการเกษตรจากเจา้หนา้ที่ส่งเสริมการเกษตร (2) เกษตรกร
ส่วนใหญ่ปลกูทุเรียนพนัธุห์มอนทอง ลกัษณะพืน้ที่ปลกูเป็นที่ราบและที่ลาดชัน ปลกูทุเรียนดว้ยวิธีการขุดหลมุ วาง
ระบบน า้และใชร้ะบบน า้แบบสปรงิเกอร ์ใชปุ้๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยอินทรีย ์เก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
ของปี โดยใชก้ารนบัอาย ุจ าหน่ายผลผลิตแบบเหมาสวนใหก้บัลง้ และส่วนใหญ่ไม่มีการแปรรูป (3) ระดบัความส าคญั
ของปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตทุเรียน พบว่าเกษตรกรใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การป้องกันก าจดัโรคพืช 
การดูแลรกัษาในระยะออกดอกถึงระยะก่อนการเก็บเก่ียว และการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP (4) ปัญหาในการ
ผลิตทุเรียนเก่ียวกับการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ิน การจัดการศตัรูพืชและโรคพืช และการจัดการระบบน า้ในแปลง    
(5) เกษตรกรมีความตอ้งการความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการจัดการศตัรูพืชและโรคพืช  
ทางช่องทางส่ือบคุคล และส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งการวิธีการส่งเสรมิโดยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบตัิ และทศันศกึษา 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสรมิการผลิตทเุรียนคณุภาพ ไดแ้ก่ (1) ใหค้วามรูเ้กษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตทเุรยีน 
หลักการใช้ปุ๋ ย การจัดการศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการน ้า ในการปลูกทุเรียน (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้(3) เจา้หนา้ที่ส่งเสรมิติดตาม ใหค้  าแนะน า เยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างสม ่าเสมอ  

ค าส าคัญ  การผลิตทเุรียน ความตอ้งการการส่งเสรมิการเกษตร จงัหวดัชมุพร 
______________________________ 
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  Department of Agriculture and Cooperatives,Sukhothai Thammathirat Open University 
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ความต้องการการส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร 
Extension Needs of Durian Production for Farmers in Chumphon Province. 
 
ชฎารตัน ์พรหมศิลา1, เฉลิมศกัดิ์ ตุม้หิรญั1 และ จินดา ขลิบทอง1 
Chadarat Promsila1, Chalermsak Toomhirun1 and Jinda Khlibtong1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยพืน้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกร (2) กระบวนการผลิตทุเรียน (3) ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตทุเรียน (4) ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ (5) ความตอ้งการในรูปแบบและวิธีการส่งเสรมิการผลิตทเุรียนของเกษตรกร 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ เกษตรกรผูป้ลกูทุเรียนที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั
ชมุพร ปี 2561 จ านวน 23,170 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทาโร ่ยามาเน่ ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือน 
ที่ 0.06 ไดต้วัอย่างจ านวน 274 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป สถิติที่
ใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และการ
วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 
 ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 51.70 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนเฉล่ีย 14.67 ปี มีรายได้จากการท าอาชีพในภาคการเกษตรเฉล่ีย 
423,193.43 บาทต่อปี ตน้ทุนในการผลิตทุเรียน ในปี 2561 เฉล่ีย 17,605.33 บาท เป็นสมาชิกกลุ่มของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร รบัรูข้อ้มลูข่าวสารทางการเกษตรจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (2) เกษตรกร
ส่วนใหญ่ปลกูทุเรียนพนัธุห์มอนทอง ลกัษณะพืน้ที่ปลกูเป็นที่ราบและที่ลาดชัน ปลกูทุเรียนดว้ยวิธีการขุดหลมุ วาง
ระบบน า้และใชร้ะบบน า้แบบสปรงิเกอร ์ใชปุ้๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยอินทรีย ์เก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
ของปี โดยใชก้ารนบัอาย ุจ าหน่ายผลผลิตแบบเหมาสวนใหก้บัลง้ และส่วนใหญ่ไม่มีการแปรรูป (3) ระดบัความส าคญั
ของปัจจยัที่มีผลต่อการผลิตทุเรียน พบว่าเกษตรกรใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ การป้องกันก าจดัโรคพืช 
การดูแลรกัษาในระยะออกดอกถึงระยะก่อนการเก็บเก่ียว และการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP (4) ปัญหาในการ
ผลิตทุเรียนเก่ียวกับการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ิน การจัดการศตัรูพืชและโรคพืช และการจัดการระบบน า้ในแปลง    
(5) เกษตรกรมีความตอ้งการความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการจัดการศตัรูพืชและโรคพืช  
ทางช่องทางส่ือบคุคล และส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งการวิธีการส่งเสรมิโดยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบตัิ และทศันศกึษา 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสรมิการผลิตทเุรียนคณุภาพ ไดแ้ก่ (1) ใหค้วามรูเ้กษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตทเุรยีน 
หลักการใช้ปุ๋ ย การจัดการศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการน ้า ในการปลูกทุเรียน (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้(3) เจา้หนา้ที่ส่งเสรมิติดตาม ใหค้  าแนะน า เยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างสม ่าเสมอ  

ค าส าคัญ  การผลิตทเุรียน ความตอ้งการการส่งเสรมิการเกษตร จงัหวดัชมุพร 
______________________________ 
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  Department of Agriculture and Cooperatives,Sukhothai Thammathirat Open University 

Abstract 

 The purposes of this research were to study (1) Basic factors of personal information, economic 
and social aspects of farmers. (2) Durian production process of farmers. (3) Importance level of factors 
affects durian production. (4) Problems and suggestions. (5) Needs in forms and methods of promoting 
durian production of farmers. 
 The population in this study comprised durian farmer that registered farmers with Chumphon 
provincial agricultural extension office 2 0 1 8 .  The number of 2 3 ,1 7 0  people. The sample group was 
determined using the formula of Taro Yamane. The determine discrepancy level at 0.06. The sample was 
2 7 4  people by simple sampling. Data were analyzed by using a computer program. Statistical analysis 
data was analyzed using package software. Statistics used in data analysis such as frequency distribution, 
percentage, maximum, mean, standard deviation and ranking.  
 The research findings were as follows. (1) Most of the farmers are male. The average age is 51.70 
years old. Graduated from high school. The average experience in growing durian is 14.67 years. The 
average income from agriculture is 423,193.43 baht per year. The average cost of producing durian in 
2018 is 17,605.33 baht. Be member group of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Get 
agricultural information from agricultural extension officials. (2) Most farmers grow Monthong durian. The 
planted area is flat and sloping. Planting durian by digging holes, placing water systems and using sprinkler 
water systems. Use chemical fertilizer together with organic fertilizer. Harvest products from July to August 
of the year by using age counting. Sell garden products to entrepreneurs export and most don't have 
processing. (3) The importance level of the factors affecting the durian production. Found that farmers are 
important in the prevention and eradication of plant diseases. Caring for the flowering period before the 
harvest and durian production in accordance with GAP standards. (4) Problems of durian production in 
relation to fertilizer use according to soil analysis values, pest, and plant disease management and 
managing water systems in the field. (5) Farmers need knowledge about quality technology of durian 
production.  Pest and plant disease management via personal media channels, and electronic media.  
Need methods of promotion by lecture, demonstration, practice and field trip. Suggestions on the 
promotion of quality durian production. (1) Providing farmers’ knowledge about durian production 
technology, fertilizer principles, pest management, plant diseases and water management in growing 
durian. (2) Promote group integration. To exchange knowledge. (3) Staff promoting to follow up, give 
recommendations and visit farmers regularly. 
 
Keywords:  Durian production, Agricultural extension needs, Chumphon Province 
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 1 

แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพของเกษตรกร 
ในอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Extension Guidelines for Quality Pineapple Production by Farmer 
in Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province 
 
วาสนา แก้วใหญ่1 , เฉลมิศกัดิ์  ตุ้มหิรัญ1 และ จินดา ขลบิทอง 1 
Wassana Kaeoyai1 , Chalermsak  Toomhirun1 and Jinda Khlibtong1 
 
บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา   (1) ปัจจยัพืน้ฐานด้านข้อมลูสว่นบคุคล ด้านเศรษฐกิจ และสงัคม
ของเกษตรกร (2) สภาพการผลติสบัปะรดของเกษตรกร (3) ปัจจยัที่มีผลตอ่คณุภาพสบัปะรด (4) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการผลติสบัปะรดคณุภาพ (5) ความต้องการสง่เสริมการผลติสบัปะรดคณุภาพ 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีค้อื เกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนผู้ปลกูสบัปะรดกบักรมสง่เสริมการเกษตรในอ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปี 2561 จ านวน 681 ราย ท าการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย ได้ตวัอยา่งจ านวน 252 
ราย การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี คา่
ร้อยละ คา่ต า่สดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการจดัอนัดบั และการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจยั พบวา่ (1) เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉลีย่ 51.09 ปี จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
มีแรงงานในครัวเรือนเฉลีย่ 2.40 คน แรงงานนอกครัวเรือนเฉลีย่ 2.05 คน มีพืน้ท่ีปลกูสบัปะรดเฉลีย่ 9.45 ไร่ 
ประสบการณ์ในการปลกูสบัปะรดเฉลีย่ 18.31 ปี เกษตรกรมีรายได้จากสบัปะรดเฉลีย่ 22,270.32 บาทตอ่ไร่ ต้นทนุ
ในการผลติสบัปะรดเฉลีย่ 22,934.58 บาทตอ่ไร่ การรับรู้ข้อมลูขา่วสารในการผลติภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย (2) 
เกษตรกรสว่นใหญ่ปลกูสบัปะรดซ า้พืน้ท่ีเดิม โดยปลกูเป็นพืชเชิงเดี่ยว แบบแถวคู ่ ไมม่ีการให้น า้ เก็บเก่ียวผลผลติ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม ใช้การนบัอาย ุ สผีล สงัเกตตาสบัปะรด และสเีนือ้ของสบัปะรด จ าหนา่ย
ผลผลติผา่นจดุรับซือ้ในท้องถ่ินและโรงงาน (3) เกษตรกรให้ความส าคญักบัการใสปุ่๋ ย การก าจดัวชัพืช การบงัคบัดอก 
และมีการปฏิบตัิตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม (4) เกษตรกรมปัีญหาด้านการตลาด ข้อเสนอแนะของเกษตรกรให้
รัฐบาลประกนัราคาขายผลผลติ และ (5) เกษตรกรมีความต้องการช่องทางในการสง่เสริมจากสือ่บคุคล สือ่สิง่พิมพ์ 
และสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องการวธีิการสง่เสริมแบบทศันศกึษา บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตัิ ข้อเสนอแนะแนวทางการ
สง่เสริมการผลติสบัปะรดของเกษตรกร ได้แก่ (1) ให้ความรู้เกษตรกรในการผลติสบัปะรด เช่น การบ ารุงรักษาต้น การ
ใสปุ่๋ ย การป้องกนัก าจดัโรคและแมลง  (2) สง่เสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่ (3) สง่เสริมให้เกษตรกรงดการเผาตอซงั
สบัปะรด เปลีย่นเป็นไถกลบแทน และ (4) สง่เสริมให้เกษตรกรปลกูสบัปะรดร่วมกบัพืชอื่นเพื่อลดความเสีย่งจากภยั
ธรรมชาติ และราคาผลผลติตกต า่ ผา่นทางสือ่บคุคลที่เป็นเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตรภาครัฐ และเอกชน 
ค าส าคัญ   :   การผลติสบัปะรดคณุภาพ การสง่เสริมการเกษตร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพของเกษตรกร 
ในอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Extension Guidelines for Quality Pineapple Production by Farmer 
in Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province 
 
วาสนา แก้วใหญ่1 , เฉลมิศกัดิ์  ตุ้มหิรัญ1 และ จินดา ขลบิทอง 1 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา   (1) ปัจจยัพืน้ฐานด้านข้อมลูสว่นบคุคล ด้านเศรษฐกิจ และสงัคม
ของเกษตรกร (2) สภาพการผลติสบัปะรดของเกษตรกร (3) ปัจจยัที่มีผลตอ่คณุภาพสบัปะรด (4) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการผลติสบัปะรดคณุภาพ (5) ความต้องการสง่เสริมการผลติสบัปะรดคณุภาพ 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีค้อื เกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนผู้ปลกูสบัปะรดกบักรมสง่เสริมการเกษตรในอ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปี 2561 จ านวน 681 ราย ท าการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย ได้ตวัอยา่งจ านวน 252 
ราย การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี คา่
ร้อยละ คา่ต า่สดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการจดัอนัดบั และการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจยั พบวา่ (1) เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉลีย่ 51.09 ปี จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
มีแรงงานในครัวเรือนเฉลีย่ 2.40 คน แรงงานนอกครัวเรือนเฉลีย่ 2.05 คน มีพืน้ท่ีปลกูสบัปะรดเฉลีย่ 9.45 ไร่ 
ประสบการณ์ในการปลกูสบัปะรดเฉลีย่ 18.31 ปี เกษตรกรมีรายได้จากสบัปะรดเฉลีย่ 22,270.32 บาทตอ่ไร่ ต้นทนุ
ในการผลติสบัปะรดเฉลีย่ 22,934.58 บาทตอ่ไร่ การรับรู้ข้อมลูขา่วสารในการผลติภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย (2) 
เกษตรกรสว่นใหญ่ปลกูสบัปะรดซ า้พืน้ท่ีเดิม โดยปลกูเป็นพืชเชิงเดี่ยว แบบแถวคู ่ ไมม่ีการให้น า้ เก็บเก่ียวผลผลติ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม ใช้การนบัอาย ุ สผีล สงัเกตตาสบัปะรด และสเีนือ้ของสบัปะรด จ าหนา่ย
ผลผลติผา่นจดุรับซือ้ในท้องถ่ินและโรงงาน (3) เกษตรกรให้ความส าคญักบัการใสปุ่๋ ย การก าจดัวชัพืช การบงัคบัดอก 
และมีการปฏิบตัิตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสม (4) เกษตรกรมปัีญหาด้านการตลาด ข้อเสนอแนะของเกษตรกรให้
รัฐบาลประกนัราคาขายผลผลติ และ (5) เกษตรกรมีความต้องการช่องทางในการสง่เสริมจากสือ่บคุคล สือ่สิง่พิมพ์ 
และสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องการวธีิการสง่เสริมแบบทศันศกึษา บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตัิ ข้อเสนอแนะแนวทางการ
สง่เสริมการผลติสบัปะรดของเกษตรกร ได้แก่ (1) ให้ความรู้เกษตรกรในการผลติสบัปะรด เช่น การบ ารุงรักษาต้น การ
ใสปุ่๋ ย การป้องกนัก าจดัโรคและแมลง  (2) สง่เสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่ (3) สง่เสริมให้เกษตรกรงดการเผาตอซงั
สบัปะรด เปลีย่นเป็นไถกลบแทน และ (4) สง่เสริมให้เกษตรกรปลกูสบัปะรดร่วมกบัพืชอื่นเพื่อลดความเสีย่งจากภยั
ธรรมชาติ และราคาผลผลติตกต า่ ผา่นทางสือ่บคุคลที่เป็นเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตรภาครัฐ และเอกชน 
ค าส าคัญ   :   การผลติสบัปะรดคณุภาพ การสง่เสริมการเกษตร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
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Abstract 
The purposes of this research were to study (1) Fundamentals of personal information, economic 

and the society of farmers. (2) Conditions production pineapple of farmers. (3) Factors affecting quality 
pineapple of farmers.  (4) Problems and recommendations regarding quality pineapple production.   (5) 
The need to promote quality pineapple production. 
 The population for this study was Farmers who registered pineapples with the Department of 
Agricultural Extension in Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province 2018. The number of 681 
people by simple random sampling. The sample was 252 people. The study was a survey research by 
using the structured interview form by data collection. Statistical analysis data was analyzed using 
package software. Statistics used in data analysis such as frequency distribution, percentage, maximum, 
mean, standard deviation, ranking and Content analysis 
 The research findings were as follows. (1) most of the farmers were male with an average age of 
51.09 years old and graduated from Primary education. The average of 2.40 household labor and 
average 2.05 workers outside the household. The average pineapple production land was 9.45 Rai (1 Rai 
= 1,600 square meters). The average pineapple production experience among the farmers was 18.31 
years. Farmers received the average income from pineapple production around 22,270.32 Baht/Rai with 
the average cost of 22,934.58 Baht/Rai. They received knowledge about durian production at low level. 
(2) most of the farmers grew pineapples in the same area by planting it as monoculture, double row,  no 
watering and harvested the products during November – May  by counting the age and fruit color, 
observing the Pineapple eyes, and  pineapple meat color.  Distribution of products through local 
purchasing points and factory. (3) Farmers are important with use of fertilizer, weeding, forcing flowers, 
and with good agricultural practices. (4) Farmers had marketing problem and suggested that have the 
government guarantee the selling price of the product, and (5) farmers would like to have extension 
channels from individual media, printed media, as well as electronic media.  They needed the extension 
in the form of field trips, lecture, demonstration and field work. to give out the knowledge of pineapple 
production to farmers, such as early maintenance, use of fertilizer, and disease controls. (2) to encourage 
farmers to join the group (3) to encourage farmers to stop burning pineapple stubble, and changed to 
plow instead (4) to promote the mixed plantation (pineapple with other types of trees) to decrease the risk 
from natural disaster and product price through personal media who was the agricultural extension officer 
from both government and private sectors.    
Keyword   :    Quality Pineapple Production, Agricultural extension, Prachuap Khiri Khan Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการผลิตกุนเชียงปลาลดไขมนั มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาสตูรและการผลิตกุนเชียงปลาและศึกษาการ
ใช้สารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา  โดยน ากุนเชียงปลาสูตรพืน้ฐาน 3 สูตร ไปประเมินคุณภาพทางประสาท
สมัผสัในด้านความชอบโดยรวม  ลกัษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และเนือ้สมัผสั  ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 
9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale)  เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
ความชอบโดยรวม ลกัษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และเนือ้สมัผสัของทัง้ 3 สตูร มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05)  โดยผู้ชิมให้การยอมรับสูตรที่ 1 มากกว่าสูตรที่ 2 และ 3 ในด้านความชอบโดยรวม ลักษณะที่ปรากฏ สี 
กล่ิน รสชาติ และเนือ้สมัผสั ในระดบัความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ  7.30, 7.12, 7.18, 7.12, 7.36 และ 7.24 
ตามล าดบันัน้ จึงเลือกสตูรที่ 1 มาเป็นสตูรพืน้ฐานในการศึกษาการทดแทนไขมันในกุนเชียงปลาด้วยการใช้ผงบุกผสมกับ
แซนแทนกมัทดแทนส่วนผสมที่เป็นมันหมูในสูตรพืน้ฐาน 3 ระดบั คือ ร้อยละ 50  75 และ 100 ของปริมาณไขมนัทัง้หมด 
น ากุนเชียงปลาสตูรลดไขมนัไปประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสัในด้านความชอบโดยรวม  ลกัษณะที่ปรากฏ  สี  กล่ิน  
รสชาติ และเนือ้สัมผัส เม่ือน าคะแนนความชอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ  
พบว่าผู้ชิมให้การยอมรับกุนเชียงปลาสตูรที่ใช้ผงบุกผสมกบัแซนแทนกมัทดแทนมนัหมรู้อยละ 100 มากกว่า สตูรที่ทดแทน
ระดบัร้อยละ 50, 75 และสตูรพืน้ฐาน (p≤0.05) ในด้านความชอบโดยรวม  ลกัษณะที่ปรากฏ  สี  กล่ิน และรสชาติ โดยมี
คะแนนเฉล่ีย คือ 7.08, 6.86, 7.28, 7.06 และ 6.78 ตามล าดับ  ในด้านเนือ้สัมผัส พบว่าผู้ชิมให้การยอมรับสูตรที่ระดบั
ร้อยละ 75 มากกว่าสตูรที่ระดบัร้อยละ 50, 100 และสตูรพืน้ฐาน โดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ 7.22  โดยผู้ชิมชอบกุนเชียงปลาที่
ยงัมีลกัษณะเนือ้สมัผสันุ่มจากไขมนับางส่วน  แต่เม่ือค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดแทนไขมนัด้วยผงบุกผสมกับ
แซนแทนกมั ท าให้ผู้ชิมยอมรับสตูรที่ใช้สารทดแทนไขมนัมนัทัง้หมดมากกว่าสตูรอื่น 
ค ำส ำคัญ  :  การผลิตกุนเชียงปลาลดไขมนั 
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Abstract 
 study on fish sausage production for fat reduction. The objective is to study the formula and production 
of fish sausage,  study of fat replacers in fish sausage products, using fish sausage in production 3 basic 
recipes methods by bring the above mentioned to assess the sensory evaluation of overall liking, appearance, 
color, smell, taste and texture with 9  -  Point Hedonic Scale when analyzing the variance and comparing 
statistical differences. It was found that overall liking, appearance, color, aroma, tas te and texture of all 3 
formulas. There are statistically significant differences (p≤0.05). The tasters accepted the formula 1 more than 
the t formula 2 and 3 overall liking, appearance, color, smell, taste and texture have moderate preference with 
an average score of 7.30, 7.12, 7.18, 7.12, 7.36 and 7.24, respectively. Therefore, Formula 1 was chosen as 
the basic formula for studying fat substitution in fish sausage using konjac powder mixed with xanthan gum to 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการผลิตกุนเชียงปลาลดไขมนั มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาสตูรและการผลิตกุนเชียงปลาและศึกษาการ
ใช้สารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา  โดยน ากุนเชียงปลาสูตรพืน้ฐาน 3 สูตร ไปประเมินคุณภาพทางประสาท
สมัผสัในด้านความชอบโดยรวม  ลกัษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และเนือ้สมัผสั  ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 
9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale)  เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
ความชอบโดยรวม ลกัษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และเนือ้สมัผสัของทัง้ 3 สตูร มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05)  โดยผู้ชิมให้การยอมรับสูตรที่ 1 มากกว่าสูตรที่ 2 และ 3 ในด้านความชอบโดยรวม ลักษณะที่ปรากฏ สี 
กล่ิน รสชาติ และเนือ้สมัผสั ในระดบัความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ  7.30, 7.12, 7.18, 7.12, 7.36 และ 7.24 
ตามล าดบันัน้ จึงเลือกสตูรที่ 1 มาเป็นสตูรพืน้ฐานในการศึกษาการทดแทนไขมันในกุนเชียงปลาด้วยการใช้ผงบุกผสมกับ
แซนแทนกมัทดแทนส่วนผสมที่เป็นมันหมูในสูตรพืน้ฐาน 3 ระดบั คือ ร้อยละ 50  75 และ 100 ของปริมาณไขมนัทัง้หมด 
น ากุนเชียงปลาสตูรลดไขมนัไปประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสัในด้านความชอบโดยรวม  ลกัษณะที่ปรากฏ  สี  กล่ิน  
รสชาติ และเนือ้สัมผัส เม่ือน าคะแนนความชอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ  
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ค ำส ำคัญ  :  การผลิตกุนเชียงปลาลดไขมนั 
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Abstract 
 study on fish sausage production for fat reduction. The objective is to study the formula and production 
of fish sausage,  study of fat replacers in fish sausage products, using fish sausage in production 3 basic 
recipes methods by bring the above mentioned to assess the sensory evaluation of overall liking, appearance, 
color, smell, taste and texture with 9  -  Point Hedonic Scale when analyzing the variance and comparing 
statistical differences. It was found that overall liking, appearance, color, aroma, tas te and texture of all 3 
formulas. There are statistically significant differences (p≤0.05). The tasters accepted the formula 1 more than 
the t formula 2 and 3 overall liking, appearance, color, smell, taste and texture have moderate preference with 
an average score of 7.30, 7.12, 7.18, 7.12, 7.36 and 7.24, respectively. Therefore, Formula 1 was chosen as 
the basic formula for studying fat substitution in fish sausage using konjac powder mixed with xanthan gum to 

substitute the lardy ingredients in basic formula 3, levels are 5 0 , 7 5  and 1 0 0  percent of the total fat content. 
The fish sausage with fat reducing formula was used to assess the sensory evaluation in overall liking, 
appearance, color, smell, taste and texture, when liking scores were used to analyze the variance and compare 
the statistical differences found that the tasters accepted the fish sausage recipe using konjac powder mixed 
with xanthan gum substitutes for pork 100 percent more than the substitution formula of 50, 75 percent and the 
basic formula (p≤0.05) in overall liking, appearance, color, smell, taste and texture with an average score of 
7.08, 6.86, 7.28, 7.06 and 6.78, respectively. In texture found that the tasters accepted the formula at 75 percent 
more than the formula at 50, 100 percent and the basic formula with an average score of 7.22 testers like fish 
sausage that has a soft texture from some fish’s fat. Some, but considering the benefits of fat replacement with 
konjac powder mixed with xanthan gum causing the tasting to accept the formula that uses total fat substitutes 
more than other formulas. 
Keyword : Production of Reduced-fat Fish Chinese Sausage  
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การใช้ประโยชนจ์ากไข่ขาวในการผลิตขนมหยอดเงนิ  

Utilization of egg white in Kanom Yod Ngein  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีเ้ป็นการพัฒนาขนมหยอดเงินโดยใชป้ระโยชนจ์ากไข่ขาว  โดยมีวัตถุประสงคใ์นการทดลอง คือ 
การศึกษาผลของเลซินตินและแป้งทองหยอดต่อการยอมรบัทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภัณฑข์นมหยอดเงิน การ
พัฒนาสูตรขนมหยอดเงินดว้ยการศึกษาผลของเลซิติน 3 ระดับคือ 10, 15 และ 20 กรัม และแป้งทองหยอดที่มีต่อ
ผลิตภณัฑข์นมหยอดเงิน 3 ระดบัคือรอ้ยละ 27, 32 และ 37 ของน า้หนกัไข่ขาว  ท าการประเมินผลดว้ยการทดสอบทาง
ประสาทสมัผสั แบบ  9  ระดบั (9 Point Hedonic scale) ผลการศึกษาพบว่าปริมาณเลซิติน 10 กรมั ของส่วนผสม มีผล
ใหข้นมหยอดเงินไดร้บัการยอมรบั มากที่สดุในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม โดย
ไดค้ะแนนเฉลี่ย 7.53 7.46 7.13 7.30 และ 7.40 ตามล าดบั  ผลการศึกษาปริมาณแป้งทองหยอดพบว่า การใชแ้ป้งทอด
หยอดปริมาณรอ้ยละ 37 ของปริมาณไข่ขาว  ท าใหข้นมหยอดเงินไดร้บัการยอมรบัมากที่สุดในดา้นลกัษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม  ดว้ยคะแนนเฉลี่ย 7.90 7.23 7.43 7.66 และ 8.16 ตามล าดบั   การน าไข่
ขาวมาใช้ประโยชน์ในการผลิตขนมหยอดเงินเป็นทางเลือกส าหรับผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพและผู้ที่ระวังเก่ียวกับเรื่อง
คอเลสเตอรอล และเป็นการเพิ่มมลูค่าใหก้บัไข่ขาวใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างคุม้คา่มากที่สดุ 

ค าส าคัญ : ขนมหยอดเงิน ไข่ขาว แปง้ทองหยอด 

Abstract 

 The study was the utilization of egg white in Kanom Yod Ngein . The objective of the experiment was 
to study the effects of lecithin and Thongyod flour on the sensory acceptance of kanom Yod Ngein products. 
The development of kanom Yod Ngein by study the effects of 3 levels of lecithin, 10, 15 and 20 grams and 
Thongyod flour on 3 levels of kanom Yod Ngein, were 27, 32 and 37 percent of the egg white weight.The 
evaluation was performed using a 9 point Hedonic scale.  The study of utilization of egg white in Kanom Yod 
Ngein formulation revealed that 10% lecithin content was the most accepted for its appearance, color, aroma, 
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The development of kanom Yod Ngein by study the effects of 3 levels of lecithin, 10, 15 and 20 grams and 
Thongyod flour on 3 levels of kanom Yod Ngein, were 27, 32 and 37 percent of the egg white weight.The 
evaluation was performed using a 9 point Hedonic scale.  The study of utilization of egg white in Kanom Yod 
Ngein formulation revealed that 10% lecithin content was the most accepted for its appearance, color, aroma, 

 
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   Major program Home Economics, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 10300, Thailand. 

 

2 
 

taste, texture and overall liking. The average score of 7.53 7.46 7.13 7.30 and 7.40 respectively, then lecithin 
content of 10 grams was used for Kanom Yod Ngein. It was found that when increasing the amount of Thong 
Yod flour at 37% of the amount of egg white. The most recognized for their appearance, color, aroma, taste, 
texture and overall liking. The average score of 7.90 7.23 7.43 7.66 and 8.16 respectively. The use of egg 
whites for the production of Kanom Yod Ngein is an option for those interested in health and those who are 
careful about cholesterol. And is adding value to the egg whites to be able to be most utilized 

Keyword : Kanom Yod Ngein, egg white, Thongyod flour 
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Effects of red, blue and far-red LED lights on coriander’s growth and antioxidant 

Manoch Sanluang1,2, Thavatchai Tayjasanant1,2 and Kriangkrai Pattanapakdee3 

Abstract 

 Plant factory in Thailand is a new trend that can produce organic plants with high quality because 
it can control environments to plant especially light cycles that are important to the growth of plants and 
can uptake nutrients in the plant. Certain wavelength of light of LED lights can be selected to give high 
productivity in a plant factory. The main purpose of this paper is to study effects of three different light 
spectra consisting of 447-nm blue LED (B), 660-nm red LED (R) and 730-nm far-red LED (Fr). Corianders 
are cultivated under six types of LED lights (R:B:Fr = 10:4:1, 10:2:1, 10:1:1 and R:B = 10:4, 10:2, 10:1) at 
250±10 µmol/m2/s and compared with daylight. The seedlings of coriander were grown for 17 days and 
cultivated in the vertical farm with six types of LED lights sources for 4 weeks. Growth characteristics and 
antioxidants of Corianders in the vertical farm were measured compared with coriander under daylight. 
Growth characteristics of coriander cultivated under LED lights sources were better than under daylight. 
The R:B with ratio 10:2 had the highest value among all treatments in terms of height, number of leaves, 
number of shoots, fresh and dry weights. However, all spectra of light influenced coriander. Far-red light 
increases the height of coriander but decreases the number of leaves and shoots, fresh and dry weights. 
Blue light increases dry weight, leaves and shoots number. In case of antioxidant activity, coriander 
cultivated under all LED lights had greater total antioxidants than under daylight. Blue light increases 
antioxidant activity, but far-red light decreases it. On the other hand, antioxidant per 1 g of coriander, the 
coriander culture under daylight has the most antioxidant activity compared with examples from all LED 
lights. The result of this study suggests that each LED lights has an effect on coriander when designing 
artificial lighting, the best proportion of red, blue and far-red light must be considered before designing 
LED lights combination that makes the highest productivity. 

Keyword: Coriandrum sativum, Light-emitting diodes, Growth, Antioxidant 
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การท านายการปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ส าหรับดินนาที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง
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บทคัดย่อ 
 การปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์จากดินท่ีใส่ปุ๋ ยอินทรีย์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตข้าวโดยเฉพาะในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปริมาณและอัตราการปลดปล่อยไนโตรเจนขึน้อยู่กับชนิด
และสมบัติของทัง้ดินและปุ๋ ยอินทรีย์ ดังนัน้การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสมการท านายการปลดปล่อย
ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์จากปุ๋ ยอินทรีย์ต่างชนิดในดินที่ปลกูข้าว โดยท าการศึกษา 3 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินตะพานหิน 
ชุดดินไทรงาม และชุดดินบางกอก และปุ๋ ยอินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ ยมลูววั ปุ๋ ยมลูไก่ ปุ๋ ยหมกั และปอเทือง วางแผนการ
ทดลองแบบ 3×5 แฟคทอเรียล จ านวน 2 ซ า้ โดยใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีอัตรา 300 mg N/kg น าไปบ่มเป็นเวลา 120 วัน ที่
อุณหภูมิ 27.5 ºC เก็บตัวอย่างดินตัง้แต่วันที่  0-120 ทัง้หมด 12 ครัง้ เพ่ือหาค่าที่สังเกตได้ของการสะสมการ
ปลดปล่อยแอมโมเนียม แล้วน าค่าที่ได้ไปสร้างสมการท านายการสะสมการปลดปล่อยแอมโมเนียมที่ช่วงเวลา t (Nt) 
จากศักยภาพการปลดปล่อยไนโตรเจน (N0) และอัตราการปลดปล่อยไนโตรเจน (k) ของแต่ละทรีตเมนต์ และ
แบบจ าลองดงักล่าวจะถูกน ามาประเมินความยอมรับได้โดยสุ่มทรีตเมนต์เป็น 67:33 แล้วน าค่า N0 และ k 67% ของ 
ทรีตเมนต์น าไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดินและปุ๋ ย เพ่ือวิเคราะห์และสร้างสมการถดถอยพหุคูณ 
(stepwise regression) และแทนค่าด้วย 33% ของทรีตเมนต์ แล้วน ามาวิเคราะห์ normalized Root Mean Square 
Error (nRMSE) ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนสะสมของทัง้สามชุดดินสูงที่สุดเม่ือบ่มร่วมกบั
มลูไก่ และชุดดินที่เป็นดินเหนียว คือ ชุดดินตะพานหินและชุดดินบางกอก สงูกว่าดินทราย คือ ชุดดินไทรงาม ขณะที่
ค่า  N0 ของชุดดินเหนียวสูงกว่าชุดดินทราย และทัง้ 3 ชุดดินสูงที่สุดเม่ือบ่มร่วมกับมูลไก่ และค่า k ชุดดินทรายมี
แนวโน้มสูงกว่าดินเหนียว จากการสร้างสมการถดถอยพหคุูณ ค่า N0 สามารถท านายได้จากค่าการน าไฟฟ้าของดิน 
Hydrolysable nitrogen  และ Acid detergent fiber ของปุ๋ ย ขณะที่ค่า k มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนของดิน เม่ือน าค่า N0 และ k ไปประเมินความยอมรับได้ของแบบจ าลอง พบว่า ค่า nRMSE อยู่ในช่วง 
10.95 - 19.34% แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี 
ค าส าคัญ : ปุ๋ ยอินทรีย์ แอมโมเนียม ดินนา การปลดปล่อยไนโตรเจน ดินบ่ม 
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Abstract 
Releasing available nitrogen (N) from the soil amended with organic fertilizer is very important for 

rice growth and yield especially in the organic cultivation system. The amount and rate of available nitrogen 
release depend on the types and properties of soil and organic fertilizer. The objective of this study was to 
predict available nitrogen in paddy soils with different organic fertilizer types applications. The experiment 
was conducted with 3 × 5 factorial in a completely randomized design with 2 replications. Three soil series 
namely Taphan Hin, Sai Ngam, and Bangkok soil series were amended with four organic fertilizer types 
e.g. cow manure, chicken manure, compost, and sunn hemp at 300 mg N/kg. The soil with and without 
organic fertilizer amendments was incubated at 27.5 ºC for 120 days and was collected 12 times during 
the incubation period. The potential N mineralization (N0) and nitrogen mineralization rate (k) calculated 
using the cumulative nitrogen mineralization (Nt) model. Sixty-seven percentage of treatments were 
collected to predict N0 and k values by stepwise regression analysis. Thirty-three percentage of treatments 
were used to model validation. The normalized root means square error (nRMSE) were analyzed to evaluate 
model efficiency. The observed values of cumulative nitrogen mineralization of three soil series incubated 
with chicken manure were highest with clayed soil texture (Taphan Hin and Bangkok series). The N0 values 
of clayed soil were higher than sandy soil and the three-soil series amended with chicken manure was 
highest. The k values in sandy soil was higher than the clayed soil. N0 values can be predicted by soil EC, 
hydrolysable nitrogen, and acid detergent fiber of organic fertilizers, although k values can be predicted 
by C:N ratio. The nRMSE values were 10.95 - 19.34% indicate that the model was accepted for predicting 
N mineralization in the soil amended with organic fertilizers. 
Keywords : organic fertilizer, ammonium, paddy soil, nitrogen mineralization, soil incubation 
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Abstract 
Releasing available nitrogen (N) from the soil amended with organic fertilizer is very important for 

rice growth and yield especially in the organic cultivation system. The amount and rate of available nitrogen 
release depend on the types and properties of soil and organic fertilizer. The objective of this study was to 
predict available nitrogen in paddy soils with different organic fertilizer types applications. The experiment 
was conducted with 3 × 5 factorial in a completely randomized design with 2 replications. Three soil series 
namely Taphan Hin, Sai Ngam, and Bangkok soil series were amended with four organic fertilizer types 
e.g. cow manure, chicken manure, compost, and sunn hemp at 300 mg N/kg. The soil with and without 
organic fertilizer amendments was incubated at 27.5 ºC for 120 days and was collected 12 times during 
the incubation period. The potential N mineralization (N0) and nitrogen mineralization rate (k) calculated 
using the cumulative nitrogen mineralization (Nt) model. Sixty-seven percentage of treatments were 
collected to predict N0 and k values by stepwise regression analysis. Thirty-three percentage of treatments 
were used to model validation. The normalized root means square error (nRMSE) were analyzed to evaluate 
model efficiency. The observed values of cumulative nitrogen mineralization of three soil series incubated 
with chicken manure were highest with clayed soil texture (Taphan Hin and Bangkok series). The N0 values 
of clayed soil were higher than sandy soil and the three-soil series amended with chicken manure was 
highest. The k values in sandy soil was higher than the clayed soil. N0 values can be predicted by soil EC, 
hydrolysable nitrogen, and acid detergent fiber of organic fertilizers, although k values can be predicted 
by C:N ratio. The nRMSE values were 10.95 - 19.34% indicate that the model was accepted for predicting 
N mineralization in the soil amended with organic fertilizers. 
Keywords : organic fertilizer, ammonium, paddy soil, nitrogen mineralization, soil incubation 
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บทคัดย่อ 
มวลชีวภาพเป็นสารอินทรยีท์ีเ่ป็นแหลง่กกัเก็บธาตอุาหาร ช่วยเพิม่ความอดุมสมบรูณแ์ละปรมิาณอินทรยีวตัถใุน

ดิน ซึง่เป็นแหลง่อาหารของจลุนิทรยี ์ สง่ผลใหป้รมิาณและกิจกรรมของจลุนิทรยีท์ี่เป็นประโยชนเ์พิ่มขึน้ และยงัช่วยปรบั
โครงสรา้งของดินใหด้ีขึน้อีกดว้ย ดงันัน้ การศกึษาครัง้นีจ้ึงมวีตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาอิทธิพลของพนัธุข์า้วตอ่การสะสมมวล
ชีวภาพและปรมิาณธาตอุาหาร ท าการศกึษาขา้ว 3 พนัธุ ์  ประกอบดว้ย กข 51 กข 49 และปทมุธานี 1 จ านวน 6 แปลง
โดยขา้ว 1 พนัธุจ์ะท าการปลกู 2 แปลง วางแผนการทดลองแบบสุม่บลอ็กสมบรูณ ์ (Randomized Complete Block 
Design : RCBD) มี 2 ซ า้ ท าการเก็บตวัอยา่งพชืในระยะแตกกอ ระยะแตกกอสงูสดุ และระยะตัง้ทอ้ง เพื่อน ามาค านวณ
ดชันีพืน้ท่ีใบ และเก็บตวัอยา่งพชืในระยะเก็บเก่ียว น ามาค านวณหาปรมิาณมวลชีวภาพ ผลผลิต วิเคราะหธ์าตอุาหารใน
พืช และการดดูใชธ้าตอุาหารของพืช  จากผลการศกึษา พบวา่ ดชันีพืน้ท่ีใบของขา้วทัง้ 3 พนัธุ ์ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ  ใน
ดา้นการสะสมมวลชีวภาพของขา้วทัง้สามพนัธุพ์บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยมีการสะสมสงูที่สดุใน
พนัธุ ์ กข 49 มคีา่เทา่กบั 2,050 กิโลกรมัตอ่ไร ่ ในขณะท่ีผลผลติ ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ  ความเขม้ขน้ของธาตุ
อาหารในตอซงัและเมลด็ พบวา่  ความเขม้ขน้ของก ามะถนัทัง้หมด ในเมลด็ มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยมีคา่สงูในพนัธุ ์กข 51 และ กข 49 เทา่กบั 1.92 และ 1.88 กรมัตอ่กิโลกรมั ตามล าดบั  ความเขม้ขน้ของเหลก็ทัง้หมด 
ทัง้ในตอซงัและเมลด็ มีความแตกตา่งกันทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยมคีา่สงูที่สดุในพนัธุ ์ กข 51 เทา่กบั 436.27 
มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมั และ 261.32 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมั  ตามล าดบั สว่นความเขม้ขน้ในตอซงัและเมลด็ ของธาตอุาหาร
หลกัและธาตอุาหารรองอื่นๆ ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ  พนัธุข์า้วที่แตกตา่งกนัมีการดดูใชธ้าตโุพเเทสเซยีม และเหลก็ 
ในตอซงั มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั โดยดดูใชโ้พเเทสเซยีมในตอซงัสงูที่สดุในพนัธุ ์กข 49 เทา่กบั 19.97 
กิโลกรมัโพเเทสเซยีมตอ่ไร ่ และดดูใชเ้หลก็ในตอซงัสงูที่สดุในพนัธุ ์กข 51 เทา่กบั  376.59 กรมัเหลก็ตอ่ไร ่ในส่วนการดดู
ใชธ้าตอุาหารอื่นๆในตอซงั และการดดูใชธ้าตอุาหารในเมลด็ ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ โดย พบวา่ ธาตอุาหารท่ีขา้วทัง้
สามพนัธุด์ดูใชใ้นปรมิาณมาก ไดแ้ก่ ธาตคุารบ์อน ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพเเทสเซียม และเหลก็ ตามล าดบั ทัง้ในสว่น
ของตอซงัและเมลด็ 

 
ค าส าคัญ  : พนัธุข์า้ว  การสะสมมวลชีวภาพ  ปรมิาณธาตอุาหาร 
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Abstract 

Biomass is an organic substance that stores nutrients for increasing soil fertility and soil organic 
matter, an energy source for microorganisms, which increase microorganism’s activity and soil structure. 
Therefore, the objective of this study was to study the effect of rice varieties on the accumulation of biomass 
and nutrient content. Three rice varieties consisting of RD 51, RD 49, and Pathumthani 1 with two plots in 
each variety were conducted with a randomized complete block design (RCBD) design. Plant samples were 
collected leaf area index at tillering stage, maximum tillering stage, and booting stage. Plant samples at the 
harvesting stage were collected straw biomass and grain yield.  Plant nutrients concentration in straw 
biomass and grain was analyzed and calculated nutrient uptakes. The result found that the leaf area index of 
three rice varieties in all growth stages and grain yield was not a significant difference but the accumulation of 
biomass was significant differences with the highest value in RD 49 variety (2,050 kg/rai). Nutrient 
concentration in rice straw and grain showed that the total Sulfur concentration in grain was significant 
differences with the high value in RD 51 and RD 49 variety as 1.92 and 1.88 g/kg, respectively. the total iron 
concentration in both parts were significant differences with the highest value in RD 51 variety as 436.27 and 
261.32 mg/kg, respectively. Other primary and secondary plant nutrients concentrations were not significant. 
Potassium and iron uptake in rice straw were significantly different with the highest value in RD 49 variety as 
19.97 kg K/rai and iron uptake in RD 51 variety as 376.59 g Fe/rai.  Other plant nutrients uptake in both straw 
and grain were not a significant difference. However, the nutrients uptake in the three varieties were large 
quantities in carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, and iron, respectively.  

Keyword  : rice varieties,  biomass,  nutrient contents 
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Abstract 

Biomass is an organic substance that stores nutrients for increasing soil fertility and soil organic 
matter, an energy source for microorganisms, which increase microorganism’s activity and soil structure. 
Therefore, the objective of this study was to study the effect of rice varieties on the accumulation of biomass 
and nutrient content. Three rice varieties consisting of RD 51, RD 49, and Pathumthani 1 with two plots in 
each variety were conducted with a randomized complete block design (RCBD) design. Plant samples were 
collected leaf area index at tillering stage, maximum tillering stage, and booting stage. Plant samples at the 
harvesting stage were collected straw biomass and grain yield.  Plant nutrients concentration in straw 
biomass and grain was analyzed and calculated nutrient uptakes. The result found that the leaf area index of 
three rice varieties in all growth stages and grain yield was not a significant difference but the accumulation of 
biomass was significant differences with the highest value in RD 49 variety (2,050 kg/rai). Nutrient 
concentration in rice straw and grain showed that the total Sulfur concentration in grain was significant 
differences with the high value in RD 51 and RD 49 variety as 1.92 and 1.88 g/kg, respectively. the total iron 
concentration in both parts were significant differences with the highest value in RD 51 variety as 436.27 and 
261.32 mg/kg, respectively. Other primary and secondary plant nutrients concentrations were not significant. 
Potassium and iron uptake in rice straw were significantly different with the highest value in RD 49 variety as 
19.97 kg K/rai and iron uptake in RD 51 variety as 376.59 g Fe/rai.  Other plant nutrients uptake in both straw 
and grain were not a significant difference. However, the nutrients uptake in the three varieties were large 
quantities in carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, and iron, respectively.  

Keyword  : rice varieties,  biomass,  nutrient contents 
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APPLIED IMAGE PROCESSING FOR COMPUTER AID DIAGNOSIS  
FROM BONE SCAN IMAGE 

    
    กร พิบลูยศิ์รกิุล1 
    Korn Piboonsirikul1 

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจบุนัการใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อช่วยวินิจฉยัโรคก าลงัไดร้บัความนิยมและใชก้ันอย่าง
แพร่หลาย อย่างไรก็ดีเมื่อน  าเทคนิคการประมวลผลภาพจากงานวิจัยหลายๆฉบับ มาใชจ้ริงกับภาพถ่ายสแกน
กระดกูกลบัใหค่้าความแม่นย าที่นอ้ยกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากคณุภาพของภาพถ่ายสแกนกระดกูที่ใชจ้ริงมักมี
คุณภาพที่ต  ่าท  าใหค้วามผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค สาเหตุหลกัเกิดจากความเขม้ของกระดูกแต่ละบริเวณไม่
เท่ากนั ผูป่้วยที่มีไขมนัสว่นเกินสะสมท าใหส้่วนที่เป็นเนือ้เย่ือบดบังกระดกู นอกจากนีส้ว่นของกระเพาะปัสสาวะ
และไตมีสีเขม้คลา้ยรอยโรค สาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาขา้งตน้ท  าใหก้ารตรวจสอบภาพถ่ายสแกนกระดูกมีความ
ผิดพลาด งานวิจัยฉบับนีน้  าเสนอวิธีการใชช้่วงของ Threshold แบบหลายช่วง เพื่อคน้หารอยโรค และช่วยเพิ่ม
ค่าความแม่นย าในการหารอยโรคและลดจุด false positive อีกดว้ย ในการทดลองไดใ้ชภ้าพถ่ายสแกนกระดกู
จากผูป่้วยโรงพยาบาลศรนีครนิทรท์ั้งหมด 46 ภาพ โดยผลของการทดลองพบว่า ความถกูตอ้งของการตรวจหา
รอยโรคมะเร็งกระดูกจากภาพถ่ายสแกนกระดกูที่ใชว้ิธีที่น  าเสนอของงานวิจยันีคิ้ดเป็นรอ้ยละของความถูกตอ้ง  
87.7 ดงันัน้ผลการทดลองสามารถสรุปไดว้่า การใชช้่วง Threshold หลายช่องเพื่อหารอยโรคจากภาพถ่ายสแกน
กระดกูของงานวิจยัฉบบันีช้่วยเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจหารอยมะเรง็กระดูกไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ค ำส ำคัญ—การประมวลผลภาพ; ภาพถ่ายสแกนกระดูก; การใชช้่วงของ Threshold แบบหลายช่วง 
 
Abstract 

At present, medical aid-diagnosis by image-processing method is very popular and widely 
used. However, when tried to apply some image processing methods with acquired bone scan image, 
the result is unappropriated because of low quality image result in false diagnosis. Low quality image 
be caused by unequal density of each bone area; connective tissue conceals bone area in obese 
patient; dark kidney and bladder area lead to false diagnosis as mention above, can cause false 
diagnosis. This research presents multi-level thresholding methods that can adapt with low quality 
bone-scan image to increase accuracy and decrease false positive spot. An Experiment used 46 
images of bone metastasis screening patients from Srinagarind hospital. The results show that 
percentage of correctness of detection of malignant cell detection by using multi-level thresholding 
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method is 87.7. Therefore, the results conclude that the multi-level thresholding method proposed in 
this research is efficient to improve malignant cell detection’s performance. 
 
Keyword—Image processing; Bone scan image; Multi-level thresholding 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์พฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ส  านกัทรพัยากรการเรียนรูคุ้ณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ โดยมีความมุ่งหมาย
จะใชก้ฎความสมัพันธจ์ากผลการวิจัยนีม้าออกแบบปรบัปรุงการจัดวางต าแหน่งเคานเ์ตอรใ์หบ้ริการทรพัยากรสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชห้อ้งสมดุในปัจจุบนั รวมถงึการใชผ้ลจากการวิจยัเสนอแนะ
แนวทางเพื่อจัดกิจกรรมกระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้รกิารมากขึน้ งานวิจยันีแ้บ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การ
เตรียมขอ้มูล และ การสรา้งกฎความสัมพันธ์ ในการประมวลผลเพื่อวิเคราะหข์อ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรม RapidMiner โดย
งานวิจัยนีไ้ดใ้ชข้อ้มูลการยืมจากระบบหอ้งสมุดอตัโนมัติส  าหรบัสถาบันอดุมศึกษาไทย  หรือ ALIST ของส  านักฯ  ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนทั้งสิน้ 45,791 รายการ มาวิเคราะหห์ากฎความสมัพันธ์ดว้ย
อลักอรทิมึ FP-Growth และ Apriori  
 ผลการวิจัยพบว่า มีกฎความสัมพันธ์ที่ สร ้างขึน้จ  านวนทั้งสิน้ 13 กฎ มีประสิทธิภาพมากในการอธิบาย
ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมสมาชิก  เนื่องจากมีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) มากกว่า 90% ซึ่งแต่ละกฎความสมัพันธ์มี
ค่าซพัพอรท์ (Support) มากกว่า 0.10 หรอื มีจ  านวนรายการที่จะเกิดกฎความสมัพนัธแ์ต่ละกฎเหลา่นีไ้ม่ต  ่ากว่า 10% ของ
รายการยืมทรพัยากรสารสนเทศทั้งปี อีกทัง้ทกุกฎความสมัพนัธย์ังมีค่าลฟิท ์ (Lift) มากกว่า 1 นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์
ยงัพบว่า มีกฎความสมัพนัธ ์จ  านวน 7 กฎ ที่มีค่าลฟิทม์ากกว่า 5 อีกดว้ย  
ค าส าคัญ  :    หอ้งสมดุ; กฎความสมัพนัธ;์ พฤติกรรม; เหมืองขอ้มลู; การยืม 
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Abstract 
 The objective of this study is to analyze association rule of information resource borrowing behavior in 
the case study of Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resource Center, Price of Songkla University. 
This study purposes to use the research results in order to improve the counter service layouts supporting 
user’s behavior today. In addition, the study will apply the results to recommend activity design for service 
encouragement. There are two main processes such as data preparing and association rule development using 
RapidMiner software. The dataset is the transactions of the information resource borrowing between 01/01/2019 
and 31/12/2019 from the Automated Library System for Thai Higher Education Institutes (ALIST). The total 
number of borrowing transaction is 45,791. The FP-Growth and Apriori algorithm were used to develop 
association rules of this study. 
 The results showed the 13 efficient association rules that can explain the relationships of member’s 
behaviors. The confidence values were more than 90 percent. The support values of each rule was more than 
0.10 indicating that the borrowing transactions of each rule was occurred in dataset more than 10 percent. 
Furthermore, the lift values of each rule was also more than one. In addition, the results also showed the seven 
association rules that had the lift values more than five. 
Keyword : Library; Association Rule; Behavior; Data Mining; Borrowing 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยันีไ้ด้ศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุโครงการสร้างสถานีอดัประจไุฟฟา้ (EV Charging Station) 
โดยการผลติไฟฟา้จากเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทนส าหรับอดัประจไุฟฟา้ให้กบัรถไฟฟา้ที่มี
แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ในประเทศไทย โดยการพฒันาสถานีอดัประจไุฟฟา้ระบบไฟฟา้กระแสตรง (DC) ผลการศกึษา
พบวา่ รถยนต์ที่ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟา้ต้องการก าลงัไฟฟา้สงูสดุ 100 kW ตอ่คนั (Quick charge) และใช้เวลา
ในการชาร์จประมาณ 30นาที ดงันัน้ สถานีอดัประจไุฟฟา้ 1 หวัจ่าย สามารถอดัประจไุฟฟา้ได้สงูสดุ 16 คนั ใน  
8 ชัว่โมง คา่การใช้พลงังานรวม 1600 kW-hr  ซึง่จะสามารถค านวณหาขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเลอืกขนาด
ของแบตเตอร่ี และเคร่ืองควบคมุการชาร์จประจ ุ ทกุทางเลอืกคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ ผลการวจิยัพบวา่ การติดตัง้แผง
เซลล์แสงอาทติย์ ขนาด 266.76 kW สามารถผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ได้ 1,600.56 หนว่ยตอ่วนั ซึง่จะได้
พลงังานไฟฟา้ 48,016.80 หนว่ยตอ่เดือนโดยขัน้ตอนการค านวณไฟฟา้ คิดเป็นรายได้คา่ไฟฟา้ตอ่ปี 2,212,320.90 
บาท มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุมากที่สดุ โดยมคีา่ NPV เทา่กบั 10,636,523.70 บาท คา่  IRR เทา่กบั 12.53 % และ
คา่ BCR มากที่สดุเทา่กบั 1.64 
ค าส าคัญ   :   สถานีอดัประจไุฟฟา้  เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์  แบตเตอร่ี  เคร่ืองควบคมุการชาร์จประจ ุการศกึษา
ความเป็นไปได้ทางเทคนคิและทางเศรษฐศาสตร์   
 
Abstract 

This research studied the feasibility of investing in the EV Charging Station project by producing 
electricity from solar cells as a renewable energy for charging electricity. In the development of a DC 
charging station, the results show that electric powered cars require a maximum power of 100kW per 
vehicle (Quick charge) and the charging time is approximately 30 minutes. Therefore, 1 electric charge 
station can charge a maximum of 16 cars in 8 hours with a total energy consumption of 1600 kW-hr. This 
data can be used to calculate the size of the solar cell required and to choose the size of the battery. The 
charging controller is worth the investment. The results of the research showed that the installation of a 
266.76 kW solar panel can generate electricity from solar energy at 1,600.56 units per day, which can be 
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 2 

used to calculate monthly use. This will provide electric power at 48,016.80 units per month by the 
electricity calculation procedure and generate annual electricity revenue of 2,212,320.90 baht per year.  
It is a worthwhile investment with NPV equal to 10,636,523.70 baht, IRR of 12.53%, the highest BCR value 
of 1.64 
Keyword   :    Electric charge station, Solar cells, Batteries, Charge Controller, Technical and economic 
feasibility studies 
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ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใช้โปรแกรม LabVIEW 
MEGO Microcontroller Experimental Package using LabVIEW 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) พัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใช้โปรแกรม 
LabVIEW ที่มีคุณภาพ 2) หาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใช้โปรแกรม LabVIEW 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ นกัศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรว์ิศวกรรม 
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ 1) ชดุทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO  
โดยใช้โปรแกรม LabVIEW 2)  ใบงานการทดลอง 6  ใบงาน 3)  แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW 4) แบบประเมินคณุภาพของใบงานการทดลอง 5) แบบวดั
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ขอ้ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40-0.75 
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพของชดุทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW จดัอยู่ใน
ระดับดีมาก (  = 4.74 , S.D. = 0.30) และใบงานจัดอยู่ในระดับดี (  = 4.43 , S.D. = 0.46) ชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW ที่สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.04/81.28 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ ์80/80 
ค าส าคัญ  : ชดุทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์MEGO โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW ประสิทธิภาพ คณุภาพ ผลสมัฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : 1 )  to development of MEGO microcontroller experimental 
package using LabVIEW, and 2 )  to determine the efficiency of MEGO microcontroller experimental 
package using LabVIEW. The population used in the research were 23  employees of 2nd years faculty of 
Industrial Education and Technology at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Instruments  
 
1 ภาควิชาครุศาสตรว์ศิวกรรม คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
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of this research were : 1 )  MEGO microcontroller experimental package using LabVIEW. 2 )  6 experiment 
using LabVIEW. 3) the questionnaire for evaluation the quality of MEGO microcontroller experimental 
package using LabVIEW. 4) the questionnaire for evaluation the quality of experiment worksheets, and 5) 
the achievement test 60 items with the IOC between 0.67-1.00, the degree of difficulty at 0.40-0.75, the 
degree of discrimination at 0.20-0.70 and reliability coefficient at 0.80. Research were arithmetic mean and 
stand deviation. 

The results revealed that the quality of MEGO microcontroller experimental package using 
LabVIEW was at a very good level ( x  = 4.74, S.D. = 0.30) and the worksheets was at a good. ( x  = 4.43, 
S.D. = 0.46) MEGO microcontroller experimental package using LabVIEW had the efficiency of 82.04/81.28 
which was higher than the orientation 80/80. 
Keywords : MEGO microcontroller experimental package using LabVIEW, quality, efficiency, learning  
 achievement 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง การใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่มีคุณภาพ 2) หาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
เร่ือง การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระหว่างกลุ่มท่ี
เรียนด้วยส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เพื่อการส่ือสาร รหสัวิชา 03376610 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วย
การสุ่มอย่างง่ายให้มีคุณสมบัติเท่ากัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จัดเป็นกลุ่มควบคุม 18 คน และกลุ่มทดลอง 18 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง การใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 2) แบบประเมินคณุภาพของสื่อการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
จ านวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 
อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino มีคุณภาพด้านเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมาก ( =4.61, S.D.=0.58) และด้านเทคนิคการผลิตส่ืออยู่ในระดับดี
มาก (  =4.73, S.D.=0.40) 2) ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.89/81.12 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียน
ด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สงูกว่านกัศกึษาที่
เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ค าส าคัญ : ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม คณุภาพของสื่อการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
1 ภาควิชาครุศาสตร์วศิวกรรม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop a quality learning media by Augmented Reality 
on using Arduino microcontroller, 2) to determine the efficiency of learning media by Augmented Reality 
on using Arduino microcontroller, and 3) to compare posttest achievement scores of students learning with 
learning media by Augmented Reality on using Arduino microcontroller and those undertaking traditional 
learning. The samples in this research were 3rd year bachelor degree students, major telecommunication 
engineering who study Hardware Technology for Communications in second semester of the academic 
year 2019 by random sampling method and divided into 2 group were the 18 people of control group and 
the 18 people of experimental group. Instruments of this research were 1) learning media by Augmented 
Reality on using Arduino microcontroller, 2) the questionnaire for evaluation the quality of learning media, 
and 3) the 50 achievement tests of learning media with the IOC between 0.67-1.00, the degree of difficulty 
at 0.23-0.80, the degree of discrimination at 0.20-0.60 and reliability coefficient at 0.88.The statistics of this 
research were arithmetic mean, stand deviation and pooled variance t-test. 
 The results of this research revealed that : 1) The quality content was evaluated by the experts 
and found in a very good level (  =4.61, S.D.=0.58) and the quality of media development technique was 
also found in a very good level (  =4.57, S.D.=0.58) 2) The efficiency (E1/E2) of the learning media was 
found at 81.8 9 /81.12. 3) The achievement of students after learning with learning media by Augmented 
Reality on using Arduino microcontroller was found higher than the achievement of those undertaking 
traditional at a statistically significant level of .01. 
Keywords : Learning media by Augmented Reality; Quality of learning media; Efficiency of learning media;  
Achievement of students. 
 







141

 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop a quality learning media by Augmented Reality 
on using Arduino microcontroller, 2) to determine the efficiency of learning media by Augmented Reality 
on using Arduino microcontroller, and 3) to compare posttest achievement scores of students learning with 
learning media by Augmented Reality on using Arduino microcontroller and those undertaking traditional 
learning. The samples in this research were 3rd year bachelor degree students, major telecommunication 
engineering who study Hardware Technology for Communications in second semester of the academic 
year 2019 by random sampling method and divided into 2 group were the 18 people of control group and 
the 18 people of experimental group. Instruments of this research were 1) learning media by Augmented 
Reality on using Arduino microcontroller, 2) the questionnaire for evaluation the quality of learning media, 
and 3) the 50 achievement tests of learning media with the IOC between 0.67-1.00, the degree of difficulty 
at 0.23-0.80, the degree of discrimination at 0.20-0.60 and reliability coefficient at 0.88.The statistics of this 
research were arithmetic mean, stand deviation and pooled variance t-test. 
 The results of this research revealed that : 1) The quality content was evaluated by the experts 
and found in a very good level (  =4.61, S.D.=0.58) and the quality of media development technique was 
also found in a very good level (  =4.57, S.D.=0.58) 2) The efficiency (E1/E2) of the learning media was 
found at 81.8 9 /81.12. 3) The achievement of students after learning with learning media by Augmented 
Reality on using Arduino microcontroller was found higher than the achievement of those undertaking 
traditional at a statistically significant level of .01. 
Keywords : Learning media by Augmented Reality; Quality of learning media; Efficiency of learning media;  
Achievement of students. 
 





 1 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น 
Learning Media by Augmented Reality on Basic Oscilloscopes   
 
โบนสั  ปรารถนา1  ปิยะ ศภุวราสวุฒัน์1  และ  พีระวฒุิ  สวุรรณจนัทร์1 
Bonus  Prattana 1  Piya  Supavarasuwat1  and  Peerawut  Suwanjan1 
    
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้
ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้นที่มีคณุภาพ 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้
ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ชัน้ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั จ านวน 32 คน ซึง่ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจบัสลากแบบรายห้อง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ 1) สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น 2) ใบงานการทดลอง 3 ใบ
งาน 3) แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น   
4) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้จากการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง 
การใช้ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น จ านวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.55  และค่าความเช่ือถือได้เท่ากับ 0.87                                 
5) แบบวดัทกัษะการปฏิบตัิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น 
ประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒิุด้านเนือ้หาอยู่ในระดบัดี ( x  = 4.48, S.D.= 0.58) และด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดบัดี
มาก ( x  = 4.59, S.D.= 0.49)  2) สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใช้ออสซิลโลสโคปเบือ้งต้น ที่
สร้างขึน้มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 82.16/81.63  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ค าส าคัญ  :  สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง คณุภาพของสื่อการเรียนรู้  ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้  
 
Abstract 

The purposes of this research were: 1 )  to develop the Learning Media by Augmented Reality on 
Basic Oscilloscopes, and 2) to determine the efficiency of Learning Media by Augmented Reality on Basic 
Oscilloscopes. The sample used in the research was 32  1 st year students from the faculty of Industrial 
Education at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, selected by random sampling method. 
Instruments of this research were: 1) Learning Media by Augmented Reality on Basic Oscilloscopes, 2) 
 
1 ภาควิชาครุศาสตร์วศิวกรรม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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3experiment worksheets, 3 )  the questionnaire to evaluate the quality of Learning Media by Augmented 
Reality on Basic Oscilloscopes, 4) the achievement test of Learning Media by Augmented Reality on Basic 
Oscilloscopes, comprising 50  items with an index of congruence (IOC), level of difficulty, and level of 
discrimination between 0.67 to 1.00, 0.35 to 0.80, and 0.20 to 0.55, respectively. The reliability coefficient 
was 0.87. And 5) the form for recording the score of achievement in practices. The statistics used in this 
research were the arithmetic mean and standard deviation. 

The results revealed that: 1) Learning Media by Augmented Reality on Basic Oscilloscopes was 
evaluated by the experts. The content aspect was considered to be at a good level ( x  = 4.48, S.D. = 0.58), 
and the media production technique aspect was considered to be at a very good level ( x  = 4.59, S.D. = 
0.49) 2) Learning Media by Augmented Reality on Basic Oscilloscopes had efficiency E1/E2 of 82.16/81.63  
which was higher than the orientation 80/80. 
Keywords : Learning Media by Augmented Reality, Quality of learning media, Efficiency of learning media 
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3experiment worksheets, 3 )  the questionnaire to evaluate the quality of Learning Media by Augmented 
Reality on Basic Oscilloscopes, 4) the achievement test of Learning Media by Augmented Reality on Basic 
Oscilloscopes, comprising 50  items with an index of congruence (IOC), level of difficulty, and level of 
discrimination between 0.67 to 1.00, 0.35 to 0.80, and 0.20 to 0.55, respectively. The reliability coefficient 
was 0.87. And 5) the form for recording the score of achievement in practices. The statistics used in this 
research were the arithmetic mean and standard deviation. 

The results revealed that: 1) Learning Media by Augmented Reality on Basic Oscilloscopes was 
evaluated by the experts. The content aspect was considered to be at a good level ( x  = 4.48, S.D. = 0.58), 
and the media production technique aspect was considered to be at a very good level ( x  = 4.59, S.D. = 
0.49) 2) Learning Media by Augmented Reality on Basic Oscilloscopes had efficiency E1/E2 of 82.16/81.63  
which was higher than the orientation 80/80. 
Keywords : Learning Media by Augmented Reality, Quality of learning media, Efficiency of learning media 
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กลุ่มวิทยาศาสตร ์เกษตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์
 

หนังสือสื่อประสม วิชาการสื่อสารเส้นใยแสง 
Multimedia Book on Optical Fiber Communication 
    
กศุรนิทร ์วงษ์มานิตย1์   ปิยะ ศภุวราสวุฒัน1์  และ พีระวฒุิ สวุรรณจนัทร1์  
Kusarin Wongmanit1  Piya Supavarasuwat1  and  Peerawut Suwanjan1   
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) พัฒนาหนังสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสง ที่มีคุณภาพ                        
2) หาประสิทธิภาพของหนงัสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสง 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนดว้ยหนังสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสง ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตร                    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาค รุศาสตร์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที่  3                               
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จ านวน 36 คน 
ซึ่งใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ 1) หนงัสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสง 2) แบบประเมิน
คุณภาพของหนงัสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสง 3) แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 50 ขอ้ ซึ่งมีค่า
ดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.27 - 0.47 และค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( x )                              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test for Dependent Samples 

ผลการวิจยัพบว่า 1) หนงัสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสง ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นเนือ้หาอยู่
ในระดับดีมาก ( x  = 4.59, S.D. = 0.51) และด้านเทคนิคการผลิตส่ืออยู่ในระดับดี  ( x = 4.46, S.D. = 0.58)                
2) หนงัสือส่ือประสม วิชาการส่ือสารเสน้ใยแสงที่สรา้งขึน้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 82.22/81.61 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยหนังสือส่ือประสม วิชาการส่ือสาร                        
เสน้ใยแสง สงูกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
ค าส าคัญ  :  หนัง สือ ส่ือประสม , คุณภาพของหนัง สือ ส่ือประสม , ประ สิท ธิภาพหนัง สือ ส่ือประสม ,                       

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop the Multimedia Book on Optical Fiber 
Communication 2) to determine the efficiency of the Multimedia Book on Optical Fiber Communication, and 
3) to measure academic achievement by comparison before and after of the Multimedia Book on Optical 
Fiber Communication. The sample used in the research was 36 3rd year students in the faculty of Industrial  
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  Ladkrabang 10520, Thailand. 
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 2 

Education and Technology at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, selected by the specific 
method. Instruments of this research were: 1) the Multimedia Book on Optical Fiber Communication 2) the 
questionnaire for the evaluation of the quality of Multimedia Book on Optical Fiber Communication, and                     
3) the achievement test of the Multimedia Book on Optical Fiber Communication, comprising 50 items with 
an index of congruence (IOC), level of difficulty, and level of discrimination between 0.67 to 1.00,                          
0.20 to 0.80, and 0.27 to 0.47, respectively. The reliability coefficient was 0.87. The statistics utilized for 
data analysis were the mean ( x ), standard deviation (S.D.), and t-test independent samples.    
 The results revealed that: 1) When the Multimedia Book on Optical Fiber Communication was 
evaluated by the experts, the content aspect was considered to be at a very good level ( x  = 4.59,                      
S.D.= 0.51) and the media production technique aspect was also considered to be at a good level                             
( x  = 4.46, S.D.= 0.58). 2) The Multimedia Book on Optical Fiber Communication had efficiency E1/E2                        
of 82.22/81.61, which was higher than the orientation 80/80. 3 ) the  result of learning achievement  from 
Multimedia book on Optical fiber Communication concluded  that  post-test  scores  were  significantly  higher  
than  pre-test  scores  of  subject learning with Multimedia book on Optical fiber Communication .05 levels 
Keywords : Multimedia book, Quality of learning media, Efficiency of learning media,                      

Learning achievement. 
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กลุม่วิทยาศาสตร ์เกษตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์
 

บทเรียนสอนเสริมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง ระบบการสื่อสารดาวเทียม 
Supplementary Instruction with Augmented Reality Technology on Satellite Communication 
System 
 
ปานตะวนั  คนัธะเนตร1  ปิยะ  ศุภวราสวุฒัน1์  และ สมชาย  หมื่นสายญาติ1  
Pantawan  Kantanate1  Piya  Supavarasuwat1  and Somchai Maunsaiyat1  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อสรา้งบทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง ระบบ
การส่ือสารดาวเทียมที่มีคุณภาพ 2)  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง
การระบบส่ือสารดาวเทียม  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยบทเรียนสอนเสริม
ดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง ระบบการส่ือสารดาวเทียม โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจัยคือ นกัเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียนรวมนักเรียนทั้งหมด 39 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จาก
ประชากรทั้งหมด 6 กลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย 1) บทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
เร่ือง ระบบการส่ือสารดาวเทียม 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมดา้นเนือ้หา
และดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40-0.75 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.40 และค่าความเชื่อถือไดเ้ท่ากับ 
0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบ t-test for Dependent 
Samples 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง 
ระบบการส่ือสารดาวเทียม ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนือ้หาอยู่ในระดับดีมาก (x ̅ = 4.50, S.D = 0.60) และด้าน
เทคนิคการผลิตส่ืออยู่ในระดับดี (x̅ = 4.48, S.D = 0.51)  2) บทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง 
ระบบการส่ือสารดาวเทียมที่สร้างขึน้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.13/80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 3) 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนกัเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง ระบบ
การส่ือสารดาวเทียม สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ค าส าคัญ : บทเรียนสอนเสริมดว้ยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ระบบการส่ือสารดาวเทียม  คุณภาพ ประสิทธิภาพของ
บทเรียนสอนเสริม ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   
1 ภาควิชาครุศาสตรว์ิศวกรรม คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง 
  Department of Engineering Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,   
  Ladkrabang 10520, Thailand. 
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Abstract    
       The objectives of this research were to create, to test the efficiency and to compare the students’ academic 
achievement before and after learning with the Augmented Reality technology on the satellite communication 
system. The sampling group was 39 first-year students of the Vocational Certificate Program in Electronic 
department at Rayong Technical College. Those students enrolled in the 2nd semester of 2019 Academic Year 
and were sampled from six groups by cluster sampling. The instruments used for collecting data included 1) 
the developed Augmented Reality technology on the satellite communication system, 2) the quality evaluation 
forms in terms of the content and media production techniques, 3) the achievement test which had the IOC 
between 0.67-1.00, the difficult index 0.40 - 0.75, the discrimination index between 0.20-0.40, and the test 
reliability value was 0.71. The data was statistically analyzed by the Mean (x̅), Standard Deviation (S.D), and t-
test for dependent sample.  

The results of the research showed that: 1) The quality evaluation result of the augmented reality technology 
about the satellite communication system was evaluated by the content expert which the quality of contents 
was in very good  level (x̅= 4.50, S.D = 0.60) and the technical quality of media production was in good level 
(x ̅ = 4.48, S.D = 0.51), 2) the result of the efficiency test had the efficiency value of E1/E2 which were equal to 
82.13/80.50, and 3) the students’ academic achievements results after finishing all supplementary instructions 
were higher than that before learning with the statistically significant at the .05 level. 
Keywords : Augmented Reality Technology Instruction, Satellite Communication System, Quality, Supplemental 
Instruction Efficiency, Academic Achievement 
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Abstract    
       The objectives of this research were to create, to test the efficiency and to compare the students’ academic 
achievement before and after learning with the Augmented Reality technology on the satellite communication 
system. The sampling group was 39 first-year students of the Vocational Certificate Program in Electronic 
department at Rayong Technical College. Those students enrolled in the 2nd semester of 2019 Academic Year 
and were sampled from six groups by cluster sampling. The instruments used for collecting data included 1) 
the developed Augmented Reality technology on the satellite communication system, 2) the quality evaluation 
forms in terms of the content and media production techniques, 3) the achievement test which had the IOC 
between 0.67-1.00, the difficult index 0.40 - 0.75, the discrimination index between 0.20-0.40, and the test 
reliability value was 0.71. The data was statistically analyzed by the Mean (x̅), Standard Deviation (S.D), and t-
test for dependent sample.  

The results of the research showed that: 1) The quality evaluation result of the augmented reality technology 
about the satellite communication system was evaluated by the content expert which the quality of contents 
was in very good  level (x̅= 4.50, S.D = 0.60) and the technical quality of media production was in good level 
(x ̅ = 4.48, S.D = 0.51), 2) the result of the efficiency test had the efficiency value of E1/E2 which were equal to 
82.13/80.50, and 3) the students’ academic achievements results after finishing all supplementary instructions 
were higher than that before learning with the statistically significant at the .05 level. 
Keywords : Augmented Reality Technology Instruction, Satellite Communication System, Quality, Supplemental 
Instruction Efficiency, Academic Achievement 
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บทคัดย่อ (Abstract)  
กลุ่มวิทยาศาสตร ์เกษตรและเทคโนโลยี 

 
  

 
                                     

 
การค้นพบเงือ่นไขหลักทีส่ าคัญในการลาออกของพนักงานแต่ละกลุ่ม 
Discovering Employee Critical Churn Condition in Cluster  

 
อญัรตัน ์แช่มปรีดา1  และ สกุรี สินธุภิญโญ2 
Aunyarat Champreeda1 and Sukree Sinthupinyo 2 
 
บทคัดยอ่ 

ในปัจจุบันหลายๆองค์กรในประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการลาออกของพนักงาน บทความนี ้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอแนวคิดการแสดงรูปแบบความสัมพันธข์องขอ้มูลพนักงานที่ลาออกจากองคก์ร พรอ้มทั้ง
น าเสนอวิธีการสรา้งแบบจ าลองเพื่อท านายการลาออกของพนกังานในองคก์ร และค้นหาเงื่อนไขหลกัที่ส  าคญัในการ
ลาออกของพนกังานแต่ละกลุ่ม โดยน าขอ้มลูพนกังานทัง้ในอดีตและปัจจุบนัมาสรา้งแบบจ าลองท านายการลาออก
ของพนกังานในองคก์รดว้ยอลักอริทึมการจ าแนกกลุ่ม (Classification) แบบตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree)และน า
ผลลพัธไ์ดม้าวิเคราะหเ์พื่อคน้หาเงื่อนไขหลกัที่ส  าคญัในการลาออกของพนกังานแต่ละกลุ่ม ผลจากงานวิจยันีจ้ะเป็น
ประโยชนต์่อฝ่ายบคุคล (Human resource) ช่วยใหส้ามารถประเมนิความเส่ียง ตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และ
วางแผนเพื่อป้องกนัการลาออกของพนกังานกลุ่มนัน้ได ้
ค าส าคัญ   :   แบบจ าลองท านายการลาออกของพนกังาน, การจ าแนกกลุ่ม, แบบตน้ไมต้ดัสินใจ  
 
Abstract 

The employee turnover rates of companies are generally problems in Thai labor force. It affects 
those companies’ productivity and also increases the replacement and training costs. There are various 
of turnover drivers and each company has each own different one. Identifying the issues that cause 
turnover can help the companies to prevent and reduce the turnover rates in the future. This paper 
proposes a new model that can predict the employee resignation possibility by using the classification 
model to create a decision tree. Additionally, the result of the decision tree can suggest the significant 
criteria that leads to the employee resignation. It can help the Human Resource department to identify 
why employees are dissatisfied with their jobs and be pro-active to prevent this problem 
Keyword   :    Employee Churn Prediction Model,  Classification, Decision Tree 

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. 
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กลุ่มวิทยาศาสตร ์เกษตรและเทคโนโลย ี
   

ความเหมาะสมของการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ 
Suitability of Processing Municipal Solid Waste to Renewable Energy: A Case Study of 
Phrae Province   
 
พระพิพฒัน ์อายะนนัท1์, วนิดา ชอูกัษร2 และวิลาวณัย ์ภมรสวุรรณ3 

Phrapipat  Ayanant1, Wanida Chooaksorn2 and Wilawan Phamornsuwan3 
    
บทคัดย่อ 
 การศกึษาแนวทางการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลงังานทดแทน ด าเนินการศึกษาองคป์ระกอบ ลกัษณะของ
ขยะชุมชนในจังหวดัแพร ่จากรถขนถ่ายขยะชุมชน ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ จ านวน 42 แห่ง     
ที่น  ามาก าจดั ณ บอ่ก าจดัขยะ เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร ่ ซึง่ประกอบดว้ยเทศบาลเมือง 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล 14 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  27 แหง่  โดยจากการคดัแยกองคป์ระกอบ พบวา่ ขยะประเภท
อินทรียมี์มากสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 38.95 รองลงมาคือ ขยะประเภทรีไซเคิล รอ้ยละ 31.04 ขยะทั่วไป รอ้ยละ 28.94 
ขยะอนัตราย 0.87 และขยะประเภทอื่นๆ รอ้ยละ 0.20 เมื่อน ามาศึกษาลกัษณะสมบตัิทางเคมี พบว่า ขยะมีปริมาณ
ความชืน้รอ้ยละ 27.95 ปริมาณของแข็งรวม รอ้ยละ 72.05 ปริมาณสารที่เผาไหมไ้ด ้รอ้ยละ 87.34 ปริมาณเถ้า          
รอ้ยละ 12.66 และมีคา่พลงังาน 5,076.80 กิโลแคลอรี/่กิโลกรมั  ซึง่มีความเหมาะสมต่อการแปรรูปขยะชุมชนใหเ้ป็น
พลงังาน ดว้ยการคดัแยกขยะน ามาท าเป็นขยะเชือ้เพลิง (Refuse Derived Fuel; RDF) เนื่องจากมีสดัสว่นของขยะ        
รไีซเคิล ปรมิาณสารท่ีเผาไหมไ้ด ้ปรมิาณเถา้ที่หลงเหลอื และคา่ความรอ้นท่ีเหมาะสม 
ค าส าคัญ  :    การแปรรูปขยะชุมชน, พลังงานทดแทน, จังหวัดแพร ่
 
Abstract 
 The study aims to study the suitability of transforming community waste into renewable energy, 
conducting the characteristics of community waste in Phrae Province. The community garbage of            
42 local government organizations in Phrae Province was brought to eliminate at the waste disposal 
pond, Pa Mat Sub-district Municipality, Muang District, Phrae Province, consisting of one municipality,            
14 municipality and 27 sub-district administrative organizations. According to the separation of 
components, it was found that organic waste was the most, accounting for 38.95 percent, next 31.04 
percent of recyclable waste, general waste of 28.94 percent, hazardous waste of 0.87 and other types of 
waste 0.20 percent. After being studied the chemical properties, the waste included a moisture content of 
27.95 percent, total solid content of 72.05 percent, amount of combustible substances of 87.34 percent, 
ash content of 12.66 percent. In addition, it had an energy value of 5,076.80 kcal per kilogram. It could 

                                         
1, 2, 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  Department of Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit 12120, Thailand.  
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ความเหมาะสมของการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานทดแทน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ 
Suitability of Processing Municipal Solid Waste to Renewable Energy: A Case Study of 
Phrae Province   
 
พระพิพฒัน ์อายะนนัท1์, วนิดา ชอูกัษร2 และวิลาวณัย ์ภมรสวุรรณ3 

Phrapipat  Ayanant1, Wanida Chooaksorn2 and Wilawan Phamornsuwan3 
    
บทคัดย่อ 
 การศกึษาแนวทางการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลงังานทดแทน ด าเนินการศึกษาองคป์ระกอบ ลกัษณะของ
ขยะชุมชนในจังหวดัแพร ่จากรถขนถ่ายขยะชุมชน ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในจงัหวดัแพร่ จ านวน 42 แห่ง     
ที่น  ามาก าจดั ณ บอ่ก าจดัขยะ เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร ่ ซึง่ประกอบดว้ยเทศบาลเมือง 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล 14 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  27 แหง่  โดยจากการคดัแยกองคป์ระกอบ พบวา่ ขยะประเภท
อินทรียม์ีมากสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 38.95 รองลงมาคือ ขยะประเภทรีไซเคิล รอ้ยละ 31.04 ขยะทั่วไป รอ้ยละ 28.94 
ขยะอนัตราย 0.87 และขยะประเภทอื่นๆ รอ้ยละ 0.20 เมื่อน ามาศึกษาลกัษณะสมบตัิทางเคมี พบว่า ขยะมีปริมาณ
ความชืน้รอ้ยละ 27.95 ปริมาณของแข็งรวม รอ้ยละ 72.05 ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ด ้รอ้ยละ 87.34 ปริมาณเถ้า          
รอ้ยละ 12.66 และมีคา่พลงังาน 5,076.80 กิโลแคลอรี/่กิโลกรมั  ซึง่มีความเหมาะสมต่อการแปรรูปขยะชุมชนใหเ้ป็น
พลงังาน ดว้ยการคดัแยกขยะน ามาท าเป็นขยะเชือ้เพลิง (Refuse Derived Fuel; RDF) เนื่องจากมีสดัสว่นของขยะ        
รไีซเคิล ปรมิาณสารท่ีเผาไหมไ้ด ้ปรมิาณเถา้ที่หลงเหลอื และคา่ความรอ้นท่ีเหมาะสม 
ค าส าคัญ  :    การแปรรูปขยะชุมชน, พลังงานทดแทน, จังหวัดแพร ่
 
Abstract 
 The study aims to study the suitability of transforming community waste into renewable energy, 
conducting the characteristics of community waste in Phrae Province. The community garbage of            
42 local government organizations in Phrae Province was brought to eliminate at the waste disposal 
pond, Pa Mat Sub-district Municipality, Muang District, Phrae Province, consisting of one municipality,            
14 municipality and 27 sub-district administrative organizations. According to the separation of 
components, it was found that organic waste was the most, accounting for 38.95 percent, next 31.04 
percent of recyclable waste, general waste of 28.94 percent, hazardous waste of 0.87 and other types of 
waste 0.20 percent. After being studied the chemical properties, the waste included a moisture content of 
27.95 percent, total solid content of 72.05 percent, amount of combustible substances of 87.34 percent, 
ash content of 12.66 percent. In addition, it had an energy value of 5,076.80 kcal per kilogram. It could 

                                         
1, 2, 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  Department of Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit 12120, Thailand.  
 

 2 

be concluded that all wastes were suitable for processing community waste into renewable energy by 
refusing derived fuel (RDF), because there were proper proportions of recyclable waste, amount of 
combustible substances, residual ash contents, and appropriate calorific values. 
Keyword : Community waste processing, Renewable energy, Phrae Province 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยันี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในคู่มือการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์ 
เสมือนจริงบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี โดยศกึษาปัจจยัตา่ง ๆ จากโมเดลท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในงานวจิยัท่ีเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยี 2 โมเดล ได้แก่ โมเดลวดัความส าเร็จการยอมรับเทคโนโลยี และโมเดลวดัความส าเร็จระบบสารสนเทศ  
ซึ่งจดัเก็บด้วยการสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง นกัเรียน นกัศกึษา อาย ุ15-24 ปี จ านวน 392 คน และวเิคราะห์ตวัชีว้ดั
และโครงสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม SmartPLS ผลการศกึษา พบวา่ ในบริบทนี ้ ปัจจยัทัง้ 4 ซึ่งได้แก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์  การรับรู้ถึงความง่ายตอ่การใช้งาน คณุภาพด้านสารสนเทศ และคณุภาพด้านการบริการ  มีอิทธิพลตอ่
ความพงึพอใจของผู้ใช้คู่มือการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์เสมือนจริงบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี โดยมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
0.05 
ค าส าคัญ   :   เสมือนจริง, ความพงึพอใจ, การท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์, อปุกรณ์เคล่ือนท่ี 
 
Abstract 
The objective of this research was to study of influential factors affecting on user’s satisfaction using AR 
historical travel guide. This research studied the factors based on two well-known models, which are the 
Technology Acceptance Model (TAM) and the Information System Success Model (DeLone and McLean 
2003).  The data collected from the 392 students who were 15 -24 years old, and analyzed data with 
SmartPLS program. The results showed that, in this context, there were four factors that influencing on 
user’s satisfaction such as perceived usefulness, perceived ease-of-use, information quality, and service 
quality at the level of significance 0.05. 
Keyword   :    Augmented Reality, Satisfaction, Historical tourism, Mobile device 
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เทคโนโลยี 2 โมเดล ได้แก่ โมเดลวดัความส าเร็จการยอมรับเทคโนโลยี และโมเดลวดัความส าเร็จระบบสารสนเทศ  
ซึ่งจดัเก็บด้วยการสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง นกัเรียน นกัศกึษา อาย ุ15-24 ปี จ านวน 392 คน และวเิคราะห์ตวัชีว้ดั
และโครงสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม SmartPLS ผลการศกึษา พบวา่ ในบริบทนี ้ ปัจจยัทัง้ 4 ซึ่งได้แก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์  การรับรู้ถึงความง่ายตอ่การใช้งาน คณุภาพด้านสารสนเทศ และคณุภาพด้านการบริการ  มีอิทธิพลตอ่
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Abstract 
The objective of this research was to study of influential factors affecting on user’s satisfaction using AR 
historical travel guide. This research studied the factors based on two well-known models, which are the 
Technology Acceptance Model (TAM) and the Information System Success Model (DeLone and McLean 
2003).  The data collected from the 392 students who were 15 -24 years old, and analyzed data with 
SmartPLS program. The results showed that, in this context, there were four factors that influencing on 
user’s satisfaction such as perceived usefulness, perceived ease-of-use, information quality, and service 
quality at the level of significance 0.05. 
Keyword   :    Augmented Reality, Satisfaction, Historical tourism, Mobile device 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการกลบัมาท าการบริหารร่างกายซ า้ผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน  โดยศึกษาโมเดลที่มุ่งเน้นปัจจัยในด้านความต้องการกลับมาท าซ า้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี    ซึ่งมีการจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในวัยท างานระหว่างช่วงอายุ 20-60 ใน
จังหวัดสงขลา จ านวน 167 คน เพ่ือวิเคราะห์ ปัจจัยตัวชีว้ัดและโครงสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม SmartPLS จาก
การศึกษาพบว่า ผลของการวิเคราะห์จากการจ าลองโมเดลที่น าเสนอแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทุกด้าน ประกอบด้าน
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic), ด้านความแปลกใหม่ (Novelty), ด้านการมุ่งเน้นความสนใจ (Focus Attention), และ
ด้านการรับรู้การใช้งาน (Perceived Usability) มีความสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกันกับด้านการต้องการกลับมาท าอีก 
(Endurability) อย่างมีนยัส าคญั 0.05 
ค าส าคัญ   :   ความต้องการกลบัมาท าซ า้, การบริหารร่างกาย, เทคโนโลยีความจริงเสมือน   
 
Abstract 

The objective of this research is to study of factors of endurability exercise with virtual reality 
technology by studying a model that focuses on the factors of endurability with technology usage. The 
questionnaire was collected from a sample of 167 working-age population between the ages of 20-60 to 
analyze indicators and model structure with SmartPLS program. The results of the analysis from the 
proposed model that all factors Aesthetics, novelty, focus attention and perceived usability are positively 
correlated with Endurability has significance 0.05 
Keyword   :    Endurability, Exercise, Virtual Reality 
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มาตรการการปรับตัวด้านการจราจรในเขตเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กรุงเทพมหานคร 
Climate Change Adaptation Measures for Urban Traffic in Bangkok 
 
สิทธิลกัษณ ์พรหมจนัทร1์ และ ดร.วราเมศวร ์วเิชยีรแสน2 
Sittilak Promjan1 and Dr.Varameth Vichiensan2 
 
บทคัดย่อ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม้ที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรบนโครงข่ายถนน สาเหตุจาก
ปริมาณน า้ฝนที่เพิ่มขึน้และเกินขีดความสามารถของการระบายน า้ ส่งผลให้เกิดน า้ท่วมรุนแรงและท าใหถ้นนไม่
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ บทความนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบดา้นการจราจรภายใตอ้ิทธิพลของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดน า้ท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยน าเสนอวิธีการ
วิเคราะหร์่วมกันระหว่างแบบจ าลองทางชลศาสตรก์ับแบบจ าลองการจราจร เพื่อแสดงเสน้ทางที่ไดร้บัผลกระทบและ
จ าลองสภาพการจราจรที่เปล่ียนแปลงไป ผลที่ไดจ้ากการจ าลองแสดงอยู่ในรูปของสภาพการจราจรทัง้ในระดบัพืน้ที่
และในระดบัเสน้ทาง โดยเปรียบเทียบระหว่างกรณีปกติ กรณีฝนตกไม่มีการด าเนินมาตรการและกรณีฝนตกมีการ
ด าเนินมาตรการจัดการจราจร โดยพบว่า เมื่อมีการด าเนินมาตรการติดตั้งอุโมงระบายน า้ควบคู่กับการด าเนิน
มาตรการจัดการจราจร โดยเฉพาะมาตรการยกเวน้การเก็บค่าผ่านทาง ส่งผลใหส้ภาพการจราจรเปล่ียนแปลงไป
ในทางดีขึน้และสามารถลดผลกระทบจราจรทัง้ในระดบัพืน้ที่และในระดบัเสน้ทางไดถ้ึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับกรณีฝน
ตกไม่มีการด าเนินมาตรการ  
ค าส าคัญ   :   การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ปัญหาน า้ทว่ม ผลกระทบจราจร มาตรการจดัการจราจร 
 
Abstract 

Climate change is likely to affect traffic on road transportation through increased amount of rainfall 
which exceeded the drainage capacity, resulting in heavy flooding and road performance deficiency. The 
main objective of this research is to study the impact of traffic under climate change, which caused flooding 
in Bangkok Metropolitan Region by proposing the methodology for integrated hydraulic model and traffic 
model to reveal the route troubles and simulate the changing traffic conditions. The results will be shown 
in terms of traffic index at both regional and route level, which are compared between the baseline and a 
various flood measure. It can be seen that installing drainage tunnel along with traffic management 
measures, particularly the fee exclusion measure, results in better traffic conditions up to 2 times compared 
to the absence of measures. 
Keyword   :   Climate Change, Flooding, Traffic impacts, Traffic management 
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บทคัดย่อ 
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กลุ่มวิศวกรรมศาสตร ์การตรวจสอบความสมบูรณข์องถุงบรรจุภัณฑท์ีปิ่ดผนึกด้วยความร้อนโดยใช้การวิเคราะห์

ภาพถ่ายความร้อน 
Inspection of Integrity of Heat Seal Packaging Bags by Thermal Imaging Analysis   

 
ปัญจพล กิมานนท1์, ทวีพล ซื่อสตัย2์ และ นวภทัรา หนนูาค1 
Panjapol Kimanont1, Taweepol Suesut2 and Navaphattra Nunak1 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิจยันีน้  าเสนอการตรวจสอบความสมบรูณข์องการปิดผนึกถุงบรรจุภณัฑส์ญุญากาศ (ความหนา
ของชัน้ฟิลม์ พอลิเอไมดแ์ละโพลีเอทิลีนชัน้ละ 0.13 มิลลิเมตร) ดว้ยวิธีการวิเคราะหภ์าพถ่ายความรอ้น โดยใชซ้อส
มะเขือเทศเป็นตวักลางแทรกอยู่บรเิวณปิดผนึกส าหรบัเป็นตวัอย่างการปิดผนึกที่ไม่สมบูรณ์ ปิดผนึกดว้ยความรอ้น
อุณหภูมิ 140˚C ระยะเวลา 3 วินาที บันทึกภาพความรอ้นเป็นวีดิทัศน์ด้วยกล้องถ่ายภาพความรอ้น จากนั้น
ประมวลผลภาพจ านวน 5 ภาพ ดว้ยเทคนิคการจบัคู่รูปแบบดว้ยสี (Color pattern matching) หากตรวจพบการปิด
ผนึกที่ไม่สมบูรณอ์ย่างนอ้ยหนึ่งภาพ บ่งชีว้่าเป็นบรรจุภณัฑท์ี่ปิดผนึกไม่สมบูรณ ์จากการทดลองตวัอย่างปิดผนึกที่
สมบูรณ ์30 ใบ และไม่สมบูรณ ์30 ใบ พบว่า ความถูกตอ้งเฉล่ียของอลักอริทึมส าหรบัตรวจสอบความสมบูรณข์อง
การปิดผนึกบรรจภุณัฑอ์ยู่ที่ 95% 
ค าส าคัญ   :   ความสมบรูณข์องการปิดผนึก, ปิดผนึกดว้ยความรอ้น, การวเิคราะหภ์าพถา่ยความรอ้น, การจบัคู่
รูปแบบดว้ยสี  
 
Abstract 

This paper presents an inspection of integrity of heat sealing of vacuum packaging bags 
(polyamide and polyethylene film layer thickness 0.13 mm each) by thermal imaging analysis. Ketchup 
was filled in the sealed area as a representative of failure seal. The temperature used to heat the seal was 
140˚C with the sealing time of 3 s. Thermal camera was used to record the thermal image video and 
evaluated with a color pattern matching technique. Five images were evaluated. If at least one image 
from five images showed failure seal, that package will be considered as the failure one. From the 
experiments with 30 samples of integrity seals and 30 samples of failure seals, the average accuracy of 
the algorithm for inspecting the seal integrity was 95%. 
Keyword   :    Seal integrity, Heat seal, Thermal imaging analysis, Color pattern matching 
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การศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของกาบกล้วยเพื่อการขึน้รูป 
An Investigation of Thermal Stability and Mechanical Performance of Banana pseudo-stem Fiber 
for Forming 
 

ปริญญา สิงห์พิทกัษ์1 และ เจษฎา ชยัโฉม1 
Parinya Singphithak1 and Jedsada Chaishome1 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสมบตัิของกาบกล้วยเพ่ือใช้ในการขึน้รูป การศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์
เสถียรภาพทางความร้อนของกาบกล้วยเพ่ือก าหนดขีดจ ากัดอุณหภูมิท่ีใช้ในการขึน้รูป พบว่าอุณหภูมิท่ีใช้ในการขึน้รูป
ของกาบกล้วยควรมีค่าต ่ากว่า 234 °C นอกจากนัน้ยงัท าการศึกษาสมบตัิเชิงกลด้วยการทดสอบแรงดึงเพ่ือหาความต้าน
แรงดึง ความเครียด ณ จุดขาด ความยืดหยุ่น และอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติกของกาบกล้วยแต่ละชัน้ ได้แก่ 
ชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ท ามมุ 0 ̊  45 ̊ และ 90 ̊  กบัแนวเส้นใย ผลทดสอบกาบกล้วยทกุชัน้ใช้ประโยชน์ในการขึน้รูป
ได้ และกาบชัน้ในมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีความต้านแรงดึงและทนต่อความเครียดได้สงูที่สุดเปรียบเทียบกับ
ชัน้อื่น ๆ มีค่าความต้านแรงดึงสงูสุด±ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากบั 82.97±11.86 MPa ความเครียด ณ จุดขาดเท่ากับ 
4.52±0.67% ค่ามอดลูสัเท่ากบั 17.38±2.66 MPa และอตัราส่วนความเครียดช่วงพลาสติกเฉล่ียเท่ากบั 0.61±0.17 
ค าส าคัญ : กาบกล้วย, การขึน้รูป, เสถียรภาพทางความร้อน 
 
Abstract 
 This research aims to investigate the thermal stability and mechanical performance of banana pseudo-
stem fiber (BF) for forming. From the thermogravimetric analysis (TGA) of BF. The initial degradation  
temperature (IDT) of BF is 234° C, the forming temperature should be lower than 234° C. In addition, mechanical 
properties were investigated by tensile test. To find the tensile strength, the strain at break, Young's modulus 
and plastic strain ratio. Test specimens were prepared for each part of BF (outer parts, middle parts, inner 
parts). There are 0 ̊ 45 ̊ and 90 ̊ angles with fibers that had tested. For the results, all parts are used for forming 
and inner parts of BF is the most suitable. The Ultimate tensile strength ±95% confident interval is 82.97±11.86 
MPa, the strain at the break point is 4.52±0.67%, Young's modulus is 17.38±2.66 MPa and the average plastic 
strain ratio is 0.61±0.17.  
Keywords : Banana fiber, Forming, Thermal stability 
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ค าส าคัญ : กาบกล้วย, การขึน้รูป, เสถียรภาพทางความร้อน 
 
Abstract 
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Study on the Cleaning of Food Deposits on Stainless Steel Surface using Falling Liquid Film 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท าความสะอาดคราบอาหารบน
พืน้ผวิเหลก็กลา้ไรส้นิมดว้ยฟิลม์ของเหลว โดยใชค้ราบแปง้มนัส าปะหลงัสกุและคราบไขแ่ดงสกุเป็นกรณีศกึษา ปัจจัย
ท่ีศึกษา ไดแ้ก่ อัตราการไหล (0.1-0.3 ลิตรต่อวินาที) อุณหภูมิ (25-60ºC) ความเขม้ขน้ของโซเดียมไฮดรอกไซด ์    
(รอ้ยละ 0.5-2.0 โดยมวลต่อปริมาตร) จากการทดลองพบว่า พฤติกรรมการหลดุออกของคราบแป้งสกุและคราบไข่
แดงสกุ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ ช่วงการบวม ช่วงการเปล่ียนแปลงชา้ และช่วงการหลดุออก โดยพิจารณาการหลดุ
ออกของคราบ 95% ของมวลเริ่มต้น พบว่า การเปล่ียนแปลงอัตราการไหลของสารท าความสะอาดส่งผลกับ
ระยะเวลาการท าความสะอาดคราบแปง้สกุและคราบไข่แดงสกุมากท่ีสดุ 
ค าส าคัญ   :   การท าความสะอาด, ฟิลม์ของเหลว, คราบแปง้สกุ, คราบไขแ่ดงสกุ  
 
Abstract 

The objective of this article is to study the affecting factors on the cleaning behavior of food 
deposits on stainless steel surface using falling liquid film. Cooked tapioca starch paste and cooked egg 
yolk were used as the case study. Flow rate (0.1-0.3 L/s), temperature (25-60ºC) and NaOH concentration 
(0.5-2.0% (w/v)) of the cleaning fluid served as factors. From the experiments, it was found that the 
cleaning behavior of cooked tapioca starch paste and cooked egg yolk deposits can be divided into 3 
stages; swelling, plateau, and decay. Considering the time to remove 95% of the deposits, it was found 
that the flow rate of cleaning fluid had a significant effect of success the cleaning process. 
Keyword   :    Cleaning, Liquid Falling Film, Cooked tapioca starch, Cooked egg yolk 
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Autonomous Lawn Mower using Surrounding View Image Processing   
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บทคัดย่อ 

งำนวิจยันีน้  ำเสนอกำรพัฒนำกำรประมวลผลภำพแบบเวลำจริงจำกกลอ้งรอบทิศทำงส ำหรบัรถตัดหญ้ำ
อตัโนมัติ เพื่อกำรควบคุมกำรเคล่ือนที่ใหส้ำมำรถหลบส่ิงกีดขวำง และท ำงำนในพืน้ที่ที่ก  ำหนดโดยอตัโนมัติ กลอ้ง
จ ำนวน 4 ตวัถกูติดตัง้บนรถตดัหญำ้เพื่อส่งภำพรอบทิศทำง 360o น ำไปประมวลผลภำพบนคอมพิวเตอรแ์ละส่งขอ้มลู
ให้กับไมโครคอนโทรเลอรใ์นกำรควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอรไ์ฟฟ้ำ โดยแบ่งพืน้ที่ขอบเขตในกำรตรวจจับวัตถุ
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ดำ้นหน้ำ, ดำ้นซำ้ย, ดำ้นขวำ, และดำ้นหลัง เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวำงหรือขอบของสนำม 
คอมพิวเตอรป์ระมวลผลภำพสั่งกำรให ้รถตดัหญำ้เคล่ือนท่ีไปทิศทำงใหม่ที่ไม่มีส่ิงกีดขวำง หรือขอบทำง จำกผลกำร
ทดลองพบว่ำรถตัดหญ้ำสำมำรถท ำงำนไดจ้ริงในสนำมหญ้ำดว้ยเทคนิคกำรรูจ้  ำวัตถุ ซึ่งมีประสิทธิภำพที่ 90% 
ส ำหรบัขอบสนำม และ 86.6% ส ำหรบัเสำไฟ และส่วนท่ีสองเป็นกำรตรวจจบัแบบจบัคู่สี (Match pattern color) ซึ่งมี
ประสิทธิภำพอยู่ที่ 86.6%  ในอนำคตงำนวิจยันีจ้ะสำมำรถพฒันำกบัยำนยนตไ์รค้นขบัแบบอื่นได  ้
ค าส าคัญ   :   รถตดัหญำ้อตัโนมตัิ, กลอ้งรอบทิศทำง, กำรประมวลผลภำพ 
 
Abstract 

This research presents the development of real–time image processing for the automatic lawn 
mower of surrounded camera in order to control the direction avoiding the obstruction on the pathway 
and the working area. The 360 degrees around view image from 4 cameras installed on the lawn mower 
is acquired to computer image processing and sent the data to microcontroller to control motor by object 
recognition technique.  The object detection area is divided into 4-part font, right, left and rear. When the 
obstruction or the edge of the field is detected then the computer image processing will execute the 
motor control system driving into other direction. From the experiment result, we found that the automatic 
lawn mower can operate in the field. The accuracy is 90% for pathway side and 86.6% for electricity post. 
The research can be applied to other unman vehicle. 
Keyword   :    Autonomous mover, Surround view camera, Image processing 
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and the working area. The 360 degrees around view image from 4 cameras installed on the lawn mower 
is acquired to computer image processing and sent the data to microcontroller to control motor by object 
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motor control system driving into other direction. From the experiment result, we found that the automatic 
lawn mower can operate in the field. The accuracy is 90% for pathway side and 86.6% for electricity post. 
The research can be applied to other unman vehicle. 
Keyword   :    Autonomous mover, Surround view camera, Image processing 
 

 
1 ภำควิชำวิศวกรรมกำรวดัและควบคมุ คณะวิศวกรรมศำสตร ์สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 
  Department of Instrumentation and Control Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang  
  10520, Thailand. Ladkrabang 
 

 1 

การย่อยสลายไนเตรทในน า้ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโดยใช้ TiO2 และ ZnO เป็น
ตัวเร่งปฏกิิริยา   
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF NITRATE IN WATER USING TiO2 AND ZnO 

 
ฐิติมน สีคง1, กลุนนัทน ์เกียรติกิตติพงษ ์1 และ สทุธิชยั อสัสะบ ำรุงรตัน ์2 
Titimon Sikong2, Kunlanan Kiatkittipong1 and Suttichai Assabumrungrat2 
 
บทคัดย่อ 
 งำนวิจยันีศ้ึกษำประสิทธิภำพของกำรย่อยสลำยไนเตรทในน ำ้ โดยใช้ตวัเร่งปฎิกิริยำที่แตกต่ำงกัน 2 ชนิด 
คือ ไทเทเนียมไดออกไซด  ์(TiO2) และ ซิงคอ์อกไซด ์(ZnO) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำเชิงแสง (Photocatalytic) โดยท ำกำร
ทดสอบกำรดูดซับและกำรย่อยสลำยดว้ยแสงของโซเดียมไนเตรท (NaNO3) ตัวเร่งปฏิกิริยำทั้งหมดวิเครำะหด์ว้ย 
กลอ้งจลุทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) เครื่องเอกซเรยด์ิฟแฟรกชั่น (XRD) เครื่องยวูี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโต
มิเตอร ์(UV-VIS DRS) และวิเครำะหป์รมิำณควำมเขม้ขน้ของไนเตรทดว้ยเครื่องไอออนโครมำโตกรำฟ (IC) ซึ่งสมดลุ
และจลนศำสตรก์ำรดูดซบัสอดคลอ้งกับแบบจ ำลองทำงจลนศำสตรโ์ดยใชส้มกำร pseudo-second-order model 
และไทเทเนียมไดออกไซดมี์ค่ำคงท่ีอตัรำเรว็ของปฏิกิรยิำอนัดบัที่สองสงูสดุ 0.0784 กรมัต่อมิลลิกรมั-นำที ผลกำรเรง่
ปฏิกิรยิำดว้ยแสงแสดงใหเ้ห็นว่ำ ไทเทเนียมไดออกไซดมี์ประสิทธิภำพในกำรสลำยไนเตรทไดด้ีกว่ำซิงคอ์อกไซด ์และ
แสดงประสิทธิภำพที่ดีที่สุดดว้ยอัตรำกำรสลำยตัวสูงสุดซึ่งสอดคลอ้งกับค่ำคงท่ีอัตรำสูงสุด  (k) 0.4905 กรมัต่อ
มิลลิกรมั-นำที โดยมีรอ้ยละกำรย่อยสลำย 43.30 และ 36.67 ของไทเทเนียมไดออกไซดแ์ละซิงคอ์อกไซดต์ำมล ำดบั 
ค าส าคัญ   :   ไทเทเนียมไดออกไซด,์ ซิงคอ์อกไซด,์ กำรดดูซบั, กำรย่อยสลำยดว้ยแสง    
 
Abstract 
 This research studies the effectiveness of nitrate degradation in water using two different kinds of 
catalysts, namely titanium dioxide and zinc oxide as photocatalytic. Adsorption and photodegradation of 
NaNO3 were investigated. All of the catalysts were analyzed by scanning electron microscope (SEM),           
X-ray diffraction (XRD), and UV-visible diffuse reflectance spectroscopy (UV-VIS DRS). The concentrations 
of nitrates were analyzed by ion chromatography (IC). The equilibrium and kinetic adsorption were fitted 
with the pseudo-second-order model. TiO2 showed the maximum adsorption kinetics of 0.0784 g/mg·min. 
The result from the photocatalytic reaction revealed that titanium dioxide is more effective than zinc oxide 
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in reducing nitrates and shows the best performance with the highest degradation rate, corresponding to 
the maximum rate constant k of 0.4905 g/(mg·min) under UV light irradiation. The photocatalytic 
degradation of nitrate showed the degradation percentages of 43.30 and 36.67 for TiO2 and ZnO, 
respectively. 
Keyword: Titanium dioxide, zinc oxide, adsorption, photodegradation. 
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สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงและสัมประสิทธิ์การลดระดับความดังของเสียง 
ของผนังเปลือกถ่ัวดาวอินคาทีม่ีน ้ายางพาราเป็นตัวประสาน 
Sound Absorption and Noise Reduction Coefficient of Sacha Inchi shell wall with rubber as a binder 

 

พรเมธี ค ำพีร1์, ธเนศ ไชยชนะ1, ภคมน ปินตำนำ1, วรวรรณ เพชรอไุร2 และวฒุิกำนต ์ปรุะพรหม3 
Ponmaytee Kampee1,Tanate Chaichana1,Pakamon Pintana1,Worawan Pechurai2 andWuttigarn Puraprom3 
 

บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษำสมัประสิทธิ์กำรดูดซับเสียงและสมัประสิทธิ์กำรลดระดับควำมดงัของ
เสียงผนังป้องกันเสียงจำกเปลือกถั่วดำวอินคำโดยมีน ำ้ยำงพำรำเป็นตวัประสำน ท ำกำรก ำหนดอัตรำส่วนระหว่ำง
เปลือกถั่วดำวอินคำและน ำ้ยำงพำรำไดแ้ก่ 80 : 20, 70 : 30 และ 60 : 40 โดยมวลก ำหนดควำมหนำของชิน้งำนคือ 
5, 10 และ 15 mm ตำมล ำดบั และก ำหนดขนำดของเปลือกถั่วดำวอินคำ 3 ขนำดคือ ขนำดเล็กกว่ำ 3 mm ขนำด 3-5 
mm และขนำดใหญ่กว่ำ 5 mm ผลกำรศึกษำพบว่ำผนังที่มีควำมสำมำรถในกำรป้องกำรเสียงไดด้ีที่สุดคือ ผนังที่มี
ควำมหนำ 15mm ขนำดของเปลือกถั่วดำวอินคำเล็กกว่ำ 3 mm และอตัรำส่วนอตัรำส่วนระหว่ำงเปลือกถั่วดำวอินคำ
และน ำ้ยำงพำรำที่อตัรำส่วน 80 : 20 โดยมวลเนื่องจำกมีสมัประสิทธิ์กำรดดูซบัเสียง ( ) มีค่ำสงูที่สดุโดยมีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 0.64 ในช่วงควำมถ่ี 6,000 Hz  และสัมประสิทธิ์กำรลดระดับควำมดังของเสียง (NRC) 0.34 ที่ช่วงควำมถ่ี 
1,000 – 4,000 Hz 
ค าส าคัญ : สมัประสิทธิ์กำรดดูซบัเสียง( ), สมัประสิทธิ์กำรลดระดบัควำมดงัของเสียง(NRC), เปลือกถั่วดำวอินคำ   
 

Abstract 
 The objective of this research is to study Sound Absorption Coefficient ( ) and Noise 
Reduction Coefficient (NRC) of Sacha Inchi shell wall by using natural rubber latex as a binder. The ratio 
between Sacha Inchi Shell and natural rubber latex are 80: 20, 70: 30 and 60:40 by mass and the 
thickness are 5, 10, 15 mm respectively. Size of Sacha Inchi shell are less than 3 mm, 3-5 mm and more 
than 5 mm. The study was found that The wall that has the best ability to be sound insulation is a wall with 
a thickness of 15mm, the size of the Sacha Inchi shell is smaller than 3 mm, and the ratio between the 
Sacha Inchi shell and latex is at a ratio of 80: 20 by mass due to the sound absorption coefficient ( ) is 
the highest. There is an average is 0.64 in the 6,000 Hz of frequency and the noise reduction coefficient 
(NRC) is 0.34 in the 1,000 - 4,000 Hz of frequency 
Keyword : Sound Absorption Coefficient ( ), Noise Reduction Coefficient (NRC), Sacha Inchi Shell  
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การศกึษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของชนิดฝุ่นจากกากอ้อยและขยุมะพร้าว 
ต่อความหนืดของแอสฟัลทค์อนกรีต 

Effect of using bagasse and coconut peat as fillers 
on mastics viscosity of asphalt concrete 

 
กฤษฏิ์ มงคล1 และ ปรีดา จาตุรพงศ2์ 

Krit Mongkol1 and Preeda Chaturabong2 

 
บทคัดย่อ  
 แอสฟัลทค์อนกรีตที่ใช้ในปัจจุบันเกิดจากการผสมของแอสฟัลทกั์บมวลรวมที่คละขนาดตามที่ออกแบบ 
และในบางงานมีการเพิ่มสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามที่ตอ้งการอีกดว้ย การศึกษานีน้ักวิจัยเล็งเห็นว่าฝุ่น
ผสมกับแอสฟัลทส่์งผลต่อความหนืดและประสิทธิภาพของแอสฟัลทค์อนกรีต  โดยการศึกษานีไ้ดน้ าฝุ่นจากผลผลิต
ทางธรรมชาติ (กากอ้อย และขุยมะพรา้ว) มาท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปไดใ้นการน าผลผลิตจาก
ธรรมชาติที่ไม่ใช้แลว้มาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ทนที่ฝุ่นหินได ้ ซึ่งการศึกษาทัง้กากออ้ยและขุยมะพรา้วมีความเป็นไปได้
อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกั้บแอสฟัลทค์อนกรีตเนื่องจากทั้งกากอ้อยและขุยมะพรา้วมีคุณสมบัติที่ดูดซับ
น ้าได้ดี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานความเสียหายเนื่องจากความชื้นได้เป็นอย่างดี รวมถึง
คุณสมบัติความเป็นไฟเบอร ์ ที่เพิ่มความหนืดได้ในการผสมในอุณหภูมิสูง วัตถุประสงค์ของวิจัยนี ้คือการศึกษา
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของชนิดฟิลเลอรจ์ากกากอ้อยและขุยมะพรา้วต่อความหนืดของแอสฟัลทค์อนกรีต โดยที่
การทดสอบหาความหนืดของแอสฟัลท์ผสมฝุ่นตามมาตรฐาน AASHTO T 316 หรือ ASTM D 4402 ด้วยเคร่ือง 
Rotational Viscometer และ ทดสอบ Marshall stability และ Flow ตามมาตรฐาน ASTM D6927 – 06 เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแอสฟัลทค์อนกรีต ซ่ึงผลที่ไดจ้ากการทดสอบความหนืด สรุปไดว้่า ฝุ่นขุยมะพรา้วและกากอ้อย
สามารถใช้แทนฝุ่นมวลรวมได ้และยังเพิ่มความหนืดของแอสฟัลทไ์ดอ้ีกดว้ย และในการทดสอบ Marshall stability 
และ Flow นัน้ ผลที่ไดร้ับคือ ตวัอย่างที่ใช้ฝุ่นหินแกรนิต ฝุ่นหินปนู กากออ้ย และขุยมะพรา้ว (20% โดยปริมาตรของ
แอสฟัลท)์ ไดค่้า stability ผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ และ Flow อยู่ในช่วงที่มาตรฐานก าหนด นอกจากนีย้งัไดท้ าการ
ทดสอบเบือ้งตน้ Stability และ Flow ของตัวอย่างท่ีผสม และบดอัด ณ อุณหภูมิที่ให้ความหนืดที่เหมาะสมของแอส
ฟัลทม์าสติก ซึ่งผลที่ไดคื้อตวัอย่างสามารถใหค่้า Stability ที่สงูขึน้อีกดว้ย 
ค าส าคัญ : แอสฟัลทผ์สมฝุ่น, ความหนืดของมาสติก, กากออ้ย, ขุยมะพรา้ว 
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Abstract 
 Nowadays, Asphalt concrete used in pavement is combination of asphalt and aggregate. To 
increase performance, additives are sometimes used in the asphalt mixture. In this study, researcher finds 
that asphalt mixed with filler affects to viscosity and asphalt concrete performance. Agricultural products 
which are bagasse and coconut peat crushed as filler are used to assess the possibility of using instead 
of aggregate filler (Granite and Limestone). The filler from bagasse and coconut peat is a high possibility 
to increase the performance of asphalt concrete because both bagasse and coconut peat have a water-
absorbing property that is expected to increase the performance of moisture damage resistance including 
fiber property which can increase viscosity in high temperature. The objective of this research is to study 
the Effect of using bagasse and coconut peat as fillers on mastics viscosity. The viscosity of mastic asphalt 
according to AASHTO T 316 standard or ASTM D 4402 standard is tested by Rotational Viscometer and 
The Marshall stability and flow test in ASTM D6927-06 standard is tested to find performance of asphalt 
concrete. The results of Viscosity test, bagasse and coconut peat filler can be used instead aggregate filler 
and can increase viscosity. The result of Marshall stability and Flow test, Stability of Specimens using 
granite limestone and coconut peat as fillers (20% by volume of asphalt) in Asphalt mixture is higher more 
standard and Flow is in period of standard. In addition, the result of preliminary tests on the stability and 
flow test is specimens mixed and compacted at appropriate viscosity and temperatures can also provide 
higher stability.  
Keyword : Mastic asphalt, Mastic viscosity, Bagasse, Coconut peat 
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ความถูกต้องของแบบจ าลองความสัมพันธร์ะหว่างความหนาของฟิลม์และความเร็วรอบ ใน
การใช้ค านวนความหนาของฟิลม์บางไดอิเล็กทริกพอลิเมอร์จากกระบวนการเคลือบแบบ
หมุนเหวี่ยง 
Validity of the thickness-speed model in the prediction of the thickness of spin-coated 
dielectric polymer thin film 
 
ศรณัฤทธิ์ เกษรคปุต1์, กมล วสะภิญโญกลุ2 

Sarunrit Kesornkhup1 and Kamol Wasapinyokul2 
 
บทคัดย่อ 
           ความหนาของฟิลม์บางไดอิเล็กทรกิพอลิเมอรท์ี่สรา้งดว้ยกระบวนการเคลือบแบบหมนุเหวี่ยงนัน้เป็นที่รูก้ัน
ดีว่าสัมพันธ์กับความเร็วรอบในการหมุน จากแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างความหนาฟิลม์กับความเร็วรอบ 
พบว่า ความหนาฟิลม์จะแปรผนัตรงกบัความเรว็รอบยกก าลงัลบสองส่วนสาม กล่าวคือ ความหนาจะเท่ากับค่าคงที่
ค่าหนึ่งคูณดว้ยความเร็วรอบยกก าลงัลบสองส่วนสาม ค่าคงที่ดงักล่าวนัน้ขึน้กับความเขม้ขน้สารละลาย ความหนืด 
และอตัราการระเหย ในงานวิจยันี ้ความถกูตอ้งของแบบจ าลองดงักล่าวส าหรบัฟิลม์บางพอลิเมอรท์ี่ความเขม้ขน้ต่าง 
ๆ กันได้ถูกพิสูจน์ โดยฟิล์มบางที่ท  าจากพอลิเมอร์สองชนิด คือ Poly(methyl methacrylate) หรือ PMMA และ 
Poly(vinylidene fluoride) หรือ PVDF ไดถู้กสรา้งขึน้ท่ีความเร็วรอบต่าง ๆ และความเขม้ขน้ของสารละลายต่าง ๆ 
จากนัน้ ค่าคงที่ในแบบจ าลองความสมัพนัธค์วามหนากบัความเร็วรอบไดถ้กูค านวนขึน้จากผลคูณของความหนากบั
ความเร็วรอบยกก าลงัสองส่วนสาม ลกัษณะส าคญัสามอย่างสามารถถกูสงัเกตได ้หนึ่งคือค่าคงที่ดงักล่าวจะเพิ่มขึน้
เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึน้ ทั้งนีเ้น่ืองจากค่าคงที่นั้นแปรผันกับความเข้มข้นตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ สองคือ เมื่อค่า
ดังกล่าวถูก Normalised แลว้ ในเชิงทฤษฎี หากแบบจ าลองถูกตอ้ง ค่าคงที่จะตอ้งเท่ากันเสมอเนื่องจากมันถูก
ค านวนจากค่าคงที่ต่าง ๆ ที่เหลือในแบบจ าลอง อย่างไรก็ดี ในการทดลอง ผลท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามมนัน้ โดยพบว่าเมื่อ
ความเร็วรอบเพิ่มขึน้ ค่าคงที่กลบัมีค่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลม์ของ PVDF เนื่องจากความเขม้ขน้และความ
หนืดของสารละลายมีค่าคงที่ แนวโนม้การลดลงของค่าคงที่จึงน่าจะเกิดจากอตัราการระเหยของสารละลายที่ลดลง
เมื่อความเรว็รอบเพิ่มขึน้ โดยที่ความเรว็รอบสงูนัน้ ปรมิาณของสารละลายส่วนใหญ่ถกูเหวี่ยงออกไปจากแผ่นชิน้งาน 
จึงท าใหม้ีปริมาณของของเหลวบนแผ่นชิน้งานนอ้ยลง ท าใหอ้ัตราการระเหยของสารละลายลดลง ผลการทดลอง
เหล่านีบ้่งชีใ้หเ้ห็นว่า แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหว่างความหนาและความเร็วรอบจะมีความถกูตอ้งลดลงเมื่อใชก้บั
ฟิลม์ที่เคลือบดว้ยความเรว็รอบสงูและความเขม้ขน้ต ่า 
ค าส าคัญ: การเคลือบแบบหมนุเหวี่ยง, ความหนาฟิลม์, ความเรว็รอบ, แบบจ าลองความสมัพนัธค์วามหนาฟิลม์กบั
ความเรว็รอบ  
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ความถูกต้องของแบบจ าลองความสัมพันธร์ะหว่างความหนาของฟิลม์และความเร็วรอบ ใน
การใช้ค านวนความหนาของฟิลม์บางไดอิเล็กทริกพอลิเมอร์จากกระบวนการเคลือบแบบ
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บทคัดย่อ 
           ความหนาของฟิลม์บางไดอิเล็กทรกิพอลิเมอรท์ี่สรา้งดว้ยกระบวนการเคลือบแบบหมนุเหวี่ยงนัน้เป็นที่รูก้ัน
ดีว่าสัมพันธ์กับความเร็วรอบในการหมุน จากแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างความหนาฟิลม์กับความเร็วรอบ 
พบว่า ความหนาฟิลม์จะแปรผนัตรงกบัความเรว็รอบยกก าลงัลบสองส่วนสาม กล่าวคือ ความหนาจะเท่ากับค่าคงที่
ค่าหนึ่งคูณดว้ยความเร็วรอบยกก าลงัลบสองส่วนสาม ค่าคงที่ดงักล่าวนัน้ขึน้กับความเขม้ขน้สารละลาย ความหนืด 
และอตัราการระเหย ในงานวิจยันี ้ความถกูตอ้งของแบบจ าลองดงักล่าวส าหรบัฟิลม์บางพอลิเมอรท์ี่ความเขม้ขน้ต่าง 
ๆ กันได้ถูกพิสูจน์ โดยฟิล์มบางที่ท  าจากพอลิเมอร์สองชนิด คือ Poly(methyl methacrylate) หรือ PMMA และ 
Poly(vinylidene fluoride) หรือ PVDF ไดถู้กสรา้งขึน้ท่ีความเร็วรอบต่าง ๆ และความเขม้ขน้ของสารละลายต่าง ๆ 
จากนัน้ ค่าคงที่ในแบบจ าลองความสมัพนัธค์วามหนากบัความเร็วรอบไดถ้กูค านวนขึน้จากผลคูณของความหนากบั
ความเร็วรอบยกก าลงัสองส่วนสาม ลกัษณะส าคญัสามอย่างสามารถถกูสงัเกตได ้หนึ่งคือค่าคงที่ดงักล่าวจะเพิ่มขึน้
เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึน้ ทั้งนีเ้นื่องจากค่าคงที่นั้นแปรผันกับความเข้มข้นตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สองคือ เมื่อค่า
ดังกล่าวถูก Normalised แลว้ ในเชิงทฤษฎี หากแบบจ าลองถูกตอ้ง ค่าคงท่ีจะตอ้งเท่ากันเสมอเนื่องจากมันถูก
ค านวนจากค่าคงที่ต่าง ๆ ที่เหลือในแบบจ าลอง อย่างไรก็ดี ในการทดลอง ผลที่ไดไ้ม่เป็นไปตามมนัน้ โดยพบว่าเมื่อ
ความเร็วรอบเพิ่มขึน้ ค่าคงท่ีกลบัมีค่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลม์ของ PVDF เนื่องจากความเขม้ขน้และความ
หนืดของสารละลายมีค่าคงที่ แนวโนม้การลดลงของค่าคงที่จึงน่าจะเกิดจากอตัราการระเหยของสารละลายที่ลดลง
เมื่อความเรว็รอบเพิ่มขึน้ โดยที่ความเรว็รอบสงูนัน้ ปรมิาณของสารละลายส่วนใหญ่ถกูเหวี่ยงออกไปจากแผ่นชิน้งาน 
จึงท าใหม้ีปริมาณของของเหลวบนแผ่นชิน้งานนอ้ยลง ท าใหอ้ัตราการระเหยของสารละลายลดลง ผลการทดลอง
เหล่านีบ้่งชีใ้หเ้ห็นว่า แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหว่างความหนาและความเร็วรอบจะมีความถกูตอ้งลดลงเมื่อใชก้บั
ฟิลม์ที่เคลือบดว้ยความเรว็รอบสงูและความเขม้ขน้ต ่า 
ค าส าคัญ: การเคลือบแบบหมนุเหวี่ยง, ความหนาฟิลม์, ความเรว็รอบ, แบบจ าลองความสมัพนัธค์วามหนาฟิลม์กบั
ความเรว็รอบ  

 
1,2 วิทยานวตักรรมการผลิตขัน้สงู สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
College of Advanced Manfacturing Innovation, B.Eng. (Manufacturing System Engineering), King Mongkut’s Institute  of Technology Ladkrabang, 
Ladkrabang 10520, Thailand. 

 

2 
 

Abstract 
Thickness of a spin-coated thin dielectric polymer film is known to be related to the spin-coating 

speed. Regarding the thickness-speed formula, the thickness is proportional to the speed to the power of 
minus two-third, i.e. the former is equal to a constant term times the latter to the power of minus two-third. 
Such constant term depends to the solution concentration, viscosities, and evaporation rate. In this study, 
the validity of such relation for polymer films at different solution concentrations was quantified. Thin films 
spin-coated from two polymers – poly(methyl methacrylate), or PMMA, and poly(vinylidene fluoride), or 
PVDF, were fabricated at different spin-coating speeds and concentrations. Subsequently, the constant 
term in the thickness-speed formula was calculated as the product of the film’s thickness and the spin-
coating speed to the power of two-third of each film. Two characteristics could be observed. Firstly, the 
constant term would increase as the concentration increased. This was because the term was proportional 
to the concentration as previously described. Secondly, the results were further analysed where such 
constant term was subsequently normalised and compared to each other. Theoretically, the normalized 
constant terms of all films should be equal as they represented the constant parameters in the thickness-
speed formula. However, this was not the case; once the speed increased, the constant would decrease, 
especially in PVDF films. As the concentration and viscosity were constant, such decreasing trend in the 
constant term was assumed to be because the evaporation rate decreased when the spin-coating speed 
increased. At high speeds, majority of liquid were spread away from the substrate and hence less liquid 
could stick on the substrate, resulting in lower evaporation rate of the remaining liquid portion. All results 
indicated that thickness-speed formula became less valid for a film spin-coated at high speeds with low 
concentrations. 

Keywords: Spin-coating, film thickness, spin-coating speed, thickness-speed formula  
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Abstract 
 The purposes were of this research was to develop a microcontroller experiment kit. Find out the 
efficiency of the experimental set and compare the achievement with the microcontroller experiment PIC16F877 
and PIC16F84 microcontrollers. The samples used in this study are undergraduate students. Year 3, Computer 
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Engineering Program, Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Kasembundit University, 
studying microcontroller course code CT.550, Semester 2, academic year 2562, of 40 people, by group 
sampling, using the classroom as a unit for randomization The research instruments consisted of 
microcontroller experiment kits PIC16F877 and PIC16F84. 10 experimental work sheets performance evaluation 
form and achievement test 
 The results revealed that: The quality of the PIC16F877 and PIC16F84 microcontrollers was evaluated. 
The experimental set was very good ( x̅=4.65, SD. =0.35) and the worksheet was very good ( x̅=4.86, SD. 
=0.08)And the efficiency of the PIC16F877 microcontroller experiment set and PIC16F84 equals to 81.52/86.12 
which is higher than the specified threshold 80/80 and Achievement with microcontroller experiment PIC16F877 
and PIC16F84 after class higher than before enrolling statistically significant .01 
Keyword   :  Experimental Development, Microcontroller, PIC16F877, PIC16F84. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันี @เป็นการศกึษาสาเหตขุองปัญหาโครงการปรับปรุงซอ่มแซมอาคารสํานกังาน ซึTงเป็นการศกึษาโดย

การนําข้อมลูทีTได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารทั @งหมดทีTเกีTยวข้องในระหว่างการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ซึTงเป็นการรวบรวมเอกสารทั @งหมดทีTเกีTยวข้องมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ และคดัแยกข้อมลู โดยจะทําการคดัเลือก
เฉพาะข้อมลูทีTมีผลกระทบต่อโครงการหรือส่วนทีTทําให้งานไม่ตรงตามแผนทีTวางไว้ เพืTอจะนําข้อมลูทีTได้มาวิเคราะห์
และหาสาเหตแุนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ทั @งนี @จากการศึกษาพบว่าปัญหาทีTส่งผลกระทบต่อโครงการส่วนใหญ่ มี b ประเด็น คือปัญหาความล่าช้า 
และปัญหางบประมาณเพิTม ซึTงปัญหาดงักลา่วมี d สาเหตหุลกัทีTทําให้เกิดปัญหาดงักลา่ว สาเหตแุรกทีTสง่ผลกระทบ
ต่อโครงการ คือการออกแบบทีTไม่ครบถ้วน ทําให้เกิดการแก้ไขแบบระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ทําให้งานเกิดความ
ลา่ช้า และงบประมาณทีTเปลีTยนแปลง สาเหตทีุTสองทีTสง่ผลกระทบต่อโครงการคือ การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม 
เนืTองจากต้องมีการรื @อถอนโครงสร้างเดิมบางส่วน ต้องอาศยัความเชีTยวชาญและความระมดัระวงั และการรื @อถอน
แล้วพบตําแหน่งทีTต้องดําเนินการซอ่มแซมเพิTมเติม นอกเหนือจากทีTแบบระบ ุจงึทําให้เกินระยะเวลาจากแผนทีTวางไว้ 
สาเหตสุดุท้ายคือการพบปัญหาพื @นทีTข้างเคียง เนืTองจากโครงการทั @งสามตั @งอยูใ่นเขตชมุชน ซึTงช่วงระหวา่งดําเนินการ
ก่อสร้าง สิTงทีTเลีTยงไม่ได้คือฝุ่ นและเสียง ทําให้บางช่วงกิจกรรมทีTมีผลกระทบด้านฝุ่ นและเสียง ถกูบีบบงัคบัช่วงเวลา
ทําการ ทําให้มีผลกระทบตอ่ระยะเวลาโครงการ 
คําสาํคญั : งานซอ่มแซมอาคาร , งานก่อสร้าง , วศิวกรรม 
 

ABSTRACT 
This research is the study of the problem of office renovation building project, studying by taking 

the data obtained from collecting all relevant documents during the pre-construction of the project until    
the project was completed. In order to fine out and analyzed the problems. All related documents have 
been complied into categories and separated each of items especially the data that affects the project or 
some parts that causes the project could not meet as the project’s planning.  

The result of the research shows that the important cause of office renovation building project are 
delays cause and additional budget cause. Those problems are consisted of 3 main causes. Firstly,               
the incomplete of design causing a revision to the design during the construction processes. Secondly,  
the renovation of the original building structure which some demolition of the original structure requires 
expertise and high caution.   After demolition, found some positions must be repaired additionally as            
the approved drawing caused to the working delay as the project planning. Lastly, the projects have 
working areas are located in the community areas, there is a lot of pollution from dust and noise during     
the construction processes. This reasons are effected to the project’s working time schedule. 
Key word : Renovation , Construction , Engineering 
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การศกึษาประสิทธิภาพของความต้านทานความเสียหายจากความชืน้ระหว่างแอสฟัลท์กับ
มวลรวมโดยใช้ฝุ่นจากกากอ้อยและขยุมะพร้าว 
A Study of moisture damage resistance on Asphalt Mixture Using Fillers of Bagasse and 
Coconut Peat 
 
เกริกพล  ราชบุตร1 และ ปรีดา  จาตุรพงศ์2 

Kroekphon Rachabut1 and Preeda Chaturabong2 

 
บทคัดย่อ 
 ความชืน้เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างย่ิงที่ท าให้ผิวทางได้รับความเสียหายมากในประเทศไทย ในปัจจุบนัพบว่า
ผิวทางเกิดความเสียหายเนื่องจากความชืน้จากน า้ฝนหรือน า้ขงัเข้าไปท าลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพนัธะในแอสฟัลท์
คอนกรีต ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าการใช้ทรัพยาการธรรมชาติที่เหลือใช้เป็นประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรใน
เร่ืองการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ฝุ่นจากกากอ้อยและขุยมะพร้าวมีแนวโน้มที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอส
ฟัลท์คอนกรีตในเร่ืองการต้านทานความชืน้ อีกประเด็นคือเร่ืองการใช้เคร่ืองมือทดสอบส าหรับทดสอบประสิทธิภาพ
การต้านทานความชืน้ ซึ่งในปัจจุบนัในห้องทดลองใช้วิธีการทดสอบแรงดึงทางอ้อม ( indirect tensile strength test) 
ตามมาตรฐาน AASHTO T283 ส าหรับการทดสอบนีจ้ าเป็นต้องมีเคร่ืองทดสอบแรงดึงทางอ้อมถึงสามารถทดสอบได้ 
ซึ่งค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองทดสอบค่อนข้างสงู  ด้วยเหตุนีต้ถุประสงค์ของการศึกษานีเ้พื่อตรวจสอบผลกระทบจากฝุ่น
(mineral fillers)ที่แตกต่างกัน ที่ท าให้เกิดการสูญเสียของพันธะการยึดเกาะเนื่องจากความชืน้และเพื่อยืนยันว่าฝุ่น
จากกากอ้อยและขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการต้านทานการเสียหายเนื่องจากความชืน้และเพื่อเป็นการทดสอบ
เบือ้งต้นว่าการใช้เคร่ืองดึง (Pull-off test) สามารถเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการทดสอบแรงดึงของแอสฟัลท์
คอนกรีตได้ ซึ่งเคร่ืองดึง Pull-off มีน า้หนักเบา พกพาไปไหนได้ และมีราคาต ่ากว่า จากการทดสอบเบือ้งต้น พบว่า 
pull-off test เป็นเคร่ืองมือที่มีแนวโน้มเป็นอีกหนึ่งเค ร่ืองมือที่สามารถทดสอบการต้านความชื น้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการทดลองชีใ้ห้เห็นว่า ค่าอตัราส่วนแรงดึง(tensile strength ratio)ชองตวัอย่างที่ใช้ฝุ่นจากกากอ้อย
และขุยมะพร้าวให้ค่าอัตราส่วนแรงดึงที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ใช้ฝุ่นหิน ทัง้ก่อนและหลังการได้รับความชืน้ และผล
การทดลองยังยืนยันได้ว่าฝุ่นจากกากอ้อยและขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการต้านทานความเสียหายจากความชืน้
ในแอสฟัลท์คอนกรีต 
ค าส าคัญ : ความเสียหายเนื่องจากความชืน้ , ฝุ่น ,  กากอ้อย , ขยุมะพร้าว 
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Abstract 
 Moisture is one of the critical failures that damages Thailand's pavement. It is recently found that 
moisture created by rainwater and undrained water can deteriorate the interface bonding between asphalt 
and aggregate. In terms of income, the researcher hypothesizes that waste natural materials can help 
industrial plants, and farmers can better tolerate moisture by using asphalt concrete bagasse and coconut 
peat fillers. Another issue is the use of the moisture damage resistance monitoring apparatus. Currently, 
the indirect tensile strength test, standardized by AASHTO T283 , is being used in laboratories. However, 
the price of the device is a concern for some laboratories. Therefore, this project aims to investigate the 
effects of different mineral fillers on adhesive bonding caused by moisture, and to determine the use of 
pull-off test to be another alternative for measuring moisture damage resistance in asphalt mixture as it is 
light, portable device and cheaper than the indirect tensile strength device. The test results show that the 
tensile strength ratio of asphalt concrete with bagasse and coconut peat fillers is approximately equivalent 
to those of with aggregate fillers. Results also show that asphalt concrete damage caused by moisture can 
be effectively prevented by bagasse and coconut peat fillers. Also, with the preliminary result, it is found 
that the pull-off test is one of the potential testers for determining moisture damage resistance in asphalt 
mixture. 
Keyword: Moisture damage, Mineral fillers, bagasse, coconut peat 
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เซนเซอร์รังสียูวีไวแสงอย่างง่ายท่ีท าจากซิงค์ออกไซด์จากกระบวนการเคลือบแบบหมุน
เหว่ียง  
High-responsivity simple-structured spin-coated ZnO UV-sensor 
 
วงศธร ปาวงศ์1 และ กมล วสะภิญโญกลุ2 
Whongsatorn Pawong1 and Kamol Wasapinyokul 2 
 
บทคัดย่อ 
         ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เป็นสารกึ่งตวัน าอนินทรีย์ที่สามารถตอบสนองต่อรังสีอลัตร้าไวโอเล็ต หรือรังสียวูี 
(UV) โดยตวัสารเองได้ถกูน ามาศกึษาเป็นชัน้ท างานของตวัเซนเซอร์รังสยีวูีในหลายรูปแบบ หลายโครงสร้าง และ
ผลิตได้จากหลายวิธี ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัน าเสนอเซนเซอร์รังสียวูีที่ท าจาก ZnO ที่ให้คา่การตอบสนองสงู (high-
responsivity) แต่มีวิธีการผลิตที่ง่ายและใช้ต้นทุนต ่า โดยตวัอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึน้มาจะมีลกัษณะเป็นแบบ 
MSM (metal-semiconductor-metal) ที่มีขัว้ทองค าอยู่  2 ขัว้ เหนือขึน้ไปจะเป็นชัน้  ZnO ที่เคลือบโดยใช้
กระบวนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (Spin-coating method) จากสารละลายที่เตรียมจากผง ZnO โดยตัว
ชิน้งานได้ถูกสร้างขึน้หลายชิน้ที่มีความหนาของชัน้ ZnO ต่างกันตัง้แต่ 12.3 m ถึง 68.0 m เพื่อศึกษาผล
ของความหนาที่แตกต่างกนั ชิน้งานที่เสร็จแล้วจะถกูท าการตรวจสอบโดยการให้ความต่างศกัย์ที่ 5 V และอยู่
ภายใต้รังสียวูีที่มีจุดสงูสดุที่ 370 nm และมีความเข้มของแสงตัง้แต่ 1.0 Wm-2 ไปจนถึง 260.0 Wm-2 สดุท้ายค่า
การตอบสนอง (Responsivity) ของชิน้งานจะถกูค านวณ ผลที่ได้พบว่า ในช่วงที่ความหนาน้อยกว่า 20.8 m 
ค่าผลการตอบสนองจะเพิ่มขึน้ตามความหนาที่เพิ่มขึน้ จนถึง 99.8 AW-1 แต่ตัง้แตค่วามหนา 20.8 m ขึน้ไป
พบวา่ คา่ผลการตอบสนองจะลดลงเมื่อความหนาเพิ่มขีน้ ซึง่สามารถอธิบายได้วา่ ในกรณีที่ความหนาน้อยมาก 
จะท าให้มีอนภุาค ZnO ที่สามารถถกูน าไปใช้ในการสร้างกระแสไฟที่เกิดจากแสง (Photo-current) มากขึน้ แต่
หากความหนามากเกินไป จะท าให้เมื่อความหนาเพิ่มขึน้ จะท าให้กระแสไฟที่เกิดจากแสงลดน้อยลงแทน สิ่งนี ้
คาดวา่เป็นเพราะ ท่ีความหนามาก จะมีความหนามากกว่า Absorption depth ของชัน้ ZnO ท าให้รังสยีวูีที่ฉาย
เหนือชิน้งานไม่สามารถฉายทะลุมาจนถึงแถบรับแสงได้ จึงท าให้มีกระแสไฟต ่า นอกจากนีย้ังพบว่าค่าการ
ตอบสนองจะมีค่าลดลงเมื่อมีความเข้มแสงเพิ่มขึน้ โดยท่ีความหนา 20.8 m ค่าการตอบสนองจะลดลงจาก 
99.8 AW-1 เหลือ 2.1 AW-1 เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึน้จาก 1.0 Wm-2 จนถึง 260.0 Wm-2 ตามล าดบั สิ่งนีบ้่งบอก
วา่ชิน้งานท่ีสร้างขึน้มีความสามารถในการตรวจจบัแสงที่มีความเข้มข้นต ่าได้ดีกวา่ที่ความเข้มสงู 
ค าส าคัญ : อนภุาคซิงค์ออกไซด์, คา่การตอบสนอง, กระบวนการเคลอืบแบบหมนุเหวี่ยง, เซนเซอร์รังสยีวูี 
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Abstract         
          Zinc-oxide, ZnO, is an inorganic semiconductor known to be responsive to ultra-violet light. The 
material has then been studied as an active layer of UV-sensor with numerous forms, device 
configurations, and fabrication techniques. In this study, we reported a high-responsivity ZnO-based 
UV-sensor with a simple device configuration fabricated by using a low-cost technique. The device 
had a metal-semiconductor-metal configuration with two gold electrodes. Above them is the ZnO layer 
fabricated by the spin-coating of colloidal solution of ZnO nanoparticles. A number of devices were 
fabricated with different thicknesses of the ZnO layer from 12.3 um to 68.0 um to observe the thickness 
effect.  The finished devices were then characterised under a 5-V bias, while it was illuminated from 
the top by 370-nm-peak UV light, with the intensity varied from 1.0 Wm-2 to 260.0 Wm-2. The responsivity 
of devices was consequently calculated. For the effects of the film thickness, it could be observed that 
when the film was thinner than 20.8 um, the responsivity increased with the film thickness, before 
reaching its peak at 99.8 AW-1, but from 20.8 um onwards, the responsivity decreased instead of  
increasing the thickness. This can be explained that, once the film was thin, when the film thickness 
increased, there would be more ZnO particles to generate more photo-current. However, if the film 
became too thick, in this case – after 20.8 um, the increasing film thickness instead decreased the 
photo-current, because such thickness was supposedly greater than the absorption depth of the ZnO 
layer. Thus less UV-light from the top could penetrate through the layer to reach the electrodes, hence 
less photo-current. The responsivity was also found to decrease with the increasing illumination power. 
For a film thickness of 20.8 um, the responsivity decreased from 99.8 AW-1 to 2.1 A/W-1 when the 
illumination power increases 1.0 Wm-2 to 260.0 Wm-2, respectively. This indicated that the device was 
suitable for detecting light with low intensity. Other device characteristics were also reported. 
Keywords : ZnO nanoparticles, responsivity, spin-coating, UV-sensor 
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Abstract         
          Zinc-oxide, ZnO, is an inorganic semiconductor known to be responsive to ultra-violet light. The 
material has then been studied as an active layer of UV-sensor with numerous forms, device 
configurations, and fabrication techniques. In this study, we reported a high-responsivity ZnO-based 
UV-sensor with a simple device configuration fabricated by using a low-cost technique. The device 
had a metal-semiconductor-metal configuration with two gold electrodes. Above them is the ZnO layer 
fabricated by the spin-coating of colloidal solution of ZnO nanoparticles. A number of devices were 
fabricated with different thicknesses of the ZnO layer from 12.3 um to 68.0 um to observe the thickness 
effect.  The finished devices were then characterised under a 5-V bias, while it was illuminated from 
the top by 370-nm-peak UV light, with the intensity varied from 1.0 Wm-2 to 260.0 Wm-2. The responsivity 
of devices was consequently calculated. For the effects of the film thickness, it could be observed that 
when the film was thinner than 20.8 um, the responsivity increased with the film thickness, before 
reaching its peak at 99.8 AW-1, but from 20.8 um onwards, the responsivity decreased instead of  
increasing the thickness. This can be explained that, once the film was thin, when the film thickness 
increased, there would be more ZnO particles to generate more photo-current. However, if the film 
became too thick, in this case – after 20.8 um, the increasing film thickness instead decreased the 
photo-current, because such thickness was supposedly greater than the absorption depth of the ZnO 
layer. Thus less UV-light from the top could penetrate through the layer to reach the electrodes, hence 
less photo-current. The responsivity was also found to decrease with the increasing illumination power. 
For a film thickness of 20.8 um, the responsivity decreased from 99.8 AW-1 to 2.1 A/W-1 when the 
illumination power increases 1.0 Wm-2 to 260.0 Wm-2, respectively. This indicated that the device was 
suitable for detecting light with low intensity. Other device characteristics were also reported. 
Keywords : ZnO nanoparticles, responsivity, spin-coating, UV-sensor 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจยักึ่งทดลองมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ (1) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั

การทดลองของการจัดการเรียนรูส้ขุศึกษา เรื่องสารเสพติด ดว้ยวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ (2) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นกบั

กลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบวิธีปกติ (บรรยาย) (3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง โดยเลอืกหอ้งเรยีน 2 หอ้งท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสขุศกึษาอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั แบง่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรยีน

กลบัดา้น (30 คน) และกลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบวิธีปกติ (30 คน)  เครื่องมือท่ีใช ้คือ (1) แผนการจัดการเรียนรูว้ิชา 

สขุศกึษา จาํนวน 4 แผน (2) สือ่เรยีนรูอ้อนไลน ์(3) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดา้นความรู ้เจตคติ และพฤติกรรม

การป้องกันการใช้สารเสพติด (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะหข์อ้มูลโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (Dependent samples t-test, Independent samples t-test)  

ผลการวิจยัพบว่า (1) หลงัการทดลองกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู ้

เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพติด แตกต่างจากก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 (2) หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองท่ีสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดา้นความรู ้เจตคติ และ

พฤติกรรมการปอ้งกนัการใชส้ารเสพติด แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (3) ความพงึ

พอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นอยูใ่นระดบัดี (คา่เฉลีย่ = 4.26) 

คาํสาํคัญ : การจดัการเรยีนรูส้ขุศกึษา, หอ้งเรยีนกลบัดา้น, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
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Abstract 

 The aims of this quasi-experimental research are as follows: (1) to compare 

the learning achievement on substance abuse in health education learning management 

between, before and after learning with flipped classroom teaching methods for lower 

secondary school students; (2) to compare the learning achievement between the 

experimental group that taught by the flipped classroom teaching methods and the control 

group were taught using the conventional method of a lecture; (3) to study the satisfaction of 

students toward flipped classroom teaching methods. The sample groups used in the 

research were the grade seven students, selected by purposive sampling. They were chosen 

two classrooms with academic learning achievement in health education at a similar level, 

divided into two groups: the experimental group were taught flipped classroom teaching 

methods (thirty students) and the control group were taught in the conventional method (thirty 

students). The tools in this research consisted of the following: (1) the four of flipped classroom 

learning plans; (2) online learning media; (3) a learning achievement test for knowledge, 

attitudes and behavior in substance abuse prevention; (4) a satisfaction questionnaire. The 

data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, a dependent sample t-test, 

and an independent sample t-test. The results revealed the following: (1) after the experiment, 

the experimental group and the control group had learning achievement scores of knowledge, 

attitude and behavior in terms of substance abuse prevention differed before the experiment 

with a statistical significance of .05; (2) after the experiment, the experimental group were 

taught using flipped classroom teaching methods had a learning achievement score of their 

knowledge, attitude and the behavior of substance abuse prevention were different from the 

control group with a statistical significance level .05; (3) the satisfaction of students towards 

toward flipped classroom teaching methods was at a good level (mean = 4.26). 
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การพัฒนาโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
THE DEVELOPMENT OF THE EFFECT OF THE FAMILY PARTICIPATION PROCESS ON 
SELF – ESTEEM OF CHILDREN WITH LEARNING DISABILITY 
อภิญญา ตนัเจรญิ1 และ สพุทัธ แสนแจ่มใส2 
Apinya Tancharoen1 and Supat Sanjamsai2 
บทคัดย่อ   
 การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนรว่มของครอบครวั
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ซึ่งสามารถพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองในทัง้ 
4 ดา้นคือ ดา้นการมีความสามารถ ดา้นการมีความดี ดา้นการไดร้ับการยอมรบันับถือ และดา้นการมีความส าคญั 
โดยพฒันาโปรแกรมภายใตแ้นวคิดและทฤษฎีของ McMaster Model โดยมีกลุ่มตวัอย่างที่เขา้รว่มการวิจยัคือเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 4 คน และผูป้กครอง
ของเด็ก 4 คน และไดน้ าโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึน้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยมี
ผูเ้ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบดงันี ้นกัจิตวิทยาคลินิก นกัส่งเสริมพฒันาการเด็กพิเศษ อาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องเด็กพิเศษ 
โดยผลจากการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมพบวามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) ในภาพรวมของโปรแกรมเท่ากับ 0.95 และเมื่อพิจารณาในรายกิจกรรม มีค่า IOC เฉล่ียอยู่ที่ 
0.66 – 1.00 หลังจากนั้นผูว้ิจัยน าโปรแกรมที่ไดร้บัการปรบัปรุงตามขอ้เสนอของผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใชก้ับกลุ่ม
ตัวอย่าง (tryout) พบว่าเด็กสามารถท ากิจกรรมไดต้ามที่ก าหนดไวท้ั้งในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการท า
กิจกรรม ระยะเวลา และเกิดการเห็นคณุค่าในตนเอง ซึ่งจากผลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมที่
จะน าไปพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ด ้ 
ค าส าคัญ : การเห็นคณุค่าในตนเอง, การมีส่วนรว่มของครอบครวั, เด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
Abstract  
 The purpose of this research was to develop a program of using family participatory group process 
on self - esteem of children with learning disabilities which can develop self-esteem in all 4  areas that 
include skill and ability, goodness, recognition and getting importance. The program was developed under 
the concept and theory of McMaster Model. The sample group that participated in this study was children 
with learning disabilities in Chachoengsao Province by selecting specifically 4  people and the parents of 
4 children and brought the developed program to 3 experts to check the effectiveness of the program with 
the following experts Clinical Psychologist Child Development Specialist Teacher Specialty in Children. The 
result of program quality checking showed that the Index of Item - Objective Congruence (IOC) in the 
overall program was 0.91 and when considered in each activity the average IOC was 0.66 - 1.00. After 
that, the researcher brought the program that was improved according to the expert's proposal to tryout 
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with the sample. It was found that the children can perform the activities as stipulated in the process, 
activities, duration and Increased self-esteem. The result reflects the effectiveness of the program which 
can be used to develop self-esteem of children with learning disabilities.  
Keywords : Learning Disability, Self – Esteem, Family Participation 
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การพัฒนาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูประบายสีเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นเด็กปฐมวัย 

The Development of Drawing and Painting Techniques for  

Enhancing Creative Thinking in Primary Childhood 

อมัรตัน ์ตัง้พิทกัษ์ไพบลูย1์ และ ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย2 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัในครัง้นีม้ีจุดประสงคเ์พ่ือพฒันาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูประบายสีเพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคใ์นเด็ก
ปฐมวยั โดยเพิ่มพนูองคป์ระกอบหลกัของความคิดสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ โดยผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมภายใตท้ฤษฎีโครงสรา้งทางสติปัญญาของกิลฟอรด์ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และแบบวัดความคิดสรา้งสรรค ์the test for creative thinking-drawing production 
(TCT-DP) ของเจลเลนและเออรบ์นั จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูประบายสี จากนัน้
น าส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยส์าขาจิตวิทยาพฒันาการ อาจารยส์าขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์อาจารย์
สาขาวรรณกรรมส าหรบัเด็กและอาจารยส์าขาการออกแบบสรา้งสรรค ์ตรวจสอบเพื่อดปูระสิทธิภาพของโปรแกรม  โดยผลจาก
ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ในภาพรวมของ
โปรแกรมเท่ากบั 0.85 และเมื่อพิจารณาในแต่ละกจิกรรมมคี่า IOC เฉล่ียอยู่ที่ 0.60-0.66 นอกจากนีผู้เ้ชี่ยวชาญยงัเสนอแนะให้
มีแบบสงัเกตพฤติกรรมรายกิจกรรมในขณะที่กลุ่มทดลองเขา้ร่วมท ากิจกรรม เพื่อดูความสอดคลอ้งของพฤติกรรมกับผลงาน
เมื่อส าเรจ็แลว้ หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัน าโปรแกรมที่ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง (Tryout) 
โดยเลือกกิจกรรมตามล าดบักลุ่มความง่าย-ยากทางความคิดสรา้งสรรค ์พบว่าเด็กสามารถท ากิจกรรมไดต้ามที่ก าหนดไว ้ทัง้
วตัถปุระสงค ์กระบวนการ ระยะเวลาและมีคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์ี่เพิ่มขึน้ จากผลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมที่จะน าไปพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นเด็กปฐมวยัได ้

ค าส าคัญ : ความคิดสรา้งสรรค,์ เด็กปฐมวยั, การวาดรูประบายสี 
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Abstract 

The purpose of this research was to develop techniques of drawing and painting program to enhancing 
creative thinking skill in primary childhood including four base elements that is originality, fluency, flexibility and 
elaboration. By developing a program under Guilford’s Structure of Intellect Model, Cognitive Theory of Piaget and 
Test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) of Jellen and Urban. Based on a review of the literature, the 
researchers have developed techniques of drawing and painting program. After that, the researcher sent the 
program to five specialists (Developmental Psychologists, Applied Behavior Researcher, Professor of Children's 
literature and Creative industry’s professor) for examine the efficiency of program. The results of the study showed 
that the overall IOC value of the program was 0.85, and when considered in each activity, the average IOC was 
0.60-0.66 Moreover, the specialists recommended the program that should have the behavior observe form for 
recheck actions that refer to qualified of creative thinking person while children were doing activity supplement an 
artwork. Later, the researchers introduced a program that updated to try out with the sample. The children were 
able to do the activity. In terms of the drawing and painting process, time, objective and higher score of creative 
thinking. Finally, the results show the effectiveness of the program to improve creative thinking in primary childhood 

Keywords : creative thinking, primary childhood, drawing and painting  
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Abstract 

The purpose of this research was to develop techniques of drawing and painting program to enhancing 
creative thinking skill in primary childhood including four base elements that is originality, fluency, flexibility and 
elaboration. By developing a program under Guilford’s Structure of Intellect Model, Cognitive Theory of Piaget and 
Test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) of Jellen and Urban. Based on a review of the literature, the 
researchers have developed techniques of drawing and painting program. After that, the researcher sent the 
program to five specialists (Developmental Psychologists, Applied Behavior Researcher, Professor of Children's 
literature and Creative industry’s professor) for examine the efficiency of program. The results of the study showed 
that the overall IOC value of the program was 0.85, and when considered in each activity, the average IOC was 
0.60-0.66 Moreover, the specialists recommended the program that should have the behavior observe form for 
recheck actions that refer to qualified of creative thinking person while children were doing activity supplement an 
artwork. Later, the researchers introduced a program that updated to try out with the sample. The children were 
able to do the activity. In terms of the drawing and painting process, time, objective and higher score of creative 
thinking. Finally, the results show the effectiveness of the program to improve creative thinking in primary childhood 

Keywords : creative thinking, primary childhood, drawing and painting  

 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงในชีวิตประจ า วันท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสวรรค์
อนันต์วิทยา 2 จังหวัดสุโขทัย 
The Effects of Learning Management with Science Toys on the Topic of Force in Daily Life on 
Learning Achievement and Scientific Mind of Mathayom Suksa 2 Students at 
Sawanananwittaya 2 Sukhothai Province. 

ทบัทิม  ดิษสาย1*  
Thabtim  Dissai1 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 และ3) เพื่อเปรียบเทียบจิต
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนและหลงั
การสอน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสวรรค์อนนัต์วิทยา 2 จงัหวดัสโุขทยั ปีการศกึษา 2561 
จ านวน 16  คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1)แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใช้
ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงในชีวิตประจ าวนั 2)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงในชีวิตประจ าวนั 
ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 0.89 และ 3)แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1)ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ืองแรงในชีวิตประจ าวนั มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.20 เนื่องจากมีเนือ้หาสาระจากหนงัสือสูข่องเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ ท าให้นกัเรียนเห็นภาพ
ชัดเจน ท าให้นักเรียน เรียนรู้และเข้าใจในเนือ้หาง่ายยิ่งขึน้ 2)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ืองแรงใน
ชีวิตประจ าวนั หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้มีค่าร้อยละ 85.20 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เป็นเพราะหลกัการในการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใช้ของเลน่เชิงวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียน กระบวนการและลกัษณะของแผนการจดัการ
เรียนรู้ มีเนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ และค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน และ 3)จิตวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนโดยมีระดบัคะแนนเฉลีย่สงูขึน้จากระดบัปานกลางเป็นระดบัดี เพราะการสร้างแผนการ
จดัการรู้ส าหรับนกัเรียน สง่ผลให้จิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทัง้ 6 ด้านที่ประกอบไปด้วย 1)ด้านความสนใจใฝ่เรียน 2)
ด้านความรับผิดชอบ 3)ด้านความมเีหตผุล 4)ด้านความมรีะเบียบและรอบคอบ 5)ความซื่อสตัย์ และ 6)ด้านความใจกว้าง
ร่วมแสดงคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ถกูพฒันาขึน้อยูใ่นระดบัดี 
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Abstract 
The objectives of this study were: 1)To compare learning achievement of Mathayom Suksa 2 students the teaching with 

Science Toys on the topic between Pre-Test and Post-Test 2)To compare learning achievement of Mathayom Suksa 2 students the 
teachingwith Science Toys on the topic between criterion 70 percent. And 3)To compare Scientific Mind of Mathayom Suksa 2 students the 
teaching with Science Toys on the topic between Pre-Test and Post-Test. The sample consisted of 16 Mathayom Suksa 2 students, at 
Sawanananwittaya 2, Sukhothai Province. Term 1, 2018 school year, the sample obtained by purposive sampling. The employed research 
instrument were : 1)Learning management plan by teaching with science toys of force in daily life. 2)Learning achievement test, science 3 
of force in daily life at confidence level 0.89 and 3)Scientific mind test statistics used research: percent, average and standard deviation. 
Research findings were as follows: 1)The achievement of  students  teaching with Science Toys of force in daily life have average score 
Post-test more than Pre-test is 85.20 percent since have content from book sent to science toys. The students have easy to understand 
content. 2)The achievement of students teaching with Science Toys of force in daily life. After teachings have 85.20 percent more than 
criterion 70 percent because of creator learning management plan teaching with science toys put learning activities, teaching process and 
style plan teaching have content with objectives. And think difference between students.  And 3) Scientific mind students after teaching 
more than Pre-test have average score is moderate level go to good level because of creator learning management plan teaching for 
students, sent to scientific mind 6 mind were: 1)attention learn 2)responsibility 3)reasoning skills 4)orderliness and prudence 5)honesty and 
6)open to receive opinions and listen to the opinions of others develop to level good. 
Keywords: Science toys, Scientific mind, Mathayom Suksa  
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อิทธิพลของอัตมโนทัศนด์้านวิชาการทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โดยมีความคาดหวังและการให้คุณค่าเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

EFFECT OF ACADEMIC SELF-CONCEPT ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCIENCE 
AMONG MATHAYOM SUKSA THREE STUDENTS: THE MEDIATING ROLE OF 

EXPECTATION AND VALUE 

อธิษฐาน  ทองทรพัย1์ และ สิทธิพงศ ์ วฒันานนทส์กลุ2 

Athithan  Thongsub1 and Sittipong Wattananonsakul2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์อง

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาอิงตามทฤษฏีความคาดหวงั-การใหคุ้ณค่า (Wigfield & Eccles, 2002) ซึ่งกรอบ
แนวคิดวิจัยประกอบดว้ย ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ตัวแปรตน้ คือ อัตมโนทัศนด์า้น
วิชาการ ตัวแปรส่งผ่าน คือ ความคาดหวังความส าเร็จทางวิทยาศาสตร ์และการให้คุณค่ากับวิชาวิทยาศาสตร ์กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 350 คน ดว้ยเทคนิคการสุ่มแบบ 2 ขัน้ 
เก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยแบบวัดที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือดา้นความตรงและความเที่ยงโดยมีค่าความเที่ยงพิสัย
ระหว่าง .790 ถึง .880 สถิติที่ใชใ้นการวิจัย คือการวิเคราะหอ์ิทธิพล ประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์พิจารณาค่าสถิติความกลมกลืนที่บ่งชีถ้ึงความ
สอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะหก์บัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกลบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดย 
อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการมีอิทธิพลทางบวกต่อความคาดหวังในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การให้คุณค่ากับวิชา
วิทยาศาสตร ์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์นอกจากนีค้วามคาดหวงัในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์การให้
คุณค่ากับวิชาวิทยาศาสตร ์ยังเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ผลจากการศึกษาสามารถพิจารณาน าไปประกอบการพฒันาโปรแกรมท่ีใชใ้น
การส่งเสรมิศกัยภาพการเรียนวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนได ้
ค าส าคัญ : อตัมโนทศันด์า้นวิชาการ ความคาดหวงัความส าเร็จทางวิทยาศาสตร ์และการใหค้ณุค่ากบัวิชาวิทยาศาสตร ์
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
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Abstract 

The purpose of this study was to test the causal model of academic achievement in science among 
mathayom suksa three students. The expectancy value theory model (Wigfield & Eccles, 2002) was adopted 
as the conceptual framework of this study and illustrated the causal relationships among four variables. These 
included Academic self-concept, expectation and value towards academic achievement in science. A two-
stage random sampling technique was employed to recruit participants. The study sample consisted of 350 
lower secondary school students. Administered questionnaires were used for the purposes of data collection. 
The reliability estimates of all instruments were satisfactory and ranged from .790 to .880. Path analysis was 
used to analyze and to estimate the pathway of the relationships among these variables. The findings of this 
study revealed that the goodness of fit statistical analyses indicated that the causal model was a good fit for 
the empirical data. Academic self-concept has positive effect on expectation, value and academic 
achievement in science. Additionally, expectation and value partially mediated the relationship between 
Academic Self-Concept and academic achievement in science. The study indicated these variables should be 
utilized in further study program development for students. 
Keywords : Academic self-concept expectation value academic achievement in science 
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พฤตกิรรมการเปิดรับ ทศันคต ิและแนวโน้มด้านพฤตกิรรม  
ที:มีผลต่อการใช้รูปแบบเสียง ASMR ในงานโฆษณา 

Exposure Behavior, Attitude and Behavior Trends toward the use of  
Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) in Advertisement. 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Yงนี Yมีวตัถปุระสงค์เพื_อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทศันคติ และแนวโน้มด้านพฤติกรรม ที_มีต่อ

การเปิดรับตัวกระตุ้ นเสียงที_ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อประสาทความรู้สึกอัตโนมัติ (ASMR) ในงานโฆษณา                    
กลุม่ตวัอยา่งที_ใช้ในการศกึษาครั Yงนี Y คือ ผู้ ที_อาศยัอยูใ่นจงัหวดั กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน โดยใช้คลปิวิดีโอ ซึ_ง
มีเสียง ASMR ประกอบ และแบบสอบถามเป็นเครื_องมือในการเก็บข้อมลู คลิปวิดีโอเสียง ASMR มีจํานวน 2 คลิป 
คือ คลิปวิดีโอเสียง ASMR ที_ไม่ใช่โฆษณา และคลิปเสียง ASMR ในงานโฆษณา และแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการเปิดรับ ทัศนคติ ความสนใจ และความต้องการรับชม
โฆ ษ ณ าที_ มี เสียง ASMR  ส ถิติ ที_ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล  ได้แก่  จํานวน  ร้อยละ ค่า เฉลี_ ย  การทดสอบ                                
One-Way ANOVA T-Test และ Chi-Square Test 
                ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ตวัอย่าง มีพฤติกรรมเคยเปิดรับเสียง ASMR ในงานโฆษณา ร้อยละ 84.10 และมี
ทศันคติในภาพรวมส่วนใหญ่ที_มีต่อคลิปวิดีโอเสียง ASMR คือ รู้สึกเพลิดเพลิน รู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกมีความสขุ 
เมื_อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร  ด้านอายกุบัทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมหลงัจากการรับชมคลิปวิดีโอ
เสียง ASMR พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที_มีช่วงอายแุตกต่างกนั จะมีทศันคติที_ต่างกนั แต่มีแนวโน้มด้านพฤติกรรม
หลงัการรับชมที_ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีิ_ระดบั .05 
คาํสาํคัญ: เสียง ASMR การรับรู้ พฤตกิรรม ทศันคติ แนวโน้มพฤตกิรรมหลงัการรับชม และการโฆษณา 
 

Abstract 

The objective of this research is to study Exposure Behavior, Attitude and Behavior Trends 

toward the use of Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) in Advertisement of the consumers 

specifically 384 people in Bangkok. 2 ASMR video clip that the one is ASMR video clip, the another one is 

ASMR video clip in advertisement and a questionnaire is used as a tool to gather information. The 

questionnaire have the general information of the population, experience in accepting, attitudes, interest 

and require to watching ASMR video clip in advertisement. The statistical tools used in the data collection 

were Frequency, Percentage, Standard Deviation, One-Way ANOVA and Chi-Square Test. 
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 2 

                The results of the study indicated that used to exposure behavior ASMR in advertisement have 
84.10 percentage. On the overall of attitudes in ASMR video clip are enjoying, relaxing and happy. The 
study of relation between age with attitudes and behavior trends to interested and watched in ASMR 
advertisement were found that the different age of population have different attitudes but have not 
different behavior trends were set at .05 level of significance. 
Keywords:  Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR),  Perception,  Behavior, Attitude, Behavior 
Trend after watched Advertisement and Advertising 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
กลุ่ม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 
การพัฒนาคลาวดเ์ลิร์นนิงด้วยการเล่าเร่ืองด้วยส่ือดิจิทัลผ่านทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือเสริมสร้างการอ่านคาํควบกลํา้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
A DEVELOPMENT OF CLOUD LEARNING THROUGH DIGITAL STORYTELLING ON 
CONSTRUCTIONISM THEORY TO ENHANCED THAI WORD CLUSTER FOR GRADE 4 
STUDENTS 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) หาประสิทธิภาพคลาวดเ์ลิรน์นิงดว้ยการเล่าเร่ืองดว้ยส่ือดิจิทัลผ่านทฤษฎี
การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เพ่ือเสริมสรา้งการอ่านคาํควบกลํา้ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยคลาวดเ์ลิรน์นิงด้วยการเล่าเร่ืองด้วยส่ือดิจิทัลผ่านทฤษฎีการสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง เพ่ือ
เสริมสรา้งการอ่านคาํควบกลํา้ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
คลองบางแกว้ จาํนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวมเป็น 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 1) คลาวดเ์ลิรน์นิงดว้ย
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คาํสาํคัญ : คลาวดเ์ลิรน์นิง, การเล่าเร่ืองดว้ยส่ือดิจิทลั, ทฤษฎีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to find the efficiency validation of cloud learning through digital 
storytelling on constructionism to enhance Thai word cluster for Elementary School grade 4 students and 2) to 
compare the learning achievement of students learning by writing stories using digital media through 
constructionism to enhance reading. Prior to the Elementary School grade 4th grade during pre-post-study, the 
sample consisted of 2 groups of students in Khlong Bang Kaew School, consisting of 2 groups, 30 students, 
totaling 60 persons. The first research tool. 1) Cloud learning through digital storytelling through constructionism 
Elementary School grade 4 students, 2) the content quality and technology assessment form, and 3) the 
statistical achievement test for data analysis. The data were analyzed to mean, standard deviation, consistency 
index, difficulty, classification, reliability coefficient of reliability, reliability of independent t - test. 
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The results showed that 1) Cloud learning by storytelling with digital media through self-knowledge 
creation theory to strengthen the reading of Elementary School grade 4 students by looking for quality from 3 
experts in content and multimedia technology, with a mean of content well at average. Multimedia technology 
is at a good level. The efficiency is 84.66 / 81.50 which meets the criteria and 2) the learning achievement of 
students learning with cloud learning by storytelling with digital media through constructionism to strengthen 
the reading of Grade 4 after studying higher than before studying, with a statistical significance at the level of 
.05. 
Keyword : Cloud Learning, Digital Storytelling, Constructionism Theory 
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An Analysis of the Syntactical Parallel Structure and the Flouting of the Parallel Structure in 
the U.S. Presidents’ Inaugural Speeches 
 
Thanyalak Inpon1 and Usa Padgate2 
 
Abstract 

This research study aims to analyze the syntactical parallel structure and the flouting of the parallel 
structure in 12 most searched inaugural speeches of the U.S. presidents. The results reveal that although the 
use of the unmarked parallel structure is found at a much higher frequency than the use of the marked parallel 
structure (78.64%: 21.36%), the use of the marked parallel structure is neither infrequent nor inconsequential. 
The most frequently used feature of the unmarked parallel structure is “two words, phrases and clauses joined 
by coordinating conjunctions” whereas the least frequently used feature of the unmarked parallel structure is 
“elements joined by correlative conjunctions “either… or”, “neither…nor”, “both…and”, “not only…but also”. 
On the other hand, the most frequently used feature of the marked parallel structure is “no coordinating 
conjunction between constituents” and the least frequently used feature of the marked parallel structure is 
“incomplete conjunction”. Furthermore, the reasons for flouting the parallel structure are for emphasis (63.99%), 
elaboration (26.22%), evaluation (9.44%), and exaggeration (0.35%) respectively. Additionally, since the 
research findings reveal that the use of marked parallel structure is common in real communication by English 
native speakers, in these cases by national leaders. It is implied that the instruction of the English language 
could benefit from making the learners aware of such usage.  The teacher should guide the learners to be 
aware of the use of the parallel structure and unparallel structure in their communication. 
 
Keyword: Parallelism, Parallel structure, Marked structure, Flouting the parallel structure, Inaugural speech,  
U.S. president 
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THE STRATEGY OF USING FOREIGN IDOLS TO MAKE K-POP ENTERTAINMENT 
COMPANIES SUCCESS IN GLOBAL MARKET: CASE STUDY THAI K-POP IDOLS 

Sida Smarnmit 

บทคัดย่อ 

 งานวจิยันีส้  ารวจวา่สิง่ใดที่ท  าใหบ้รษัิทบนัเทิงเคป๊อปประสบความส าเรจ็ในตลาดโลก ทกุวนันีศ้ิลปินเคป๊อปคน
ไทยไมเ่พียงแตโ่ดง่ดงัในเกาหลใีตแ้ละไทยเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึประเทศอื่น ๆ เช่นจีน ญ่ีปุ่ น อเมรกิา และยโุรป ซึง่รวมถงึกล
ยทุธข์องบรษัิทบนัเทิงเคป๊อปที่ใหญ่ที่สดุสีแ่หง่ โดยไดท้ าการส ารวจกลยทุธท์ี่บรษัิทบนัเทงิเคป๊อปใชเ้พื่อสรา้งความส าเรจ็
ในตลาดภายในประเทศและตลาดโลก สมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเคป๊อป เก่ียวกบัมมุมองของพวกเขาตอ่
ศิลปินเคป๊อปคนไทย และวเิคราะหก์ระแสตอบรบัของแฟนๆ K-pop บนทวิตเตอร ์

ค ำส ำคัญ   :   เคป๊อป, กลยทุธเ์คป๊อป, กระแสเกาหล,ี เคป๊อปในตลาดโลก 

Abstract 

This research explores what makes Thai K-pop idols successful in the global market. Nowadays, 
Thai K-pop idols are not only famous in South Korea and Thailand, but also in other countries such as China, 
Japan, America, and Europe’s countries which include the strategies of the four largest K-pop Entertainment 
companies by examining which strategies that K-pop entertainment companies used for success in the 
domestic and global market, an in-depth interview from the expert on K-pop about their perspective toward 
Thai K-pop idols and feedback analysis of K-pop fans on twitter. 
Keywords: K-pop, K-pop Strategies, K-wave, K-pop on the global market 
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ศึกษาการแต่งหน้าของแฟนคลับหญิงไทยทีไ่ด้รับอทิธิพลจากไอดอล K-POP: แบล็กพงิก ์

The study of makeup of Thai female fans influencing from K-POP idols: BLACKPINK 

Nichakon Parivatphun1 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบันีเ้ป็นวิจัยเชิงปรมิาณ ซึ่งศกึษาพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งหนา้ของแฟนคลบัหญิงชาว
ไทยที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากเคป็อป กรณีศกึษาวงเกิรล์กรุป๊ แบลก็พิงก ์ทัง้หมด 204 คน ที่มีอายตุั้งแต่ 18 ปีขึน้ไป 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษาคือ เพื่อที่จะไดท้ราบวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการเลยีนแบบการแต่งหนา้ของแฟนคลบัวง
แบลก็พิงกแ์ละเพื่อทราบทศันคติของแฟนคลบัในการเลียนแบบการแต่งหนา้ของวงแบลก็พิงก ์ผลการวิจยัพบว่าแฟน
คลบัชาวไทยเลยีนแบบการแต่งหนา้ของวงแบลก็พิงกเ์พราะภาพลกัษณข์องวงที่สมาชิกทัง้หมดในวงติดอนัดบัศิลปิน
ที่มีใบหนา้สวยในปี 2562 และเลียนแบบเพื่อสรา้งอตัลกัษณข์องกลุม่แฟนคลบัเองว่าพวกเขาคือแฟนคลบัของแบลก็
พิงก ์สว่นทศันคติในพฤติกรรมการเลียนแบบของแฟนคลบัในดา้นของการปฏิบติั พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้น
การบรโิภคเครื่องส  าอางที่วงแบลก็พิงกเ์ป็นพรเีซนเตอรน์ัน้อยู่ในระดบัสงู และทัศนคติต่อภาพลกัษณข์องวงแบลก็พิงก์
อยู่ในระดบัสงู 

ค าส าคัญ : การเลียนแบบ, การแต่งหนา้, กระแสเกาหล,ี กลุม่แฟนคลบั 

 

Abstract 

This research is a quantitative research which studies the makeup imitation behavior of Thai female fans 
that are influenced by K-POP, the case study of girl group BLACKPINK, amount of 204 people, over 18 
years of age. The objective of this research is to know the purpose of fans about behavior in 
BLACKPINK's makeup imitation and to know the attitude of fans in imitated BLACKPINK’s makeup. For 
the result, found that Thai fans imitated BLACKPINK in makeup because of their image that all of 
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 Korean Studies, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
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BLACKPINK member is ranked in the most beautiful face in 2019 and imitated makeup of BLACKPINK to 
make them more good looking and have an identity which they are fans of BLACKPINK. The result of the 
attitude in imitated behavior of fans in terms of practice is at the medium level, in terms of cosmetic 
consumption is at the high level and the attitude of fans in BLACKPINK's image also at the high level. 

Keyword : Imitation, Makeup, Korean wave, Fandom 
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การศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นทีเ่รียนการศึกษานอกระบบ 
The Study on Self-Directed Learning of Early Adults in Non-Formal Education  

         
ดสุติา สนัซงั1 และ ฉฐัวีณ ์สทิธ์ิศิรอรรถ2 
Dusita Sunzang1 and Shuttawwee Sitsira-at 2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียนการศึกษานอก
ระบบ และเพื่อเปรยีบเทียบการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรยีนการศกึษานอกระบบ เมื่อจ าแนกตามตวัแปร
ระดบัชัน้  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  และรายได ้กลุม่ตวัอยา่งเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรยีนการศกึษานอกระบบ จ านวน 
428 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยแบ่งเป็นระดับชั้นการเรียน และเพศ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ 

1. วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีเรยีนการศกึษานอกระบบมีคา่เฉลีย่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยรวมและทกุดา้น ไดแ้ก่ การ
จดัการตนเอง การก ากบัตนเอง และการปรบัเปลีย่นตนเอง อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู 

2. วยัผูใ้หญ่ทีเ่รยีนการศกึษานอกระบบที่เรยีนในระดบัชัน้สงูกวา่จะมีการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสงูกวา่ผูท้ี่เรยีนอยูใ่น
ระดบัชัน้ต ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่เรียนการศึกษานอกระบบที่มีสถานภาพโสด มีการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ที่เรยีนการศกึษานอกระบบที่มีสถานภาพสมรสอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ : การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ การศกึษานอกระบบ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the self-Directed learning of early adults who study in 
non-formal education and compare the self-Directed Learning of early adults who study in non-formal 
education. Once dividing the factors into level, gender, age, marital status, and income, the samples who are 
early adults were selected for 428 persons by stratified random sampling. The tool for this research was the 
test of self-Directed learning. Statistics used in the research included mean, standard deviation, and t-test.  
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 Based on the research, the findings are as follows:  
 1. The early adults in non-formal education have the mean of self-Directed Learning in the overview 
and all aspects at the nearly high level, which are self-managing, self-monitoring, and self-modifying.  
 2.The self-Directed Learning of early adults in non-formal education who are in Matthayom6 have the 
mean of self-Directed learning  at a higher level than the adults who are in Matthayom3 with statistical 
significance at .05. 
 3. The self-Directed Learning of early adults in non-formal education who are single have the mean of 
self-Directed learning  at a higher level than other married adults with statistical significance at .01. 
  
Keywords : self-Directed Learning, Early Adults, Non-Formal Education 
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Applying the principles of the sufficiency economy to life Case studies of students, teachers 
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ดร.กญัญ์รัชการย์ เลศิอมรศกัดิ1์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชยั เลศิอมรรัฐ2 
Ganratchakan Lertamornsak1 and Asst. Prof. Dr. Chomchai  Lertarmornrat2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต กรณีศึกษานกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศกึษาครู มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา จ านวน 353 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-22 ปี ระดบัการศึกษานกัศกึษาครูปี 2 และ ปี 4  และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต กรณีศึกษานกัศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตาม
คะแนนเฉลีย่ได้ดงันี ้ล าดบัแรก ด้านเง่ือนไขคณุธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีเหตผุล ด้านเง่ือนไขความรู้ ด้านการ
มีภมูิคุ้มกนัท่ีดี และด้านความพอประมาณ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ   :   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การด าเนินชีวิต  
 
Abstract 
 The purpose of this research To study the level of applying the principles of the sufficiency 
economy to life Case studies of students, teachers Suan Sunandha Rajabhat University The sample 
consisted of 353 students of Suan Sunandha Rajabhat University by using questionnaires as a tool for 
data collection. And the statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The results of the research showed that Most of the samples are female, 21-25 years of age, 
education level, 1 year teacher and have monthly income 10,001 - 20,000 baht. Adopting the philosophy 
of sufficiency economy to life. Case studies of students, teachers Suan Sunandha Rajabhat University 
The overall picture is in a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at 
a high level. Which can be arranged according to the average scores as follows: first, in terms of moral 
conditions, followed by reasoning In terms of knowledge In terms of having good immunity And in the 
aspect of moderation respectively  
Keyword   :   Sufficiency Economy Philosophy, Knowledge and Understanding 
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ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยวิธีการสร้างศรัทธาและการคิดแบบอริยสัจที่มตี่อความ
รอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
EFFECTS OF HEALTH EDUCATION LEARNING MANAGEMENT USING FAITH 
BUILDING AND THE FOUR NOBLE TRUTHS METHODS TOWARD SEXUAL HEALTH 
LITERACY FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS    
 
นฤภร วณิชหตัถกิจ1 สนุนัทา ศรีศริ2ิ 
Narueporn Vnitchhattakij1   Sununta Srisiri2 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นวจิยักึ่งทดลองมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ(1) เปรียบเทียบคา่เฉล่ียความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศ
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีการจัดการเรียนรูส้ขุศึกษาดว้ยวิธีการสรา้งศรทัธา
และการคิดแบบอริยสัจ (2) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระหวา่งกลุม่ท่ีเรียนดว้ยวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบการสรา้งศรทัธาและการคิดแบบอรยิสจักับกลุ่มท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติ
(บรรยาย) (3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสรา้งศรทัธาและการคิดแบบอริยสจั  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัรางบวั  ซึ่งใชว้ิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  โดย
เลือกหอ้งเรียน 2 หอ้งท่ีมีความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง 
(30 คน) ท่ีเรียนดว้ยวิธีการสรา้งศรัทธาและการคิด แบบอริยสจั และกลุ่มควบคมุ (30 คน) ท่ีเรียนดว้ยวิธีปกต ิ
เครื่องมือท่ีใช้ คือ (1)แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสรา้งศรัทธาและการคิดแบบอริยสจัเรื่องความรอบรูด้า้น
สขุภาพทางเพศ จ านวน 6 แผน (2)แบบวัดความรอบรูด้า้นสุขภาพทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ
(3)แบบสอบถามความพงึพอใจ วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คา่ที (Dependent samples t-test, Independent sample t-test) ผลการวจิยัพบวา่ (1) หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 
มีคา่เฉล่ียความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศ แตกตา่งจากก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (2)หลงั
การทดลอง กลุม่ทดลอง มีค่าเฉล่ียความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศ แตกต่างจากกลุ่มควบคมุ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 (3) ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่จดัการเรียนรูด้ว้ยวธีิการสรา้งศรทัธาและการคดิแบบอริยสจั อยู่
ในระดบัดีมาก (คา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.40) 
ค าส าคัญ : การสอนดว้ยวธีิการสรา้งศรทัธา, การสอนดว้ยวธีิการคดิแบบอรยิสจั, ความรอบรูด้า้นสขุภาพทางเพศ 
 
 Abstract 
 The aims of the quasi-experimental research were as follows: (1) to compare the mean sexual 
health literacy score of health education learning management with the methods of faith building and four 
noble truths, between, before and after studying, among lower secondary school students; (2) to 
compare the mean sexual health literacy scores between the experimental group taught with faith 
building and four noble truths and the control group taught using the conventional lecture method; (3) to 
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 Abstract 
 The aims of the quasi-experimental research were as follows: (1) to compare the mean sexual 
health literacy score of health education learning management with the methods of faith building and four 
noble truths, between, before and after studying, among lower secondary school students; (2) to 
compare the mean sexual health literacy scores between the experimental group taught with faith 
building and four noble truths and the control group taught using the conventional lecture method; (3) to 

study the satisfaction of students toward faith building and the four noble truths methods. The sample 
groups used in the research were Grade Eight students at Wat Rangbua School, who were selected by 
purposive sampling. There were two classrooms with sexual health literacy scores at a similar level and 
then divided into two groups: an experimental group of thirty students were taught with the methods of 
faith building and the four noble truths, while a control group of thirty students were taught in the 
conventional method. The tools in this research consisted of the following: (1) six learning plans on faith 
building and four noble truths methods; (2) sexual health literacy for Grade Eight; and  (3) a satisfaction 
questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, a dependent samples 
t-test, and an independent samples t-test.  

The results revealed the following: (1) after the experiment, the experimental and  control groups 
had a different sexual health literacy score than before the experiment with a statistical significance level 
of .05; (2) after the experiment, the experimental group were taught faith building and the four noble 
truths methods had a different sexual health literacy score than the control group and a statistical 
significance level of .05; (3) the satisfaction of students towards faith building and the four noble truths 
methods was at a very good level (mean = 3.40). 
Keyword: Health education learning management, Faith building method, Four noble truths method, 
Sexual health literacy 
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติตามแนวสะเต็มศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 ทกัษะการแกปั้ญหาแบบร่วมมือ (collaborative problem-solving) เป็นหนึ่งในทกัษะส าคญัในศตวรรษที่ 
21 ที่ช่วยใหม้นุษยส์ามารถท างานและแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตดุงักล่าวจึงตอ้งมีการวิจยั
ว่าจะพฒันาทกัษะ CPS ไดอ้ย่างไรในชัน้เรียนวิทยาศาสตรม์ากขึน้ อย่างไรก็ตามยงัมีงานวิจยัจ านวนนอ้ยชิน้ที่เนน้
การศกึษาเฉพาะในชัน้เรียนชีววิทยาโดยการใชก้ิจกรรมตามแนวสะเต็มศกึษา งานวิจยัชิน้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันา
ระดบั CPS ที่ผ่านการจดัการเรียนรูน้วตักรรมเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry) ตามแนวสะเต็ม โดยใชรู้ปแบบการ
สอนแบบ Biomimicry design spiral กลุ่มที่ศึกษาคือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยจากแบบ
วัด CPS แบบสังเกตพฤติกรรม อนุทินสะทอ้นความคิดของครูและนักเรียน จากผลการวิจัยพบว่าระดับ CPS ของ
นกัเรียนระดบัมีแนวโนม้ที่สงูขึน้ โดยเฉพาะในองคป์ระกอบย่อยการท าตามขอ้ตกลงตามบทบาทหนา้ที่ (C3) ซึ่งผูว้ิจยั
พบว่าแนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนรูน้วตักรรมเลียนแบบธรรมชาติ มีลกัษณะส าคญัคือ 1) สถานการณปั์ญหาที่
ซับซ้อนและการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสามารถวางแผนการด าเนินงานและรับรู ้
ความสามารถของสมาชิกกลุ่มไดด้ี และ 2) การน าเสนอตัวอย่างนวตักรรมที่น าแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาให้
นักเรียนดูก่อนในช่วงระบุปัญหาสามารถช่วยขยายมุมมองในการการระบุและอธิบายภาระงานท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จ
ไดม้ากขึน้ 
ค าส าคัญ : การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ, สะเต็มศึกษา, นวตักรรมเลียนแบบธรรมชาต ิ
 

Abstract 
 Collaborative Problem-Solving (CPS) is an important 21st century skill, which helps people work 
and efficiently solve complex problems in complicated modern society. However, few studies investigate 
how CPS skills may be developed in science classrooms. Biology classrooms, which are limited in STEM 
activities, have developed a unique learning management model called Biomimicry, which allows students 
to solve collaborative problems by creating nature-inspired innovations. Therefore, this research examines 
students’ learning and CPS development through the Biomimicry STEM approach. CPS skills were 
evaluated through a CPS questionnaire, a student behaviour observation form, teacher’s reflective journals 
and students’ reflective journals. The results show that students’ CPS levels tended to be higher, especially 
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in Communicating with team members about the actions to be/being performed subcomponent. In addition, 
the result indicated that the effective Biomimicry STEM approach included 1) complex problem situations 
and clear boundaries encourage students to plan their operations and perceive the ability of the group 
members well, and 2) providing examples of innovations from nature that inspire students before the 
problem identification phase can broaden their perspectives in identifying and explaining tasks they need 
to accomplish. 
Keyword: Collaborative Problem-Solving, STEM, Biomimicry 



196

 1 

ตัวแบบภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่การพัฒนาจติอาสา 
Leadership Model for Social Change to Volunteer Spirit Development  
 
ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร1, นราเขต ยิม้สขุ2, วราภรณ์ เหลืองวิไล3  
    
บทคัดย่อ 
 จิตอาสาเป็นส่วนที่มีความส าคญัและเป็นเสมือนฟันเฟืองในการพฒันาประเทศในฐานะหุ้นส่วนและผู้มีส่วน
ร่วมในการพฒันา ทว่าการเป็นจิตอาสาในระดบัที่สามารถพฒันาและเปล่ียนแปลงสงัคมได้ ต้องอาศยัการมีภาวะผู้น า
ในการเปล่ียนแปลงสงัคม บทความนีจ้ึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาจิตอาสาตามแนวทางตวัแบบภาวะผู้น าสู่
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ผ่านการศึกษาด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาจาก
เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึน้จริงทัง้ในอดีตและปัจจุบนัค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร เชิงวิชาการต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาที่เร่ิมจากมิติปัจเจก (The Individual) ซึ่งประกอบค่านิยม 3 ประการ ได้แก่ 
จิตส านึก (Consciousness of self)  ความสอดคล้องส่วนบุคคล (Congruence)  ความมุ่งมัน่ (Commitment) จะส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ตัดสินใจให้กระท าหรือไม่กระท าการใด ๆ จากภายในจิตส านึกของประชาชนเอง ซ่ึงการ
ตดัสินใจนีจ้ะเป็นการตดัสินใจด้วยความเต็มใจท าให้การเปล่ียนแปลงนัน้เกิดคุณค่า (Values) ทัง้ต่อตนเองในฐานะผู้ให้
หรือผู้กระท าการ และต่อผู้รับ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะน าไปสู่การสร้างเปล่ียนแปลงในมิติกลุ่ม มิติชุมชน/สงัคมต่อไป 
ค าส าคัญ  :    ตัวแบบภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ภาวะผู้น า การพัฒนาจิตอาสา   
 
Abstract 
 Volunteer Spirit is an important part and is the backlash of national development as a partner and 
participant in development. But being a volunteer at the level that can develop and change society Must have the 
leadership to change society This article is therefore interested in the study of volunteer development by following 
the leadership model for social change. Through studies with documentary research by studying from events or 
phenomena that have occurred both past and present, researching and analyzing data from documents Various 
academic-related The results of the research showed that The development begins with The Individual, which 
consists of three values: Consciousness of Self, Congruence, Commitment will result in changes that are decided 
to act or Do not take any action from within the consciousness of the people themselves This decision will be a 
willing decision to make that value change (Values) to themselves This decision will be a willing decision to make 
that value change (Values) to yourself as the giver or receiver and to the receiver is the starting point that will lead 
to change in the group dimension. Community / society dimension further 
Keyword : Social Change Model of Leadership  Leadership Volunteer Spirit Development   
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปรมิาณ มีวตัถปุระสงคข์องการวจิยัคือ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรม

การออมเงินของนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ผลของ

การศึกษาจะช่วยใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของวัยรุ่น สามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดไ้ม่มากก็นอ้ย  โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนิสิตนกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรฐัในเขต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 17 มหาวิทยาลยั มีจาํนวนทัง้สิน้ 262,186 คน โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนิสิตท่ีมีพฤติกรรมการ

ออมเงิน จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 2 สว่นคือ 1) ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง      2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่ม

ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปรมิาณประกอบดว้ย One-way ANOWA , Multiple Regression 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉลี่ย 21 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 31.3 มี

รายไดต้่อเดือนอยู่ระหว่าง 6,000-9,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.5 และมีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 6,000-9,000 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.8 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครวั 3-4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.3  อาชีพของผูป้กครองสว่นใหญ่

ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั คิดเป็นรอ้ยละ 34.3 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน รายจ่าย

เฉลี่ยต่อเดือน จาํยวนสมาชิกในครอบครวั อาชีพของผูป้กครอง ไม่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน สว่น

ปัจจยัทางดา้นเป้าหมาย ไดแ้ก่ เพ่ือผลตอบแทน เพ่ือเป็นเงินทนุสาํรองยามฉกุเฉิน เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลลต่อพฤติกรรม

การออมเงิน และ ปัจจัยทางดา้นอิทธิพล ไดแ้ก่ บุคลากร/ครู/อาจารย ์เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน 

เช่นกนั 
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Abstract 

The type of this research was quantitative research. The purposes of this research was study 

saving behavior factors in undergraduate students at government universities which there were around 

only bangkok area. The important results from this research were supporting other researchers who find 

saving behavior factors of adolescences. The target was 1 7  government universities in Bangkok area. 

The number of scholars in 17 government universities were 262,186 students. The sample group was 400 

university students. The research was online questionnaire collecting which there was 2  parts in 

questionnaire. There were 1 ) Population characteristic in students 2 ) The factors that serious impact to 

saving behavior in students. After questionnaire collecting process. The Authors were analyzing results 

from questionnaire collecting which We used One-way ANOVA and Multiple Regression. There are 

important programs that they appeared significant results. 

The significant results were 1 )  Most of respondents were 2 1  year old in 3 1  percentages of 

female. Their income that between 6,000-9,000 baht were 23.5  percentages. And their expenses that 

between 6,000-9,000 baht were 64.8 percentages. The number of their family were 3-4 people or 23.3 

percentages. The career of their parents were personal business in 34.3 percentages. 

Hypothesis test results were 1) Demographic factors were gender, age, income, expenses, the 

number of family and The career of their parents which was not impacts to saving behavior of students. 2) 

Their goal for saving behavior were return and emergency reserves which was absolutely effect to saving 

behavior of students. 3 ) Influence factors were personnel, teacher, professor which also was absolutely 

effect to saving behavior of students. 

Keywords : Saving Behavior, The factors were effect to saving behavior, adolescences 
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เมื่ออาํนาจและการรับรู้การถกูตรวจสอบไม่มีอทิธิพลตอ่พฤตกิรรมเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวั : 
ความสัมพนัธร์ะหว่างความรู้สกึตอ้งพึง่พาผู้อืน่กับพฤตกิรรมเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวั 
When power and perceived accountability cannot influence self-interested behavior: 
The relationship between dependence on others and self-interested behavior 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้จดุประสงคเ์พ่ือตอ่ยอดการวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของอาํนาจตอ่พฤติกรรมเพ่ือผลประโยชน์

สว่นตวัที่มีการรบัรูก้ารถกูตรวจสอบเป็นตวัแปรกาํกบั ซึง่ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรทัง้สองไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

เพ่ือผลประโยชนส์ว่นตวั ผูวิ้จยัจงึทาํการวิเคราะหข์อ้มลูและศกึษางานวิจยัเพ่ิมเติมเพ่ือทาํความเขา้ใจว่า แลว้สิ่งใดมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมเพ่ือผลประโยชนส์ว่นตวัในบรบิทของการทดลองดัง้เดิม กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชคื้อชดุขอ้มลูจาก

นิสิตปรญิญาตรีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัจาํนวน 102 คน โดยใชค้า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัในการ

วิเคราะหพ์ฤติกรรมเพ่ือผลประโยชนส์ว่นตวักบัความรูส้กึทางดา้นอาํนาจ ไดแ้ก่ ความรูส้กึมีอาํนาจ ความรูส้กึตอ้ง

พึ่งพาผูอ่ื้น ความรูส้กึถกูควบคมุ และความรูส้กึสามารถควบคมุสิ่งตา่ง ๆ ได ้

จากการวิเคราะหข์อ้มลูทาํใหค้น้พบความสมัพนัธท์างลบระหว่างความรูส้กึตอ้งพึง่พาผูอ่ื้นกบัพฤติกรรมเพ่ือ

ผลประโยชนส์ว่นตวัที่ระดบันยัสาํคญั .05 ในขณะที่ไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมเพ่ือผลประโยชนก์บั

ความรูส้กึมีอาํนาจ ความรูส้กึถกูควบคมุ และความรูส้กึสามารถควบคมุสิ่งตา่ง ๆ ได ้ นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัไม่พบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูส้กึมีอาํนาจกบัความรูส้กึตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น ซึง่แตกตา่งไปจากงานศกึษาในอดีต แสดงให้

เหน็ถงึความเป็นไปไดท้ี่อาจจะมีตวัแปรแทรกซอ้นนอกเหนือจากการวิจยัซึง่สามารถสง่ผลกระทบตอ่อิทธิพลของ

อาํนาจได ้จงึควรมีการศกึษาเชิงลกึเพ่ิมเติมเพ่ือการนาํไปประยกุตใ์ชต้อ่ไป 

คาํสาํคัญ : การพึ่งพาอาศยักนั  การพึ่งพาผูอ่ื้น  พฤติกรรมเพ่ือผลประโยชนส์ว่นตวั 

 

Abstract 

 This article aimed to extend the research on the influence of power on self-interested behavior 

moderated by perceived accountability which showed that both variables had no influence on  
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บทคัดย่อ (Abstract)  
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self-interested behavior. Thus, the authors further analyzed the data and studied additional research to 

understand the relationships between each variables and self-interested behavior in the context of the 

original study. The sample used in this study was a data set of 102 Chulalongkorn University 

undergraduates. Pearson correlation coefficient was used to analyze the correlations between  

self-interested behavior, feeling powerful, dependence on others, feeling of being controlled, and feeling 

of being in control. 

The results revealed a negative correlation between dependence on others and self-interested 

behavior at the .05 significance level. However, there was no correlation between self-interested behavior 

and feeling powerful, feeling of being controlled, or feeling of being in control. In addition, there was no 

correlation between feeling powerful and dependence on others which differed from previous studies. 

This reflected the possibility that there could be influences of extraneous variables on the influence of 

power. Therefore, further in-depth studies should be pursued for future application. 

Keyword : Interdependence, Dependency, Self-interested behavior 
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Factors influencing on recruitment and retention of pharmacists in Myanmar’s public sector 
Lwin Nyein Aye1,2, Puree Anantachoti1* 

Abstract  

Background: Myanmar has severely suffered pharmacist shortage especially in the public sector. Only 15% of 
pharmacists worked in public sector. Among other causes of the shortage problem, failure to recruit new 
pharmacists and ineffective retention of existing pharmacists were mainly existing problem. Pharmacist 
shortage resulted in limited overall pharmacist functions, increase drug related problems, and increase overall 
cost to health care system.   
Objective: This study was aimed to examine the factors that influence on the recruitment and retention of 
pharmacists in the public sector of Myanmar.  
Methods: A qualitative semi-structured, face-to-face interview was conducted during February and April, 
2019.  Head of pharmacists from various public settings with at least 5 year-experience were identified as key 
informants. These pharmacists were open-ended asked about adequacy of pharmacists in a setting and factors 
affecting recruitment and retention of pharmacists under their supervision.   
Results: Many factors which influence on the recruitment and retention of pharmacists in the public sectors 
were reported. The main factors such as poor remuneration and incentive, delayed promotion, heavy workload, 
limited chance to attend professional training, limited pharmacist functions performed, and poor interpersonal 
relationship were reported as the factors which influence on public sector’s pharmacists to quit their job. Family 
pressure, some incentive such as earned leave, maternity leave and pension was reported to be positive factors 
encouraging pharmacists to continue working in the public sector.  
Conclusions: Shortage problem could take several years to solve. Understanding present shortage problem 
within public sector and trying to bridge the current gap; recruitment and retention might be a good initiating 
step for the Myanmar government to build up good environment for the existing government staff. Once the 
current working environment is good, it will eventually attract a new comer to join the public sector. 

Keywords: pharmacist, public sector, recruitment, retention, pharmacist shortage 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Effects of Science, Technology, Society, and Environment Instruction on Problem Solving 
Ability of High School Students 
  
สภุารตัน ์สาลียงพวย1 ปรณิดา ลิมปานนท ์พรหมรตัน1์ และ สิทธิพร ภทัรดิลกรตัน2์  
Suparut Saliyongpuay1 Parinda Limpanont Promratana1 and Sittiporn Pattaradilokrat2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 
2 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจ านวน 42 คน และเป็นหอ้งที่อยู่ภายใตก้ารรบัผิดชอบของผูว้ิจัย เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และ 2) แบบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหา วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแกปั้ญหาของกลุ่มเป้าหมาย หลังทดลองมีค่าต ่ากว่า
เกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งอยู่ในระดบัดี และ 2) คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนกัเรียนหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม มีค่ามากกว่าคะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรู ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม, ความสามารถในการแกปั้ญหา 

Abstract  

 The purposes of study were 1) to study the problem solving ability of high school students using 
Science, Technology, Society and Environment (STSE) instruction and 2) to compare problem solving 
ability of high school students prior to and after STSE instruction. The research participants 42 Science-
Mathematics Scheme, grade 11 students studying in a secondary high school under educational service 
area office 2 in Bangkok. The research instruments used in this study were 1) STSE learning lesson and 2) 
problem solving ability test. The data was analyzed by Mean, Percentage, Standard, Deviation, t-test.  
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นอร์มคอร์แนวความคิดจากแนวโน้มแฟชั่นสู่ความเป็นเครื่องประดับ
Normcore Concept from Fashion Trends to Jewelry.

ทเนศ บุญประสาน1

Taned Boonprasarn

บทคัดย่อ
      กลุ่มคนที่มีอิสระทางความคิด มีการแต่งกายที่ปกติธรรมดาไม่ชอบความโดดเด่นเป็นเป้าสายตาท่ามกลางกลุ่ม

ผู้คน มีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวกลมกลืนเข้ากับสถานการณ์และสังคมที่แตกต่าง แต่มีบุคลิกลักษณะความ

พิเศษบางอย่างที่ทำให้คนเหล่านั้นดูไม่ปกติธรรมดา (Anisha Gakhar, 2017) คนเหล่านั้นถูกเรียกว่า “นอร์ม

คอร์”  (Normcore) จากการบัญญัติความหมายอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคำว่านอร์มคอร์ในรายงานเรื่องโหมด

แห่งความเป็นหนุ่มสาว (Youth Mode)ป ี 2013 โดยกลุ่ม เค-โฮลด ์ (K-Hole) นั้นมีการตีความหมายและวิพากษ์

วิจารณ์ของนอร์มคอร์ในหลายแง่มุมตามมุมมองของนักออกแบบและสื่อ นักออกแบบบางคนสามารถตีความหมาย

และนำไปใช้จนประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ พัฒนากลายเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง การวิจัย

ชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ประกอบของแนวคิดนอร์มคอร์คือ  ความปกติธรรมดา การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 

การเชื่อมความสัมพันธ ์ และความพิเศษ(ซึ่งไม่อาจกำหนดได้อาจจากความบังเอิญหรือผลลัพธ์จากการปรับใช้งาน) 

มาออกแบบเป็นเครื่องประดับทางเลือกสำหรับกลุ่มนอร์มคอร ์และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในวิถีที่แตกต่าง โดยการวิเคราะห์ความหมาย  ตั้งสมมุติฐานการออกแบบ ทดลองวัสดุและ

เทคนิคความเป็นไปได้ของการทำหน้าที่เครื่องประดับกับร่างกายและเครื่องประกับเครื่องแต่งกายเพื่อเชื่อมสัมพันธ์

กับบริบทรอบข้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ความพิเศษของเครื่องประดับนอร์มคอร์เกิดจากความสามารถสร้างสรรค์

วิธีการใช้งานได้หลายรูปแบบในหลายโอกาสจากผู้คนที่หลากหลายความคิด และนำเสนอมุมมองที่ว่า “นอร์มคอร์” 

นั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงเทรนด์แฟชั่น แต่ “นอร์มคอร์” คือวิถีและทัศนคติการใช้ชีวิตของผู้คนในอีกรูปแบบหนึ่ง

คำสำคัญ : เครื่องประดับ นอร์มคอร์ ปกติธรรมดา แฟชั่น ปรับตัว เค-โฮลด์

Abstract 
          The creative, stylish and low-key/ normal behavior happens amongst people. They are socialized 

and adaptable by the surrounding - culture, and norm. They have an outstanding/ special personality and 

human relationships (Anisha Gakhar, 2017). People called them "Normcore". From the definition, it was 

first defined in 2013 by K-hole community. The company reported the trend of fashion consumer's 

perspective by analyzing the difference of likeliness of the consumer. There are various meanings of 

Normcore interpreted in the different points of designer and public channel's view. Some said that this 

kind of trend might not benefit the fashion business, yet, there is some designer who interprets and 

convey Normcore to be  applicable and make it best for most of them. The development was growing for 

a while. To tackle the applicant  of different kinds of livings, we analyze the meaning, generate the 

designing hypothesis, sample and seek the possibility of accessories' role which plays an important 

element on outfits.  As a consequence, we are finally connecting and carrying the relationship directly and 

indirectly afterward. 

Keywords : normal/ low-key , adaptability, human relationships, specials/ outstanding

1 สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี A มีวัตถุประสงค์เพืIอศึกษาลกัษณะของกระดาษใบอ้อยและการสร้างลวดลายกระดาษใบอ้อย
จากองค์ความรู้ทางด้านกราฟิก โดยมีปัจจยักระบวนการทีIศึกษา คือ การต้มเส้นใย, การทุบเส้นใย, การปัIนเส้นใย
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คําสาํคัญ : ใบอ้อย, กระดาษ, ลวดลาย 

 
Abstract   

The main objective of this research was to study the characteristics of the sugarcane leaf 
paper and the creation of different patterns in sugarcane leaf paper based on the acquired graphical 
knowledges. The research procedure consisted of 5 treatments, which were boiling, pounding, 
blending, bleaching sugarcane fiber and creating patterns on paper. According to the research, it was 
found out that each treatment yielded different outcome; coarse paper, smoother paper and the finest 
paper respectively. Furthermore, the conducted experiment also demonstrated that each technique 
provided with different color of the paper. Referring to the experiment, boiling technique gave light 
brown color paper while bleaching technique gave light yellow paper. For the pattern creation process, 
it can be observed that pounded and blended fiber had higher ability in creating paper pattern. 

Keywords: Sugarcane leaves, Paper, Pattern 
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ศึกษาภูมิปัญญาเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
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ศิริมา แจม่จิตรตรง1 อรรถพร ฤทธิเกิด2 และ สธุาสนิีน์ บรีุค าพนัธุ์3 
Sirima Jamjitrong1 Attaporn Ridhikerd2 and Suthasini Bureekhampun3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว 2) เพื่อ
ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หตัถกรรมเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว 3) เพื่อออกแบบบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ให้ข้อมลูเร่ืองภมูิปัญญาการผลิตเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง   จ านวน  5 
ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่านโดยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญา
เคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวสามารถแบ่งออกเป็น กรรมวิธีการผลิต วสัดอุุปกรณ์ และลวดลายที่ใช้ การศึกษาภูมิ
ปัญญาเคร่ืองทองเหลอืงบ้านปะอาวเพื่อน ามาออกแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมและบรรจภุณัฑ์ จากการวิเคราะห์ ผู้วิจยั
ได้ใช้ภมูิปัญญาเคร่ืองทองเหลอืงบ้านปะอาว ในการออกแบบของตกแต่งบ้านในรูปแบบใหม่ให้มี รูปลกัษณ์สวยงาม 
มีประโยชน์ เหมาะกับการตกแต่งบ้านในปัจจุบนั  ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว ได้ผ่านการ
ประเมินรูปแบบจากผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์การประเมินทัง้หมด 3 ด้านคือ 
การใช้ภมูิปัญญาดัง้เดิมให้มากที่สดุ ผลงานสื่อถึงเอกลกัษณ์ของชุมชน  และประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ที่จดัจ าหน่าย 
โดยรูปแบบที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือรูปแบบที่   2  โดยมีค่าเฉลี่ยคือ  (   ̅=4.72) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ (S.D.=0.42)  นอกจากผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแล้ว ผู้ วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อ
ผลติภณัฑ์และผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั จึงได้ออกแบบบรรจภุณัฑ์เพื่อผลติภณัฑ์หตัถกรรมเคร่ืองทองเหลอืงบ้านปะอาว
ขึน้โดยใช้หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ทัง้ 4 ข้อคือ การปกป้องคุ้มครองสินค้า การบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ การอ านวยความ
สะดวก และการดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ  :   ภมูิปัญญา, เคร่ืองทองเหลอืง, ผลติภณัฑ์หตัถกรรม, ของตกแตง่บ้าน, บรรจภุณัฑ์ 
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 2 

Abstract 
The purposes of the research were 1) to study the wisdom of Ban Pa Ao brass handicrafts, 2) to 

design and analyze Ban Pa Ao brass handicrafts, and 3) to design the packaging of Ban Pa Ao brass 
handicrafts. The researcher selected purposive sampling for sample groups following the research 
purposes, which included five experts and informants with knowledge in the production of brassware and 
three design experts, as well as textbooks, researches, and relevant papers. The findings indicated that 
the wisdom of Ban Pa Ao brassware was divided into the production process, materials, and patterns. To 
study the wisdom of Ban Pa Ao brassware for designing handicrafts and packaging based on analysis, 
the researcher used the wisdom of Ban Pa Ao brassware to design new house decorations to look 
beautiful and become useful and suitable for modern home decoration. Ban Pa Ao brass products have 
passed the assessment by the three experts of design by with assessment criteria divided into three 
areas: 1) the most traditional wisdom, 2) how the products reflect the identity of the community, and 3) 
benefits of products distributed. The conclusion The result was Type 2, with the highest mean values of 
( ̅=4.72) and standard deviation equal to (S.D. = 0.42) from all three aspects. The researcher 
recognized the importance of packaging affecting product and consumers in modern times and 
designed packaging for Ban Pa Ao brass products according to packaging design principles:1. Product 
protection; 2. Product identification; 3. Facilitation; and 4. Attraction to consumers.  
Keyword:  Folk Wisdom, Brass, Handcraft Product, Home Decoration, Packaging 
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บทคัดย่อ 
      การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ไทย ในบริบทของการท่องเที่ยว  และเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ระลึกจากต้นทนุทางศิลปะวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามในแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์อตัลกัษณ์ไทย โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจยัเชิงคณุภาพโดยมีการศึกษาตามวตัถปุระสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปะไทยในวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 2.
เพื่อศกึษาปัจจยัและพฤติกรรมในบริบทของนกัท่องเที่ยว วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 3.เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ระลกึจาก
ต้นทนุทางศิลปะวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 
      ประชากรและกลุ่มตวัอย่างตามวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ทรงคณุวฒุิและ ผู้ เช่ียวชาญ ด้าน
ศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยใช้วิธีการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ ในรูปแบบของศิลปะวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  เป็นการสมัภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม   โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยใช้วิธีการเลือกแบบโควต้า ( Quota  sampling ) เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถามข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากต้นทุนทางศิลปะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วตัถปุระสงค์ข้อที่  3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ทรงคณุวฒุิและ ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (PurposiveSampling)) เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) เพ่ือขอความคิดเห็น วตัถุประสงค์เพ่ือขอค าแนะน า การวิเคราะห์
ข้อมลูแบบอปุนยั (Analytic Induction) คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน  
            ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบผลิตภณัฑ์ที่ระลกึที่รูปแบบ 1 มีระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก (x̄ =4.54, S.D.= 0.47) ซึง่
ถือได้ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นรูปแบบส าหรับการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ที่ระลกึจากต้นทนุทางศิลปะวดัพระเชตพุน
วิมลมงัคลาราม 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑ์ที่ระลกึ, การสร้างสรรค์ , อตัลกัษณ์, ศิลปะ 
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Abstract 
       The purpose of this research is to study Thai identity in the context of tourism and to design souvenir products 
from artistic costs at Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkalaram  Ratchaworamahawihan in the concept of creating 
Thai identity products  using a qualitative research methodology by studying the matter according to objectives as 
follows: 1. to study the models of Thai art , 2. to study the factors and behaviors of tourists,  and 3. to design souvenir 
products from artistic costs at Wat Phra Chetuphon Vimolmangmangklararam.  
      The population and sample groups according to the objectives of article 1, the population and the sample 
groups were composed of luminaries and experts in the art, and artistic history of Thailand.   The sample group was 
selected by using the purposive sampling. The tools used by were interview forms on art models at Wat Phra 
Chetuphon Wimon Mangalaram; which was the unstructured interviews. The objective of article 2, the population 
and the sample groups were composed of tourists visiting at Wat Phra Chetuphon Vimolmangkalaram.  The sample 
group was selected by using the quota sampling. The tools used were the data questionnaires as a guideline for 
designing souvenir products from the artistic cost at Wat Phra Chetuphon Wimon Mangalaram. The objective of 
article 3, the population and the sample groups were composed of luminaries and experts in product design. The 
sample group was selected by using the purposive sampling. The tools used were the check list, and the open-
ended form to ask those people for their opinions, objective for advice for the analytic induction data analysis; 
percentage; mean and standard deviation. 
        The results of the research showed that the model of the 3rd souvenir product had a high level of suitable level 
(x̄ = 4.54, S.D. = 0.47) which was considered appropriate to be used as the model for developing as souvenir 
products from artistic costs at Wat Phra Chetuphon Wimon Mangalaram. 
Keywords:  Souvenir Products. Creative. Identity. Art 
 
  
1,2 ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
Technology of Industrial Product Design, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang 
10520, Thailand. 
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การศึกษาและออกแบบอัตลักษณอ์งคก์รเพือ่ส่งเสริมธุรกิจสวนเมล่อนประกอบฟารม์ 
The Study and Corporate Identity Design for Promoting Business of Prakob Melon Farm  
 
ศภูร กฎุโพธ์ิ1  
Suporn Kudpo1  
    
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาและออกแบบอตัลกัษณอ์งคก์รเพื่อส่งเสริมธุรกิจสวนเมลอ่นประกอบฟารม์ อนัมี
วัตถุประสงค ์ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์องคก์รส าหรบัสวนเมล่อนประกอบฟารม์  2) เพื่อออกแบบอัตลกัษณ์
องคก์รของสวนเมล่อนประกอบฟารม์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูอ้าสาที่เป็น
ผูป้ระกอบการฟารม์เมล่อนในอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา และ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
ออกแบบ  โดยมีประชากรและกลุม่ตวัอยา่งใชก้รณีศึกษากลุม่ผูเ้ป็นผูป้ระกอบการฟาร์มเมลอ่นอาสาสมคัรในอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 5 ฟารม์ ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key in formant) เพื่อน ามาวิเคราะหแ์ละน าไป
พฒันาอตัลกัษณอ์งคก์ร เพื่อเป็นการเพิ่มคณุคา่และมลูคา่ใหก้บัธุรกิจ ตามกรอบแนวคิดที่สามารถสะทอ้นถึงจงัหวดั
นครราชสมีาไดด้ีที่สดุ เป็นตามแนวคิดของ Sakane เพื่อน ามาใชส้ะทอ้นภาพลกัษณข์องพืน้ถ่ินบนผลติภณัฑ ์มี 6 Set        
โดยออกแบบเป็น 6 ชุด ซึ่งใน 1 ชุดประกอบไปดว้ย 1) ดา้นเครื่องหมายการคา้ 2) บรรจุภณัฑ ์3) ชุดฟอรม์ 4) หนา้
รา้นที่ที่จ  าหน่ายเมล่อนภายในฟารม์ ในที่นีจ้ัดระเบียบจาก ความเป็นมาขององคก์ร ค าขวัญ แหล่งท่องเที่ยว 
ศิลปวฒันธรรม ตามกรอบแนวคิดดา้นการศึกษาแนวทางในการออกแบบอตัลกัษณอ์งคก์รส าหรบัผลิตภณัฑ์ น ามา
วิเคราะหเ์พื่อหาแนวคดิในการออกแบบ โดยท าแบบรา่งจากแนวความคดิเบือ้งตน้เพื่อน าเสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การออกแบบและกลุ่มผูบ้ริโภคงานออกแบบเพื่อพฒันาสรา้งเป็นตน้แบบผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับ
กรอบแนวความคิดและหลกัการออกแบบผลติภณัฑ ์ 

ผลการวิจัยของกระบวนการอัตลกัษณ์องคก์รเพื่อส่งเสริมธุรกิจสวนเมล่อนประกอบฟารม์  ไดอ้อกแบบ
ไอเดียจ านวน 6 ชุด และผลค่าคะแนนรวมสงูสดุ จ านวน 3 รูปแบบ  ท าการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการ
ออกแบบ สรุปไดชุ้ดอตัลกัษณอ์งคก์ร รูปแบบที่ 1 มีระดบัค่าผลการประเมินสงูที่สดุ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก  ( X  = 4.50, S.D. = 0.27 )  
ค าส าคัญ  :   อตัลกัษณอ์งคก์ร, บรรจภุณัฑ,์ เครือ่งหมายการคา้ 
 
Abstract 
 This research is the study and design of the corporate identity to promote the Prakob Melon Farm. 
The objectives of the study were to study the corporate identity, to design the corporate identity of the 
Prakob Melon Farm . The samples of the study were divided into 2 groups which were the volunteers who 
are the entrepreneurs of the Melon Farms in Mueang, Nakhon Ratchasima, and the design experts. The 

                                         
1 ภาควิชาครุศาสตรส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
  Department of Architecture Education and Design , Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang, Ladkrabang 10520, Thailand. 
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ออกแบบ สรุปไดชุ้ดอตัลกัษณอ์งคก์ร รูปแบบที่ 1 มีระดบัค่าผลการประเมินสงูที่สดุ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
เหมาะสมมาก  ( X  = 4.50, S.D. = 0.27 )  
ค าส าคัญ  :   อตัลกัษณอ์งคก์ร, บรรจภุณัฑ,์ เครือ่งหมายการคา้ 
 
Abstract 
 This research is the study and design of the corporate identity to promote the Prakob Melon Farm. 
The objectives of the study were to study the corporate identity, to design the corporate identity of the 
Prakob Melon Farm . The samples of the study were divided into 2 groups which were the volunteers who 
are the entrepreneurs of the Melon Farms in Mueang, Nakhon Ratchasima, and the design experts. The 

                                         
1 ภาควิชาครุศาสตรส์ถาปัตยกรรมและการออกแบบ  คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
  Department of Architecture Education and Design , Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang, Ladkrabang 10520, Thailand. 

 2 

population and the sample were the entrepreneurs of 5 Melon farms who were the volunteers from Mueang, 
Nakhon Ratchasima which provided the key in formant data for analysis and development of corporate 
identity. In order to add a value to the business according to the conceptual framework that the best 
reflected Nakhon Ratchasima province. It is based on Sakane's concept to be used to reflect the local 
image on the product. There are 6 sets which are designed into 6 sets, in 1 set consists of 1) trademark 2) 
packaging 3) form set 4) Melon storefront selling inside the farm organized from The background of the 
organization, motto, tourist attraction, art and culture according to the educational framework and the 
guidelines to design the corporate identity for the products. Analyzed in order to find the design ideas by 
drafting from basic concepts for presenting the design experts and the consumer of the designing groups 
to develop, create a suitable product according to the conceptual framework and product design 
principles. 
 The findings of the corporate identity organization to promote the Prakob Melon Farm have 
designed 6 sets of ideas and 3 types of highest grade scores, evaluated by design experts In conclusion, 
the 1st set of corporate identity sets has the highest level of evaluation results. It is suitable at a very suitable 
level ( X  = 4.50, S.D. = 0.27) 
Keyword : Corporate Identity, Packaging, Trademark 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและคุณสมบติัของพลาสติกเหลือใช้ในท่ีพกัอาศยั 2) 

เพ่ือออกแบบชุดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณพลาสติกเหลือใช้ในท่ีพักอาศัย โดยใช้กลุ่ม

ประชากรตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นกลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านพลาสติก ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการสอบถาม

ข้อมลูเบือ้งต้นในการออกแบบผลิตภณัฑ์  การเลือกแบบ สว่นการเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบง่ายนัน้ เป็นการเลือก

ผู้ ใช้มาประเมินความพึงพอใจ โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ (Check List) มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลข

คณิต (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยายผล โดยใช้

หลกัเกณฑ์การให้คะแนน (Rating Scale) 5 ระดบั ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือหาคา่เฉล่ีย  

       ผลการวิจยัของกระบวนการ พบว่าการศกึษาปัญหาและคณุสมบติัของพลาสติกเหลือใช้ในท่ีพกัอาศยั และ

การออกแบบชดุกิจกรรมสง่เสริมการอนรัุกษณ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณขยะในท่ีพกัอาศยั โดยการนําเอาพลาสติกเหลือ

ใช้ประเภทหลอดพลาสติกมาผ่านวิธีการต่างๆ ตามกรอบแนวความคิดและให้ผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะถึงชิน้งานท่ีได้ 

และนําคําแนะนําท่ีได้มาเลือกชิน้งานท่ีมีคําแนะนําท่ีดีท่ีสดุ จากนัน้นําไปประเมินแบบ 5 ด้าน 1) หน้าท่ีใช้สอย 2) ความ

ปลอดภยั 3) ความแข็งแรง 4) ความสวยงาม 5) วสัดกุารผลิต โดยผู้ เช่ียวชาญประเมินผลพบว่า ลวดลายท่ี 2 และบรรจุ

ภัณฑ์รูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X  = 4.39, S.D. = 0.04) ท่ีจะนํามาทําเป็นชุดผลิตภัณฑ์ จากนัน้นํา

ผลติภณัฑ์มาประเมินความพงึพอใจตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : การศกึษาปัญหา คณุสมบติั การออกแบบ ชดุกิจกรรม การสง่เสริม การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม พลาสติกเหลือใช้ 

ท่ีพกัอาศยั 

 

Abstract 

The objectives of this study are 1) to study the problem and properties of plastic scraps in habitat and 

2) to design activity set for promoting environmental conservation from plastic scraps in habitat. The defining 

samples were the specialists in plastic industry and product design who were interviewed to get the primary 

data to design and to select the product. For a simple random sample were selected to evaluate the satisfaction  

                                                            
1 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 
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by using questionnaire and check list to analyze for finding the arithmetic mean, (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥), and standard deviation,  

(S.D.) then demonstrate in the result tables by using the principle of Rating Scale 5 levels in giving points to 

analyze and find the arithmetic mean. 

According to the study of problem and properties of plastic scraps in habitat and the designing oof 

activity set for promoting environmental conservation from plastic scraps in habitat, the researcher studied by 

processing used plastic straws through various methods from the conceptual framework. Then, acquire 

suggestions on the final product from the specialists and take those suggestions to select the product that 

got the best suggestion to assess the design on 5 aspects; 1) Functional 2) Safety 3) Durability 4) Stylishness 

5.) Material. The specialists evaluated the results and found that the second pattern and the first design of 

package were the most suitable (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.39, S.D. = 0.04) to develop the activity set and to evaluate the 

satisfaction of the products afterwards. 

Keywords: Problem Study, Property, Design, Activity Set, Promoting, Environmental Conservation, Plastic 

Scrap and Habitat 
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Anti-proliferative effects of five fractions from Halymenia durvillei extract on triple-negative 
breast cancer cells 

Rapeewan Settacomkul1, Ruedeemars Yubolphan2, Kant Sangpairoj3, Pornpun Vivithanaporn4 
 

ABSTRACT 
Introduction: The triple-negative breast cancer (TNBC) has the poorest prognosis and cytotoxic agents are 
the standard medication. However, the cytotoxic agents have severe side effects. Therefore, there is a 
need to identify new compounds for TNBC treatment. The solvents extraction of red algae extract 
Halymenia durvillei (HD) is a red algae species cultured in Thailand and used in food consumption. 
Objectives: The present study aimed to determine cytotoxic and anti-proliferative effects of solvent extracts 
of Halymenia durvillei, including hexane (HDHE), ethyl acetate (HDEA), butanol (HDBU), ethanol (HDET) 
and aqueous (HDAQ) against MDA-MB-231, a triple-negative breast cancer cell line. 
Methods: Viability of MDA-MB-231 cells was quantitated by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 
tetrazolium bromide (MTT) assays. The cell proliferation was detected by succinimidyl ester (CFSE) staining 
using flow cytometry. 
Results: HDHE, HDEA and HDBU at the concentration 100 µg/ml and HDET at the concentration 250 µg/ml 
reduced MDA-MB-231 cell viability at 24 hours post-treatment. In contrast, HDAQ showed no cytotoxic 
effect against MDA-MB-231 cells. Flow cytometry analysis of cell proliferation showed the increase of the 
mean fluorescence intensity after exposure to HDHE and HDEA at the concentration 100 µg/ml at 96 hours, 
indicating the inhibition of cell proliferation in MDA-MB-231 cells.  
Conclusions: HDHE and HDEA exhibited cytotoxicity and inhibited cell proliferation on TNBC cells. This 
study suggests that HDHE and HDEA might contain bioactive compounds for TNBC treatment and could 
be developed as a food supplement for TNBC patients. 
Keywords: Red algae, Triple-negative breast cancer, Cytotoxic, Anti-proliferation 
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ฤทธ์ิต้านมะเร็งของยารักษาโรคซึมเศร้าฟลูออกซิทีนต่อการเพิ่มจาํนวนและการตายแบบอะ

พอพโทซิสของมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน 

Anticancer activities of an the antidepressant fluoxetine on proliferation and apoptosis of 

acute myeloid leukemia cells 

 

ชนิชนม์ ชมเชย0

1 และ ศิริกลัยา บริมสนั1    

Chanichon Chomchoei1 and Sirikalaya Brimson1 

 

บทคัดย่อ    

 ฟลอูอกซิทีน (fluoxetine) เป็นยาท่ีใช้ในการรักษาโรคซมึเศร้า มีงานวิจยัพบวา่ฟลอูอกซิทีนมีฤทธ์ิต้านมะเร็ง  

โดยมีฤทธ์ิยบัยัง้การพฒันา และเหน่ียวนําการตายของเซลล์มะเร็งหลายชนิด แต่ยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธ์ิท่ี

ชัดเจน งานวิจัยนีพ้บว่าฤทธ์ิของฟลูออกซิทีนยับยัง้การเพ่ิมจํานวน และเหน่ียวนําการตายแบบอะพอพโทซิส 

(apoptosis) ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลอืดขาวมยัอิลอยด์ชนิดเฉียบพลนั โดยใช้เซลล์เพาะเลีย้งชนิดโมโนซยัต์ U937 จาก

ผลการศกึษาพบวา่ ฟลอูอกซิทีนสามารถลดเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเซลล์ U937 ได้ โดยมีคา่ IC50 เทา่กบั 35.93 ± 

0.741 ไมโครโมลาร์ นอกจากนีย้งัพบว่า ฟลอูอกซิทีนท่ีระดบัความเข้มข้น 30, 35 และ 40 ไมโครโมลาร์ ในเวลา 24 

ชัว่โมง สามารถเหน่ียวนําการตายแบบอะพอพโทซิส แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเทียบกบั

กลุ่มควบคุม และผลการทดสอบทําซํา้จํานวน 3 ครัง้ ข้อมูลท่ีได้จะแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อน 

ดงันัน้ ฟลอูอกซิทีนสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับยาเคมีบําบดั เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเม็ด

เลอืดขาวมยัอีลอยด์ชนิดเฉียบพลนั  

คาํสาํคัญ: ยารักษาโรคซมึเศร้า ฟลอูอกซิทีน มะเร็งเมด็เลอืดขาวมยัอีลอยด์ชนิดเฉียบพลนั เซลล์เพาะเลีย้งชนิด

U937 
 

 

Abstract 

The antidepressant fluoxetine has been investigated under several researches because of its anticancer 

potential. It was found to inhibit development and induced cell death of several cancer cell lines, but the 

mechanisms of action are not well understood. We report that the antidepressant fluoxetine inhibits 

proliferation and enhances apoptosis in human acute myeloid leukemia U937 cell lines. The study 

revealed that fluoxetine could decrease cell viability with IC50 = 35.93 ± 0.741 µM. Also, 24 hour fluoxetine 

treatment at concentration 30, 35 and 40 µM on U397 cells significantly increased the percentage of 

apoptotic cells. The data represent the mean ± SEM from three independent experiments (p < 0.05).  

Accordingly, fluoxetine may serve as an effective adjuvant with chemotherapy drugs for the improvement 

of leukemia treatment in the near future.  

Keyword: antidepressant fluoxetine AML U937 
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Identification of miRNAs that regulate expression of fatty acid synthase in colorectal cancer 
cell lines 

Janejira Junchuporn1, Tanapa Suksangrat1 and Sarawut Jitrapakdee1                                           

 

Abstract 

MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNA which can inhibit or repress mRNA translation. 
The aberrant expression of miRNA is implicated in several pathological conditions such as cancers. The 
fatty acid synthase (FASN) is known to be overexpressed in several cancers including colorectal cancer. 
Based on bioinformatic analysis, miR-195-5p and miR-495-3p can potentially target human FASN. In this 
study, the functional role of these two miRNAs in regulation of human FASN was investigated in colorectal 
cancer cell line, HT-29. Transfection of miR-195-5p mimics down-regulated expression of FASN mRNA and 
protein by 75%, and 30% respectively while miR-495-3p mimics down-regulated by 50% of mRNA and 
20% of protein expression level. To confirm whether these miRNAs directly targeted FASN expression, 
luciferase reporter assay was performed by co-transfection with luciferase reporter constructs containing 
wild type 3’UTR FASN or mutant lacking these two miRNA binding sites. The result showed that miR-195-
5p and miR-495-3p mimics can repress luciferase activity by 50% and 40%, respectively. Mutations of 
these two miRNA binding sites was not effect on luciferase activity, indicating that both miRNAs directly 
inhibit expression of human FASN through their binding sites in the 3’-UTR of FASN mRNA HT-29 cells. 

Keyword: MicroRNAs(miRNAs), FASN, colorectal cancer 
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Based on bioinformatic analysis, miR-195-5p and miR-495-3p can potentially target human FASN. In this 
study, the functional role of these two miRNAs in regulation of human FASN was investigated in colorectal 
cancer cell line, HT-29. Transfection of miR-195-5p mimics down-regulated expression of FASN mRNA and 
protein by 75%, and 30% respectively while miR-495-3p mimics down-regulated by 50% of mRNA and 
20% of protein expression level. To confirm whether these miRNAs directly targeted FASN expression, 
luciferase reporter assay was performed by co-transfection with luciferase reporter constructs containing 
wild type 3’UTR FASN or mutant lacking these two miRNA binding sites. The result showed that miR-195-
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การศกึษาหาความชกุของยีน blaKPC, blaNDM, blaOXA-48-like, blaIMP, blaVIM ของเชือ้ K. pneumoniae 
สายพันธุค์ลินิก ท่ีสร้างเอนไซม ์carbapenemase ในสถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ประเทศไทย 
The prevalence of blaKPC, blaNDM, blaOXA-48-like, blaIMP, blaVIM genes in carbapenemase 

producing K. pneumoniae clinical isolates in Queen Sirikit National Institute of Child Health 
(QSNICH), Thailand 

 
สธุาวรรณ มทุิตานนท1์  และ นนัทรี ชยัชนะวงศาโรจน1์ 

Sutawan Mutitanon1 and Nuntaree Chaichanawongsaroj1 
 
บทคัดย่อ  
การแพร่ระบาดของเชือ้ Klebsiella pneumoniae ที่สรา้งเอนไซม ์carbapenemases (KPCs) เป็นปัญหาส าคัญของ
การติดเชือ้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผูป่้วยเด็ก เนื่องจากยา carbapenem เป็นยาทางเลือกสุดทา้ยของการรกัษาเชือ้
แบคทีเรียดือ้ยาหลายขนาน และยาที่ใช้รกัษาเชือ้ที่สรา้งเอนไซม ์carbapenemase  มีอยู่อย่างจ ากัด เป็นสาเหตุท าให้
มีอตัราการเสียชีวิตสงูขึน้ วัตถุประสงคข์องการศึกษาคือ ศึกษาหาความชุกของยีน blaKPC, blaNDM, blaOXA-48-like, blaIMP, 
blaVIM จากตัวอย่างเชือ้ K. pneumoniae ที่สรา้งเอนไซม ์carbapenemase โดยน าตวัอย่างเชือ้ จ านวน 150 สายพนัธุ์ 
ที่เก็บจากการเฝ้าระวังและจากส่ิงส่งตรวจในสถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเทศไทย ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 
ถึง ธันวาคม 2018 มาตรวจคัดกรองการสรา้งเอนไซม ์carbapenemase ดว้ยวิธี disk diffusion และตรวจยืนยนัดว้ย
วิธี Modified Carbapenem Inactivation Method (mCIM) ตรวจแยกชนิดของยีนที่สรา้งเอนไซม ์carbapenemase 
(blaKPC, blaNDM, blaOXA-48-like, blaIMP, blaVIM) ดว้ยวิธี PCR พบว่าเชือ้ K. pneumoniae 149 สายพนัธุ ์ (99.3%) ให้
ผลบวกกับวิธี mCIM  และพบยีน blaNDM  สูงสุดถึง 89.3% รองลงมาคือยีน blaOXA-48-like (8%) และยีน blaNDM ร่วมกับ 
blaOXA-48-like (2%) ตามล าดบั พบการแพร่กระจายของยีน blaNDM ภายในโรงพยาบาล ดังนัน้การจ าแนกชนิดยีนที่สรา้ง
เอนไซม ์carbapenemase ในเชือ้ K. pneumoniae จะเป็นประโยชนใ์นการรกัษา การควบคุม และ การเฝ้าระวงัการ
ติดเชือ้ภายในโรงพยาบาล 
ค าส าคัญ: เชือ้ Klebsiella pneumoniae, Modified Carbapenem Inactivation Method (mCIM), เอนไซม ์
carbapenemase, การเฝ้าระวงั 
 
Abstract 
Transmissible of Klebsiella pneumoniae producing carbapenemases (KPCs) is a serious problem in 
nosocomial infection, especially in pediatric patients. Besides, carbapenems are the last therapeutic 
regimens for multi-drug resistance, there is limited drug of choice for treating carbapenemase producing 
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organisms, which cause significant higher mortality. The objective of this study is to investigate the 
prevalence of blaKPC, blaNDM, blaOXA-48-like, blaIMP and blaVIM genes in K. pneumoniae producing 
carbapenemase. A total of 150 K. pneumoniae strains were collected from surveillances and routine 
specimens in Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Thailand, during June to December 
2018. The carbapenemase screening was examined by disk diffusion method and confirmed by Modified 
Carbapenem Inactivation Method (mCIM). The carbapenemase genes (blaKPC, blaNDM, blaOXA-48-like, blaIMP 
and blaVIM) were characterized by PCR. Out of 149 isolates (99.3%) were positive with mCIM. The blaNDM 
gene was found highest (89.3%), followed by blaOXA-48-like (8%) and blaNDM with blaOXA-48-like (2%), respectively. 
The dissemination of blaNDM gene was found in the hospital. Thus, characterization of carbapenemase 
genes in K. pneumoniae are useful for treatment, control and surveillance of nosocomial infection.   
Key words: Klebsiella pneumoniae, Modified Carbapenem Inactivation Method (mCIM), 
Carbapenemase enzyme, surveillance 
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Secretory leukocyte protease inhibitor induced by interleukin 6 promotes tumorigenicity in 
cholangiocyte 

 
Chaiwat Chueaiphuk1, Sarawut Kumphune2,3, Sopit Wongkham4,5 and Suchada Phimsen1* 
 
 

Abstract 
 Cholangiocarcinoma (CCA) is a chronic inflammation induced-cancer caused by Opisthorchis 
viverrini (Ov) infection with poor prognosis and high incidence in Thailand. Previous report found that 
repeated Ov infection induced the production of pro-inflammatory cytokine including of interleukin 6 
which had been demonstrated to participate tumorigenesis and progression of CCA. Secretory leukocyte 
protease inhibitor (SLPI), a serine protease inhibitor was found to be overexpressed in various cancer 
including CCA. Recently, we demonstrated that SLPI had a significant role to enhance CCA metastasis. 
However, the role of SLPI tumorigenicity of CCA was still unclear. In this study, we demonstrated SLPI 
expression during an early stage of cholangiocarcinogenesis by mimic the chronic inflammation from Ov 
infection using IL-6 treatment in cholangiocyte, MMNK-1. The results revealed that IL-6 treatment 
increased SLPI expression by dose and time dependent manner. The activation of NF-kB was confirmed 
the inflammatory response in the cells. In addition, IL-6 treatment significantly promotes colony formation 
compared with the control. Furthermore, overexpression of SLPI using the stable overexpressing-MMNK-
1 cells enhanced the tumorigenicity compared with the control cells. These results indicated that SLPI 
might be a tumorigenic factor that promote cholangiocyte toward cholangiocarcinoma. Thus, SLPI could 
be used as a novel target for early diagnosis in CCA.  
Keyword: Secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI), Cholangiocarcinoma (CCA), Tumorigenesis, 
Chronic inflammation induced-cancer, Interleukin 6 (IL-6)  
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ER STRESS PROMOTES CELL MIGRATION AND INVASION IN 
CHOLANGIOCARCINOMA CELLS VIA UPREGULATION OF ANTERIOR GRADIENT 2 
 
Satjapot Manprasong1 , Worasak Kaewkong1, Kanlayanee Sawanyawisuth2, Sopit Wongkham2 and 
Suchada Phimsen1 
 
Abstract 

Cholangiocarcinoma (CCA) is a malignant tumor of bile duct epithelium. Current treatments of 
CCA are not well effective due to high metastasis. Recently, a member of protein disulfide isomerase 
(PDI) family namely anterior gradient 2 (AGR2) was identified as an important factor to promote 
metastatic phenotypes of CCA cells. However, the regulator of AGR2 resulted in CCA metastasis is still 
unknown. In the present study, we aimed to investigate whether ER stress contributes upregulation of 
AGR2 in CCA. Tunicamycin was used for ER stress induction and ER stress markers were determined by 
RT-PCR in KKU-213L5 cells. AGR2 expression under ER stress condition was analyzed by western 
blotting. Furthermore, the effect of ER stress on cell migration and invasion were demonstrated in stable 
knockdown AGR2 cells by wound healing and transwell assay, respectively. The results showed that 
expression of ER stress markers, BIP, ATF6, PERK, and CHOP were increased following tunicamycin 
treatment. Under this condition, AGR2 expression was significant increased compared with untreated 
cells. In addition, ER stress significantly enhanced cell migration and cell invasion capabilities. In 
contrast, these effects were not observed after lacking of AGR2 expression. From all data suggested that 
ER stress was an important event to induce AGR2 expression which promoted cell migration and cell 
invasion in CCA cells. Our study indicated that ER stress promotes the metastatic capabilities via AGR2. 
 
Keyword   :   Cholangiocarcinoma (CCA), Anterior gradient 2 (AGR2), ER stress, Metastasis  
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Abstract 

Cholangiocarcinoma (CCA) is a malignant tumor of bile duct epithelium. Current treatments of 
CCA are not well effective due to high metastasis. Recently, a member of protein disulfide isomerase 
(PDI) family namely anterior gradient 2 (AGR2) was identified as an important factor to promote 
metastatic phenotypes of CCA cells. However, the regulator of AGR2 resulted in CCA metastasis is still 
unknown. In the present study, we aimed to investigate whether ER stress contributes upregulation of 
AGR2 in CCA. Tunicamycin was used for ER stress induction and ER stress markers were determined by 
RT-PCR in KKU-213L5 cells. AGR2 expression under ER stress condition was analyzed by western 
blotting. Furthermore, the effect of ER stress on cell migration and invasion were demonstrated in stable 
knockdown AGR2 cells by wound healing and transwell assay, respectively. The results showed that 
expression of ER stress markers, BIP, ATF6, PERK, and CHOP were increased following tunicamycin 
treatment. Under this condition, AGR2 expression was significant increased compared with untreated 
cells. In addition, ER stress significantly enhanced cell migration and cell invasion capabilities. In 
contrast, these effects were not observed after lacking of AGR2 expression. From all data suggested that 
ER stress was an important event to induce AGR2 expression which promoted cell migration and cell 
invasion in CCA cells. Our study indicated that ER stress promotes the metastatic capabilities via AGR2. 
 
Keyword   :   Cholangiocarcinoma (CCA), Anterior gradient 2 (AGR2), ER stress, Metastasis  
 

                                         
1 Department of Biochemistry, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand. 
2 Department of Biochemistry, and Cholangiocarcinoma Research Institute, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand. 

 1 

Extracellular Anterior gradient 2 (eAGR2) promotes cell migration and invasion in 
cholangiocarcinoma cell 

 
Kanyanut Insawang1, Worasak Keawkong1, Sopit Wongkham2,3 and Suchada Phimsen1 
   
 
Abstract 
 Cholangiocarcinoma (CCA) is a bile duct epithelial cancer with high metastasis and high 
mortality rate in Thailand. Anterior gradient 2 (AGR2) was currently identified as a key molecule for 
enhancing the metastasis in CCA cells and their expression was correlated with the tumor stage. 
Therefore, AGR2 could be a potential target used for CCA treatment. Previous studies have been 
reported that AGR2 could be secreted and used as a biomarker in some cancers. Therefore, we aimed to 
investigate the expression of eAGR2 in CCA cells and determined their functional role related to 
metastatic process using AGR2 knockdown cells. The results showed that eAGR2 was significant 
overexpressed in high metastatic CCA cell, KKU-213L5, compared with low metastatic CCA cell, KKU-
213. In addition, eAGR2 expression was suppressed in the stably-AGR2 knockdown cells (shAGR2) 
compared with the control cells (shcontrol). Next, we further analyzed the effects of eAGR2 on cell 
growth, migration and invasion by treatment with conditioned medium (CM) from shcontrol and shAGR2 
cells. We found that CM from shAGR2 significantly reduced the migration and invasion of KKU-213, but 
had a slightly effect on cell growth. These results suggesting that eAGR2 plays an important role on 
metastasis of CCA by enhancing the cell migration and invasion. Thus, eAGR2 might be a useful 
molecular target for inhibiting CCA metastasis. 
 
Keyword : Extracellular Anterior gradient 2, Cholangiocarcinoma, Metastasis 
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Histone modification crosstalk ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากดวงตาของผู้ ป่วยโรคตาโปนจากไทรอยด์ 
Histone modification crosstalk in orbital fibroblasts from Graves’ ophthalmopathy 

 
นชัชา ยฆัพนัธ์1, ศภุนชุ เอกรณรงค์ชยั2, โศภิตา วิสมล2, ธนาภทัร ปาลกะ2, เปรมจิตร เศานานนท์3, วรรณกรณ์  
พฤกษากร3, วิลเลียม เอ ดิก4 และ ศิตา วีรกลุ2* 

Natcha Yakkaphan1, Supanuch Ekronarongchai2, Sopita Visamol2, Tanapat Palaga2, Preamjit Saonanon3, 
Vannakorn Pruksakorn3, Willem A. Dik4 and Sita Virakul2* 
บทคัดย่อ 
 โรคตาโปนจากไทรอยด์เกิดจากโรคคอพอกแบบเป็นพิษ เป็นโรคภูมิต้านเนือ้เย่ือตนเองอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ ป่วย
จะแสดงอาการตาโปน และอาจส่งผลให้เกิดการตาบอดได้ในรายที่มีอาการที่รุนแรง การรักษาโรคตาโปนจากไทรอยด์
ในปัจจุบนัยงัมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอ ดงันัน้การหาเป้าหมายใหม่ในการรักษาจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็น จากรายงาน
ก่อนหน้าพบว่า PDGF-BB มีบทบาทส าคญัต่อเกิดพยาธิสภาพของโรคตาโปนจากทรอยด์ ซึง่สามารถกระตุ้นกิจกรรม
ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ในดวงตาของผู้ ป่วยโรคตาโปนจากไทรอยด์ ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนของเซลล์ การสร้างไซโต
ไคน์ที่เก่ียวข้องกบัการอกัเสบ การสร้างและสะสมไฮยาลโูรแนน และการพฒันาไปเป็นเซลล์ไขมนั จากการศกึษาก่อน
หน้ารายงานถึงบทบาทของเอนไซม์  histone deacetylase ชนิด HDAC4 และ histone methyltransferase ชนิด 
EZH2 ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากดวงตาของผู้ ป่วยโรคตาโปนจากไทรอยด์ภายใต้การกระตุ้นด้วย PDGF-BB ดงันัน้
ในการศึกษานีต้้องการศึกษาบทบาทเอนไซม์ histone demethylase (HDM) ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากดวงตาของ
ผู้ ป่วยโรคตาโปนจากไทรอยด์ ภายใต้การกระตุ้นด้วย PDGF-BB รวมไปถึงการศึกษาการเกิดกระบวนการ crosstalk 
ระหว่าง HDM กบั HDAC4 และ HDM กบั EZH2 ผลการศึกษาพบว่าเม่ือกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากดวงตาของ
ผู้ ป่วยโรคตาโปนจากไทรอยด์ด้วย PDGF-BB พบการแสดงออกของยีน KMD1A, KDM4A และ KDM5A ที่เพิ่มมาก
ขึน้เม่ือเทียบกบัเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ไม่ถูกกระตุ้นด้วย PDGF-BB เม่ือใช้ตวัยับยัง้ต่อเอนไซม์ HDM พบว่า ตวัยบัยัง้
ต่อ KDM1A และ KDM4A สามารถลดการเพิ่มจ านวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์เม่ือถูกกระตุ้ นด้วย PDGF-BB ได้  
ในขณะที่ตัวยับยัง้ต่อ KDM4A และ KDM6A/6B สามารถลดการสร้างไฮยาลูโรแนนได้ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นด้วย 
PDGF-BB นอกจากนีผ้ลการศึกษาเบือ้งต้นในกระบวนการเกิด crosstalk พบความสมัพนัธ์ระหว่างยีน KDM1A กับ 
HDAC4 และ KDM1A กบั EZH2 ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นด้วย PDGF-BB ดงันัน้การศึกษาการเกิด crosstalk ระหว่าง
เอนไซม์ histone demethylase กบั HDAC4 หรือ EZH2 อาจเป็นเป้าหมายใหม่ส าหรับการรักษาแบบร่วมกนัในการ
รักษาโรคตาโปนจากไทรอยด์ได้  
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บทคัดย่อ 
 โรคตาโปนจากไทรอยด์เกิดจากโรคคอพอกแบบเป็นพิษ เป็นโรคภูมิต้านเนือ้เย่ือตนเองอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ ป่วย
จะแสดงอาการตาโปน และอาจส่งผลให้เกิดการตาบอดได้ในรายที่มีอาการที่รุนแรง การรักษาโรคตาโปนจากไทรอยด์
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ค ำส ำคัญ   :   โรคตาโปนจากไทรอยด์, เซลล์ไฟโบรบลาสต์จากดวงตา, PDGF-BB, histone demethylase, histone 
deacetylase4, EZH2,histone modification crosstalk 
 
Abstract 

Graves’ ophthalmopathy (GO), the extrathyroidal manifestation of Graves’ disease (GD), is a 
complex autoimmune-thyroid eye disease. The typical symptoms of GO range from proptosis to 
blindness in severe case. However, current treatment of GO was not effective. Thus, new therapy for GO 
treatment is needed. Platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) is an important factor in GO 
pathogenesis in activating orbital fibroblasts. Our previous studies showed the role of PDGF-BB in histone 
deacetylase, HDAC4 and histone methyltransferase, EZH2, in GO orbital fibroblasts activation. Here, the 
purpose of this study is to unravel the effect of PDGF-BB in histone demethylation (HDM) induction on 
orbital fibroblasts activation and the crosstalk between HDM with HDAC4 and HDM with EZH2.The results 
from HDM mRNA expression showed significantly upregulation of KMD1A, KDM4A and KDM5A in PDGF-
BB-stimulated orbital fibroblasts. HDM inhibitors (HDMi), KDM1Ai and KDM4Ai, significantly decreased 
PDGF-BB-stimulated orbital fibroblasts proliferation in dose-dependent manner. Moreover, KDM4Ai and 
KDM6A/6Bi also significantly inhibited hyaluronan production. Furthermore, our preliminary data showed 
that KDM1A correlated with HDAC4 and EZH2 mRNA expression upon PDGF-BB stimulation in orbital 
fibroblasts. Therefore, further study on crosstalk between histone demethylase with HDAC4 or EZH2 
might provide an evident for combination therapy targeting those epigenetics regulating enzymes as 
novel treatment for GO. 
Keyword: Graves’ ophthalmopathy, orbital fibroblasts, PDGF-BB, histone demethylase, histone 
deacetylase4, EZH2, histone modification crosstalk 
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การควบคุมการแสดงออกระดับอิพิเจเนติกของยีน  TSHR และ IGF-1R ในเซลล์ไฟโบร 
บลาสตจ์ากดวงตาของผู้ป่วยโรคตาโปนจากไทรอยด ์
Epigenetics Regulation in TSHR and IGF-1R expression in orbital fibroblasts from Graves’ 
Ophthalmopathy patients 
อภิญญา สวุรรณวงษ1์ ศภุนชุ เอกรณรงคช์ยั1 โศภิตา วิสมล1 เขมพชิชา อตัตสมบตั2ิ ธนาภทัร ปาลกะ2 เปรมจิต เศา
นานนท3์ วรรณกรณ ์พฤกษากร3  วิลเลียม เอ ดกิ4 และ ศิตา วีรกลุ2 

Apinya Suwannavong1, Supanuch Ekronarongchai1, Sopita Visamol1, Khemphitcha Attasombat2, Tanapat 
Palaga2, Preamjit Saonanon3, Vannakorn Pruksakorn3, Willem A. Dik4 and Sita Virakul2* 
 
 
บทคัดย่อ 
 โรคตาโปนจากไทรอยด ์(Graves’ ophthalmopathy; GO) คือโรคภมูิตา้นเนือ้เยื่อตนเองชนิดหนึ่ง โดยผูป่้วย
จะมีลกัษณะอาการตาโปน มองเห็นภาพซอ้นและอาจตาบอดได ้การรกัษาในปัจจุบนัคอืการใชย้ากดภมูิคุม้กนัซึ่งอาจ
ส่งผลขา้งเคียงใหผู้ป่้วยมีภาวะภูมิคุม้กันต ่า เซลลไ์ฟโบรบลาสตจ์ากดวงตาในบริเวณเนือ้เยื่อรอบดวงตาเป็นเซลลท์ี่
ส  าคัญที่มีการแสดงออกของ Thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) และ Insulin-like growth factor-1 
receptor (IGF-1R) ซึ่งเป็นออโตแอนติเจนที่ส  าคญัในโรคนี ้นอกจากนีเ้ซลลไ์ฟโบรบลาสตจ์ากดวงตายงัสามารถถูก
กระตุน้ดว้ย Platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) และ Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) ส่งผลให้
เกิดพยาธิสภาพของโรคและกระตุน้การแสดงออกของ TSHR ได ้ แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการรายงานบทบาทของ 
PDGF-BB และ IGF-1 ต่อการแสดงออกของ IGF-1R  ในงานวิจัยนี ้พบว่า PDGF-BB สามารถกระตุน้ให้เกิดการ
แสดงออกอย่างมีนัยส าคัญของยีน TSHR ได้เพียงอย่างเดียว ขณะท่ีผลของ IGF-1 และการกระตุ้นร่วมกันของ 
PDGF-BB และ IGF-1 สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการแสดงออกอย่างมีนัยส าคญัของยีนไดท้ัง้ TSHR และ IGF-1R  แต่
อย่างไรก็ตามผลของการใชต้วักระตุน้รว่มกนัไม่ส่งผลใหม้กีารแสดงออกของยีน TSHR และ IGF-1R เพิ่มมากกว่าการ
ใชต้วักระตุน้เพียงตวัเดียว งานวิจยัก่อนหนา้นีพ้บว่ายีน EZH2 และ HDAC4 ซึ่งเป็นยีนของ epigenetics regulating 
enzyme สามารถถูกกระตุน้ให้มีการแสดงออกไดโ้ดย PDGF-BB และในงานวิจัยนีก้็พบว่า IGF-1 กระตุน้ให้มีการ
แสดงออกอย่างมีนัยส าคัญของยีน EZH2 ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน HDAC4 
นอกจากนีย้งัพบความสมัพนัธเ์ชิงบวกของการแสดงออกของยีน EZH2 กบัแสดงออกของยีน TSHR และ IGF-1R ใน
เซลลไ์ฟโบรบลาสตจ์ากดวงตาที่ถกูกระตุน้ดว้ยตวักระตุน้รว่มกนัของ PDGF-BB และ IGF-1 ดงันัน้จากงานวิจยัครัง้นี ้
จึงอาจจะสรุปไดว้่า EZH2 เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของยีน TSHR และ IGF-1R ในเซลลไ์ฟโบรบลาสต์จาก
ดวงตาที่ถกูกระตุน้ดว้ยตวักระตุน้รว่มกนัของ PDGF-BB และ IGF-1 
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อย่างไรก็ตามผลของการใชต้วักระตุน้รว่มกนัไม่ส่งผลใหม้กีารแสดงออกของยีน TSHR และ IGF-1R เพิ่มมากกว่าการ
ใชต้วักระตุน้เพียงตวัเดียว งานวิจยัก่อนหนา้นีพ้บว่ายีน EZH2 และ HDAC4 ซึ่งเป็นยีนของ epigenetics regulating 
enzyme สามารถถูกกระตุน้ให้มีการแสดงออกไดโ้ดย PDGF-BB และในงานวิจัยนีก้็พบว่า IGF-1 กระตุน้ให้มีการ
แสดงออกอย่างมีนัยส าคัญของยีน EZH2 ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน HDAC4 
นอกจากนีย้งัพบความสมัพนัธเ์ชิงบวกของการแสดงออกของยีน EZH2 กบัแสดงออกของยีน TSHR และ IGF-1R ใน
เซลลไ์ฟโบรบลาสตจ์ากดวงตาที่ถกูกระตุน้ดว้ยตวักระตุน้รว่มกนัของ PDGF-BB และ IGF-1 ดงันัน้จากงานวิจยัครัง้นี ้
จึงอาจจะสรุปไดว้่า EZH2 เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของยีน TSHR และ IGF-1R ในเซลลไ์ฟโบรบลาสต์จาก
ดวงตาที่ถกูกระตุน้ดว้ยตวักระตุน้รว่มกนัของ PDGF-BB และ IGF-1 
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Abstract 
Epigenetics Regulation in TSHR and IGF-1R expression in orbital fibroblasts from Graves’ 
Ophthalmopathy patients 
Abstract 

Graves’ Ophthalmopathy (GO) is an autoimmune inflammatory disorder of the orbit and 
periorbital tissues. The clinical symptoms of GO vary from bulging eyes, double vision and loss of vision. 
Current, treatments of GO mainly depends on steroid, but long-term side effects could induce 
immunosuppression. Orbital fibroblasts are important cell in the orbital tissue that express thyrotropin 
receptor (TSHR) and insulin-like growth factor receptor (IGF-1R) as important autoantigen on the cell 
surface. In addition, Platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) and insulin-like growth factor (IGF-1) 
have been suggested to play important roles in TSHR expression and pathogenesis of GO, but their 
effects on regulate IGF-1R expression in orbital fibroblast from GO are unknown. In this study, PDGF-BB 
significantly enhanced TSHR but not IGF-1R mRNA expression, while IGF-1 significantly induced both 
TSHR and IGF-1R mRNA expression in orbital fibroblast from GO. Co-stimulation orbital fibroblasts with 
PDGF-BB and IGF-1 significantly increased TSHR and IGF-1R mRNA expression, but did not further 
enhance TSHR and IGF-1R mRNA expression from PDGF-BB and IGF-1 stimulation alone. Interestingly, 
IGF-1 significantly induced EZH2 mRNA expression by orbital fibroblast similarly to our previous studies 
report from PDGF-BB stimulation. Moreover, EZH2 but not HDAC4 mRNA expression positively correlated 
with TSHR and IGF1R in orbital fibroblasts with PDGF-BB and IGF-1 co-stimulation. Therefore, this data 
suggested that the histone methyltransferase enzyme EZH2 might regulate the expression of TSHR and 
IGF-1R mRNA in orbital fibroblasts upon PDGF-BB and IGF-1 stimulation. 
 
Keyword : Graves' ophthalmopathy, Orbital fibroblasts, TSHR, IGF-1R, Histone acetylation, Histone  
methylation 
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Morphological Characters for Identifying Adult Female Haemonchus Species (Nematoda: 
Trichostrongyloidea) in Naturally Infected Goats in Thailand 
 
Konh Vongnady1, Rucksak Rucksaken1 and Bandid Mangkit1* 

 
Abstract 
 Large stomach worms, Haemonchus spp. are one of the most common parasites of livestock 
and cause significant worldwide production losses in small ruminants, including goats. This was the first 
study to determine the types of vulvar morphology of adult female Haemonchus spp., and to identify adult 
female Haemonchus spp. with different types of vulvar morphs in goats from three provinces in Thailand 
using the synlophe patterns. The vulvar morphology of 2689 female Haemonchus worms from three 
provinces was classified, with the knobbed vulvar morph being the most predominant type (60.13%). 
Further categories of 447 linguiform vulvar morphs of female worms were classified into five subtypes, of 
which the linguiform A subtype was dominant (48.10%) while a new linguiform subtype (4.25%) was 
detected.  A random sample of 270 female Haemonchus worms of each vulvar morph were included for 
species identification using the synlophe patterns. The results showed that 98.15%, 96.67%, 96.30%, and 
93.33% of female worms at position EI, 4 mm, the mid-body, and all three positions, respectively, were 
identified as H. contortus, while the cuticular patterns at level EI seemed to have the most potential for 
species identification. Eighteen unidentified species and nine randomly chosen H. contortus identified 
based on the three positions were proved using molecular techniques, with all specimens recognized as 
H. contortus by the consideration of pairwise identities, nucleotide polymorphisms, and phylogenetic 
analysis. Based on the synlophe patterns analyzed together with the molecular techniques, we expected 
that all Haemonchus specimens were only H. contortus. However, the number of cuticular ridges of H. 
contortus varied with 29-31, 25-28, and 21-23 ridges at region EI, 4 mm, and the mid-body, respectively. 
Therefore, applying synlophe patterns for identifying female Haemonchus spp. is a possible alternative 
conventional means based on a low-cost technique to detect these Haemonchus spp. in goats raised 
throughout the country. 
Keywords   :   Haemonchus spp., vulvar morphology, synlophe patterns, goats, Thailand 
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