การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of
Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ
ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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คำ�นำ�
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ ง ที่ 12 และการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 11 และการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครัง้ ที่ 4
(The 12th Rajamangala University of Technology National Conference (12th RMUTNC)
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC)
and 4th RMUT Innovation Awards 2022)  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล
คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ทัง้ ด้านสังคมศาสตร์
และ มนุษยศาสตร์ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และผลงาน วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้นับเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีสำ�คัญ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา
ทั้งภายใน ภายนอกสถาบัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนำ�ไปสู่การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน
การประชุมวิชการฯ ในครัง้ นี้ มีผลงานทีเ่ ข้าร่วมนำ�เสนอมาจากนักวิจยั นักวิชาการ หลากหลายสาขา
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยมีการนำ�เสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติ จำ�นวน  300 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำ�นวน 129 ผลงาน และการประกวด
งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์จำ�นวน 87  ผลงาน โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ
และเสวนาจำ�นวน 6 ท่าน และวิทยากรรับเชิญ ระดับชาติจำ�นวน 8 ท่าน และระดับนานาชาติจำ�นวน
29 ท่าน  
ในการนี้มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
การประชุม และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์
บุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในสถาบั น และต่ า งสถาบั น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศชาติต่อไป
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The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารจากอธิการบดี
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้ 8  แห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (The 12th Rajamangala University of Technology National
Conference (12th RMUTNC) The 11th Rajamangala University of Technology International
Conference (11th RMUTIC) and 4th RMUT Innovation Awards 2022) ระหว่างวันที่ 18 – 20
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
และบุคคลทัว่ ไป สูส่ าธารณชนทัง้ ในและต่างประเทศ  ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญในการสร้างฐานความรูท้ เี่ กิดจาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์   การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรูด้ า้ นการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ ีขนึ้ ของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้จดั การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable
Development)”
ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ ง 9 แห่ ง ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ เ กี ย รติ
การเป็นเจ้าภาพร่วมและวิทยากรรับเชิญจากในประเทศและต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการดำ�เนินการจัดการ
ประชุม ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  
รองปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่กรุณามาบรรยายพิเศษและเป็นประธานเปิด
การประชุมวิชาการในครั้งนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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สารบัญ
หน้า

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
IV-nHU-O001

nHU-O002
nHU-O003

nHU-O004

nHU-O005

nHU-O006

nHU-O007

nHU-O008

nHU-O009

Invite Presentation
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การจัดการศึกษาและวิจัยท่ามกลางเทคโนโลยีพลิกผัน
กุลธิดา ท้วมสุข
Oral Presentation
การสื่อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กในประเทศไทย
พัชนิดา มณีโชติ ศรีรัฐ ภักดีรณชิต และ อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ และ ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ส่วย (กูย) อำเภอเมืองจันทร์
และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ธันยพงศ์ สารรัตน์ ศุภชัย แก้วเกิด และ ภัคพล ทวี
การสังเคราะห์ผลการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model
เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พรจิรา ไววิ่งรบ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ พรปภัสสร ปริญชาญกล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัฒนา แย้มกลิ่น ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์ และ กิติภูมิ วิภาหัสน์
ระดับความรู้ ระดับการรับรู้ และระดับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดราชบุรี
อิศรา ศิรมณีรัตน์ และ ศริณธร มังคะมณี
พฤติกรรมการใช้น้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประชาชนในเขตเมือง : ศึกษากรณี
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หวานใจ หลำพรม ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์. อิศรา ศิรมณีรัตน์
สุรศักดิ์ โจถาวร และ อนงค์ รักษ์วงศ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสีเขียวของชาวบ้านในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
สุรศักดิ์ โจถาวร หวานใจ หลำพรม ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
อิศรา ศิรมณีรัตน์ และ อนงค์ รักษ์วงศ์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
nHU-O0010
nHU-O0011
nHU-O0012

nHU-O0013

nHU-O014

nHU-O016

nHU-O017

nHU-O018

การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ วราภรณ์ ตรีมงคล และ กิตติมา บุญยศ
ผลของนวัตกรรมกระบวนการการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย
สุพิศ บุญลาภ สนิทเดช จินตนา และ นงลักษณ์ ไหว้พรม
ความพร้อมในการบริการภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่ำ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง Low Cost Airline Ground Service
Capability during Covid-19 Situation at Donmueang International Airport
วายูน เอกสกุลไพบูลย์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น ในอำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี The Satisfaction of tourists towards Cultural Tourism and
local foods in Amphoe Photharam, Ratchaburi Province
สุพจน์ ไทยสุริยะ และ มโนรัตน์ สมคะเนย์
การศึกษาเสื้อผ้าเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสูญหาย
สุจิตรา ชนันทวารี วิภาดา อำพนพรรณ จารุวรรณ ดิศวัฒน์ เสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์
ไอรดา สุดสังข์ และ ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของ
ไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ Local Government Organizations and Public
Policy Implementation to support the aging society of Thailand: Case study in
Samutprakarn Province
ชัยมงคล สุพรมอินทร์
การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัด
สมุทรสงคราม
ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ และ หวานใจ หลำพรม
การรับรู้การกำกับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ลัดดาวัลย์ สำราญ โสรยา สุภาผล และ รวิพร ใจตรง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

nHU-O019

nHU-O020

nHU-O021

nHU-O022
nHU-O023

nHU-O024

nHU-O025

nHU-O026

การปรับใช้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา:
ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
สมพร วงษ์เพ็ง ธนัช ศรีพนม อัญญารัตน์ สอนสนาม ภาวิณี อ่างบุญตา ปัญกิจ แก้วเหล็ก
ภูรินทร์ อัครกุลธรกุล อมร อัศววงศานนท์ อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
อุไรวรรณ อินทร์แหยม ดวงฤทัย ตี่สุข และ เหมือนฝัน สุขมนต์
การพัฒนาชุดการสอนสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP ด้วยเทคนิค
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ฤทัย ประทุมทอง ทรงนคร การนา และ จุฑามาศ จันโททัย
แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีศึกษาบทบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด
ปทุมธานี
ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล สมชาย ผาธรรม และ อำไพ หมื่นสิทธิ์
โลกวัชชะกับการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ
อัญชลี ปิยปัญญาวงศ์
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
มงคลไชย เทียนสุดีนนท์ เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์ วันเพ็ญ ภุมรินทร์ และ สโรชรัตน์ ธราพร
การสำรวจปัญหาและกลวิธีการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีThe Investigation in
Reading Problems and Strategies of Undergraduate Students
ธันยาภัทร์ สร้อยสุวรรณ และ ประภาพร เล็กดำรงศักดิ์
การพัฒนาสมรรถภาพด้านการสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย DEVELOPMENT OF THE EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL
PERSONNEL’S CAPABILITY IN CRATING EARLY CHILDHOOD BEHAVIOR
ASSESSMENT TOOLS
ประดิษฐา ภาษาประเทศ
วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรจากคัมภีร์อติสาระวรรค
ชฎาพร จีนชาวนา
(6)

19

20

21

22
23

24

25

26
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
nHU-O027

nHU-O028

nHU-O029
nHU-O032
nHU-O033
nHU-O034

nHU-P001

nHU-P002

nHU-P003

nHU-P004

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทาง
การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
สนิทเดช จินตนา สุพิศ บุญลาภ ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล และ อารีวรรณ หัสดิน
วิวัฒน์สยามรำโทนสู่รำวงมาตรฐาน Evolution of Siam Ramthon to Standard
Traditional Thai Dance
พรพรรณ ปิติภัทรภิญโญ รจนา สุนทรานนท์ คำรณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
สถานภาพของสื่อพื้นบ้าน “ลำพวน” กรณีศึกษาอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
อารีวรรณ หัสดิน. ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล สุพิศ บุญลาภ และ ยุวดี กวาตระกูล
การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ กิตติมา บุญยศ และ สุภาวิณี ลายบัว
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
อรพินท์ สุขยศ และ ปาริชาติ เปรมปลื้ม
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการ
เดินทางโดยเครื่องบิน The Development of the Mobile Application for Learning
English Vocabulary of Air Travel
อธิตญา ศรีศิริ สายธาร วรสัมพันธ์ วีรยา อินโต นิกร เทพทอง และ วันเพ็ญ ภุมรินทร์
Poster Presentation
การศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา และ พรพิไล เติมสินสวัสดิ์
ผลของการฝึกลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา และ พรพิไล เติมสินสวัสดิ์
การศึกษารูปแบบรายการและการนำเสนอของเนื้อหารายการสุขภาพ บนสื่อโทรทัศน์
ในประเทศไทย
ชัยอนันต์ วัชรีเมธี จารุวัส หนูทอง และ ปรัชญา เปี่ยมการุณ
การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
ตปากร พุธเกส บุษกร จันทราช และ นิษฐา สามงามตัน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
nHU-P005

nHU-P006

nHU-P007
nHU-P008

nHU-P009

nHU-P010

nHU-P011

nHU-P012

nHU-P013

nHU-P014

ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อการตกแต่งสถานที่
ในโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ ฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ และ จีณัสมา ศรีหิรัญ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาและนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนงค์ รักษ์วงศ์ อินทรา ทับคล้าย อิศรา ศิรมณีรัตน์ และ ชลิต เชาว์วิไลย
การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร
การผลิตหนังสือเสียงด้วยเทคนิคเสียงประกอบสามมิติแบบ Interactive สำหรับผู้พิการ
ทางสายตา
วิภาวี วีระวงศ์ และ วิษณุพร อรุณลักษณ์
พฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
อังคณา แวซอเหาะ
การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของพนักงานแผนกต้อนรับส่วน
หน้าของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
อารีรัตน์ บริบูรณ์
การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อรูปแบบการประเมินผลระหว่างเรียนรายวิชาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รุ่งอรุณ พรเจริญ ภาวนา ชูศิริ และ สุนารี รชตรุจ
แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนแพรกหนามแดง
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทรงสิริ วิชิรานนท์
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ธานี สุคนธะชาติ และ คณิต อยู่สมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชนิดา ประจักษ์จิตร พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร วัชราภรณ์ ชัยวรรณ ชลิดา อุดมรักษาสกุล และ
น้อมจิตต์ สุธีบุตร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาเกษตรศาสตร์
IV-nAG-O001

nAG-O001

nAG-O002

nAG-O003
nAG-O004
nAG-O005
nAG-O006

nAG-O007

nAG-O008

Invite Presentation
การปลูกผักเกล็ดหิมะในประเทศไทยและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ชัยรัตน์ บูรณะ มนตรี คงตระกูลเทียน และ อรรถชัย เพียรธารธรรม
Oral Presentation
ประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือของกล้วยและฝรั่งที่มีต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2
สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ พรวิภา สะนะวงศ์ และ ศรวณีย์ สิงโต
ผลของการเสริมใบมะรุมตากแห้งในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
ปลาดุกลูกผสม
สุวัฒน์ พรมนิล และ อพิศรา หงส์หิรัญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้า (เฟตตูซิเน่ ) กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าวเสริมบุกผง
สุภาวดี แช่ม และ วิลาสินี วรรณโวหาร
การใช้ประโยชน์จากผลตีนเป็ดน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูก
ธีรยุทธ คล้ำชื่น พรสวรรค์ แสงใส ภูริพันธ์ ชัยดี นิยม บัวบาน และ พันทิพา ลิ้มสงวน
ผงโรยข้าวกากถั่วเหลืองรสคั่วกลิ้ง
เชาวลิต อุปฐาก เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ ธีรานนท์ ศิริภัทรเมธีกุล และ อภิสิทธิ์ เดชวรรณ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย: กลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน
ณนนท์ แดงสังวาลย์ ศันสนีย์ ทิมทอง อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ วัศพล ไตรธนาวัฒน์
สรวิชญ์ อัครธิติศักดิ์ และ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
ความหลากหลายของชนิดของพันธุ์ปลาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ญาณนันท์ สุนทรกิจ นิภาพร จุฬารมย์ และ สิทธิ กุหลาบทอง
ประสิทธิภาพของตะกอนไบโอฟลอคอบแห้งในสูตรอาหารสำเร็จรูปต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรค Aeromonas hydrophila ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
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สุไหลหมาน หมาดโหยด สุภิญญา ชูใจ สุภาพร หนูชู สุวรรณา ผลใหม่ และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

nAG-O009
nAG-O010

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าผงโรยข้าวน้ำพริกนรก
ศันสนีย์ ทิมทอง ภาคภูมิ ผมงาม ศิรินันท์ สินวิเศษ และ ณนนท์ แดงสังวาลย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำพริกนรก
ศันสนีย์ ทิมทอง อรญา บำรุงศิลป์ เบญจรัตน์ นิสัยกล้า และ อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

(9)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาเกษตรศาสตร์
nAG-O011

nAG-O012

nAG-O013

nAG-P001

nAG-P002
nAG-P003

nAG-P004

nAG-P005

nAG-P006
nAG-P007

Oral Presentation
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและผลของตัวทำละลายต่อประสิทธิภาพการสกัดสารต้าน
อนุมูลอิสระในเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ RPF1
กนิษฐา สุขเกิด และ ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
สหสัมพันธ์ และสัมประสิทธิ์เส้นทางของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และระดับโรคราน้ำค้าง
ของแตงกวา
นารีรัตน์ ธนาพรรณ และ จานุลักษณ์ ขนบดี
การประเมินฟักทองพันธุ์สังเคราะห์ให้ได้ผลผลิต คุณภาพทางกายภาพ และเคมีสูง
สิริวิภา ดวงแก้ว จานุลักษณ์ ขนบดี และ ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
Poster Presentation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์
ธนภพ โสตรโยม นพพร สกุลยืนยงสุข ชญาภัทร์ กี่อาริโย สุมภา เทิดขวัญชัย
บุญยนุช ภู่ระหงษ์ และ เจนปอ ซู
ผลของการยืดอายุการเก็บรักษาทองหยอดด้วยการปรับสภาวะบรรยากาศ
ธนภพ โสตรโยม นิอร ดาวเจริญพร เชาวลิต อุปฐาก ประกอบ ชาติภุกต์ และ เจนปอ ซู
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดลำปาง
กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร นิราภรณ์ ชัยวัง ณัฐวุฒิ ครุฑไทย จินตนา สุวรรณมณี สราวุธ อินทสม
และ ปิยะรัตน์ ทองธานี
ผลของน้ำหมักชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุบัวต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวงราชินี และ
บัวฉลองขวัญ
เยาวมาลย์ นามใหม่ สมพร เพลินใจ และ กฤษณะ กลัดแดง
ผลการเสริมข้าวสังข์หยดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ไส้กรอกเนื้อโปรไบโอติก
ณรงค์ชัย ชูพูล สมคิด ชัยเพชร ธีระพงค์ หมวดศรี ชำนาญ รัตนมณี และ เสกศักคิ์ น้ำรอบ
ผลของการงดน้ำในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์แรงจิโป
เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และ นิยม บัวบาน
ผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่
ปิยะภรณ์ จิตรเอก ชุติมา จันทร์ประสงค์ เพ็ญพร ภูมิจันทึก พราวมาส เจริญรักษ์
พิมพรรณ พิมลรัตน์
(10)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาเกษตรศาสตร์
nAG-P008
nAG-P009

nAG-P010

nAG-P011
nAG-P012
nAG-P013
nAG-P014
nAG-P015

ประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาในการใช้ทดแทนวัสดุกรองในการเลี้ยงปลาทอง
สงบ ศรีเมือง กิตติมา วานิชกูล ณัฐพร ศรีรัตน์ และ สหัสวรรษ จงศุภวิศาลกิจ
การคัดเลือกสายพันธุ์เบญจมาศที่ได้จากการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ ด้วยรังสีแกมมา
เพื่อผลิตเป็นพันธุ์การค้า
พันทิพา ลิ้มสงวน อดิศักดิ์ แก้วคำ อัญชนา รอดรังนก ศศิวิมล จันทร์สุเทพ
และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ที่แยกจากลำไส้กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium
rosenbergii (De Man) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp.
กิตติมา วานิชกูล บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม จิราพร กุลคำ และ สงบ ศรีเมือง
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเอนแคปซูเลตน้ำมันรกจันทน์เทศโดยการพ่นแห้ง
รัฐภูมิ จันทะผล, ศรินญา สังขสัญญา
การศึกษาปริมาณการใช้ผงถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ รัฐพงศ์ สุขแย้ม และ อริส พยายาม
ขนมแก่นตะวันลดพลังงาน
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ นิรมล แซ่จึง และ ทิพย์สุวรรณ์ เลยกลาง
การศึกษาแป้งถั่วขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ สุนิสา หวังอีน และ สิริญา แจ้งกัน
ความหลายรูปแบบของยีนที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตในโคขาวลำพูน

69
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71

72
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74
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พัชราภรณ์ พวงแก้ว สุรีรัตน์ พิลึก วุฒิพงษ์ อินทรธรรม ชยุต ดงปาลีธรรม์ และ พัฒนพงษ์ ทัดทา

nAG-P016
nAG-P017
nAG-P018

การพัฒนาขนมปังอบกรอบจากแป้งถั่วดาวอินคา
วิจิตรา ปล้องบรรจง จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ณัชฌา พันธุ์วงษ์
กรรมวิธีการผลิตและการชงชาเกสรบัว ที่ส่งผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
วิจิตรา ปล้องบรรจง และ กิติยา สุเหม
การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว์ จากตลาด
บริเวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

77
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สุวดี อิสรายุวพร การันต์ ชีพนุรัตน์ พชรธร สิมกิ่ง สินสมุทร แซ่โง้ว และ ภพสันต์ ชัยธีระพันธุ์กุล

nAG-P019
nAG-P020

การพัฒนาถั่วดาวอินคาอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
กิติยา สุเหม วัชรฌาณ์ ครองเคหา และ ดิเรก บุญธรรม
แบบชนิดพันธุกรรมของยีนโกรทฮอร์โมนในกระบือปลัก
ภูริต กีรติกำจร สุปรียา น้อยพันธุ์ มินตรา ยูถะสุนทร เรวัต แซ่ลิ้ม และ พัฒนพงษ์ ทัดทา
(11)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาเกษตรศาสตร์
nAG-P021
nAG-P022

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่จากสาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corallina)
นพรัตน์ มะเห ดลฤดี พิชัยรัตน์ และ อุไรวรรณ วัฒนกุล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบ
ในโคนม
ทิพย์วดี ประไพวงษ์ สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ และ ปรัชญา ประไพวงษ์
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
IV-nEN-O001
IV-nEN-O002

nEN-O001

nEN-O002

nEN-O003

nEN-O004
nEN-O005

nEN-O006

Invite Presentation
"5G/6G Research, Innovation and Applications"
ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
Metaverse กับการจัดการซัพพลายเชน
ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง
Oral Presentation
ระบบบำบัดน้ำสำหรับบ่อปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ด้วยเทคนิค
โอโซน
สุธี ลี้จงเพิ่มพูน ประภัสสร ปุยเงิน และ พชร ช่างคิด
การยับยังเชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้วยเทคนิคโอโซนที่สร้างจาก
อิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชาร์จ
สุธี ลี้จงเพิ่มพูน ก้องเกียรติ ละมุดเทศ และ ศศิณา อ่วมคำ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จตุพร ศิลพรชัย และ ณฐา อภิธาวินวสุ
การพัฒนาฝ้าเพดานจากผักตบชวาเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ลาวัลย์ ขันเกษตร
วัฏจักรการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน ภายใต้สถานการณ์โควิค-19
พิเชษฐ์ บุญญาลัย สถาพร วันนาพ่อ ชลากร อุดมรักษาสกุล ธนากร ไชยช่อฟ้า,
นิติพงษ์ วงศ์ใหญ์ และ พงษ์ศักดิ์ บรมรัมย์
วัฏจักรการขับขี่รถยนต์นั่งในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ศิริพล ทองอ่อน ชลิดา อุดมรักษาสกุล ณภัทร ประดับญาติ,
ธนกร ดาวเรือง และ ธนเลิศ พรรณหาญ
(12)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-O007
nEN-O008

nEN-O009

nEN-O010
nEN-O011
nEN-O012
nEN-O013

nEN-O014
nEN-O015
nEN-O016

nEN-O017
nEN-O018

การเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ทรายจากแม่น้ำและทรายบก
พรนภา โพธิ์เนียร นลธรรณ แก้วจันทร์ และ ปรัชญา ก้านบัว
การศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อนของหลังคาเหล็กรีดลอนโดยใช้เศษขยะจากแผงไข่
ที่ใช้งานแล้ว
นิรันดร์ วัชโรดม กฤตภาส หอมระรื่น สมบัติ ก่ำมอญ และ กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ
ระบบรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิทัลแบบเรียลไทม์ที่มีราคาถูกสำหรับการเรียนวิชาระบบควบคุม
ในระดับปริญญาตรี
ธนาศักดิ์ ทัศนีย์คติภากร และ ปรีชา สาคะรังค์
การพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำในบ่ออนุบาลปลานิลโดยวิธีการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับโอโซน
วัชรนนท์ ขอนดอก ณัฐภูมิ ฟองคำสุข และ นพพร พัชรประกิติ
การศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟกรณีศึกษาเส้นทางรถไฟทางคู่นครสวรรค์-แม่สอด
มณิสรา มั่นแก้ว และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ตัวแบบพยากรณ์เกรย์สำหรับแนวโน้มการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตวงเงิน เพชรกำแหง และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
อิทธิพลจากลักษณะลายทอของผ้าทอเกาะยอต่อแรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุด
สุกฤษฏิ์ ประทุมวรรณ วุฒิชัย โถนคำ วิชเยนทร์ นวลมิ่ง ธนกร แซ่ตั้น อธิโรจน์ มะโน
ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ อนุศิษฎ์ ยอดจันทร์ โสภิดา จรเด่น อภิชล ทองมั่ง กำเนิดว้ำ
และ สุชาติ จันทรมณีย์
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำชะขยะของโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ต
วรชัย อภิชาตบุตร และ มณีรัตน์ เข็มขาว
อิทธิพลของวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
มานะ วิชางาม พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ วุฒิชัย จันทร์โทริ และ ไตรทศ แก้วเหง้า
การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของหมูด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ มานะ วิชางาม วุฒิชัย จันทร์โทริ อดิศักดิ์ เดชป้องหา สมพร คำไชย
ธีรพงษ์ ดวงโทลา เกษมสันต์ บุษบงก์ และ ไตรทศ แก้วเหง้า
การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรมฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป
อมรเทพ ประเสริฐน้อย จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ำยางพารา
ประชุม คำพุฒ
(13)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-O019
nEN-O020

nEN-O022

nEN-O023

nEN-O024
nEN-O025
nEN-O026
nEN-O027

nEN-O028

nEN-O029
nEN-O030

nEN-O031

ชุดควบคุมเครื่องเชื่อมแม๊กเพื่อการเชื่อมอัตโนมัติ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สว่าง ฉันทวิทย์
การสร้างฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พื้นที่หันตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ยอดชาย สิงห์ทอง
การบำบัดฟอสเฟตจากปัสสาวะของมนุษย์ด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีที่มี อลูมิเนียมเป็น
ขั้วอิเล็คโทรด
เก่งกาจ จันทร์กวีกูล และ ฐนียา รังสีสุริยะชัย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าบนเส้นทางรถไฟรางคู่
นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – แม่สอด: กรณีศึกษา สินค้าอุปโภคบริโภค
พัชริดา สังข์ตรีเศียร และ ใกล้รุ่ง พรอนันต์
ผลของความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางกะเทาะต่อสมรรถนะของเครื่องสีข้าวกล้อง
เขมทัต ไกรนรา รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
การออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปเปลือกทุเรียน
จิรเดช มานะจิตต์ รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
หุ่นยนต์ส่งสินค้าภายในอาคารควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ธรรมศาสตร์ ไมตรี วรพล รอดไสว นัฐวุฒิ ผดุงศิลป์ และ สมชาย เบียนสูงเนิน
การบำบัดปัสสาวะช้างโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าที่มี เหล็กและอลูมิเนียมเป็น
ขั้วอิเล็คโทรด
สุจินันท์ หงส์สร้อย และ ฐนียา รังสีสุริยะชัย
การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากคอนกรีตเก่า ด้วยเถ้าก้นเตา
บดละเอียด
ณัฐวุฒิ อินทบุตร เหมราช บุญเพ็ชร์ และ วิสัย สิทธิการ
การพัฒนาและทดสอบเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง
สันติ ศรีวิสัย จตุรงค์ ลังกาพินธ์ สุนัน ปานสาคร และ รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้
พลังงานของอาคารกรณีศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
อานนท์ พ่วงชิงงาม วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง และ กฤษณ์ จินดาอินทร์
การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศโบว์ไทโดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับระบบเรดาห์
ศรันย์ คัมภีร์ภัทร ธนาฒน์ สุกนวล ไมตรี ธรรมมา เภาภัทรา คำพิกุล และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
(14)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-O032
nEN-O033

nEN-O034
nEN-O035
nEN-O036
nEN-O037

nEN-O039

nEN-O040

nEN-O041
nEN-O042

nEN-O043

nEN-O045

แนวทางการพัฒนาพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของวัดป่าสระเมืองท้าว จังหวัดสุพรรณบุรี
อรวรรณ จันทสุทโธ
การปรับปรุงความกว้างแถบของสายอากาศโบว์ไทโดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับ
รอยบากสำหรับระบบเรดาห์
ศรันย์ คัมภีร์ภัทร ธนาฒน์ สุกนวล ไมตรี ธรรมมา เภาภัทรา คำพิกุล และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ABU 2021 “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร”
สุประวิทย์ เมืองเจริญ และ วิทฤทธิ์ โคตรรมณี
การพัฒนาการสำรวจของหุ่นยนต์กู้ภัยด้วยระบบนิวเมติก
วิทฤทธิ์ โคตรรมณี และ สุประวิทย์ เมืองเจริญ
การพัฒนาอัลกอรึทึมสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะด้วยโหมดประหยัดพลังงาน
สุทธิสา ราชอุดร สุวัชรี พ่วงชาวสวน และ เดือนแรม แพ่งเกี่ยว
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมการทำงานของเครื่องสลัดน้ำผักสดตัดแต่ง
ชนิดผักใบด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
ณัฐธิดา คุณากรกิจ จักรกฤษ วงษ์ชัย เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ เดือนแรม แพ่งเกี่ยว
การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับวัดค่าดูดกลืนความร้อนของวัสดุซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใย
ธรรมชาติ
วราวุฒิ ดวงศิริ และ นันทชัย ชูศิลป์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ พัชรี ไชยยงค์ และ ปวียา รักนิ่ม
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของการไหลผ่านฝายสันกว้างผิวขรุขระ
กฤษฎา มานะโส. สำเนียง องสุพันธ์กุล สาโรจน์ ดำรงศีล และ รณกร เทพวงษ์
การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะรีไซเคิล
ชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน สุธน รุ่งเรื่อง และ พิทยา สุขจินดา
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต ที่ผสมขยะพลาสติก
พอลิโพรพิลีน (PP)
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน อาทร ชูพลสัตย์ และ สาโรจน์ ดำรงศีล
การวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสีเขียว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศราวุธ จิตต์พินิจ ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และ ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย
(15)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-O046

nEN-O047

nEN-O048

nEN-O049

nEN-O050
nEN-O051
nEN-O052

nEN-O053
nEN-O054

nEN-O055
nEN-O056

การศึกษาโครงสร้างของเขื่อนดินด้วยการวิเคราะห์คลื่นผิว : กรณีศึกษาเขื่อนห้วยหนองโรง
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ชนะรบ วิชาลัย ณรงค์ชัย วิวฒ
ั นาช่าง และ อรวรรณ จันทสุทโธ
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทรับเหมางานก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
ราชันย์ ชาชำนาญ และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
นวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ำจากขุยมะพร้าว
กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา บัญชา เหลือแดง สถิตเทพ สังข์ทอง กาญบัญชา พานิชเจริญ
สุภัค เผียงสูงเนิน และ สันติ ไทยยืนวงษ์
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้สำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม
บัญชา เหลือแดง สถิตเทพ สังข์ทอง กาญบัญชา พานิชเจริญ กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา
สุภัค เผียงสูงเนิน และ สันติ ไทยยืนวงษ์
การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับระบบอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี
พรสวรรค์ กัลยาบุตร อธิป อรรคเศรษฐัง อภิวัฒน์ เสนปิน และ เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
ระบบการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสำหรับการปลูกพืช ภายในโรงเรือนสมัยใหม่
กฤติเดช พายุเลิศ และ เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นโดยใช้โมบายแอป
พลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พีรัมพร จิรนันทนากร สุภัค เผียงสูงเนิน และ สุพจน์ ไทยสุริยะ
ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกผักแบบอควาโปนิกส์
มาลียา ตั้งจิตเจษฎา วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์ และ ไพฑูรย์ รักเหลือ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและระบบโลจิสติกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชาญยุทธ อุปายโกศล ทวีพร เอกมณีโรจน์ และ พัชรี สุขสมัย
ตู้ดูดความชื้นโดยใช้การลดความชื้นแบบควบแน่นร่วมกับเทคโนโลยีไอโอที
ดนัย ศรีรื่นเริง. วสุ ธนากรสิทธิโชค และ บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
เครื่องอาบน้ำสุนัขอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที
นนทวัฒน์ ผลพิกุล กลางศจิกา สุขสุเมฆ และ บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-O057

nEN-O058

nEN-O059
nEN-O060

nEN-P001

nEN-P002
nEN-P003
nEN-P004
nEN-P005

nEN-P006
nEN-P007
nEN-P008

การปรับปรุงวงจรการอ่านค่าของเครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ำเพื่อลดค่า
ความไม่แน่นอนในการวัด
ฌานิน หาญณรงค์ พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร และ สัญญา สมัยมาก
การวางแผนและปฏิบัติการเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ด้วยการวิเคราะห์แผนเหตุการณ์
ณัชพล เรืองทรัพย์ นาวิน รอดเรือง นเรศ ชลังสุทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
เทคนิคการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปพน งามประเสริฐ นริศ ชัชธรานนท์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในกระบวนการเชื่อมต่อริบบอนทองแดง
ศักดิ์ดา มั่นคง
Poster Presentation
การอนุรักษ์พลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในอาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ยุธนา ศรีอุดม และ ประสาท เจาะบำรุง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาแขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานี
จันทิมา มณีโชติวงศ์ ณัฐธิดา นิลจินดา นัฐวุฒิ เหมะธุลิน และ ศตวรรษ บัวทิน
การประเมินทางประสาทสัมผัสของสิ่งทอไทยเพื่อการนำเสนอภาพบนตลาดออนไลน์
พชรณัฏฐ์ ไชยประเสริฐ และ พิธาลัย ผู้พัฒน์
การศึกษาความคงตัวของสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์แยมแก้ว
พิมพ์สิรี สุวรรณ อภินันท์ วัลภา และ พฤกษา สวาทสุข
การศึกษาผลของปริมาณแป้งข้าวเหนียว และกลีเซอรอล ต่อสมบัติเชิงกล และการย่อยสลาย
ของพอลิแลคติกแอซิด
กาญจนา ม่วงกล้วย นันทิชา ขาวฉลาด ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา นวลละออง สระแก้ว
และ วิษณุ เจริญถนอม
เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะคาเดเมียแบบอัตโนมัติ
วิรัช แสงสุริยฤทธิ์
แนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทรอยไหม้ กระบวนการฉีดขึ้นรูปพีวีซีบอลวาล์ว
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก พรลดา พงศ์มุขสุวรรณ และ เกศกนก จันทีนอก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยแอปพลิเคชันแชทบอท
รัตนาวลี ไม้สัก ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล และ ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี
(17)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-P009
nEN-P010

nEN-P011
nEN-P012
nEN-P013
nEN-P014
nEN-P015
nEN-P016

nEN-P017

nEN-P018
nEN-P019
nEN-P020
nEN-P021

การใช้เศษขยะพลาสติกจากทะเลเป็นวัสดุผสมในคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
ประชุม คำพุฒ
ระบบลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สำหรับห้องแบบกึ่งเปิด
ปัณณธร ศลิษฏ์ ธนวัฒน์ ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม สำรวม โกศลานันท์ อภิชาติ ไชยขันธุ์
และ พิพัฒน์ ปราโมทย์
การศึกษาคุณสมบัติบล็อกปูพื้นที่ทำจากโฟมพอลิสไตรีน
ณรงค์ศักดิ์ เย็นประเสริฐ และ อภิโชติ อุฬารตินนท์
การพัฒนาแอพพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี
รุ่งอรุณ พรเจริญ สุนารี รชตรุจ ทรงสิริ วิชิรานนท์ และ ฉันทนา ปาปัดถา
การศึกษาทดสอบหาอัตราการหดตัวของวัสดุยาง
ประสงค์ ก้านแก้ว ธวัชชัย ชาติตานาญ และ จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
พอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติและโพลิโอลิฟิน
ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย สิงห์โต สกุลเขมฤทัย และ สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา
สิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และผู้สูงอายุ
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย อโณทัย ผลสุวรรณ และ บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
การวิเคราะห์เชิงลึกและศึกษาสมบัติเชิงกลพลวัตของวัสดุเชิงประกอบ จากยางธรรมชาติ
โปรตีนต่ำ/นาโนเซลลูโลส
มาริษา จันวงษา และ วารุณี อริยวิริยะนันท์
การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเสริมแรงด้วยคริสตัลเซลลูโลสจาก
เส้นใยไผ่
วิภาวดี รักบำรุง และ วารุณี อริยวิริยะนันท์
การทำ Amorphous ด้วยเซลลูโลสสกัดจากผักตบชวา
ชลธิชา สุวรรณกลาง และ วารุณี อริยวิริยะนันท์
การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยเซลลูโลสสกัดจากผักตบชวา
รวีรัตน์ ประเสริฐวงษ์ และ วารุณี อริยวิริยะนันท์
การเตรียมนาโนคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยนุ่น
ภพธร คล้ายเข็ม และ วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผลกระทบของน้ำทะเลใช้ผสมต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและแบบแห้งของมอร์ต้าร์
ศุภกร ศิรพจนกุล ปิติศานต์ กร้ำมาตร จินดารัตน์ มณีเจริญ และ นิรชร นกแก้ว
(18)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
nEN-P022

nEN-P023

nEN-P024

nEN-P025

nEN-P026

nEN-P027

nEN-P028

การสร้างวงจรไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง 15 kV เพื่อใช้เป็นชุดทดสอบความบกพร่อง
ของฉนวน
ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ พูนศรี วรรณการ และ ภควัต เกอะประสิทธิ์
การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตกในแบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ มนัส บุญเทียรทอง สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
และ นเรศ ชลังสุทธิ์
การสร้างอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็นแรงดันไฟสลับแบบพกพา
พูนศรี วรรณการ พนา ดุสิตากร ประจักษ์ เริงมิตร นนทกร เรืองงิ้ว อลงกรณ์ จุ้ยคง
และ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
การศึกษาปริมาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสม
เปลือกมังคุด
วิภาภรณ์ เสือพ่วง สุภา จุฬคุปต์ และ ปานฉัตท์ อินทร์คง
การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลนักเรียนสำหรับถังขยะอัจฉริยะ
ชวินบุตร หุ่นเก่า ชินพีรพัฒน์ จีระธรรมสุนทร พศุตม์ คำแดง และ ฐิติวรรณ ศิริวัฒนกุล,
ชิดชนก ภู่เพ็ชร์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์
กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่ำ
พัฒน์นรี สิทธิ์ปีวราเดช พีระ ชุณหชาติ สุนิธิ ครุฑภาพันธ์ วัลนพ หลักแวงมล
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์
เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบพกพา
ภูรวิช ทองสุขศรี สรวิชญ์ อรชุน ปิยนันท์ พรประสิทธิ์ ธัญญารัตน์ สายใหม่
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์
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สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
IV-nAR-O001

nAR-O001

Invite Presentation
บูรณาการศาสตร์สร้างสรรค์ศิลปนวัตกรรม
สุชาติ เถาทอง
Oral Presentation
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี
กรณัท สุขสวัสดิ์ มาริน สาลี วราภรณ์ ตรีมงคล ประทุมทอง ไตรรัตน์
และ อุไรวรรณ คำสิงหา
(19)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
nAR-O002
nAR-O003
nAR-O004
nAR-O005
nAR-O006

nAR-O007
nAR-O008
nAR-O009
nAR-O010

nAR-O011
nAR-O012
nAR-O013
nAR-O014

การออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
ติณณา อุดม จรัสพิมพ์ วังเย็น กิ่งกาญจน์ พิจักขณา และ อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ
ลงสรงสุหร่าย : ศิลปะการรำเดี่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
พิมสิริ วงศ์ชูชัยสถิต รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
กาลเวลา...พัสตราภรณ์ (โขน - ละครไทย)
พงษ์เทพ น้อมปัญญากุล คำรณ สุนทรานนท์ รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
เทริดศรัทธา
กัญญาภัทร เกษมสุข รจนา สุนทรานนท์ คำรณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ไทย โขนพระรำหน้าหน้าพาทย์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
ดนัย จันทร์ศรี รจนา สุนทรานนท์ คำรณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
สิละ คณะน้องใหม่บางปู
สิริญาดา สองภักดี รจนา สุนทรานนท์ คำรณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
ประสิทธิภาพของฐานรองรับข้อต่อตงไผ่-คานทรงกระบอก
โสพิศ ชัยชนะ สรณียา หมั่นดี และ ชิษณุชา ขัมภรัตน์
รูปแบบบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี
ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่องระบำนาฏยมาลา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อังคณา โตกระโทก รจนา สุนทรานนท์ คำรณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
อัตลักษณ์สายพันธุ์เเมลงเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
วัชระ สุขธรรม และ สมพร ธุรี
ฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย
อนุพงษ์ สีดำ รจนา สุนทรานนท์ คำรณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
สัดส่วนด้ามจับและใบมีดของมีดตีร้อน
ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ และ ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
หนุบุตรทวิลักษณ์
ภูษณ ฟ้อนรำดี คำรณ สุนทรานนท์ รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
nAR-O015

เพลงระบำก.ไก่ไตรตรึงษ์สัมพันธ์
ณัฐพร แก้วจันทร์ คำรณ สุนทรานนท์ รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง

188

nAR-O016

การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหาร
พื้นถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สมาธิ เทพมะที และ สุภัค เผียงสูงเนิน
หลักสูตรบัลเล่ต์ รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์ (อาร์.เอ.ดี.) ความสมบูรณ์ของบัลเล่ต์ศึกษา
โกสินทร์ ภีระภาค กัญชพร ตันทอง รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
Poster Presentation
การผลิตกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
นิอร ดาวเจริญพร และ รุ่งฤทัย รำพึงจิต
การออกแบบและพัฒนาเส้นด้ายแฟนซีย้อมสีธรรมชาติด้วยระบบการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ (QFD )
ชัยภัทร์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ และ พิธาลัย ผู้พัฒน์
การประดิษฐ์เครื่องประดับสตรีปรับเปลี่ยนรูปแบบจากตอกไม้ไผ่ด้วยเทคนิคการจักสาน
ขจร อิศราสุชีพ จุฬาลักษณ์ ดับโรค และ จีระ สาริวงค์
การทดสอบการรับน้ำหนักของกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบฝาเสียบก้นขัด
วสันต์ สอนเขียว และ กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณี “กำฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี
มัทธนี ปราโมทย์เมือง ชานนท์ ตันประวัติ และ กรณ์พงศ์ ทองศรี
การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรูปแบบธรรมชาติ
สิทธิ ศาสนพิทักษ์ และ ปานฉัตท์ อินทร์คง
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำ
เชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
คณิต อยู่สมบูรณ์ มัทธนี ปราโมทย์เมือง ธานี สุคนธะชาติ และ เมทิกา พ่วงแสง
โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพนักออกแบบผู้พิการ
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
สุรภา วงศ์สุวรรณ คณิต อยู่สมบูรณ์ ธานี สุคนธะชาติ และ เมทิกา พ่วงแสง
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nAR-P007
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nAR-P009
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
nAR-P010

nAR-P011
nAR-P012

nAR-P013

nAR-P014
nAR-P015

nAR-P016

nAR-P017
nAR-P018

nAR-P019
nAR-P020

การนำเสนอสารัตถะแห่งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของ
ศิลปกรรมร่วมสมัยชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร
หยกตะวัน อินปุย และ วิรัญญา ดวงรัตน์
การสร้างสรรค์นวัตศิลป์ แนวเรื่อง พุทธประวัติ
สมพร ธุรี
การออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์
เกชา ลาวงษาเกชา ลาวงษา จรัสพิมพ์ วังเย็น กิ่งกาญจน์ พิจักขณา กฤตนัย อินเถิง
และ ลลิตา กริบกระโทก
สัญญะกับการสร้างสรรค์เครื่องแขวนดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนัง
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
สุชีรา ผ่องใส ปิยะธิดา สีหะวัฒนะกุล อนุสรณ์ ใจทน และ กิตติ ยอดอ่อน
การออกแบบภายในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาในอาคารคอนโดมิเนียม
นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้เก้าอี้
รถเข็นสำหรับผู้พิการ : กรณีศึกษาโรงอาหารพวงชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นิธิศ เกียรติสุข
การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่ง
เครื่องเรือนในที่พักอาศัย
สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ พิมพ์จุฑา พิกุลทอง และ นพพร สกุลยืนยงสุข
การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พักอาศัยจากอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายมโนราห์
อรวรรณ วัธนอินทร์ และ รุ่งนภา สุวรรณศรี
การออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็กในเขตชุมชนเมืองที่มีรูปแบบร่วมสมัยเพื่อการพักผ่อน
กรณีศึกษาบ้านคุณวุฒากร ศิริวัฒน์ ที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส
งานออกแบบศาลาบังแดดรอรถโดยสาร แนวคิดจากต้นทานตะวัน
โสพิศ ชัยชนะ
หนังสือป๊อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ฉันทนา ปาปัดถา ชญาลักษณ์ เสวตวัน สโรชา กันติยางกูร และ รสสุคนธ์ นุตวงษ์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
nAR-P021

nAR-P022
nAR-P023

nAR-P024
nAR-P025

nAR-P026

nAR-P027
nAR-P028
nAR-P029
nAR-P030

nAR-P031
nAR-P032

สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชมชน ทุ่งธรรมนา
ฉันทนา ปาปัดถา ชวาลา นาถโคษา ชัยยุทธ ตุ้มแสงทอง เริงฤทธิ์ สุนมา และ ศุภชัย หุ่นพวง
การผลิตสื่อโมชันกราฟิก โรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5
ฉันทนา ปาปัดถา มณฑล ทิพโรจน์ และ ศรีปุก โศจิอรุณ
แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำหรับการสัญจร ทางบกภายในชุมชน
ไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ และ ปริณัน บานชื่น
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้นกระดาษรีไซเคิล
วิจิตร สนหอม วินัย ตาระเวช และ ภัสรันทร์ เกลี้ยงสะอาด
แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำหนดรูปแบบของการขยายตัวของชุมชน ไร้แผ่นดิน
ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปริณัน บานชื่น และ แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
แนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ปริณัน บานชื่น และ แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
การออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
กรณ์พงศ์ ทองศรี และ รุจิวรรณ อันสงคราม
การออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
กรณ์พงศ์ ทองศรี และ รุจิวรรณ อันสงคราม
เครื่องประดับสตรีจากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก
นิอร ดาวเจริญพร จตุภัทร์ โกกิฬา และ เววิกา ไชยปรปักษ์
การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ตำบลหนองบอน
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สโรชา โอภาษี และ รัฐ ชมพูพาน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
เสริมศรี สงเนียม และ รัฐ ชมพูพาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบชุมชนเป็นแกนในโครงการบ้านมั่นคง
กรณ์พงศ์ ทองศรี
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The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
nAR-P033
nAR-P034
nAR-P035
nAR-P036

nAR-P037
nAR-P038

nAR-P039

nAR-P040

nAR-P041

การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าย้อมสีเปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย
วราภรณ์ บันเล็งลอย บวรลักษณ์ จั่นถลา จิระพงศ์ ศรีษะโคตร และ ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
ธีรศักดิ์ ต๊ะสุ ภาวรินทร์ กองกูล และ จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของวัสดุในการผลิตดอกไม้จันทน์
นันทิกานต์ แสงทอง และ โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
การสร้างสรรค์จิตรกรรม เรื่อง จิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลสภาวะการแสดงออกทางความรู้สึก
ของวัยรุ่นในสังคมไทย
เจษฎาร์ เรือนเงิน และ สมพร ธุรี
การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ทางพุทธศาสนาในรูปแบบปริศนาธรรม
วารินทร์ เงินลาด และ ไชยพจน์ หวลมานพ
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
เมทิกา พ่วงแสง และ หญิง มัทนัง
การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีรูปแบบปาร์ตี้แวร์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ชนเผ่าอาข่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มธุรส เวียงสีมา ฐิติมา พุทธบูชา บุญยวีร์ วงษ์อนุ และ วรวิทย์ โวหาร
การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ
เบญจวรรณ วรรณสวัสดิ์ และ ไชยพจน์ หวลมานพ
การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ผ่านเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่
ภัทรธิดา ห้าวหาญ ชิษณุพงศ์ พยัฆศาสตร์ อัฐภิญญา สิงห์ทองวรรณ์ ธนิดา พรกิตติ์
พัทธมนกานต์ โครตศรี สุภัธกานต์ โชติวาทิน สมชาย พินิจทรัพย์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม
และ นิติ วิทยาวิโรจน์

222
223
224
225

226
227

228

229

230

สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
IV-nBU-O001

Invite Presentation
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
(24)
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
nBU-O001

nBU-O002
nBU-O003
nBU-O004

nBU-O005

nBU-O006

nBU-O007

nBU-O008

nBU-O009

Oral Presentation
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกกระวาน” เพื่อสร้างรายได้ ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า จังหวัดระยอง
อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
การนำกลยุทธ์การส่งเสริมการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ในตลาดดิจิทัล
อรอนงค์ วิชินโรจน์จรัล
การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุมินทร เบ้าธรรมม ดวงฤดี อู๋ พรทิพย์ ไชยรบ จุฑาทิพย์ แสนกุง และ สุพัตรา ดาทุมทา
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กับ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
สุมินทร เบ้าธรรม และ ดวงใจ จันทร์มาลา
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย E-Coupon
ของผู้บริโภค
แคร์ ตรีสุข แวอุสมาน เจะกา ชุติภา หนูชู สุภาพร เฟื่องบุญ และ วัลลภา พัฒนา
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมและความตื่นตัวในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิผลใน
การทำงานเชิงรุกของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จันทิมา พรหมเกษ จักเรศ เมตตะ ธำรงค์ ปาณิสรา ประจุดทะศรี สิรินดา บุตรวงค์
และ ขจรทิพย์ โสสีดา
พฤติกรรมผู้บริโภคของผู้สูงอายุต่อบริการสำหรับธุรกิจการบริบาลผู้สูงอายุใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ จันทิมา พรหมเกษ วรรณิดา สารีคำ และ ชลันธร วิชาศิลป์
การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การภาครัฐและธุรกิจ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกศสุดา อุปนันท์ และ อนงค์ ไต่วัลย์
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
nBU-O010

nBU-O011

nBU-O013

nBU-O015

nBU-O016

nBU-O017

nBU-P001

nBU-P002
nBU-P003

ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อการปรับตัว
และผลการดำเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี
อนงค์ ไต่วัลย์ และ นวรัตน์ ชวนะโชติ
การสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ สับปะรดแปรรูปที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อริญชย์ ณ ระนอง และ วิภาวรรณ จันทร์ประชุม
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภค
นุชนาถ วรรณะ รติชาติ สังฆะโน รณกร ทะสะระ ศศิกานต์ ชะนะพาล วัลลภา พัฒนา
และ จตุพร จิรันดร
ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ผ่านไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
จังหวัดสงขลา
อาแมรูดิน ยามาดง ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนผ่านบัญชีไลน์
สำหรับธุรกิจของโรงเรียนท่าชนะ
ธามอิสระ ธาวุฒิสกุล ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
ระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหัวป้อมนอก)
ศิรภัสสร คงดำ ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
Poster Presentation
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเสี่ยงของสถาบันการเงินชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0
อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต ขจรจิตร์ ธนะสาร
ธีรดา บุญพามี และ กุลฑีรา จันทนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับนักดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่
ธีรภพ แสงศรี
แนวทางการจัดการธุรกิจร้านอาหารในสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ตำบลคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ ภูมิพัฒน์ ฉายา พนัส สืบยุบล จุฑารัตน์ นามเสาร์ อรทัย ปักเคทัง
และ ธนสิทธิ์ อ่อนธนู
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การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
nBU-P004

nBU-P005
nBU-P006

ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กรณีศึกษา :
แขนงวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ปาริชาติ ช้วนรักธรรม พีรญา เชตุพงษ์ วรัญญา สมศิริ และ กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา
การสื่อสารการตลาดออนไลน์สินค้ากลุ่มนาฬิกาอัจฉริยะ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร
โชติพงศ์ โสมดำ ธนากร รัชตกุลพัฒน์ และ ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
พัทชา ทองเจือ ธนากร รัชตกุลพัฒน์ และ ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
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สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
IV-nSCI-O001

nSCI-O004
nSCI-O005

nSCI-O006
nSCI-O007

nSCI-O008
nSCI-O009

Invite Presentation
เทคนิคการสกัด CBD แบบบริสุทธิ์ จากกัญชาและกัญชง
วีรวรรณ ลำดับศรี กุลจิรา บัวบาน ธงชัย เตโชวิศาล วยา พุทธวงศ์ และ วีรชัย พุทธวงศ์
Oral Presentation
การศึกษาค่าพารามิเตอร์ของอังสตรอมที่จังหวัดนครปฐมในช่วงปี 2019-2020
ลัดดาวรรณ บัวขาว
การผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
และแสมทะเล (Avicennia marina)
ขวัญตา ตันติกำธน กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ จันทรา อุ้ยเอ้ง และ ประสิทธิ์ ศรีนคร
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์
บุณฑริกา จงเลิศมนตรี เพียงใจ พีระเกียรติขจร กันต์ ปานประยูร และ มณฑิรา ยุติธรรม
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2
พิษณุโลก
อมิตตา คล้ายทอง และ พีรพัฒน์ เดชเทศ
ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งหัวเชื้อแบบสุญญากาศสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
นุชนาฏ ช่วยศรีนวล มณีรัตน์ เข็มขาว และ วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์
การลดจำนวนรอบในการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสูง
ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม กรณัท สุขสวัสดิ์ ศัตวรี แซ่กือ จิตรลดา คำลีมา และ
อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
nSCI-O010

nSCI-O011

nSCI-P001
nSCI-P002
nSCI-P003
nSCI-P004
nSCI-P005
nSCI-P006
nSCI-P007

nSCI-P008
nSCI-P009
nSCI-P010

แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตรของประเทศไทยด้วยวิธีการกำหนดเป้าหมาย
บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target)
ณัฐพล ยิ่งศักดา และ สุชีลา พลเรือง
การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์แจ้งเบอร์ฉุกเฉิน
สุวนันท์ โพธิคลัง โชติกา เเก้วรุ้งเรือง ศิวพร สุนทโรทก จิตสุภา มาเสมอ
อมรพรรณ ฤทธิ์ตะเกตุ นาอีละ ยีอาลี มัณฑนา วงษ์ชารี วิพาภัคณัน ข้องนอก
ณัฐยา ศรีทะแก้ว และ นิยม มาชมพู
Poster Presentation
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร ; แกลบ และฟางข้าว
สังเวย เสวกวิหารี และ ธนาพร บุญชู
การหาปริมาณที่เหมาะสมของไข่น้ำเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำเส้นบะหมี่โฮมเมด
จุฑาทิพย์ มวยดี ณฐพร จำปาแพง นิสา ร่วมส้มซ่า ชมภูนุช ฆ้องลา และ ธิดารัตน์ บำรุงภักดี
การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวโดยการปรับสภาพด้วยสารเร่ง พด.1
เกศรินทร์ เดวิเลาะ ณัฐริกา ตานี ปรีดีชนนี เปรมปรี และ นรพร กลั่นประชา
การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์
บุญญาพร บุญศรี อรัญญา ภู่รอด. พงศกร สุขแสงแก้ว และ จิตรวดี สอนธรรม
แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากลิกนินผสมพอลิเมอร์ชีวภาพ
กมลกรณ์ ศรีภักดิ์ และ นพวรรณ ปาระดี
การคัดเลือกโพรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทข้าว
สุรัตน์ วังพิกุล วิรัชนีย์ แก่นแสนดี และ ปริยาภรณ์ อิศรานุวัตน์
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในดินเขตพื้นที่ปกปักฯ
หนองระเวียง
ศศิธร อินทร์นอก จิรายุส วรรัตน์โภคา และ นันทิดา วัฒนโรจนาพร
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่ำที่แสดงผลแบบออนไลน์
อรรถชัย ทองธนะเศรษฐ์ พรภิเษก พลอยพิมล และ เดี่ยว อภัยราช
การสังเคราะห์ไฮโดรเจลดูดซึมน้ำยิ่งยวดพอลิโพแทสเซียมอะคริเลตเพื่อการกักเก็บน้ำ
ธัญวลัย ฉัตรค้ำจุนเจริญ พิมพ์ชนก จันทร์สวาท และ วิไลพร ไกรสุวรรณ
การพัฒนากระเป๋าจากผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ
ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ และ ชนากานต์ เรืองณรงค์
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สารบัญ (ต่อ)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
nSCI-P011

nSCI-P012

nSCI-P013

nSCI-P014

nSCI-P015
nSCI-P016
nSCI-P017

nSCI-P018

nSCI-P019

nSCI-P020

ถ่านกัมมันต์จากผลไม้
ปณิธิ สังข์วร รสกร เทวรัตน์ วริศรา นิธิพรเดชะ จิตรลัดดา มะลัยทอง
ต้องลักษณ์ บุญธรรมและ นิติ วิทยาวิโรจน์
การทดแทนแป้งมันสำปะหลังด้วยแป้งกล้วยในเม็ดไข่มุก
ณัฏฐาพัฒน์ ติยะสันต์ ณัฐจ์ปกรณ์ สุราช สาริศา สุวรรณคำ. พลอยไพลิน พร้าโน๊ต,
วารี กาลศิริศิลป์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์
การตลาดออนไลน์สำหรับสารสกัดหญ้าเอ็นยืดหมักเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านม่วง
เจริญราษฎร์ ชุมชนปลอดภัยทางการเกษตร จ.น่าน
นิภาพร ปัญญา และ ดวงฤทัย นิคมรัฐ
การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ำ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนในชุมชนบ้านสวก
จังหวัดน่าน
ภภัสสร สิงหธรรม และ ดวงฤทัย นิคมรัฐ
ประสิทธิผลของน้ำมันหอมระเหยต่อคุณภาพการนอนของผู้สูงอายุ
ปุณยนุช อมรดลใจ จาสุมิน กัลยาสาย และ ทาริกา จันทรสูตร
การศึกษาองค์ความรู้การใช้หมามุ่ยเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ ธีรยุทธ คล้ำชื่น และ อรทัย สารกุล
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติในการสมานแผลของใบ
แป๊ะตำปึง
กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์ และ สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย ตำบลคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี
ปุณยนุช อมรดลใจ พัชราภา โสมา และ ปิยภรณ์ ประสมสาสน์
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยภูมิปัญญาไทย ตำบลคลองหนึ่ง
จ.ปทุมธานี
ปุณยนุช อมรดลใจ กัญชพร จันทร์เขียว และ นันทรัตน์ วิทูรากร
เสื้อสมุนไพรสำหรับช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย
ศรีประไพ จุ้ยน้อย ณัฏฐา สมบูรณ์ และ สุภาภรณ์ ทุมสอน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

งานประจำสู่งานวิจัย
IV-nR2R-O001

nR2R-O001

nR2R-O002

nR2R-O003

nR2R-O004

nR2R-O005

nR2R-O006

nR2R-O007

nR2R-P001

Invite Presentation
การติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรม และพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ
Oral Presentation
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
(DT-HIS)กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผนทรัพยากรองค์กร (DT-ERP)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โสพิศา ส่งสมบูรณ์ และ วิชวินท์ พันธรังษี
ผลการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารและ
ความร่วมมือ: การวิจัยผสานวิธี
มินตรา ศักดิ์ดี และ ณัฐนรี คล้ายสาคร
สมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ และ
พอลิสไตรีน ที่ขึ้นรูปชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป และกระบวนการอัด
รัตติญา มะกะ
การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
พรชลิศา ยะจะนะ วรรณยา เฉลยปราชญ์ และ ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มาริดา ชิณโย วรรณยา เฉลยปราชญ์ และ อิศรา ศิรมณีรัตน์
คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว 100 % ของตำบลท่าคา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ธนวิทย์ ลายิ้ม ประภาพร ร้อยพรมมา และ สุรีย์รัตน์ เอมพรหม
การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุงศรี
ชนัญญา ลายสาคร นัสมีย์ แสงมาน พรปภัสสร ปริญชาญกล และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
Poster Presentation
การออกแบบระบบให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ สำหรับศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดวงฤทัย แก้วคำ ชนิดา ประจักษ์จิตร และ หนึ่งฤทัย แก้วคำ
(30)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

งานประจำสู่งานวิจัย
nR2R-P002

nR2R-P003

nR2R-P004
nR2R-P005

nR2R-P006

เครื่องบันทึกค่าสาธารณูปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ และเว็บไซด์สำหรับตรวจสอบ ข้อมูลค่า
สาธารณูปโภคสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณัฏฐปัญญา พิเชฐพิริยะ
การพัฒนาระบบการจัดการของเสียโดยการจำแนกและจัดหมวดหมู่ของเสีย จากการเรียน
ปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กัลยาณี ศรีวารินทร์
การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์
ศรชัย บุตรแก้ว และ วิภาวี วีระวงศ์
การพัฒนากระบวนการขอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
กมลวรรณ วัชรโรจน์
การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
จุลินทรีย์ในไข่ผำสด
ทองมี เหมาะสม และ ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
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สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : การจัดการศึกษาและวิจยั ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน
Humanities and Social Sciences: Managing Education and Research
in the Era of Technology Disruption
กุลธิดา ท้ วมสุ ข*
Kulthida Tuamsuk*
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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บทคัดย่อ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าว
กระโดดอันเนื่ องมาจากสภาวะเทคโนโลยีพ ลิ ก ผัน (Technology disruption) ซึ่ ง เป็ นยุค ที่ ท้ งั ในระดับ
นโยบายและระดับบริ หารให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมองว่าวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่ อนการพัฒนาและนวัตกรรม และมี ความเชื่ อมโยงกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ส่ งผลให้นกั วิชาการใน
สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตอ้ งปรั บกลยุทธ์ ในการจัดการศึ กษาและวิจยั อย่างหลี กเลี่ ยง
ไม่ได้ การบรรยายจะนาเสนอภาวะคุกคามของสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และแนวทางใน
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ รวมไปถึงการวิจยั ที่เชื่ อมโยงกับ
พื้นที่และมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้และเพิ่ม
คุณค่าให้กบั สังคม
คาสาคัญ: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการศึกษา การจัดการวิจยั เทคโนโลยีพลิกผัน
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การสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กในประเทศไทย
Health Science Communication On Facebook Pages In Thailand
พัชนิดา มณี โชติ* ศรี รัฐ ภักดีรณชิต และ อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริ ญวงศ์
Patchanida Maneechot* , Srirath Pakdeeronachit and Apirapee Sretarugsa Tunchareonwong
ภาควิชาการสื่ อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ สุขภาพของเพจเฟซบุ๊ก
และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิ งคุณภาพและการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยได้คดั เลือก
มา 3 เพจเฟซบุ๊กที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Jones
Salad และความรู ้สนุ กแบบหมอแมว ทาการวิจยั เชิ งคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า กระบวนการสร้ าง
เนื้ อหา และกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดของเพจเฟซบุ๊ก ดัง กล่ า ว ประกอบไปด้วยขั้นตอน (1) การ
วางแผน (Planning) (2) การออกแบบ (Design) (3) การพัฒนาและเผยแพร่ เนื้ อหา (Development) (4)
การประเมินและปรับปรุ ง (Evaluation and Revise) และจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กผ่านการกดไลค์ แสดงความคิดเห็น และแชร์
ผลการวิจยั พบว่า ผูค้ นส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมกับโพสต์ต่าง ๆ บนเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพด้วยการกดถูกใจมากที่สุด รองลงมาคือ แชร์และแสดงความคิดเห็น โดยปัจจัย ที่ส่งผลให้ผตู ้ ิดตาม
ต้องการมีส่วนร่ วมกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพบนเพจเฟซบุก๊ มากที่สุดด้วย ประกอบด้วย (1) มีการ
สื่ อสารที่เน้นประเด็นการให้ความรู ้ความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 52.25 (2) มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 44.75 (3) มีการนาเสนอเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ สุขภาพที่เกี่ ยวกับการแพทย์และการรักษาโรค คิดเป็ นร้ อยละ 45 (4) ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ น
รู ปแบบการนาเสนอ คิดเป็ นร้อยละ 47.5 (5) มีวตั ถุประสงค์ของการนาเสนอ คือ การให้ขอ้ มูล เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู ้และเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 48.75 และ (6) มีการเล่าเรื่ องที่สนุกและเข้าใจง่ายเป็ นจุดขายใน
การนาเสนอเนื้อหา คิดเป็ นร้อยละ 49.5
คาสาคัญ: การสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพจเฟซบุก๊ การมีส่วนร่ วม
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ปัจจัยที่มีผลต่ อประสิทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
Factors Affecting the Efficiency in Institutional Research of Support
Personnel Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
เกวรี ทรัพย์ประเสริ ฐ และ ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์*
Kewaree Subprasoet and Ratree Aiempradit*
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยและประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากร
สายสนับ สนุ น มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ 2) เพื่ อ ทดสอบปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จานวน 218 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่า ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยและประสิ ทธิ ภาพในการทา
วิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่นโยบายของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด และผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ความรู ้ในการทาวิจยั ทักษะในการทาวิจยั และแหล่งความรู ้
สาหรับศึกษาค้นคว้า มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั สถาบัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 ส่ ว นนโยบายของหน่ ว ยงาน มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท าวิจ ัย สถาบัน อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณในการตีพิมพ์บทความให้แก่บุคลากรสายสนับสนุ น เปิ ดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถขอทุ นวิจยั ประเภทอื่ น ๆ ที่ นอกเหนื อจากทุ นวิจยั สถาบัน และควรสนับ สนุ นส่ ง เสริ ม สร้ าง
แรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนทางานวิจยั เพิม่ มากขึ้น
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพ วิจยั สถาบัน บุคลากรสายสนับสนุน
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การจัดการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์ส่วย (กูย)
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(Kuy), Mueang Chan District and Huai Thap Than District, Si Sa Ket
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ธันยพงศ์ สารรัตน์* ศุภชัย แก้วเกิด และ ภัคพล ทวี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม
ของชาวส่ วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์ อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้
การค้นคว้าด้านเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 10 คน คือ ผูน้ าชุ มชนของทั้งสอง
อาเภอ สมาชิกกลุ่มทาดอกไม้หมก กลุ่มทอผ้า กลุ่มทาเครื่ องจักสาน กลุ่มทาเครื่ องแต่งกายระบาอัปสรา
กลุ่มแสดงราพระอินทร์ พระสงฆ์ที่ทายาสมุนไพร และชมรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนชาวส่ วย (กูย)
และนักท่องเที่ยว ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนชาวส่ วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์ และอาเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรี สะเกษ มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ได้รับการส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ที่
ผ่า นมานัก ท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เข้า มาตามเทศกาลไหว้พระธาตุ เมื องจันทร์ และปราสาทบ้า นปราสาท
งานวิจยั จึงเสนอให้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวส่ วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์ และอาเภอห้วยทับทัน มา
เพิ่ ม โอกาสการท่องเที่ ย วในชุ ม ชน โดยนาเสนอกิ จกรรมการท่องเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ 3 ด้า น คื อ 1)
พิธีกรรมพื้นบ้าน 2) การทอผ้าทาเครื่ องประดับ 3) การทาผลิตภัณฑ์จากวัสดุทอ้ งถิ่น และการทาของใช้
อาหาร และยาสมุ น ไพร โดยเน้น กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ ก และเน้น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่ วมได้
คาสาคัญ: ส่ วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ ส่ วย (กูย) อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ
ทุนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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การสั งเคราะห์ ผลการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ ตามกระบวนการ
ADDIE Model เพื่อส่ งเสริมการรับรู้ของนักศึกษาเกีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
A Synthesis of the Outcomes from the Development of Contents on Online
Social Media Network through ADDIE Model to Support Students’ Learning
about King Mongkut’s University of Technology Thonburi
พรจิรา ไววิง่ รบ* กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ และ พรปภัสสร ปริ ญชาญกล
Pornjira Waiwingrob*, Kuntida Thamwipat and Pornpapatsorn Princhankol

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140
Education communication technology, Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of
Technology Thonburi (KMUTT) 126 Pracha Uthit Rd, Bang Mot, Thung Khru, Bangkok 10140
*
Corresponding Author E-mail: pornjira.wai@mail.kmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการสั งเคราะห์ งานวิ จ ัยและพัฒนาชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสั งคมออนไลน์ ตาม
กระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่ อการนาเสนอ ผลการรับรู ้และผลการประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้
ของนักศึกษา เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่ งการพัฒนาชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีดาเนิ นการศึกษาตามหลัก ADDIE Model 5 ขั้นตอนซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์การออกแบบ การ
พัฒนาการนาไปใช้และการประเมินผล โดยการพัฒนาชุดเนื้อหามีท้ งั รู ปแบบอินโฟกราฟิ ก และโมชันกราฟิ กโดยทา
การเผยแพร่ ชุดเนื้ อหาผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ จานวน 3 เรื่ อง ในปี การศึกษา 2563 ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ประเมินคุ ณภาพด้านเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุ ณภาพด้านสื่ อการนาเสนอโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าอยูใ่ นระดับดี-ดีมาก ผลประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อชุ ดเนื้ อหาพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุ ด เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูลสาระความรู ้จากชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นสื่ อที่สร้างขึ้นในรู ปแบบอินโฟกราฟิ กให้ขอ้ มูลความรู ้ ต่างๆในรู ปแบบอินโฟกราฟิ ก และโมชันกราฟิ ก ใน
รู ปแบบการเคลื่อนไหวพร้อมเสี ยงประกอบภายในโมชันกราฟิ กที่มีลกั ษณะสั้นกระชับ และเข้าใจง่าย ทาให้มีความ
น่าสนใจเข้าถึงผูร้ ับสารได้ง่าย สามารถนาไปเผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้ และยังเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างครอบคลุม สรุ ปได้ว่าผลการพัฒนาชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE MODEL เพื่อ
ส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
คาสาคัญ : ชุดเนื้อหา สื่ อสังคมออนไลน์ ADDIE Model
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การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่ อง เส้ นขนาน
โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้ าน ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
Development of Mathematics Learning Achievement on Parallel Lines Learning Management by
Using Flipped Classroom for Secondary 2 (Grade 8) Students
วัฒนา แย้มกลิ่น1 ปิ ยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์2* และ กิติภูมิ วิภาหัสน์3
Watthana Yaemklin1 , Piyanan Pannim Vipahasna2* and Kitipoom Vipahasna3
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2,3ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1
Graduate Diploma Program in Teaching Profession2,3Department of Educational Technology and Communications,
Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Khlongluang,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: piyanan_p@rmutt.ac.th
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนานของนักเรี ยนขชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับ
ด้าน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง เส้นขนาน โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพระวิสุทธิ วงส์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 56 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 28 คน กลุ่มควบคุม 28 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือ
ในการวิจยั ประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ห้องเรี ยนกลับด้าน แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเส้นขนาน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ของกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านสู งกว่ากลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้ แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับ
ด้านรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเส้นขนาน อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ห้องเรี ยนกลับด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
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ระดับความรู้ ระดับการรับรู้ และระดับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดราชบุรี
KNOWLEDGE, PERCIEVE AND PRACTICES TO PREVENT AND
CONTROL THE ZIKA VIRUS DISEASE OF PREGNANT WOMEN IN
RATCHABURI
อิศรา ศิรมณี รัตน์1* และ ศริ ณธร มังคะมณี 2
Issara Siramaneerat1* and Sarinthorn Mungkhamanee 2
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1
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2
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*
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บทคัดย่ อ
ไข้ซิกาหรื อโรคไวรัสซิ กาเกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็ นพาหะนาโรค โดยมักจะแพร่ กระจายไปยังประเทศ
ใหม่ ๆ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามโรคไวรัสซิกาหากพบในผูป้ ่ วยที่กาลังตั้งครรภ์
สามารถส่ งต่อเชื้อผ่านทางมารดาไปยังทารกและทาให้ทารกมีศีรษะเล็กได้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาระดับความรู ้ ระดับการรับรู ้ และระดับการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค
ไวรัสซิ กาของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดราชบุรี งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงสารวจทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดราชบุรี ผูว้ ิจยั ทาการ
เก็บแบบสอบถามจานวน 95 คน โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดยแบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์ค่าความ
เที่ยงซึ่ งได้มากกว่า 0.80 และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหามากกว่า 0.50 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสซิ กาใน
จังหวัดราชบุรี พบว่า รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสซิ กาจากอินเทอร์ เน็ตอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.23) ผลการวิเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับโรคไวรัสซิกาในจังหวัดราชบุรี พบว่า ผูป้ ่ วยโรคซิกาสามารถแพร่
เชื้ อให้ผอู ้ ื่นได้มากสุ ดช่วงป่ วย 10 วันแรก ตอบถูกมากที่สุด (ตอบถูกร้อยละ 88.4) ผลการวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสซิ กาในจังหวัดราชบุ รี พบว่าท่านมีการปิ ดประตู
ห้องนอนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ยงุ เข้ามา หรื อนอนในห้องปรับอากาศ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 2.53 สรุ ปการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสซิกาในจังหวัดราชบุรี อยูร่ ะดับน้อย สาหรับความรู ้เกี่ยวกับโรคไวรัสซิ กา
ในจังหวัดราชบุรี และการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสซิกาในจังหวัดราชบุรี
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสซิ กาของหญิงตั้งครรภ์ใน
จังหวัดราชบุรีควรมีการส่ งเสริ มข้อมูลข่าวสารของโรคไวรัสซิกาให้มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ไวรัสซิกา ระบาด หญิงตั้งครรภ์
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พฤติกรรมการใช้ น้าเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้าของประชาชนในเขตเมือง :
ศึกษากรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Water use behavior for water conservation of people in urban areas :
A Case Study of Krathumbaen Municipality, Samut Sakorn Province
หวานใจ หลาพรม1 ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์1* พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์1 อิศรา ศิรมณี รัตน์1
สุ รศักดิ์ โจถาวร1 และ อนงค์ รักษ์วงศ์2
Wanjai Lamprom1 Nuttakit Iamsomboon1* Pimnapat Bhomkittipich1 Issara Siramaneerat1
Surasak Jotaworn1 and Anong Rukwong2

สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Social Science, Faculty of Liberal of Art, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
2
Department of Physical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: nuttakit_i@rmutt.ac.th
1

1

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้น้ าของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 404 คน สุ่ มอย่างเป็ นระบบ
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จานวน 9 ชุ มชน ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ร่วม และนาเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ย 52.9 ปี มีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสแล้วและอยูค่ ู่สมรส จานวน
สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4 คน เป็ นหัวหน้าครัวเรื อน เกิดที่นี่และไม่ได้ยา้ ยถิ่น ระยะเวลาในการพักอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลเฉลี่ย 10 ปี มีบา้ นที่พกั อาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นของตนเองหรื อคู่สมรส ลักษณะของที่พกั อาศัยเป็ นบ้านปูน
ชั้นเดียว สถานที่ต้ งั ของบ้านเรื อนอยู่ติดกับแหล่งน้ า มีรูปแบบการต่อท่อน้ าทิ้งลงสู่ ท่อน้ าสาธารณะของเทศบาล
ประกอบอาชีพค้าขายหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีรายได้จากการประกอบอาชี พเฉลี่ย 14,656.7 บาทต่อเดือน ส่ วน
พฤติกรรมการใช้น้ าของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก
ใช้ภาชนะรองรับน้ าที่จะใช้สาหรับการแปรงฟั นหรื อการโกนหนวดทุกครั้ง ส่ วนพฤติกรรมการอาบน้ านั้นมีการใช้
น้ าในการอาบน้ าด้วยการตักอาบ โดยกลุ่มตัวอย่างได้ทาการปิ ดก๊อกน้ าให้สนิ ทอยู่เสมอเมื่อเลิ กใช้น้ าแล้ว คิดเป็ น
ร้อยละ 50.5 และพฤติกรรมการอาบน้ าด้วยฝักบัว กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากจะทาการปิ ดก๊อกน้ าฝักบัวทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
น้ าแล้ว รองลงมาปิ ดฝั กบัวทุ กครั้ ง ขณะถู สบู่ หรื อสระผม และมี การตรวจสอบและดู แลให้ฝักบัวอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ไม่รั่วซึมอย่างสม่าเสมอ คิดเป็ นร้อยละ 54.2, 49.3 และ 45.8 ตามลาดับ
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้น้ า พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสีเขียวของชาวบ้านในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Factor Affecting Green Competency of Villagers in Tourism Area of Eastern
Economic Corridor
สุ รศักดิ์ โจถาวร หวานใจ หลาพรม ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์* พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
อิศรา ศิรมณี รัตน์ และ อนงค์ รักษ์วงศ์
Surasak Jotaworn Wanjai Lamprom Nattakit Iamsomboon* Pimnapat Bhomkittipich Issara Siramaneerat
and Anong Rukwong
ภาควิชาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Department of Social Science, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: surasak_jo@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาสมรรถนะสี เขียวในครัวเรื อนของชาวบ้านบนพื้นที่ท่องเที่ยวและเพื่อศึกษา
อิทธิพลในระดับปั จจัย ประกอบด้วย เศรษฐกิจสังคม ความรู ้ ความตระหนัก ทัศนคติ และการมีส่วนร่ วม ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสี เขียว เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะสี เขียวของชาวบ้านท่ามกลางการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกของประเทศไทย การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ที่อาศัยริ มชายหาด 4 แห่ง หาดบางแสน หาดบ้านอาเภอ จังหวัดชลบุรี และหาดแม่ราพึง หาดพยูน จังหวัดระยอง สุ่ ม
ตัวอย่างด้วยวิธี Multistage Sampling สถิติที่ใช้คือ สถิติสหสัมพันธ์ และสถิติถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะสี เขียวของชาวบ้านในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยูใ่ นระดับดี (X̅ =3.99 and S.
D=1.120) ปั จจัยเศรษฐกิจสังคม ความรู ้ ความตระหนัก และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะสี เขียวอย่างมี
นัยสาคัญที่ .01 และยังพบอีกว่าปัจจัยความตระหนักมีอิทธิพลสู งสุ ดต่อสมรรถนะสี เขียว (β .530) รองลงมมาคือ
ปัจจัยทัศนคติ (β .385) และปัจจัยเศรษฐกิจสังคมด้านรายได้ (β .142) ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญที่ .01. ดังนั้นหาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักและทัศนคติที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม แน่นอนว่าการเจริ ญเติบโต ในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ย่อมเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
บนพื้นที่ท่องเที่ยว เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศ
คาสาคัญ: สมรรถนะสี เขียว ชาวบ้าน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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การพัฒนาสื่ อการสอนเพื่อส่ งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
Development Instruction media to promote read skills of early childhood
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์* วราภรณ์ ตรี มงคล และ กิตติมา บุญยศ
Patnaree Jantraphirom*, Waraporn Treemongkol and Kittima Boonyos
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120
Major of Home Economic, Faculty of Home Econcmics Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Pathum Thani 12120
*
Corresponding author Email : Patnaree_j@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาชุ ด สื่ อ การสอนที่ มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยการสอนที่ใช้ชุดสื่ อการสอน
ด้านการอ่า นส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้ คือ เด็กนักเรี ย นชาย - หญิง อายุ
ระหว่าง 4 - 5 ปี กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิ ตอนุบาล
ราชมงคล คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ จานวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบเจาะจง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบบรรยายและใช้ชุดสื่ อการสอนประกอบ การทดลองใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้ น 24 ครั้ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือชุ ดสื่ อการสอนการอ่านของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ปฐมวัย และแบบบันทึกผลการอ่าน วิธีวิทยาของการวิจยั นี้ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ Pretest - Posttest Design การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ใช้ก ารทดสอบค่ า t - test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดสื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคื อ
80/80 มีค่าดัชนี ความเหมาะสมในการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีผลการทดสอบในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สื่ อการสอน ทักษะทางภาษา เด็กปฐมวัย
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ผลของนวัตกรรมกระบวนการการลดพฤติกรรมการสู บบุหรี่ของคนไทย
The Results of Process Innovation reducing smoking behavior of Thais
สุ พิศ บุญลาภ* สนิทเดช จินตนา และ นงลักษณ์ ไหว้พรม
Supit Boonlab*, Sanitdech Jintana and Nonglaksana Waiprom
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่อ
นโยบายการเพิ่ม ภาษีบุ หรี่ ข องรัฐไทยมี เป้ าหมายเพื่อลดอัตราการสู บบุ หรี่ ข องประชาชน และ
ป้ องกันการเกิ ด ร้ า ยจากการสู บ บุ ห รี่ การวิจยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เสนอรู ป แบบของนวัต กรรม
กระบวนการการเพิ่มภาษีบุหรี่ ต่อพฤติกรรมการสู บของคนไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนไทยที่สูบบุหรี่
และเคยสู บอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ อาเภอธัญบุรี ลาลูกกาและเมืองปทุมธานี ทั้งสิ้ น 468 คน เครื่ องมือวิจยั คือ
แบบสอบถาม ใช้ค่าสถิติเชิ งพรรณนา และค่าสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ chi-square and one-way ANOVA
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่าความล้มเหลวของนโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่ ที่ปรากฏ ได้แก่ คน
ไทยที่มีอายุ การศึกษา สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่สูบ การเคยเลิกสู บบุหรี่ สวัสดิการ
รั ก ษาพยาบาล สัม พันธ์ ก ับ 1)การส่ ง สัญญาณความล้ม เหลวในการรณรงค์เ รื่ องบุ ห รี่ 2) ไม่ มี ค วาม
ยุติธรรมต่อผูส้ ู บ 3) เปลี่ยนยีห่ อ้ ที่ถูกลง/เลี่ยงไปซื้ อบุหรี่ จากประเทศเพื่อนบ้าน 4)เปลี่ยนจากบุหรี่ โรงงาน
มาเป็ นมวนเอง หรื อบุหรี่ ไฟฟ้า 5) ยังคงสามารถซื้ อได้เหมือนเดิม ในระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสู งที่สุด
ค่าความแปรปรวนให้ผลปรากฎว่า พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ที่ประกอบด้วย ปริ มาณการสู บ สถานที่สูบ
บุหรี่ ค่าใช้จ่ายซื้ อบุหรี่ และประเภทของบุหรี่ ส่งผลต่อนโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่ ความสาเร็ จของนโยบาย
การเพิ่มภาษีบุหรี่ ได้แก่ คนไทยที่มีอายุ การศึกษา สมาชิ กในครอบครัว อาชี พ รายได้ ระยะเวลาที่สูบ
สัมพันธ์กบั 1) ส่ งผลเลิ กบุหรี่ ทนั ที 2) ส่ งเสริ มการป้ องกันและรั กษาสุ ข ภาพผูส้ ู บและผูไ้ ม่สูบ ได้รั บ
ผลกระทบ 3) สร้างความยัง่ ยืนแก่ประชาชนในประเทศ 4) แก้ไขปั ญหาตรงจุดเทียบกับอดีตต่อทุกภาค
ส่ วน ในระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสู งที่สุด ค่าความแปรปรวนให้ผลปรากฎว่าพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ที่
ประกอบด้วย ปริ มาณการสู บ สถานที่สูบบุหรี่ ค่าใช้จ่ายซื้ อบุหรี่ ส่งผลต่อนโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่
คาสาคัญ: นวัตกรรมกระบวนการ พฤติกรรมการสู บบุรี่ คนไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่าในสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็ นปั จจัยสาคัญที่เปลี่ยนเเปลงสังคมจนเกิดปรากฏการณ์ New
Normal หรื อชีวติ เเบบปกติใหม่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.) เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมในการให้บริ การของสาย
การบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 2.) เพื่อนาเสนอ
แนวทางการให้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ในอนาคต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารสายการบินต้นทุนต่า
ในประเทศไทย จานวน 10 คน และผูโ้ ดยสารสั ญชาติ ไทยที่ เคยใช้บริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ าในเส้นทาง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศและเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าด้วยตัวเอง จานวน
400 คน งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือการ
สัมภาษณ์ และ แบบสอบถามความพร้ อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบิ นต้นทุ นต่ าในสถานการณ์ การ
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ความพร้อมในการให้บริ การใน
จุดบริ การแบบการนาเอาจุดสัมผัสบริ การ (Touch Point) ทุกจุดที่ผโู ้ ดยสารจะพบในการเข้าไปใช้บริ การและความ
พร้ อมในการให้บริ การตามนโยบายภาครั ฐ ผลการส ารวจความคิ ดเห็ นจากแบบสอบถามออนไลน์กบั กลุ่ ม
ตัวอย่างคือ ผูโ้ ดยสารสัญชาติไทยที่เคยใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าการยอมรับแนวทางการเตรี ยมความพร้อม
ในการให้บริ การต่างๆที่สายการบินขอความร่ วมมือตลอดช่วงการระบาดของเชื้ อโควิด-19 ด้านสายการบินควร
ทาการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ถึงแนวทางการให้บริ การที่เปลี่ยนไปของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศ
ไทย ร้ อยละ 81.4 มี ความเห็ นควรมี การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ ออนไลน์ แบบ Real Time ด้านการปฎิ บ ตั ิ ตาม
มาตรการต่างๆแบบ New Normal ร้ อยละ 74.5 มีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง ด้านความสะดวกในการ
เดินทางโดยการโดยสารแบบ New Normal ร้อยละ58.8 มีความเห็นว่าสาคัญอย่างยิ่งด้านเส้นทางและตารางเวลา
การบินที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แบบ New Normal ร้อยละ 52.65 มีความเห็นว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ด้าน
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเดิ นทางตามมาตรการของสายการบิน ร้อยละ 42.5 มีความเห็นว่าอาจมีหรื อไม่ก็ได้
หากสถานการณ์ดีข้ ึน ด้านการให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ร้อย
ละ 42.5 มีความเห็นความสาคัญอย่างยิง่
คาสาคัญ: ความพร้อมในการบริ การภาคพื้น สายการต้นทุนต่า การระบาดของเชื้อโควิด-19
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ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวต่ อการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและอาหารพืน้ ถิน่ ใน
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และอาหารพื้นถิ่ น ในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามวิธีการ
เก็บ ตัวอย่า งแบบบัง เอิ ญ โดยวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบมีความพึงพอใจว่าด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ความพึง
พอใจเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นในอาเภอโพธาราม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม ได้แก่ วัดขนอนหนัง
ใหญ่ งานประเพณี ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ งานประเพณี แห่ดอกไม้ทา้ ยสงกรานต์
และของดีตาบลเจ็ดเสมียน จุดเด่นของอาหารพื้นถิ่นคือ รสชาติเป็ นเอกลักษณ์และหารับประทานได้ยาก
ข้อเสนอแนะจากนัก ท่องเที่ย วในด้านอาหารคื อ ต้องการให้อาหารพื้ นถิ่ นในโพธารามได้ออกมาจัด
จาหน่ายในงานท่องเที่ยวทุก ๆ งาน และต้องการให้อาหารพื้นถิ่นได้รับการส่ งออกขายต่างประเทศ
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ความพึงพอใจ อาเภอโพธาราม
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การศึกษาเสื้ อผ้ าเด็กเชื่ อมต่ อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่ วยเหลือการสู ญหาย
The study of children's wear connected to smart-phone for help with loss
สุ จิตรา ชนันทวารี * วิภาดา อาพนพรรณ* จารุ วรรณ ดิศวัฒน์* เสาวนีย ์ รัฐนิธิคุณานนท์ ไอรดา สุ ดสังข์
และ ณัฏฐธิดา เริ งธนพิบูลย์
Suchitra Chananthawaree*, Wipada Oamphonphan*, Jaruwan Diswat*, Saowanee Rathnidhikunanon,
Irada Soodsung and Natthatida Roengthanapiboon
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้ อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
*
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบของคิวอาร์ โค้ดบนเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
โดยการนาสมาร์ ทโฟนไปสแกนที่คิวอาร์ โค้ดภายในเสื้ อเด็กจะทาให้ติดต่อของผูป้ กครองเด็กได้ และเพื่อสารวจความ
พึงพอใจของผูป้ กครองต่อเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่ วยเหลื อการสู ญหายของเด็ก กลุ่มตัวอย่าง
100 คน เครื่ องมือประกอบด้วย ต้นแบบเสื้ อผ้าเด็ก 5 รู ปแบบ และแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าความถี่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมต่อต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.13 ส่ วนต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1, 5, 3 และ 4 มีคะแนนค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลาดับ คือ 4.11, 4.09, 3.8
และ 3.69 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบของต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.89 ด้านความเหมาะสมในการใช้งานต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.11
ด้านความเหมาะสมของตาแหน่ งสกรี นต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 5 มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ 4.02 และด้านความ
เหมาะสมในการสวมใส่ ตน้ แบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ 4.13 จากการประเมินคะแนนความพึ ง
พอใจในแต่ละด้านมีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน แต่ผกู ้ ลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายในการสวม
ใส่ และการนาไปใช้งานได้จริ งในกระบวนการทางานของเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่ วยเหลื อการสู ญหาย
ของเด็ก

คาสาคัญ :สมาร์ทโฟน คิวอาร์ โค้ด เสื้ อผ้าเด็ก
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องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ กับการดาเนินนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุของไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
Local Government Organizations and Public Policy Implementation to
support the aging society of Thailand: Case study in Samutprakarn Province
ชัยมงคล สุ พรมอินทร์ *

Chaimongkhon Suphromin*
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Department Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Klongluang, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chaimongkhon_s@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเสนอผลการศึกษาเรื่ อง นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตผูส้ ู ง อายุข ององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจัง หวัดสมุ ท รปราการมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อวิเคราะห์
บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับการดาเนิ นนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุของ
ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ การวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนงานของเทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
และผูส้ ู งอายุ จานวน 16 คน และการจัดสนทนากลุ่มกับผูส้ ู งอายุ จานวน 8 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา ผลการศึ ก ษา พบว่า องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจัง หวัด สมุ ท รปราการ
มีบทบาทสาคัญในการดาเนินนโยบายเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุไทยในสามลักษณะ คือ (1) บทบาทเป็ นผู ้
ด าเนิ น นโยบายหลัก ประกอบด้ว ย การจ่ า ยเบี้ ย ยัง ชี พ การเยี่ ย มบ้า น การจัด รถรั บ ส่ ง ผู ้สู ง อายุ ไ ป
โรงพยาบาล การสนับสนุนกายอุปกรณ์แก่ผสู ้ ู งอายุ (2) บทบาทเป็ นผูร้ ่ วมดาเนิ นนโยบายร่ วมกับภาครัฐ
ส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภ าค ภาคประชาชนและภาคเอกชน ประกอบด้วย โรงเรี ย นผูส้ ู ง อายุ/ศู นย์พ ฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ ศูนย์พกั คอยในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (3) บทบาท
เป็ นผูส้ นับ สนุ น ได้ แ ก่ ชมรมผู ส้ ู ง อายุ กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู ส้ ู ง อายุ กลุ่ ม กองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน
ข้อ เสนอแนะจากการวิ จ ัย คื อ ภาครั ฐ ส่ ว นกลางควรกระจายอ านาจทางการคลัง งบประมาณ และ
สนับสนุ นบุคลากรด้านสาธารณะสุ ข รวมทั้งปรับแก้กฎ ระเบียบให้ทนั สมัย เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดาเนินนโยบายเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุของไทย
คาสาคัญ: องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ จ.สมุทรปราการ
งานวิ จ ัย นี้ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ัย จากงบประมาณของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี
งบประมาณรายได้ปี 2563
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การศึกษาสถานภาพการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรปูม้าจากเรื อประมงขนาดเล็ก
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
The Study of Status the Blue Swimming Crabs Resources Accessibility from
Small scale fishery in Samut Songkhram Province
ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์1* พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์1 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์2 และ หวานใจ หลาพรม1
Nuttakit Iamsomboon1*, Pimnapat Bhumkittipitch1 , Kornrawee Aiemsomboon2
and Wanjai Lamprom1
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน จ.กรุ งเทพมหานคร
1
Department of Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
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2
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathum Wan,
Bangkok., THAILAND
*
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูมา้ จากเรื อประมงขนาดเล็กใน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเป็ นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างชี ววิทยา และสังคมศาสตร์ ดา้ นความ
คิ ด เห็ น ของชาวประมงต่ อ การจัด การทรั พ ยากรปู ม ้า ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ปู ม ้า ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2563 พบว่า อัตราส่ วนระหว่างปูมา้ เพศผูแ้ ละ
เพศเมีย เท่ากับ 1:1.92 ในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ยดัชนี สมบูรณ์เพศเป็ น 2.31±1.24 เปอร์ เซ็นต์ และ
2.43± 1.83 เปอร์ เซ็ นต์ ในเดื อนมี นาคม ซึ่ ง โดยส่ วนใหญ่ช าวประมงจับ ปู ม ้า ขนาดเล็ก มี ค วามกว้า ง
กระดองเฉลี่ย 9.73±0.85 เซนติเมตร น้ าหนัก 87.71±13.99 กรัม นอกจากนี้ พบว่า ชาวประมงมีความรู ้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูมา้ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สาหรับการรับรู ้ข่าวสารด้านการประมง
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาที่เข้ามาทากิ จกรรมกับชุ มชน สื่ อต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่ วมประชุ มภายในหมู่บา้ น
สาหรับการจัดการทรัพยากรปูมา้ ชาวประมงส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อปฏิบตั ิในการไม่จบั หรื อปล่อยปูมา้
ที่มีขนาดเล็ก การห้ามทาการประมงปูมา้ ที่มีไข่นอกกระดอง และการไม่จบั แม่ปูมา้ ที่มีไข่นอกกระดองมา
ใช้ประโยชน์ ส่ วนเหตุผลที่ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรปูมา้ พบว่ามาจากมีการจัดตั้ง
ธนาคารปูมา้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในชุมชน ประกอบกับผูน้ าชุมชนมีความเข้มแข็ง
ทาให้ชาวบ้านเชื่อมัน่ และให้ความร่ วมมือในการจัดการทรัพยากรในชุมชน พร้อมทั้งเกิดจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรเพื่อให้มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบนิเวศชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่ยงั่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: ปูมา้ เรื อประมงขนาดเล็ก การมีส่วนร่ วม
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การรับรู้การกากับกิจการที่ดแี ละความผูกพันต่ อองค์ กรที่ส่งผลต่ อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดตี ่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ง
ในจังหวัดสุ พรรณบุรี
Perceptions of Good Corporate Governance and Organizational
Commitment that Affect Good Membership Behavior towards The
Organization of a State Enterprise Employee in Suphanburi Province
ลัดดาวัลย์ สาราญ* โสรยา สุ ภาผล และ รวิพร ใจตรง
Laddawan Someran*, Soraya Supaphol and Rawiporn Jaitorng
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จ.สุพรรณบุรี
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*
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุเพื่อศึกษา (1) ระดับการรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ความผูกพันต่อองค์กรและ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี และ (2)
การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ของพนักงานรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงาน
รั ฐวิส าหกิ จแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี จานวน 94 คน เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถาม
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการรับรู ้ การกากับกิ จการที่ดีความ
ผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร อยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรส่ งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ
0.05 โดยตัวแปรอิสระพยากรณ์ตวั แปรตามได้ร้อยละ 38.00
คาสาคัญ: การรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
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การปรับใช้ แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพกับโครงการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา: ตาบลบ้ านหอย อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
BCG Economy Model with One Tumbon – One University (U2T) Project
Case Study: Tumbon Banhoi, Prachantakham, Prachinburi
ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิ กลุ 1* เยาวลักษณ์ พิพฒั น์จาเริ ญกุล1 กัลยาณี เจริ ญช่าง นุชมี1
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ภูรินทร์ อัครกุลธรกุล2 อมร อัศววงศานนท์2 อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์3 โสภิดา วิศาลศักดิ์กลุ 3
อุไรวรรณ อินทร์แหยม4 ดวงฤทัย ตี่สุข5 และ เหมือนฝัน สุ ขมนต์5
Pakornkiat Sawetmethikul1*, Yaowaluk Pipatjumroenkul1, Kanlayanee Charoennuch Changmee1, Somporn
Wongpeng1, Tanut Sripanom1, Anyarat Sornsanam1, Parvinee Angboonta1,
Panyakit Kaewlek1, Purin Akkarakunthornkul2, Amorn Atsawawongsanon2,
Orawan Oupathumpanont3, Sopida Wisansakkul3, Uraiwan Inyam4,
Duanrutai Teesuk5 and Muanfun Sookmon5
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย ของตาบลบ้านหอย อาเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยการปรับใช้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชี วภาพร่ วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานจากไผ่ โดยยึดหลักการดาเนินงาน 3 ประการ ประกอบด้วย “สอน” คือ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือใช้ “สร้าง” คือ การพัฒนาช่องทางจาหน่ายรู ปแบบใหม่ผา่ นช่องทางออฟไลน์-ออนไลน์ และการสร้างสื่ อ
สังคมออนไลน์เพื่อขยายการรับรู ้ในวงกว้าง และ “สุ ข” คือ สร้ างอาชี พและรายได้ที่เพิ่มขึ้นสู่ ความยัง่ ยืนของ
ชุ มชน ทั้งนี้ การดาเนิ นงานของกิ จกรรมดาเนิ นงาน แบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คื อ กิ จกรรมต้นน้ าที่ มุ่งเน้นการ
เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์พนั ธุ์ไผ่ กิจกรรมกลางน้ าที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมปลายน้ าที่มุ่งเน้นการตลาดและการจาหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์-ออฟไลน์ โดยผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึ ง เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุ ปผลได้ดงั นี้ การยื่นบัญชี มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) 1 รายการ สร้างอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น 20-30 ราย การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง และรายได้ของกลุ่มอาชีพจัก
สานเพิ่มขึ้ น 2-7 เท่า สาหรับแผนการดาเนิ นงานในปี ที่ 2 (พ.ศ. 2565) คื อ การขยายผลสู่ ชุมชนข้างเคี ยงและ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อการสร้างรายได้ในหลากหลายมิติเข้าด้วยกัน
คาสาคัญ: โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย บ้านหอยโมเดล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การพัฒนาชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP
ด้ วยเทคนิคการสอนโดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้ างและหลักการทางาน
ของอุปกรณ์ ไฮดรอลิกส์ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3
Development of MIAP Format Instructional Package on Basic Principles of
Hydraulics with Activity-Based
ฤทัย ประทุมทอง1* ทรงนคร การนา2 และ จุฑามาศ จันโททัย3
Ruthai Prathoomthong1* , Songnakorn Karnna2 and Juthamas Janthothai3
1-2

สาขาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม 3สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดสงขลา
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การพัฒนาชุ ดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการสอน
โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ได้แบ่งวิธีวิจยั และ
พัฒนาเป็ น 3 ระยะ คือ 1) การพัฒนาชุดการสอนรู ปแบบ MIAP ร่ วมกับการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
2) การประเมินคุณภาพและทดลองใช้ 3) การประเมินผลการทดลองใช้และปรับปรุ งให้สมบูรณ์ ดังนั้น
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนรู ปแบบ MIAP 2) หาประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการ
สอน 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ และ4) ศึกษาความพึงพอใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ที่ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 30 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของชุ ดการสอนรู ปแบบ MIAP มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก
ประสิ ท ธิ ภาพของการใช้ชุ ดการสอนร่ วมกับ การจัดการเรี ย นการสอนแบบกิ จกรรมเป็ นฐานเท่ า กับ
87.75/90.55 ซึ่ งสู งกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพที่กาหนดไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปประกอบการพิจารณา
เป็ นแนวทางให้ผูส้ อนได้พฒั นาชุดการสอนรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้
ครอบคลุมทั้งรายวิชา และวิชาอื่นต่อไป
คาสาคัญ: ชุดการสอน การสอนรู ปแบบMIAP กิจกรรมเป็ นฐาน
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แนวทางการส่ งเสริมบทบาทองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น : กรณีศึกษาบทบาทขององค์ การบริหารส่ วนตาบลจังหวัดปทุมธานี
The Roles of Local Government Organizations in Preventing and Solving Pregnancy Problems
in Teenagers Pathumthani, THAILAND
ปรรฐมาศ์ พสิ ษฐ์ภคกุล1* สมชาย ผาธรรม2 และ อาไพ หมื่นสิ ทธิ์3
Pattama Pasitpakakul1*, Somchai Phatham2 and Ampai Muensit3
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การวิจยั เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น : กรณี ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1. ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
และ 2. ศึ กษาแนวทางในการส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (qualitative research) เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมื อการ
วิจยั คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คดั เลือกแบบเจาะจง (purposive selection) คือ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 4 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบึ งยี่โถ เทศบาลตาบลธัญบุรี องค์การ
บริ หารส่ วนต าบลคลองหก องค์การบริ หารส่ วนต าบลคลองเจ็ด และสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูใ้ ห้ข ้อมู ลหลัก (key
informants) ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่ วนต าบล (อบต.) 2 แห่ ง และเทศบาล 2 แห่ ง แห่ งละ 5 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1. บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่ นมีดงั นี้ คือ 1) สารวจประชากรในชุ มชน เพื่อรับทราบปั ญหาและความต้องการเพื่อช่ วยแก้ไขปั ญหา เพื่อให้
ค าแนะนาช่ วยเหลื อส่ งต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 2) จัดท าโครงการการป้ องกันปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น 3)
ประสานงานกับภาคีเครื อข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรี ยน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (รพสต.)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด (พมจ.) ศูนย์พฒั นาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ผูน้ า
ชุมชน สมาชิ กสภา แกนนาจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) องค์กรพัฒนาเอกชน สื่ อมวลชน
ผูป้ กครอง วัยรุ่ นในท้องถิ่น ฯลฯ 2. แนวทางในการส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดาเนิ นการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นมีดงั นี้คือ 1) สนับสนุนบุคลากร และงบประมาณในการดาเนิ นโครงการ
2) ส่ งเสริ มให้มีการจัดโครงการการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นอย่างน้อยปี ละครั้ง 3)
สนันสนุนเชิ งรุ กในการประสานงานกับภาคีเครื อข่ายมาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ดา้ นการเงิน 4) ส่ งเสริ มบทบาท
ของครอบครัวและชุมชนให้ตระหนักเห็นความสาคัญของปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
คาสาคัญ: องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
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โลกวัชชะกับการพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ
Lokavajja and a Consideration of the Buddhist Monks’ Samaṇasāruppa
อัญชลี ปิ ยปัญญาวงศ์*
Anchalee Piyapanyawong*
ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
Department of Social Science and Humanities, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Khlongluang, Pathumthani 12110, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: anchalee_p@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศเกี่ยวกับโลกวัชชะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่ งถือ
เป็ นเกณฑ์ห นึ่ ง ในการพิจ ารณาสมณสารู ป ของพระภิ ก ษุ ผลการศึ ก ษา พบว่า ค าว่า “โลกวัชชะ” มี
ความหมายซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 นัย กล่าวคือ อาบัติที่เป็ นโทษทางโลก และการกระทาที่ประชาชน
ติเตียน ซึ่ งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทจานวนมากจากการได้รับข้อมูลหรื อคา
ตาหนิ ติเตี ย นจากชาวบ้าน จากการศึกษาพระวินัยปิ ฏกพบว่ามี เกณฑ์ใ นการพิจารณาสมณสารู ป ของ
พระภิกษุจานวน 2 ชุด ได้แก่ 1) บทบัญญัติแห่งศีลและอภิสมาจารต่างๆ ของพระภิกษุ และ 2) เกณฑ์ใน
การพิจารณาสมณสารู ปของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ก่อนที่จะมีการบัญญัติสิกขาบทต่าง ๆ ด้วยเหตุ
นี้ จึงทาให้เห็นว่าคาติเตียนของประชาชนจะมีคุณค่าอย่างแท้จริ งต่อการพัฒนาสมณสารู ปของพระภิกษุก็
ต่อเมื่อประชาชนเหล่านั้นมีความรู ้ อย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับเกณฑ์ตดั สิ นทั้งสองชุ ดดังกล่าว การติเตียนด้วย
ความไม่รู้หรื อความมีอคติอาจนามาซึ่ งผลเสี ยทั้งต่อวงการสงฆ์และตัวผูต้ ิเตียนเองด้วย
คาสาคัญ: โลกวัชชะ การพิจารณา สมณสารู ป พระภิกษุ
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การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี
ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ
มงคลไชย เทียนสุ ดีนนท์* เบญจวรรณ รุ่ งเรื องศุภรัตน์ วันเพ็ญ ภุมริ นทร์ และ สโรชรัตน์ ธราพร
Mongkolchai Tiansoodeenon*, Benjawan Rungruangsuparat, Wanpen Poomarin
and Sarochrus Tarapond
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Western Languages, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: Mongkolchai_t@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
การพูดภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการสื่ อสาร ซึ่ งผูเ้ รี ยนชาวไทยยังประสบปั ญหาในการ
พัฒนาความสามารถ วัตถุ ป ระสงค์ข องงานวิจยั นี้ คื อ เพื่ อส ารวจประเภทของข้อผิดพลาดในการพูด
ภาษาอังกฤษ และสาเหตุของความผิดพลาด ประชากรคือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 จานวน 133
คนซึ่ งลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โดยใช้
การสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวกจานวน 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั
ได้แก่แบบจาแนกข้อผิดพลาดการพูดตามแนวคิดของ Clark และ Clark (1977) และแบบระบุสาเหตุของ
ความผิดพลาดตามแนวคิดของ Dulay, Burt และ Krashen(1982) โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อย
ละในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีผูร้ ่ วมประเมิ นข้อผิดพลาดซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ผูส้ อนที่เป็ นเจ้า ของ
ภาษาจานวน 2 ท่าน และอาจารย์ผูส้ อนภาษาอังกฤษชาวไทยจานวน 1 ท่าน ผลการวิจยั พบว่า ข้อความ
ผิดพลาดในการพูดภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุดเรี ยงตามลาดับคือ การหยุดชะงักในขณะที่พูดรองลงมา
ได้แก่ การหยุดชะงักโดยมีการเติมเสี ยงและการใช้คาซ้ า ส่ วนข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ที่พบมากที่สุดคือ
การใช้คากริ ย าที่ ผิด ตามด้วยการละการใช้ก ริ ย า to be และการเพิ่ ม กริ ย า to be ในประโยค ซึ่ ง ความ
ผิดพลาดที่พบมีสาเหตุท้ งั ทางด้านสติปัญญา จิตวิทยาและสังคมวิทยา ผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คาสาคัญ:การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการพูดภาษาอังกฤษ ข้อผิดพลาดของภาษาพูด ข้อผิดพลาดด้าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นักศึกษาไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
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การสารวจปัญหาและกลวิธีการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Investigation in Reading Problems and Strategies of
Undergraduate Students
ธันยาภัทร์ สร้อยสุ วรรณ1* และ ประภาพร เล็กดารงค์ศกั ดิ์2
Thanyapatra Soisuwan1* and Prapaporn Lekdamrongsak2
ภาควิชาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ภาควิชาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Department of Western, Faculty of Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
2
Department of Western, Faculty of Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
1

2

Corresponding Author E-mail: thanyapatra_s@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั ญหาการอ่าน และ (2) สารวจกลยุทธ์การอ่า นของ
นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ชั้นปี ที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยประเด็นด้านปั ญหาการอ่านและกลวิธีใน
การอ่าน ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาพบปั ญหาหลัก 4 ประการที่คือความรู ้คาศัพท์ทางเทคนิคที่จากัด การ
อ่านซ้ า การขาดความรู ้พ้ืนฐานหรื อไม่คุน้ เคยกับหัวข้อ และความยาวของประโยค ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่ากลยุทธ์หลัก 3 ประการที่นกั เรี ยนใช้ในการแก้ปัญหาในปั ญหาการอ่าน ได้แก่ การเดาความหมาย
คาจากบริ บท การใช้ชื่อเรื่ องในการคาดเดาเนื้ อหา และการเชื่ อมโยงเนื้ อหากับความรู ้ เดิ ม ตามลาดับ
เนื่องจากการวิจยั นี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเท่านั้น จึงควรทาการวิจยั เพิ่มเติม
ในกลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและชั้นปี อื่น ๆ เป็ นลาดับต่อไป
คาสาคัญ: นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี การอ่าน ปัญหาการอ่าน กลวิธีในการอ่าน
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การพัฒนาสมรรถนะด้ านการสร้ างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
DEVELOPMENT OF THE EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL
PERSONNEL’S COMPETENCY IN CRATING EARLY CHILDHOOD
BEHAVIOR ASSESSMENT TOOLS
ประดิษฐา ภาษาประเทศ*
Praditha Parsapratet*

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี12110
Program in Early Childhood Education , Major of Home Economic, Faculty of Home Econcmics Technology,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani 12110
*
Corresponding Author Email: praditha_p@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมิน
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง (3) เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการฝึ กอบรม มีการดาเนิ นงานตามกระบวนการวิจยั 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุ ดฝึ กอบรม และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั และ
ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการสร้างความรู ้ หลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทาให้
ได้ชุดฝึ กอบรม หลังจากนั้นประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน คุณภาพรู ปแบบ
ฝึ กอบรมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ทาการศึกษานาร่ อง
ชุ ดฝึ กอบรมกับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จานวน 62 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 วัดประเมินผลก่อน
และหลังฝึ กอบรมด้วยแบบทดสอบจานวน 1 ฉบับ มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.60 มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อระหว่าง 0.36 ถึง 0.74 และ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.79 ระยะที่ 2 การทดสอบการใช้ชุดฝึ กอบรม ใช้
แบบแผนการทดลอง Randomized Control Group Pretest - Posttest Design กลุ่ มตัวอย่างเป็ นบุ คลากรทางการศึ กษา
ปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 จานวน 100 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จานวน 26 โรงเรี ยน และทาการสุ่ มแบบง่าย
(Simple random sampling) อีกครั้งเพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 50 คน และ กลุ่มควบคุมจานวน 50 คน เวลาที่ใช้
ในการฝึ กอบรม 2 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ t-test for Independent Sample , t-test for Dependent Sample
วัดประเมินผลเช่ นเดียวกับระยะที่ 1ผลการวิจยั พบว่า1. ชุ ดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมื อ
ประเมินพฤติ กรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะในรายด้าน ความรู ้ ทักษะ และโดยรวมทั้ง 2
ด้านความรู ้รวมกับทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการ
สร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มทดลองหลังได้รับการฝึ กอบรม
โดยใช้ชุดฝึ กอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะในรายด้านความรู ้ ทักษะ และโดยรวมทั้ง 2 ด้านความรู ้รวมกับ
ทักษะ สู งกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การพัฒนา สมรรถนะ การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
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ปั จจุบนั วงการแพทย์และเภสัชกรรมสนใจศึกษาค้นคว้าความรู ้ จากตารายาและการรักษาแผน
โบราณกันอย่า งกว้า งขวาง แต่ตารายาโบราณกลายเป็ นแหล่ ง ข้อมู ลที่ มี จานวนจากัดและยัง ขาดการ
ประเมินคุณค่าทางวิชาการ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณค่าของคัมภีร์อติสาระวรรค
และวิเคราะห์ความเชื่อในสังคมไทยที่ปรากฏในคัมภีร์อติสาระวรรคของพลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุ มพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่ งเป็ นสมุดข่อยมีขนาด 14 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว
หนา 2 นิ้วครึ่ ง พบว่าการประเมินคุ ณค่าของคัมภีร์ ผูเ้ รี ยบเรี ยงมีความน่ าเชื่ อถื อเขียนขึ้นด้วยฝี พระหัตถ์
ของพระองค์เอง เรี ยบเรี ยงแล้วเสร็ จใน พ.ศ.2458 ตรวจสอบจากรู ปแบบอักษร สานวนโวหารตรงกับใน
สมัยนั้นและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เป็ นตารายารั กษาอาการป่ วย ส่ วนความเชื่ อที่ ปรากฎจากคัมภี ร์อติ
สาระวรรค ได้แก่ ความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ เช่น มีการใช้คาถาอาคมลงเลขยันต์ การลงอักขระ ความเชื่ อ
เรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ซ่ ึงในที่น้ ีมีชีปะขาวมาบอกตารายาอายุวฒั นะ (ยาผีบอก) ความเชื่อเรื่ องเคล็ดและข้อห้าม
ในการเก็บยา การปรุ งยา การปฏิบตั ิตน คัมภีร์อติสาระวรรคจึงเป็ นตารายาที่มีคุณค่าทางการแพทย์และ
ทางประวัติศาสตร์
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร คัมภีร์อติสาระวรรค
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุ มชนในจังหวัดปทุมธานี และ (2) แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี รู ปแบบการศึกษาใช้
วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรอาเภอ พัฒนา
ชุ มชน และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนในระดับก้าวหน้า จานวน 16 ราย มีเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสั มภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง ที่ ผ่านการตรวจสอบ ด้วยการหาค่ าความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การพรรณนาข้อมูลในปรากฏการณ์ หรื อรู ปธรรม และวิเคราะห์
ตีความข้อมูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบเมทริ กซ์ (TOWS Matrix) ผลการศึกษาพบว่า 1. ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการธุ รกิ จเชิ ง
นวัตกรรม นั้นมีดงั นี้ 1) ปั ญหาด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ไม่มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริ การจากภูมิปัญญา
เดิมไปสู่ ความเป็ นนวัตกรรม และสิ นค้าไม่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ 2) ปัญหาด้านการตลาดที่ไม่มีศกั ยภาพใน
การทาการตลาดและขายสิ นค้าแบบออนไลน์ 3) ปั ญหาด้านกลยุทธ์ ส่ วนใหญ่ขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างความ
เติบโต ขาดการจัดทาแผนกลยุทธ์ของเป็ นรู ปธรรมและการบริ หารจัดการสมาชิกไม่มีความเป็ นระบบ 4) ปั ญหา
ด้านพฤติกรรมที่ไม่มีปรับตัวในการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ 5) ปั ญหา
ด้านกระบวนการการผลิตไม่มีมาตรฐานตามการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) 2. แนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเชิ งนวัตกรรมนั้นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนว่าควรสร้ างความชัดเจนในทิศทาง
สร้ างแผนการพัฒนาธุ รกิ จชุ มชนให้มีแนวทางการดาเนิ นการและเป้ าหมายของการพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการเชิ งนวัตกรรมได้ในทุกมิติไม่วา่ จะเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด กระบวนการผลิต และ
ด้านการทาแผนกลยุทธ์ ด้วยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความเชี่ ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการ
จัดการเชิ งนวัตกรรม รวมถึ งมีการสร้ างความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่วิสาหกิจ
ชุมชน
คาสาคัญ : ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเชิงนวัตกรร การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน วิสาหกิจชุ มชน
ในจังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่อ
ราโทน เป็ นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่คนไทยนิ ยมเล่นกันอย่างแพร่ หลาย ด้วยวิกฤตการณ์ ทาง
การเมืองในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ. 2484-2488) ทาให้ราโทนมีวิวฒั นาการจากการราตามวิถี
ชาวบ้านมาสู่ การราที่มีระเบียบแบบแผน ดังนั้นราโทนจึงเป็ นการแสดงที่มีความสาคัญและเป็ นเครื่ องมือ
ที่รัฐนามาใช้ทางการเมือง โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายรัฐนิ ยมโดย
มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุ งเนื้ อร้ อง ทานองเพลงและกระบวนท่าราขึ้นใหม่โดยใช้ท่าราแม่บท
จานวน 10 เพลง กาหนดการแต่งกายบ่งบอกเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทยด้วยการใช้ชุดไทยแบบสากล
นิ ยม เช่น แต่งกายแบบชาวบ้าน แบบไทยพระราชนิ ยม แบบราตรี สโมสร และแบบสากลนิ ยมให้เป็ น
ระเบียบแบบแผนและบ่งบอกถึงความเป็ นอารยประเทศ การแสดงดังกล่าวจึงเรี ยกว่า “ ราวงมาตรฐาน ”
เนื่ องจากมี เนื้ อร้ อง ทานองเพลง กระบวนท่าราและการแต่งกายที่กาหนดไว้เป็ นแบบแผน ลักษณะ
รู ปแบบการแสดงเป็ นการราคู่ชายหญิง จัดอยูใ่ นประเภทราหมู่ เดินราเป็ นวงกลมทวน เข็มนาฬิกา ใช้วง
ดนตรี ปี่พาทย์และวงดนตรี สากลบรรเลงประกอบการแสดง เอกลักษณ์ของราวงมาตรฐานเป็ น การราที่
มีท่าราเฉพาะของแต่ละเพลง และเนื้อเพลงจะบ่งบอกถึงความรักชาติใช้จงั หวะโทนเป็ นหลัก ทาให้ รา
วงมาตรฐานเป็ นการแสดงในรู ปแบบเชิงอนุ รักษ์นิยม สื บเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั นี้
คาสาคัญ: วิวฒั น์ สยาม ราโทน ราวงมาตรฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของสื่ อพื้นบ้าน “ลาพวน” เพื่อประเมินระดับความ
เข้มแข็งของ “ล าพวน” ที่ ส่ ง ผลต่อการด ารงอยู่ข องล าพวน โดยพิจารณาจากปั จ จัย ภายในของตัว
“ลาพวน” ได้แก่ ศิลปิ น เนื้ อหา ช่องทางและผูส้ ื บทอด และปั จจัยภายนอกได้แก่ ภาคีเครื อข่ายทาง
วัฒนธรรม การส่ งเสริ มและสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ ได้แก่ 1)แหล่งข้อมูลเอกสาร 2) แหล่งข้อมูลบุคคล โดยการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึกกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย หมอลาพวน หมอแคน กลุ่มเยาวชน และผูส้ นใจสื บทอดลาพวน กลุ่มผู ้
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์และสื บ ทอดล าพวน และ 3)
แหล่งข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) ผลการศึกษาพบว่า
สถานภาพของสื่ อพื้นบ้าน “ลาพวน” มีความอ่อนแอในทุกองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความ
เข้มแข็งขององค์ประกอบด้านการสื่ อสาร S-M-C-R ในการพิจารณา ปั ญหาปั จจัยภายในได้แก่ 1) ด้าน
ศิลปิ นทั้งหมอลาพวนและหมอแคนล้วนแต่เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ ทาให้เป็ นผูถ้ ่ายทอดที่ไม่สมบูรณ์ 2) ด้าน
เนื้ อหา พบว่า ไม่มี ค วามหลากหลายและจากัดเพราะส่ วนใหญ่เป็ นมื อสมัค รเล่ น 3) ด้า นช่ องทาง
โอกาสในการละเล่นเป็ นวาระเฉพาะกิจไม่แพร่ หลาย แต่ก็เป็ นโอกาสที่สามารถสื บทอดได้ง่ายเนื่องจาก
ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ในการละเล่น สามารถพร้อมเล่นได้เสมอ 4) ด้านผูส้ ื บทอด เด็กรุ่ นใหม่ไม่สนใจและ
ปั ญหาเรื่ องการพูด การฟั งภาษาพวนไม่ออก จึงทาให้ดูและเล่นไม่เป็ น ปั ญหาของปั จจัยภายนอกคือ
ปั ญหาเรื่ องงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ไม่ต่อเนื่อง แต่การมีภาคีเครื อข่าย
ทางวัฒนธรรมเป็ นปัจจัยสาคัญที่ยงั ทาให้ลาพวนยังมีโอกาสได้แสดงให้เห็นอยูใ่ นสังคม
คาสาคัญ: ลาพวน สื่ อพื้นบ้าน สถานภาพ นครนายก
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ตรั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พัฒ นาสื่ อ การสอนในการส่ ง เสริ มทัก ษะด้า น
คณิ ตศาสตร์ ของเด็ก ปฐมวัย 2) เพื่ อเปรี ย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็ กปฐมวัยโดย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กนักเรี ยนชาย - หญิง อายุ
ระหว่าง 4–5 ปี กาลังศึ กษาอยู่ในชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสาธิ ตอนุ บาลราชมงคล
จานวน 30 คน โดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ สื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์และชุดทดสอบทักษะคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แบบแผนการวิจยั เป็ น
การวิจยั เชิ งทดลอง แบบ Pretest - Posttest Design สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ก ารทดสอบคู่ t - test
สาหรับ Independent Samples ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ใน
กลุ่มทดลองหลังจากใช้สื่อการสอน มีระดับสู งขึ้นกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การพัฒนา สื่ อการสอน ทักษะคณิ ตศาสตร์ เด็กปฐมวัย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังได้รับการจัดกิ จกรรมกลางแจ้ง เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ที่มีอายุ 5 -6 ปี ชั้นอนุบาลปี ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรี ยนวัดเกิดการอุดม จานวน 15 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย โดยได้รับการจัด
กิ จกรรมกลางแจ้ง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมจัดกิ จกรรมทั้งสิ้ น 24
ครั้ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี และแผนการ
จัดกิ จกรรมกลางแจ้ง จานวน 24 แผน การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ช้แผนการทดลองแบบ One - Group Pretest
Posttest Design สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คื อ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษา
พบว่า สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งสู งกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
คาสาคัญ: กิจกรรมกลางแจ้ง สมรรถภาพทางกาย เด็กปฐมวัย
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พัฒ นาแอปพลิ เ คชัน บนมื อ ถื อ ในการเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบิน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบินโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ และ 3) เพื่อศึกษาผล
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินทาง
โดยเครื่ องบิน ประชากรในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 151 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน
โดยการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่
แอปพลิเคชันบนมือถือ แบบสอบถาม และแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการ
เรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
paired samples t-test ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินแอปพลิเคชันบนมือถือด้านคุณภาพของเนื้ อหา
และการนาไปใช้ป ระโยชน์ อยู่ใ นระดับ มาก (x̅ =4.08, SD=0.47) และคุ ณภาพด้า นการออกแบบอยู่ใ น
ระดับมาก (x̅ =3.92, SD=0.35) 2) ผลการเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เรี ยนรู ้คาศัพท์จาก
การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือโดยมีผลการเรี ยนรู ้การใช้แอปพลิเคชันเฉลี่ย (x̅ = 45.5, SD=2.87) สู งกว่า
ก่อนเรี ยน (x̅= 35, SD=3.39) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.44, SD=0.59) ข้อเสนอแนะกล่าวถึงการนาผลของงานวิจยั ไปใช้ในการ
เรี ยนการสอน และข้อควรคานึงถึงในการทาวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ: แอปพลิเคชันบนมือถือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ การเดินทางโดยเครื่ องบิน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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Rajamangala University of Technology Phra NaKhon
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Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Suan Chit Lada Sub-district, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand.
*
Corresponding Author E-mail : chatreudee.s@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการลดความอ้ว นของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาจานวน 401 คน
เป็ นชายจานวน 176 คน และหญิงจานวน 225 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 401 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
100 สถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ขอ้ มูล ได้แ ก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ ค่ า ที
(t-test) ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ค่าดัชนี มวลกายของนักศึกษาโดยเฉลี่ย
ส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีรูปร่ างสมส่ วน ไม่ มีภาวะน้ าหนักเกิ น โดยมี ค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ ย ของ
นักศึกษาคือ 22.60 ซึ่ งนักศึกษาชายมีค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ยคือ 22.48 มีรูปร่ างสมส่ วน และนักศึกษาหญิง
มีค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ยคือ 21.60 มีรูปร่ างสมส่ วนเช่นกัน พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาอยู่
ในระดับน้อย โดยเฉพาะพฤติ กรรมการลดความอ้ว นของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นกั ศึกษาชายจะมี
พฤติกรรมการลดความอ้วนมากกว่านักศึกษาหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการลดความอ้วน นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของการฝึ กเต้นราลี ลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละติน
อเมริ กนั ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละติน
อเมริ กนั ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จานวน 30 คน นักศึกษาชาย จานวน 15 คน นักศึกษาหญิง จานวน 15 คน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มกลุ่ม
ละ 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน กลุ่มที่1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่2 ทาการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู ม และกลุ่มที่3
ทาการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทละตินอเมริ กนั ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละหนึ่ งชัว่ โมง
ทาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนการ ทดลอง สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม
วิธีทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่ วมทางเดียวแบบวัดซ้ า ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า การฝึ กเต้นราของกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม
และกลุ่มฝึ กเต้นละตินอเมริ กนั ทาให้ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที การดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง 3
นาที ดีข้ ึนกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 อีกทั้งหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของการดันพื้น 1
นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที ภายในกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และ ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที และการก้าวขึ้น-ลง 3 นาที ภายใน
กลุ่มฝึ กเต้นละตินอเมริ กนั ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: ลีลาศ สมรรถภาพทางกาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาและรู ปแบบรายการที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพในสื่ อโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั ของประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือรายการโทรทัศน์จากช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั
กลุ่มตัวอย่างคือช่ องโทรทัศน์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด ในเดื อน มกราคม - เดื อนมิถุนายน 2562 โดยเลือกช่ องที่
ได้รับเรตติ้งสู งสุ ดในประเภทช่ องโทรทัศน์สาธารณะ และ ช่ องบริ การทางธุ รกิ จ ผลการวิจยั พบว่า (1) ปริ มาณ
รายการที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพทั้งสองช่องมีรายการโทรทัศน์เท่ากันจานวน 2 รายการ แต่มีจานวนการนาเสนอแตกต่าง
กันโดยใน1สั ปดาห์ ช่ อง Thai PBS มี การน าเสนอรายการสุ ขภาพ 11 ครั้ ง ในขณะที่ ช่อง 7 HD น าเสนอ 2 ครั้ ง
(2)ช่ วงเวลาที่นาเสนอรายการ พบว่ามีการนาเสนอสองช่วงได้แก่ ช่วง 03.00 – 06.00 น. และ ช่ วง 15.00 - 18.00 น.
(3)รู ปแบบรายการ พบว่า มีการนาเสนอสามรู ปแบบได้แก่ รายการกีฬา รายการวาไรตี้ และสารคดี (4)องค์ความรู ้ที่
นาเสนอในรายการ พบว่า องค์ความรู ้ที่นิยมนาเสนอที่สุดคือองค์ความรู ้ประเภทส่ งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาคือองค์
ความรู ้ดา้ นการป้องกัน ด้านการรักษา และด้านการฟื้ นฟู (5)เนื้ อหาสุ ขภาพที่นาเสนอในรายการสุ ขภาพ พบว่า ระบบ
อวัยวะที่นิยมเสนอมากที่สุดได้แก่ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะที่มีการนาเสนอน้อยที่สุดคือระบบต่อมไร้ท่อ
คาสาคัญ: รายการโทรทัศน์ วิเคราะห์รูปแบบรายการ การสื่ อสารสุ ขภาพ องค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในรายการโทรทัศน์
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บทคัดย่ อ
ประเทศไทยมีคนพิการกว่า 2 ล้านคน ร้อยละ 9.2 เป็ นผูพ้ ิการทางการมองเห็ น แม้ว่าจะมีการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ให้คนกลุ่มนี้ดว้ ยหนังสื อระบบเดซี แต่ยงั ไม่เพียงพอ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิต
สื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซีเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตา
บอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ 2) ศึกษาความรู ้ความเข้าใจ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อ
โมชันกราฟิ กที่ผลิตขึ้น ขั้นตอนการวิจยั เริ่ มจากผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กตามหลักการผลิตสื่ อ 3Ps จากนั้นดาเนิ นการ
ประเมินความรู ้ความเข้าใจและความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มทดลองที่สุ่มแบบอิงความ
สะดวก การประเมินผลสื่ อจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติการทดสอบที ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กมี 3 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (2) ขั้นตอนการผลิต และ (3) ขั้นตอนหลังการผลิต การศึกษาความรู ้ความเข้าใจของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น โดยก่อนรับชมสื่ อมีคะแนนเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) 4.27 (S.D =
0.76) หลังรับชมสื่ อได้คะแนนเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) 5.77 (S.D = 2.61) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก (𝑥𝑥̅ = 4.29, S.D = 0.76) โดยใน
รายละเอียดพบว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้ อหาอยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥𝑥̅ = 4.37, S.D = 0.72) เสี ยงบรรยายและดนตรี
ประกอบมีความเหมาะสมชัดเจนอยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥𝑥̅ = 4.37, S.D = 0.76) และระยะเวลาของสื่ อมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับดีมาก (𝑥𝑥̅ = 4.37, S.D = 0.72)
คาสาคัญ: สื่ อโมชันกราฟิ ก การผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ หนังสื อระบบเดซี
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ทัศนคติของผู้ใช้ บริการต่ อการใช้ ดอกไม้ สดและดอกไม้ ประดิษฐ์
เพื่อการตกแต่ งสถานทีใ่ นโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
Attitude of users towards Using Fresh Flowers and Artificial Flowers for
Hotels Decoration in Bangkok
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์* ฐาณุพชั ช์ จิตภักดีภรรัชต์ และ จีณสั มา ศรี หิรัญ
Pornnapa Thanapotivirat*, Tharnupat Jithpakdeepornrat and Jenasama Srihirun
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ใน
โรงแรมในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการจัด
ตกแต่งสถานที่ในโรงแรม 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อทัศนคติ ของผูใ้ ช้บริ การการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้
ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ในโรงแรม และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ เพื่อการตกแต่งสถานที่ดว้ ยการ
ใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิ ษฐ์ ขอบเขตของประชากรและกลุ่ มตัวอย่างคื อ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต กาหนดสัดส่ วนการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จึงได้กลุ่มตัวอย่างจากเขต
ต่าง ๆ ในกรุ งเทพมหานคร เขตละ 8 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก ขั้นตอนใน
การดาเนิ นการวิจยั ได้ใช้สถิติในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่า T-test การทดสอบค่า F-Test (One way ANOVA) และการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์
ด้วยการทดสอบ Correlation
ผลการศึกษาทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้และ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีทศั นคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์
เพื่อการตกแต่งสถานที่ในโรงแรม กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ 2) องค์ประกอบในการจัด
ดอกไม้ ได้แก่ องค์ประกอบการใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ ความกลมกลืน ความสมดุ ลของสัดส่ วน การสร้าง
จุดเด่น และวัสดุที่นาไปใช้ มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผูใ้ ช้กบั ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและ
ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
คาสาคัญ: ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ ตกแต่งสถานที่
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาและนันทนาการของนักศึกษา
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*
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนพลศึกษาและนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาทักษะกีฬาเพื่อสุ ขภาพ วิชาสุ ขภาพ
เพื่อชีวิต วิชานันทนาการ และวิชากิจกรรมทางน้ าเพื่อสุ ขภาพ จานวน 778 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วน
3 ส่ วน ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านทัศนคติในการเรี ยนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และพฤติกรรมการเรี ยนวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (56.8%) ส่ วนใหญ่ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่
1 (56.2%) ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะรู ปร่ าง (47.7%) ส่ วนใหญ่มีส่วนสู ง 161-170 เซนติเมตร (37.7%) ไม่มีโรคประจาตัว
(85.9%) มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 10,000-20,000 บาท (35.3%) ส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 (30.6%) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับทัศนคติในการเรี ยนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มีความสัมพันธ์กบั ทางบวกกับพฤติกรรม
การเรี ยนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสอนแนะดังนี้ (1) ด้าน
ผูส้ อน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการสื่ อสารและการถ่ายทอดความรู ้ ด้านทักษะที่มีประสิ ทธิ ภาพเนื้ อหาที่
สอนมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ มีการวัดและประเมินผลอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่มุ่งเน้นแต่ทกั ษะกี ฬา
เท่านั้น สิ่ งสาคัญที่สุดก็คือ ครู ควรมีจิตใจที่มีความเมตตา กรุ ณาต่อนักศึกษา ให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาตัวเอง
ได้ตลอดเวลา และ (2) ด้านการเรี ยนการสอน ควรเป็ นรู ปแบบการสอนแบบเน้นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เช่น จัดให้
มีกิจกรรมเกม หรื อนันทนาการ ในรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิที่หลากหลายเพื่อให้มีการกระตือรื อร้น ความสนุ กสนาน
และยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มุ่งเน้น
การสอนเพื่อสุ ขภาพ มากกว่า ความเป็ นเลิศในทักษะกีฬา
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเรี ยน ทัศนคติในการเรี ยน พลศึกษาและนันทนาการ
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การส่ งเสริมศักยภาพการท่ องเทีย่ วบนฐานอัตลักษณ์ ของจังหวัดปทุมธานี
The promotion of tourism potential based on Pathumthani province identity
ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร*
Thiyapa Sathiankomsorakrai*

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ ของจังหวัดปทุมธานี และ 2) เสนอแนวทางการ
ส่ งเสริ มศักยภาพการท่ องเที่ ยวบนฐานอัตลักษณ์ ของจังหวัดปทุ มธานี ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู ้ น าชุ ม ชน และผู ้ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี จานวน 11 คน และใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ ยวชาวไทยภายในจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน ทั้งนี้ วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ ง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) ร่ วมกับวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ทั้งค่า
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
ในมุมมองชุ มชน (Supply) สามารถจาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรม
2) อัตลักษณ์ดา้ นวิถีชุมชน และ 3) อัตลักษณ์ดา้ นการเกษตร ในขณะที่นกั ท่องเที่ยว (Demand) ส่ วนใหญ่
ซึ่ งมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จงั หวัดปทุมธานี รับรู ้ อตั ลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เกี่ ยวกับวิถีชีวิต
เมื องการเกษตรมากที่ สุด (  = 3.68 และ S.D. = 0.916) จะเห็ นได้ว่า อัตลักษณ์ ด้านวิถีการเกษตรถือ
เป็ นอัตลักษณ์ร่วมระหว่างมุมมองของชุ มชนและมุมมองนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่ที่เดินทางมาจังหวัดปทุมธานี นิยมท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง สวนสนุก พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรี ยนรู ้ และศาสนสถาน มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนหรื อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนั้น
การส่ งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี คือ 1) สร้างสรรค์และพัฒนา
อัตลักษณ์ การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เป็ นหนึ่ งเดี ยว 2) สร้ างความตระหนักในทุกภาคส่ วนเกี่ ยวกับ
อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี และอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นของแต่ละชุมชน และ 3) จัดการ
สื่ อการตลาดท่องเที่ยวด้วยช่องทางผสมผสานบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
คาสาคัญ: การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อัตลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี
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การผลิตหนังสื อเสี ยงด้ วยเทคนิคเสี ยงประกอบสามมิติแบบ Interactive
สาหรับผู้พกิ ารทางสายตา
Production of audiobooks with an interactive 3D soundtrack technique for the Blind
วิภาวี วีระวงศ์* และ วิษณุพร อรุ ณลักษณ์
Wipawee Weerawong* and Wissanuporn Alunlak

สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง คณะเทคโนโลยีสือสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Radio and Television Broadcasting Technology Mass Communication Technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: wipawee@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง การผลิตหนังสื อเสี ยงด้วยเทคนิ คเสี ยงประกอบสามมิติแบบ interactive สาหรับผู ้
พิการทางสายตา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาโดย
เทคนิคเสี ยงประกอบสามมิติแบบ Interactive เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และความพึงพอใจของผูพ้ ิการ
ทางสายตาที่มีต่อ หนังสื อเสี ยง ความยาวประมาณ 15 นาที วิธีการศึกษา ทาโดยผลิตหนังสื อเสี ยงโดย
บันทึกเสี ยงบรรยายในห้องบันทึกเสี ยง เลือกเสี ยงประกอบให้เข้ากับเนื้อหา และตัดต่อเสี ยง จากนั้นจัดทา
ระบบเสี ยงรอบทิศทางสามมิ ติ ด้วยโปรแกรม Pro Tools โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากสมาคม
คนตาบอดแห่ งประเทศไทย เขตพญาไท กรุ งเทพฯ จานวน 10 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างฟั งหนังสื อเสี ยง
ด้วยเทคนิ คเสี ยงประกอบสามมิติแบบ interactive สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา เพื่อประเมินความพึงพอใจ
และทาการประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน ด้านหนังสื อเสี ยง ด้านสื่ อเสี ยง ด้านดนตรี และเสี ยง
ประกอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หลังจากการรับฟั งหนังสื อเสี ยง ด้วยเทคนิ คเสี ยงประกอบสามมิติแบบ
interactive สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาหนังสื อเสี ยงด้วยเสี ยงประกอบสาม
มิ ติแบบ interactive สาหรั บผูพ้ ิก ารทางสายตา สร้ า งความพึ ง พอใจให้กับกลุ่ มตัว อย่า ง และด้ว ยการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยผู เ้ ชี่ ย วชาญ ในส่ ว นของพัฒ นาหนัง สื อ เสี ย งด้ว ยเสี ย งประกอบสามมิ ติ แ บบ
interactive มีความเหมาะสมในการเป็ นหนังสื อเสี ยงและเสี ยงประกอบเพิ่มความน่าสนใจในการอ่านและ
การรับรู ้ ซึ่ งเสี ยงประกอบสามมิติสามารถเปิ ดประสบการณ์ใหม่ในการอ่านหนังสื อของกลุ่ม ผูพ้ ิการทาง
สายตาได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: หนังสื อเสี ยง เสี ยง 3 มิติ ปฏิสัมพันธ์
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พฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้ อมดิจิทลั ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Information Behavior in Digital Environment of Students from
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
อังคณา แวซอเหาะ*
Angkhana Wesoho*
สาขาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
Department of General education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Dusit District, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: Angkhana.w@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิ จิ ทลั ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จานวน 387 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามี
พฤติกรรมการเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด คือ การค้นหาจากเว็บไซต์ แหล่งสารสนเทศที่
ใช้มากที่สุดคือ โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Yahoo เป็ นต้น วิธีการเชื่อมโยงสารสนเทศ
ที่ใช้มากที่สุดคือ การใช้จุดเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์เน็ต วิธีการประเมินสารสนเทศที่ใช้
มากที่ สุ ด คื อ เนื้ อ หาครบถ้ว นตามความต้อ งการ และผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ วิ ธี ก ารติ ด ตาม
สารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ การติดตามจากสื่ อสัง คมออนไลน์ รู ปแบบสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ
รู ปภาพ และการดาเนินการหลังได้รับสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ การตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของเนื้อหาอีกครั้ง
คาสาคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ สภาพแวดล้อมดิจิทลั นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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การวิเคราะห์ ความต้ องการการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของพนักงานแผนก
ต้ อนรับส่ วนหน้ าของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสี มา
An Analysis of Needs in Using English of Front Office Hotel Staff
in Nakhon Ratchasima Province
อารี รัตน์ บริ บูรณ์*
Areerat Borriboon*

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phanakorn, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: areerat.b@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของพนักงานแผนก
ต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั ญหาและความ
ต้องการของการใช้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษสาหรั บพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า 2) เพื่อนาผลวิจยั มา
บูรณาการในการปรับปรุ งเนื้อหาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ประชากรที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าใน
พื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา ตั้งแต่ระดับระดับปฎิบตั ิการจนถึงระดับผูบ้ ริ หาร โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่ มสะดวกจานวน 420 คน ใช้แบบสอบถามปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ
สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ความต้องการ
ใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษของพนักงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งทักษะด้านการฟังและการพูดมี
ความจาเป็ นมากที่สุด 2) ปั ญหาที่พบมากที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางาน คือ ทักษะด้านการเขียน
และการอ่าน เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่ขาดความมัน่ ใจและความรู ้พ้ืนฐานด้านไวยกรณ์และคาศัพท์ 3)
ความต้องการให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในที่ทางานควรเน้นทักษะการพูด การฟั ง ใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ และควรมี เ นื้ อ หาเหมาะสมกับ พนัก งานในแต่ ล ะแผนกตามลัก ษณะของงานที่
รับผิดชอบ
คาสาคัญ : ปัญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พนักงานแผนก
ต้อนรับส่ วนหน้า
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การเปรียบเทียบเจตคติทมี่ ตี ่ อรูปแบบการประเมินผลระหว่ างเรียน
รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
The Comparison of Attitudes towards Formative Assessment Model in Educational
Quality Assurance Subject for Students of Industrial Education Program
รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ* ภาวนา ชูศิริ และ สุ นารี รชตรุ จ
Rungaroon Porncharoen*, Pawana Choosiri and Sunaree Rachataruj

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: Rungaroon.s@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัยครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ 1) ศึ ก ษาเจตคติ ที่มีต่ อรู ปแบบการประเมิ นผลระหว่างเรี ย น
รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และ 2) เปรี ยบเทียบเจตคติที่มี
ต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
การจัด การสอนของผูส้ อน กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/2564 จานวน 33 คน ประกอบด้วย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 19 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 14 คน ทาการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test (Independent samples)
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =
4.12, S.D. = 0.89) และเมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บเจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: รู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน การประกันคุณภาพการศึกษา ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
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แนวทางการส่ งเสริมการผลิตข้ าวปลอดสารเพื่อความมัน่ คงทางอาหาร
ชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
Guidelines on Promotion to Produce Organic Rices for Food Security in
Praknamdang Community, Amphawa, Samut Songkhram
ทรงสิ ริ วิชิรานนท์*
Songsiri Wichiranon*
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Department of General education , Faculty of Liberal Arts , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
*
Corresponding Author E-mail: Songsiri.w@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารของชุ มชนแพรก
หนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐทางเกษตร ผูน้ าชุมชน และ
ชาวนาในชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์โดยใช้วิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสาร
เพื่อความมัน่ คงทางอาหารมี 3 ระดับ คือ ระดับเกษตรกร มีแนวทางในการส่ งเสริ มคือ 1) สร้างองค์ความรู ้หรื อ
การเผยแพร่ ความรู ้ ให้กบั เกษตรกร 2) สร้ างศูนย์เรี ยนรู ้การผลิตข้าวปลอดสารในชุ มชนโดยวิธีการไม่ใช้
ปุ๋ ยเคมี 3) การจัดทาแปลงสาธิต/เป็ นพื้นที่นาร่ องเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 4) ทาความเข้าใจกับชาวนาในชุมชนที่
มีความพร้อมเพื่อเป็ นกลุ่มนาร่ องในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวปลอดสาร 5) พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
6) ส่ งเสริ มการตลาดครบวงจร 2.ระดับชุมชน มีแนวทางในการส่ งเสริ มคือ 1)พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่ งเสริ ม
คนในชุ มชนรั บประทานข้าวปลอดสารของชุ มชน เพื่อความมัน่ คงทางอาหาร 2) ส่ งเสริ มอาชี พเกษตรกร
ผลผลิตข้าวปลอดสารของชุมชนสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มเชิงบูรณาการแก่ชุมชน 3) จัดการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ นระบบ 4) ส่ งเสริ มการเกิดเครื อข่ายผูผ้ ลิต แปรรู ป และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวปลอดสาร 3. ระดับภาครั ฐ ควรดาเนิ นการ 1) ส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ การรั บรองมาตรฐาน 2)
สนับสนุนต่อยอดเกษตรกรที่ใช้สารอินทรี ยอ์ ยูแ่ ล้วให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3) ส่ งเสริ มการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยแ์ ทนปุ๋ ยเคมี 4) ลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานใน
การเข้าสู่ ระบบมาตรฐานข้าวอินทรี ย ์ 5) หน่วยงานรัฐควรเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
กาหนดนโยบาย สาหรับประเด็นความมัน่ คงทางอาหาร เกษตรกรควรให้ความสาคัญของการคงอยูข่ องอาชีพ
ชาวนาเป็ นลาดับแรก เพราะถือเป็ นอาชี พที่สาคัญต่อการผลิตอาหารให้กบั สังคม รวมถึงการมีผลผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ผลผลิตต้องมีปริ มาณมาก สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ: แนวทางการส่ งเสริ มข้าวปลอดสาร ความมัน่ คงทางอาหาร ชุมชนแพรกหนามแดง
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การศึกษาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมสู่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชน
หมู่บ้านท่ องเทีย่ วโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองขาวอาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
A study of cultural identities for packaging design for community products of OTOP
Nawatwiti, Ban Nong Khao, Amphoe Tha Muang, Kanchanaburi
ธานี สุ คนธะชาติ* และคณิ ต อยูส่ มบูรณ์
Thanee Sukontachart* and Kanit Yoosomboon

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณั ฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุ งเทพมหานคร
Department of Packaging Design and Printing, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
*

บทคัดย่ อ

Corresponding Author E-mail: thanee.s@rmutp.ac.th

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลัก
กระบวนทัศน์ 2)เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิดนวัตวิถีและความเข้ากันได้ในวิถีของชุมชนโดย
ค านึ งถึ งรู ปแบบ การผลิ ต ความสวยงาม การใช้สอย ใช้ว สั ดุ ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม3)เพื่ อประเมิ นความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้พฒั นาแล้วประกอบด้วย ด้านรู ปแบบ ด้านประโยชน์สอย ด้านการใช้งาน และ ด้านความ
คุม้ ค่า การวิจยั นี้ออกแบบเป็ นการวิจยั แบบผสมผสานการวิจยั เชิงคุณภาพและปริ มาณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ 1)
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย เผ่าพันธุ์การดารงชีพ ภาษา
และวรรณกรรม ศาสนา ศิลปะการละเล่น และ สังคมเศรษฐกิ จการเมื อง 2) กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิในการประชุ มสนทนากลุ่มย่อย
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุ มชนบ้านหนองขาว เพื่อตรวจสอบ ประเมิ น ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ ยวที่ มาท่องเที่ ยวในจังหวัดกาญจนบุ รี และผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิ จการร้ านของฝากประจาจังหวัด
เครื่ องมื อที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหาค่าสถิ ติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบที่สาคัญของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 18 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ตราสิ นค้า โดยสรุ ปได
เป็ นชื่ อตราสิ นค้าประกอบด้วย 1.1) ตาจัก 1.2) ไอ้บุญทอง 1.3) ต้นฉัตร 1.4) ข้าวหลามตัด 1.5) ขุนหิ รัญ 2) วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
ประกอบด้วย 2.1) วัสดุจากผ้า 2.2) วัสดุจกั สานจากใบตาล 2.3)วัสดุประเภทกระดาษ 2.4) วัสดุจากพลาสติก 3) โครงสร้างรู ปทรง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 3.1) ทรงถุง/ย่าม 3.2)ทรงเลียนแบบธรรมชาติ 3.3 ทรงอิสระ 4) การออกแบบกราฟฟิ กประกอบด้วย 4.1)
สัญลักษณ์เครื่ องหมายการค้า ได้แก่ 4.1.1 ฟ่ อนข้าว 4.1.2 ลายตาจัก 4.1.3 ดอกหญ้าขาว 4.1.4 ต้นตาล 4.1.5 พระปรางค์ 4.2) สี สัน
ได้แก่ 4.2.1 สี สรรที่ได้จากพื้นที่ เช่น สี จากลายผ้าขาวม้า ต้นตาล หรื อ วิถีชีวิตต่างๆ แปรตามสิ นค้า 4.3) ตัวอักษร ได้แก่ 4.3.1
อักษรจากลายจากอักขระในคัมภีร์ใบลาน(พระบถ) 4.3.2 จากลายสถาปั ตยกรรมในพื้นที่ 4.4) การสื่ อสารแสดงบุคลิก ได้แก่ 4.4.1
เผ่าพันธ์การดารงชีพ 4.4.2 ศิลปะการละเล่น 5)กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ประกอบด้วย 5.1 นักท่องเที่ยว 5.2 ผูท้ ี่สนใจในผลิตภัณฑ์และ
ซื้ อผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่ การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์สาหรั บผลิ ตภัณฑ์ชุมชนหมู่บา้ น
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีได้รับความเห็นชอบจากผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยมติเป็ นเอก
ฉันท์เหมาะสมในการนาไปประยุกต์ในระดับสู ง
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ชุมชนหมู่บา้ นท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรู ปจากสั บปะรดบ้ านคา จังหวัดราชบุรี
The Development of Products from Pineapple Ban Kha District Ratchaburi
ชนิดา ประจักษ์จิตร1* พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร1 วัชราภรณ์ ชัยวรรณ1 ชลิดา อุดมรักษาสกุล2
และ น้อมจิตต์ สุ ธีบุตร3
Chanida Prajugjit1* Patcharanun Youngworawichian1 Watcharaporn Chaiwan1
Chalida Udomraksasakul2 and Nomjit Suteebut3*

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
2
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ
3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
1
Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok,
THAILAND
2
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Bangsue, Bangkok, THAILAND
3
Food Science and Technology, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon, Dusit, Bangkok, THAILAND
1

*

Corresponding Author E-mail: chinida@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรดบ้านคา โดยการศึกษาวิธีการ
ปรับปรุ งขั้นตอนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดบ้านคาสู ตรลด
น้ าตาล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิงทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลด้วยการทดสอบทางประสาท
สัมผัส โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิม จานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าในการปรับปรุ งขั้นตอนการผลิตสับปะรด
แช่อิ่มอบแห้งโดยการลดขั้นตอนการผลิตด้วยการต้มชิ้นสับปะรดในน้ าเชื่อมแล้วแช่ไว้ 2 คืน ก่อนนาไป
อบแห้ง สับปะรดที่ได้มีลกั ษณะปรากฏที่ดี สี เหลืองไม่คล้ าเกินไป และมีรสชาติที่ดี ไม่เปรี้ ยวและหวาน
มากเกินไป ชิ้นสับปะรดแห้งไม่เหนี ยวติดมือ เมื่อพิจารณาจากค่า aw และค่าความชื้นของชิ้นสับปะรด
อบแห้ง ไม่ แ ตกต่ า งกับ ชุ ด ควบคุ ม ที่ เ ป็ นวิ ธี ก ารแช่ อิ่ ม อบแห้ง แบบเดิ ม (p>0.05) และยัง เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักผลไม้อบแห้ง สาหรับผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดบ้านคาสู ตร
ลดน้ าตาลได้เลือกใช้ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลทราย ร้อยละ 30 โดยแยมสับปะรด
บ้านคาที่ได้มีค่าพลังงาน 203.72 kCal ซึ่งน้อยกว่าสู ตรพื้นฐานเดิมที่มีค่าพลังงาน 244.58 kCal คิดเป็ นการ
ลดพลังงานลงร้อยละ 16.7 เหมาะสมสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการหลีกเลี่ยงการบริ โภคน้ าตาล
คาสาคัญ: สับปะรดบ้านคา แช่อิ่มอบแห้ง ซูคราโลส แยมสับปะรด
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สาขาเกษตรศาสตร์
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การปลูกผักเกล็ดหิมะในประเทศไทยและคุณภาพหลังการเก็บเกีย� ว
Ice Plant (Mesembryanthemum crystallinum L.) Cultivation in Thailand and
Postharvest Quality
ชัยรัตน์ บูรณะ1* มนตรี คงตระกูลเทียน1 และ อรรถชัย เพียรธารธรรม2
Chairat Burana1* , Montri Congtrakultien1 and Atthachai Pianthantham2

คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ จ. นนทบุรี
2
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครื อเจริญโภคภัณฑ์ กรุ งเทพมหานคร
1
Faculty of Innovative Agricultural and Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi, THAILAND
2
Crop Integration Business, C.P. Group, Bangkok, THAILAND
1

*

Corresponding Author E-mail: chairat.burana@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี� ทางคณะผูว้ ิจัยได้ทาํ การปลู ก ศึ กษาการเจริ ญเติ บ โตและการพัฒนาของผักเกล็ดหิ มะ
(common ice plant, Aizoaceae, Caryophyllales) ในประเทศไทย โดยเริ� ม ต้นจากการทดสอบปลู ก ใน
ระบบปิ ดภายใต้หลอดไดโอดชนิดเปล่งแสง ให้แสง 16 ชัว� โมงต่อวัน ที�อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส และ
ความชื�นสัมพัทธ์ 85±5 เปอร์เซ็นต์ และมีการให้น� าํ อย่างเหมาะสม จากนั�นทําการศึกษาวงจรชี วิตของผัก
เกล็ดหิ มะในระบบดังกล่าว นอกจากนี�ยงั มีการทดสอบในพื�นที�ภายนอกในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย
ได้แก่ พิษณุ โลก กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี และสระบุรี โดยได้ทาํ การศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึ ง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ผลการทดสอบพบว่า พื�นที�ที�เหมาะสมต่อการปลูกผักเกล็ดหิ มะมากที�สุด ใน
ช่ ว งเวลาดัง กล่ าวคือ จังหวัดพิษณุ โลก (16°49'29.32"N, 100°15'30.89"E) โดยการปลู ก ภายใต้ห ลังคา
พลาสติ กเนื� องจากผักเกล็ดหิ ม ะอ่อนแอต่ อ ฝนและนํ�า ค้าง เมื� อเปรี ย บเที ย บคุณ ภาพหลังการเก็ บ เกี�ยว
ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการกับผักเกล็ดหิ มะที�ปลูกในประเทศจีนพบว่า ผักเกล็ดหิ มะที�ปลูกในไทยมี
ปริ มาณแคลเซี ยมสู งกว่า 3 เท่า ในขณะที�มีปริ ม าณโซเดียมตํากว่า 43 เท่า แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน
ปริ มาณวิตามินเอและปริ มาณนํ�าตาล จากการศึกษาครั�งนี�สรุ ปว่าผักเกล็ดหิ มะสามารถปลูกได้ในประเทศ
ไทยและเป็ นพืชที�มีศกั ยภาพในการผลักดันเป็ นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสู งต่อไป
คําสํ าคัญ: ผักเกล็ดหิ มะ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี�ยว คุณภาพ
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จ ปลู
กแนวคิดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื
่อการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
เศรษฐกิ
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ประสิทธิภาพนํ�าหมักชีวภาพจากเศษเหลือของกล้ วยและฝรั�งที�มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของถั�วเขียวพันธุ์กาํ แพงแสน 2
Efficiency of Fermented Bioextracts From Banana and Guava Residues on
Growth and Yield of Mungbean Var. Kamphaeng Saen 2
สุ จิตรา เรื องเดชาวิวฒั น์1* พรวิภา สะนะวงศ์2 และ ศรวณีย ์ สิ งห์โต2
Sujitra Ruengdechawiwat1* , Pornwipa Sanawong2 and Sarawanee Singto2

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
2
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
1
Science Majors, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna,
Phitsanulok, THAILAND
2
Plant Majors, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna,
Phitsanulok, THAILAND
1

*

Corresponding Author E-mail: sujitra5000@gmail.com

บทคัดย่อ
การเปรี ยบเทียบคุณภาพถัว� เขียวพันธุ์กาํ แพงแสน � ที�ปลูกโดยใช้น� าํ หมักชี วภาพที�ได้จากเศษ
เหลื อของกล้ว ยและฝรั� ง ณ แปลงทดลองเกษตรอิ น ทรี ย์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้า นนา
พิษณุ โลก ระหว่างเดื อน ตุล าคม 2562 ถึ ง มกราคม 2563 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ มสมบู ร ณ์
(RCBD) ประกอบด้วย 4 สิ� งทดลอง จํานวน 4 ซํ�า ได้แก่ ไม่เติมนํ�าหมักชีวภาพ (ชุดควบคุม) (T1) นํ�าหมัก
ชีวภาพจากเศษเหลือของฝรั�ง (T2) นํ�าหมักชีวภาพจากเศษเหลื อของกล้วย (T3) และนํ�าหมักชีวภาพจาก
เศษเหลือของฝรั�งและกล้วย (T4) พบว่านํ�าหมักชีวภาพจากเศษเหลือของฝรั�งจะให้ผลการเจริ ญเติบโตทั�ง
ความสู ง จํานวนกิ� งสู งสุ ด และผลผลิต (49.00 เซนติ เมตร และ 15.90 กิ� ง และ 234.96 กิ โลกรั มต่อไร่ )
เนื� องจากในนํ�าหมักชีวภาพสู ตรฝรั�ง มีปริ มาณแร่ ธาตุของฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม ซึ�งเป็ นแร่ ธาตุที�
สํา คัญต่อการเจริ ญเติ บ โตของพืช ช่ วยเร่ งอายุใ ห้พืช แก่ เ ร็ ว ส่ งผลต่อการติด ดอกออกผล และคุ ณภาพ
ภายในเมล็ดได้ดี ดังนั�นจึงสรุ ปได้ว่านํ�าหมักชี วภาพจากเศษเหลือของฝรั�งเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
และผลผลิตของถัว� เขียวพันธุ์กาํ แพงแสน �
คําสําคัญ: ถัว� เขียวพันธุ์กาํ แพงแสน 2 นํ�าหมักชีวภาพ การเจริ ญเติบโต ผลผลิต
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ผลของการเสริมใบมะรุมตากแห้ งในอาหารต่อการเจริญเติบโต
และอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม
Effect of Supplementation of Dried Moringa Leaf in Feed on Growth and The
survival rate of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus)
สุวฒั น์ พรมนิล และ อพิศรา หงส์หิรัญ*
Suwat Promnil and Apisara Honghirun*
สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
Fisheries, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: moddy_moddy@rmutl.ac.th

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการเสริ มใบมะรุ มตากแห้งในอาหารต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตาย
ของปลาดุ ก ลู ก ผสม วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Designed, CRD)
ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซํ�า โดยใช้อาหารที�มีส่วนผสมของใบมะรุ มตากแห้ง 4 ระดับ คือ 0
(ชุ ดควบคุม), 5, 10 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ อาหารทุกสู ตรมีโปรตี น 37 เปอร์ เซ็นต์ เลี�ยงปลาดุกลูกผสมที�มี
ความยาวเริ� มต้นเฉลี�ย 2.55 ± 0.26 เซนติเมตร และนํ�าหนักเริ� มต้นเฉลี�ย 4.17±0.44 กรัม ในกระชังขนาด 1
× 2 × 1.5 เมตร จํานวน 12 กระชัง แต่ละกระชังปล่อย 50 ตัว โดยให้อาหาร 2 ครั�งต่อวัน ใช้ระยะเวลาใน
การทดลอง 10 สัปดาห์ ทํา การสุ่ มปลากระชังละ �� ตัว ชั�งนํ�าหนัก และวัดความยาวของปลา ทุก ๆ 2
สัปดาห์ เพื�อประเมินค่านํ�าหนักที�เพิ�มขึ�น อัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการเปลี�ยนอาหารเป็ นเนื�อ และอัตรา
รอดตาย เมื�อสิ� นสุ ดการทดลองพบว่า ปลาดุกลูกผสมที�ได้รับอาหารที�มีส่วนผสมของใบมะรุ มตากแห้ง
�% มีค่านํ�าหนักที�เพิ�มขึ�นสูงสุ ด อัตราการเจริ ญเติบ โตเฉลี�ยต่อวันสู งที�สุด และมีอตั ราการเปลี�ยนอาหาร
เป็ นเนื�อตํ�าที�สุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) อย่างไรก็ตามอัตราการรอดตายของปลาในทุกชุดการ
ทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า การเสริ มใบมะรุ มตาก
แห้งในอาหารปลาดุกลูกผสมที�ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตได้ดีที�สุด
คําสํ าคัญ: ปลาดุกลูกผสม อัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการรอด ใบมะรุ มตากแห้ง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี� มี วตั ถุ ประสงค์ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์พาสต้า (เฟตตูซิ เน่ ) จากแป้ งข้าว และเสริ ม
ผงบุกกูลโคแมนแนน โดยทําการศึกษาปริ มาณผงบุกกูลโคแมนแนน (2 3 4 และ 5% ) ทําการตรวจสอบ
ลักษณะเนื�อสัมผัส (ค่าการต้านทานต่อแรงดึง) คุณภาพด้านการหุงต้ม ได้แก่ การสูญเสียของแป้งระหว่าง
การหุ งต้ม (Cooking loss) การดูดซับนํ�า (water Absorption) และการยอมรับทางประสาทสัมผัส (9 Point
Hedonic Scale) ใช้ผูท้ ดสอบชิ ม 30 คน พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า (เฟตตูซิเน่) กึ�งสําเร็ จรู ปที�ใช้บุกผง
ร้อยละ 5 ส่งผลให้คุณภาพทางประสาทสัมผัสในลักษณะเนื� อสัมผัส และความชอบรวมสูงที�สุดแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี�ยงั พบว่ามีค่าการต้านแรงดึงสูงสุดมากที�สุดแตกต่างอย่าง
มี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (p < 0.05) มี ค่ า การสู ญ เสี ย ของแป้ ง ร้ อ ยละ 1.56 ±0.03 ค่ า การดู ด นํ�าร้ อ ยละ
249.99±0.84 เส้นพาสต้า (เฟตตูซิเน่) กึ�งสําเร็ จรู ปจากแป้ งข้าวเสริ มบุก ผงที�ได้มีลกั ษณะเส้นผิว หน้าที�
เรี ยบเนียนและนุ่ม
คําสําคัญ: พาสต้า แป้งข้าว ผงบุก
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บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของวัสดุผสมลูกตีนเป็ ดนํ�าต่อการเป็ นวัสดุ ปลูกผักบุง้ จีนมีวตั ถุประสงค์เพื�อนําผล
ตีนเป็ ดนํ�าที�ถูกทิ�งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาใช้เป็ นวัสดุปลูกและเป็ นแนวทางในการพัฒนาวัสดุปลูกที�หา
ได้ จ ากธรรมชาติ โดยนํ า ผลตี น เป็ ดนํ� ามาบดและหมัก (Waste) วางแผนการทดลองแบบ CRD
ประกอบด้วย 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดนํ�าที�ประกอบด้วยลูกตีนเป็ ดนํ�า มูลวัว ปุ๋ ย
อินทรี ย์ และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mixed Waste) วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดนํ�า (Mixed Waste) ร่ วมกับ
ดิน 250 กรัม วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดนํ�า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 500 กรัม วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดนํ�า
(Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 750 กรัม และดินผสมมาปลูกทดสอบด้วยผักบุง้ จีนเพื�อดูการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตของผักบุง้ จีน จากผลการทดลอง พบว่าทุกชุดการทดลองที�มีการใช้วสั ดุ ผสมจากผลตี นเป็ ดนํ�า
(Mixed Waste) และใช้วสั ดุผสมจากผลตี น เป็ ดนํ�า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิ นส่ งผลให้ผกั บุง้ จี น มี ก าร
เจริ ญเติบโตด้านความสูง จํานวนใบ และค่าคลอโรฟิ ลล์ในภาพรวมสูงใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิง� ทางสถิติ เมื�อเปรี ยบเทียบกับการใช้ดินผสม ด้านผลผลิต พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ด
นํ�า (Mixed Waste) ให้ น� ํา หนัก สดและนํ�า หนั ก แห้ ง เฉลี� ย สู ง ที� สุ ด อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ยิ� ง ทางสถิ ติ เมื� อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้ดินผสม โดยมีค่าเท่ากับ 24.42 กรัมและ 7.88 กรัม ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: วัสดุปลูก ผลตีนเป็ ดนํ�า ผักบุง้ จีน
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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั�งนี� มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาปริ มาณที�เหมาะสมของผงปรุ งรสในการทําผงโรยข้าวกากถั�ว
เหลือรสคัว� กลิ�ง � ระดับคือ ��, 25, 30, และ �� เปอร์ เซ็ นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อคสมบู รณ์
(Randomized Complete Block Design, RCBD) จากนั�นนําไป ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ� น รสชาติ เนื� อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผูช้ ิ มจํานวน 40 คน 2 ซํ�า ซึ� งเป็ นอาจารย์ และ
นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ � ระดับ (9-Point Hedonic Scale) นําผลที� ได้ไปวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี�ยแบบ (Dancan’s New Multiple
Range Test, DMRT) นําผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมี โดยวัดค่าสี ค่าปริ มาณนํ�าอิสระ
และค่า-ความชื�น นําผลที�ได้มาหาค่าเฉลี�ย (𝑥𝑥̅ ) จากการศึกษาปริ มาณที�เหมาะสมของผงปรุ งรสคัว� กลิ�งในการทําผง
โรยข้าวกากถัว� เหลื อรสคัว� กลิ�ง พบว่าผูท้ ดลองชิ มให้การยอมรั บที�ระดับ �� เปอร์ เซ็ นต์ มากที�สุด ในด้านกลิ� น
รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� �.��, �.�� และ �.�� ตามลําดับ ซึ�งอยู่ในระดับความชอบ ปาน
กลาง เมื�อนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่า ด้านรสชาติ มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� ส่วนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ�น เนื�อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพบว่า
ค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มที�ลดลงตามลําดับ ค่าสี แดง (a*) มีแนวโน้มที� จะเพิ�มขึ�น และค่าสี เหลื อง (b*) มี
แนวโน้มที�ลดลงตามลําดับ เนื� องจากผงปรุ งรสคัว� กลิ�งมีสีที�เข้ม เมื�อปริ มาณผงปรุ งรสคัว� กลิง� เพิ�มขึ�นเนื� องจากใน
ผงปรุ งรสคัว� กลิ�งมีผงขมิ�น และผง-เครื� องเทศ ทําให้ค่าความสว่างของสี ลดน้อยลง ค่าปริ มาณนํ�าอิสระมีปริ มาณ
ใกล้เคียงกัน ความชื�นมีปริ มาณใกล้เคียงกัน
คําสําคัญ: กากถัว� เหลือง ผงโรยข้าว ผงปรุ งรส
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย: กลุ่มผู้บริโภควัยทํางาน
Thai Taste’s Salt Product Development Guidelines: Working Age Consumers
ณนนท์ แดงสังวาลย์�* ศันสนีย ์ ทิมทอง� อินท์ธีมา หิ รัญอัครวงศ์1 วัศพล ไตรธนาวัฒน์� สรวิชญ์ อัครธิติศกั ดิ��
และภูธฤทธิ� วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ�
Nanoln Dangsungwal1*, Sansanee Thimthong1, Wassaphol Tritanawat1, Soravit Akarathitisak1, Intheema
Hiran- Akkarawong1 and Bhutharit Vittayaphathananurak Raksasiri2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต จ. กรุ งเทพมหานคร
2
คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. เพชรบุรี
1
Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok, THAILAND
2
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus, Cha-am,
Phetchaburi, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: nanoln.d@rmutp.ac.th
�

บทคัดย่อ
จากสภาพปัญหาราคาขายเกลือสมุทรที�ต�าํ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทํางานที�มีความต้องการความ
สะดวกและความหลากหลายในการประกอบอาหารเองมากขึ�น การศึกษาครั�งนี� มีวตั ถุประสงค์เพื�อ �) ศึกษา
สภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทํางาน �) เปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพ
และความถี� ใ นการประกอบอาหารต่ อ การตัด สิ น ใจซื� อ ผลิ ตภัณ ฑ์ เ กลื อ และ �) ศึ กษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย โดยระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคเกลือในวัยทํางาน จํานวน
400 คน ใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื� องมือที�ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม สถิติท�ีใช้ได้แก่
ค่าความถี� ค่าร้อยละ ส่ วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการศึกษาสภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทํางาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 15 – 25 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้ต�าํ กว่า 15,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื�อผลิตภัณฑ์เกลือ 1 – 2 ครั�ง/สัปดาห์ ปริ มาณการซื�อต่อครั�ง 50
– 100 กรั ม ปั จ จัย ทางการตลาดที� มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจการซื� อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ กลื อ ของผู้บ ริ โ ภค คือ สถานที�
(4.57±0.55) ปัญหาและอุปสรรค ประกอบด้วย เกลือไม่สะอาด ราคาแพงไม่เหมาะสมกับคุณภาพ เกลือบางชนิด
หาซื� อได้ยาก และไม่มีโปรโมชัน� ผลการเปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า อาชีพและความถี�ในการประกอบ
อาหารที�แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื�อผลิตภัณฑ์เกลือไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p> 0.05) สําหรับ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย พบว่า รสชาติสามเกลอเป็ นรสชาติที�แสดงถึงเอกลักษณ์รสชาติ
ไทยมากที�สุด ควรบรรจุในขวดแก้วชนิ ดฝาบดที�มีน� าํ หนักเกลือสุ ทธิ 50 กรัม/ขวด จัดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า
ในราคาตํ�ากว่า 50 บาท/ขวด
คําสําคัญ: การพัฒนา เกลือ เกลือรสชาติไทย วัยทํางาน
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ความหลากหลายชนิดของพันธุ์ปลาในพื�นที�ป่าอนุรักษ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
Species Diversity of Fish in Conservation Forests of Rajamangala University
of Technology Tawan-Ok Chanthaburi Campus
ญาณนันท์ สุนทรกิจ* นิภาพร จุฬารมย์ และสิ ทธิ กุหลาบทอง
Yananan Soonthornkit*, Nipaporn Churaroum and Sitthi Kulabtong
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี, อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Faculty of Agro-Industrial Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok Chanthaburi campus, Khao
Khitchakut, Chanthaburi, THAILAND
Corresponding Author E-mail: yananan_so@rmutto.ac.th.

*

บทคัดย่ อ
การศึ กษาความหลากหลายชนิ ด และองค์ป ระกอบชนิ ดของปลานํ�าจืดในพื�นที� ป่ าอนุ รัก ษ์ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างปลาด้วยเครื� องมืออวนทับ
ตลิ� ง ข่ ายลอย และลอบดักสัตว์น� ํา และปั จจัยแวดล้อมด้านคุ ณภาพนํ�าทุ ก ๆ 3 เดื อน ได้แก่ กุ ม ภาพันธ์
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2564 ตามลําดับ โดยเก็บตัวอย่างปลารวมทั�งสิ� น 1,153 ตัวอย่าง พบ
ปลาทั�ง หมด 18 วงศ์ 38 ชนิ ด ซึ� งมี ว งศ์ Cyprinidae เป็ นวงศ์เ ด่ น ที� มี จ ํา นวนชนิ ด มากที� สุ ด 14 ชนิ ด
(36.84 %) รองลงมาเป็ นวงศ์ Osphronemidae พบ 4 ชนิ ด (10.53 %) และวงศ์ Channidae พบ 3 ชนิ ด
(7.89 %) ส่ วนวงศ์อื�น ๆ พบเพียงวงศ์ละ 1-2 ชนิ ด (2.6-5.2 %) ปลาแป้ นแก้ว (Parambassis siamensis)
เป็ นปลาชนิดเด่นที�มีปริ มาณมากที�สุดในการศึกษาครั�งนี� และมีปลา 9 ชนิดที�มีการกระจายกว้างพบทุกจุ ด
เก็ บ ตัว อย่า งในพื�นที� ศึ ก ษา ได้แก่ ปลาซิ ว ควาย (Rasbora paviana) ปลาซิ วหางแดง (R. borapetensis)
ปลาเสื อข้ า งลาย (Puntigrus partipentazona) ปลากระสู บ ขี ด (Hampala macrolepidota) ปลาเข็ ม
(Dermogenys siamensis) ปลากระทุงเหว (Xenentodon cancila) ปลาแป้ นแก้ว (P. siamensis) ปลาหมอ
ช้ า งเหยี ย บ (Pristolepis fasciata) และปลาบู่ ท ราย (Oxyeleotris marmorata) จากข้อ มู ล ดั ช นี ค วาม
หลากหลาย ดัชนี ความสมํ�าเสมอ และดัชนี ชนิ ดเด่ น พบว่าตัวอย่างปลามี ความหลากหลายสู ง แต่มีการ
กระจายที�ไม่สมํ�าเสมอ และมีปลาบางชนิดที�มีความโดดเด่นมากกว่าชนิ ดอื�น ๆ ในพื�นที�ศึกษา
คําสํ าคัญ: องค์ประกอบชนิด ความหลากหลายชนิด ปลานํ�าจืด จันทบุรี
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ประสิทธิภาพของตะกอนไบโอฟลอคอบแห้ งในสู ตรอาหารสํ าเร็จรู ปต่ อการต้ านทาน
เชื�อแบคทีเรียก่อโรค Aeromonas hydrophila ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
The Efficiency of Dried Bioflocs Diet Against Aeromonas hydrophila
Infection in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Lin)
สุ ไหลหมาน หมาดโหยด1* สุ ภิญญา ชูใจ1 สุ ภาพร หนูชู1 สุ วรรณา ผลใหม่ 2 และ สุวิทย์ วุฒิสุทธิ เมธาวี3
Sulaiman Madyod1*, Supinya Chujai, Supaporn Hnuchu1, Suwanna pholmai2
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของตะกอนไบโอฟลอคอบแห้งต่ออัตราตายและอัตราการ
รอดตายสัมพัทธ์ของปลานิลที�กระตุน้ ให้เกิดการติดเชื�อ Aeromonas hydrophila วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์
แบ่งการทดลองออกเป็ น 5 ชุดการทดลองๆละ 3 ซํ�า ได้แก่ กลุ่ มการทดลองที� 1 เป็ นอาหารสู ตรมาตรฐานที� ไม่ มี
ส่วนผสมของไบโอฟลอค (กลุ่มควบคุม) กลุ่มการทดลองที� 2-4 เป็ นอาหารที�มีส่วนผสมของไบโอฟลอค 0.5, 1, และ 5
กรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ และกลุ่มการทดลองที� 5 อาหารที�มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน 0.5 กรั มต่อกิโลกรัม ใช้
ปลานิ ลซํ�าละ 20 ตัว ทําการทดลองเป็ นระยะเวลา 17 วัน โดยปรับเป็ นสู ตรอาหารทุกกลุ่มทดลองกําหนดให้มีโปรตี น
30 เปอร์ เซ็ นต์ ใช้ปลานิ ลทดลองขนาดเฉลี� ย 10.0±0.5 กรั ม ให้ อาหารแต่ ละชุ ดการทดลองก่ อนการฉี ดเชื� อเป็ น
ระยะเวลา 7 วันและหลังฉี ดเชื�ออีก 10 วัน โดยฉี ดเชื�อ Aeromonas hydrophila ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื� อเพื�อ
ชักนําให้เกิดการติดเชื�อ จากนั�นเก็บข้อมูลอัตราการตายของปลาเพื�อประเมินประสิ ทธิ ภาพของตะกอนไบโอฟลอคอบ
แห้งและวิเคราะห์อตั ราการรอดตายสัมพัทธ์ (%RPS) การทดลอง พบว่าสู ตรอาหารทั�ง � ชุดการทดลองมีอตั ราการ
ตาย เท่ ากับ 87.50 ± 7.5 , 85.00 ± 5.0 , 77.50 ± 7.5, 60.00 ± 5.0 และ 72.50 ± 7.5 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลําดับ ไม่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P > 0.05) ส่ วนอัตราการรอดตายสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลอง 2-4 เท่ากับ 2.87+1.4,
11.42 ± 0.4, 31.42 ± 2.85 และ�7.14±8.6 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับโดยส่ วนผสมของไบโอฟลอคในอาหาร 5 กรั มต่ อ
กิ โลกรัมให้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) กับชุ ดการทดลองอื�น ๆ ซึ� งแสดงว่าตะกอนไบโอ
ฟลอคอบแห้งสามารถเพิ�มอัตราการรอดตายในปลานิ ลที�ติดเชื�อ Aeromona hydrophila ได้อย่างดีและมีความเป็ นได้ที�
จะเพิ�มประสิ ทธิ ภาพการรอดตายเพิ�มขึ�นเมื�อมีการเพิ�มปริ มาณของตะกอนฟลอคอบแห้งในส่ วนผสมของอาหาร ซึ� ง
จะต้องมีการทดลองต่อไป
คําสํ าคัญ: ตะกอนไบโอฟลอคอบแห้ง Aeromonas hydrophila ปลานิล
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ศันสนีย ์ ทิมทอง* ภาคภูมิ ผมงาม ศิรินันท์ สินวิเศษ และ ณนนท์ แดงสังวาลย์
Sansanee Thimthong*, Phakphum Phomngam , Sirinun Sinwiset and Nanoln Dangsungwal
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาปริ มาณที�เหมาะสมของผงโรยข้าวนํ�าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง
และศึ ก ษาการยอมรั บ และปั จ จัย ที� มี ผลต่อการเลื อกซื� อผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้าวตัง หน้า ผงโรยข้า วนํ�าพริ ก นรก
การศึกษาปริ มาณที�เหมาะสมของผงโรยข้าวนํ�าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง ที�แตกต่างกัน 3 ระดับคือร้อยละ
20 40 และ 60 ของนํ�าหนักทั�งหมด ผลการวิจยั พบว่า การใช้ผงโรยข้าวนํ�าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตังร้อยละ
20 ได้รับการยอมรั บ จากผูบ้ ริ โภคมากที�สุด มีคะแนนลักษณะปรากฎ สี กลิ� น รสชาติ เนื� อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมเท่ า กั บ 4.54+0.68 4.48+0.58 4.40+0.70 4.38+0.78 4.00+1.07 และ 4.44+0.64
ตามลําดับ ผลการศึกษาการยอมรั บและปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกซื� อผลิตภัณฑ์ขา้ วตังผงโรยข้าวนํ�าพริ ก
นรก ทดสอบกับ ผูบ้ ริ โภคจํานวน 100 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ���
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม ร้อยละ 98 ฉลากเหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์มีน� าํ หนัก
สุ ทธิ 134 กรัม 10 ชิ�น เหมาะสมกับราคา 89 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกซื�อมากที�สุด
คือด้านผลิตภัณฑ์ (Xത =4.30) รองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Xത =4.28) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Xത =4.22) และด้านราคา (Xത =4.17) ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ข้าวตัง ผงโรยข้าว นํ�าพริ กนรก
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั�งนี�มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้แก่น� าํ พริ กนรก ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซ�ึ ง
เป็ นความต้องการของชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ที�ผลิตนํ�าพริ กนรกเพื�อจําหน่าย
เป็ นรายได้ของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวนํ�าพริ กนรกมีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาอัตราส่ วนที�
เหมาะสมของผงโรยข้าวต่อนํ�าพริ กนรกที�แตกต่างกัน 3 อัตราส่วน และศึกษาการยอมรับและปัจจัยที�มีผล
ต่อการเลือกซื�อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวนํ�าพริ กนรก ทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบ้ ริ โภคจํานวน �� คน
ผลการวิจยั พบว่า อัตราส่ วนของผงโรยข้าวต่ อนํ�าพริ กนรกที� 40:60 ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมาก
ที� สุ ด มี ค ะแนนลักษณะปรากฎ 4.58±0.61 สี 4.44±0.61 กลิ� น 4.44±0.73 รสชาติ 4.22±1.02 เนื� อสั ม ผัส
4.44±0.71 และความชอบโดยรวม 4.44±0.71 อยู่ในระดับ ชอบมากที� สุด ผลการศึ กษาการยอมรั บและ
ปั จจัยที�มีผลต่อการเลือกซื� อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวนํ�าพริ กนรก ทดสอบกับผูบ้ ริ โภคจํานวน 100 คน ผล
การศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 99 บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม ร้อยละ �� ฉลาก
เหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 98 ผลิตภัณฑ์น� าํ หนักสุ ทธิ 35 กรัม เหมาะสมกับราคา 50 บาท ร้อยละ 84
ปั จจัยที�มีผลต่อการเลือกซื� อมากที�สุด คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านราคา ( Xത = 4.29) ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Xത = 4.26) และด้านการส่งเสริ มการตลาด (Xത = 4.19)
คําสําคัญ: ผงโรยข้าว นํ�าพริ กนรก การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและผลของตัวทําละลายต่ อประสิทธิภาพการสกัด
สารต้ านอนุมูลอิสระในเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ RPF1
Evaluation of Nutritional Values and Effect of Extractive Solvents on
the Efficiency of Antioxidant Activity Extraction in Hemp Seed RPF1
กนิษฐา สุ ขเกิด* และ ลลิตา ศิริวฒั นานนท์
Kanittha Sookkerd* and Lalita Siriwattananon
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: kanittha_so@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ

การวิจ ัยและพัฒนาที� เกี� ย วข้องกับกัญชงในประเทศไทยในช่ ว งที� ผ่า นมาส่ วนใหญ่จ ะเน้น
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่ วนของลําต้นและคุณภาพเส้นใยเป็ นหลัก งานวิจยั ที�เกี�ยวข้องกับใบ ราก
และเมล็ดนั�นยังมีนอ้ ย โดยเมล็ดที�ได้จากการเพาะปลูกจําแนกได้ � ประเภท คือ เมล็ดที�สามารถนําไปทํา
พันธุ์เพาะขยายพันธุ ์ได้ และเมล็ดพันธุ์เพื�อการบริ โภค ซึ� งเป็ นเมล็ดที�ไม่สามารถนําไปขยายพันธุ์ต่อได้
ถูกทิ�งไปโดยเปล่าประโยชน์ งานวิจยั นี� จึงมีวตั ถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการสารสําคัญ
และผลของตัวทําละลายต่อประสิ ทธิ ภาพการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกัญชง (Cannabis sativa
L.) สายพันธุ ์ RPF 1 ผลจากการทดลองพบว่า ในเมล็ดกัญชง RPF 1 มีปริ มาณความชื�น 5.81% ปริ มาณนํ�า
อิสระ 0.65 โปรตีน ��.��% ไขมัน 24.43% และจากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการสกัดสารต้านอนุมูล
อิ ส ระในเมล็ด กัญชงด้วยตัว ทํา ละลายต่ า งชนิ ดกัน ได้แ ก่ นํ�ากลั�น เอทานอล (50%) และ เอทานอล
(99.99%) ด้วยเทคนิ คซอกเลต (Soxhlet extraction method) และวัดสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระ DPPH พบว่า
การสกัดด้วยเอทานอล (99.99%) ให้ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงที�สุด (80.21 mg Trolox eq./g) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในขณะที�ปริ มาณฟี นอลิกในเมล็ดกัญชงที�สกัดด้วยนํ�ากลัน� ให้ประสิ ทธิภาพ
สูงที�สุด (87.98 mg Gallic acid eq./g) จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ เอทานอล (99.99%) เป็ นตัวทําละลายที�
มีประสิ ทธิ ภาพสู งที�สามารถนําไปใช้ในการสกัดสารต้านอนุมลู อิสระในเมล็ดกัญชงให้ได้ปริ มาณสูง แต่
ในทางกลับกันหากต้องการสกัดสารฟี นอลิกให้ได้ปริ มาณสูง นํ�ากลัน� อาจเป็ นตัวเลือกที�มีประสิ ทธิภาพ
มากกว่า
คําสําคัญ: เมล็ดกัญชง สารต้านอนุมูลอิสระ ตัวทําละลาย
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บทคัดย่ อ
แตงกวาเป็ นผักที� มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ แม้จะสามารถปลูก ในประเทศไทยได้ตลอดทั�งปี
แต่ในฤดูฝนถึงฤดูหนาวมักพบปั ญหาการเข้าทําลายของโรครานํ�าค้าง ดังนั�นงานวิจยั นี� มีวตั ถุประสงค์
เพื�อการศึกษาความสัมพันธ์ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและระดับโรครานํ�าค้าง ของแตงกวาประชากร
พื� น ฐานรอบที� � ร่ ว มกับพันธุ์มาตรฐาน 7 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อคสมบู ร ณ์
(Randomized Complete Block Design : RCBD) จํา นวน 2 ซํ�า ระหว่า งเดื อ นกัน ยายน ถึ ง พฤศจิก ายน
���� ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลําปาง ผลการทดลอง
พบว่าลักษณะจํานวนผลต่อต้นมีอิทธิพลรวมต่อผลผลิตสูงที�สุด เท่ากับ �.��� โดยมีอิทธิพลตรงทางบวก
เท่ากับ 0.781 และระดับโรครานํ�าค้างที� 45 วันหลังย้ายปลูกมีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.233 แต่มีอิทธิพลตรง
ทางลบเท่ากับ -0.102 แสดงว่าแตงกวาเป็ นโรครานํ�าค้างตํ�าที�อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก จะทําให้จาํ นวนผล
ต่อต้นและผลผลิตเพิ�มขึ�นด้วย ดังนั�นการปรับปรุ งพันธุ์แตงกวาให้มีผลผลิตสู งควรคัดเลือกแตงกวาที�มี
จํานวนผลต่อต้นสูงและระดับโรครานํ�าค้างตํ�า
คําสํ าคัญ: แตงกวา ผลผลิต โรครานํ�าค้าง สหสัมพันธ์ สัมประสิ ทธ์เส้นทาง
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บทคัดย่อ
การประเมิ นผลผลิ ต คุณภาพทางกายภาพและเคมีของฟั กทองพันธุ ์สังเคราะห์ โดยใช้ประชากร
เริ� มต้นจํานวน 11 สายพันธุ์ ที�ผ่านการทดสอบสมรรถนะการผสม นํามาสร้างพันธุ์สังเคราะห์ 3 รอบ คือ
syn1, syn2 และ syn3 จากนั�นทดสอบเพื�อประเมิน ผลผลิ ต คุณ ภาพทางกายภาพและเคมี วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จํานวน 3 บล็อก �� ต้นต่อแปลงย่อย ระหว่างมีนาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.
���� ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง พบว่า ทุก
ลักษณะมีความแตกต่างทางสถิติ ยกเว้น จํานวนผลต่อต้น ปริ มาณของแข็งที�ละลายนํ�าของเนื� อผลดิบ และ
ความแน่นของเนื� อนึ� งสุ ก ประชากร Syn3 มีผลผลิ ตต่ อไร่ และนํ�าหนักผลมีแนวโน้มเพิ�มขึ� นจากประชากร
เริ� มต้นร้อยละ 9.1 และ 18.2 ตามลําดับ โดย Syn2 ให้ผลผลิตมากที�สุด คือ 1.3 ตัน ต่อไร่ และมี น� าํ หนักผล
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1.3 กิโลกรัม หรื อเพิ�มขึ�นจากประชากรเริ� มต้นร้อยละ 18.2 ในขณะที�ลกั ษณะคุณภาพ
พบว่า Syn3 มีปริ มาณของแข็งของเนื� อผลดิบ ปริ มาณของแข็งที�ละลายนํ�าของเนื� อผลดิบและเนื� อนึ� งสุ กเฉลี�ย
ร้อยละ 16.8 12.4 และ 13.3 องศาบริ กซ์ ตามลําดับ แต่ลดลงจากประชากรเริ� มต้นร้อยละ 2.3 6.1 และ 5.7
ตามลําดับ ซึ� งผกผัน กับ ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ ดังนั�นผลผลิ ตต่อไร่ ของพันธุ์สังเคราะห์เพิ�มขึ�น แต่ลกั ษณะ
คุณภาพลดลง นอกจากนี� ยงั พบว่า สายพันธุ์มีค่าเฉลี�ยของแต่ละลักษณะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ย
พันธุม์ าตรฐาน
คําสําคัญ: ฟั กทอง พันธุ ์สังเคราะห์ ผลผลิต คุณภาพทางกายภาพ-เคมี
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บทคัดย่ อ
ปลาซัคเกอร์ เป็ นปลาที0นาํ เข้ามาจากต่างประเทศ สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถขยายพันธุ์ได้
อย่างรวดเร็ ว และถือเป็ นปลาที0รุกรานของชนิ ดพันธุ์ต่างถิ0น (Alien Species) และสร้างปั ญหาให้กบั ปลาประจําถิ0น จาก
การศึกษาพบว่าเนืO อของปลาชนิ ดนีO มีโปรตีนสู ง สามารถนําประกอบอาหารได้ และมีรสชาติอร่ อย ดังนัOนการนําปลา
ชนิ ดนีO มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์ นO นั มีวตั ถุประสงค์เพื0อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของปลาซัคเกอร์ ศึ กษาสู ตรพืOนฐานและกรรมวิธีการผลิ ตปลาแผ่นอบกรอบ เพื0อศึ กษาปริ มาณเนืO อปลาซัคเกอร์ ที0
เหมาะสมที0ใช้ในการผลิต และเพื0อศึกษาการเปลี0ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์
ระหว่างการเก็บรักษา ทําการทดลองโดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนืO อปลาซัดเกอร์ ได้แก่ ปริ มาณความชืO น
ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณเส้นใยหยาบ ปริ มาณเถ้า และปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต ศึกษาสู ตรพืOนฐานจํานวน 3
สู ตร วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete
Block Design – RCBD) และศึ กษาการเปลี0 ยนแปลงคุณภาพโดยเก็บรั กษาที0 อุณหภูมิห้อง สุ่ มตรวจทุกสัปดาห์ เป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์หรื อจนกว่าค่าปริ มาณนํOาอิสระในอาหาร (Water Activity) จะมากกว่า 0.6 ได้ผลการวิจยั ดังนีO เนืO อ
ปลาซัคเกอร์ มีปริ มาณความชืOน โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ เถ้า และคาร์ โบไฮเดรต 83.20±0.24, 14.63±0.51,.48±0.16,
0.16±0.03, 1.40±0.20 และ 0.11±0.02 ตามลําดับ การศึกษาสู ตรพืOนฐานและกรรมวิธีการผลิตปลาแผ่นอบกรอบพบว่า
สู ตรที0 2 ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบเฉลี0ยในทุกด้านมากที0สุด ผลการศึกษาปลานิ ล : ปลาซัคเกอร์ ที0ระดับ 100 :
0, 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25 และ 0 : 100 ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบที0ระดับ 0 : 100 มากที0สุดในทุกด้าน และศึกษา
การเปลี0ยนแปลงคุณภาพโดยเก็บรักษาที0อุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจาก
ปลาซัคเกอร์สามารถเก็บได้เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์โดยผูท้ ดสอบชิมยังให้คะแนนความชอบอยูใ่ นระดับมากที0สุด
คําสํ าคัญ: ปลาซัคเกอร์ ปลาแผ่นอบกรอบ การแปรรู ปอาหาร
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บทคัดย่ อ
ทองหยอดเป็ น “ขนมหวาน” ที0หลายคนชื0 นชอบ และนิ ยมจัดเลีOยงในงานพิธีการต่างๆ ของไทย เช่น
งานบุญเลีOยงพระ งานมงคล งานขึOนบ้านใหม่ ฯลฯ ทองหยดมีส่วนผสมหลัก ได้แก่นO าํ ตาลทราย ไข่แดง และ
ทําให้สุกด้วยนํOาเชื0อม จากส่ วนประกอบเหล่านีOส่งผลให้ทองหยอดมีอายุการเก็บประมาณ 1-2 วัน ที0อุณหภูมิปกติ
เนื0 องจาก นํOาตาลทรายและไข่แดง เป็ นแหล่งอาหารสําคัญของจุลินทรี ยท์ ี0เป็ นสาเหตุหลักของการเสี0 ยมเสี ยใน
อาหาร ดังนัOนการศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื0อศึกษาสภาวะดัดแปลงบรรยากาศที0เหมาะสมในการเก็บรักษา และ
ศึกษาอายุการเก็บรักษาทองหยอด ทําการทดลองโดยบรรจุทองหยอดในภาชนะที0มีการปรับสภาวะบรรยากาศ
ประกอบด้วย แบบสุ ญญากาศ, N2 100%, N2 80% : CO2 20%, N2 60% : CO2 40%, N2 70% : CO2 30% และCO2
100% โดยเก็บรักษาที0อุณหภูมิประมาณ30-35oC แล้วนําทองยอดมีการปรับสภาวะบรรยากาศทัOง 6 แบบ มา
ตรวจวิเคราะห์จาํ นวนเชืOอจุลินทรี ยท์ ุกวัน จนมีเชืOอจุลินทรี ยท์ O งั หมด ไม่เกิน 1x10-6 แล้วเปรี ยบเทียบคุณภาพทาง
ประสาทสัม ผัส โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์ ใ นบล็อก (Randomized Complete Block Design –
RCBD) ได้ผลการวิจยั ดังนีO ผลการตรวจเชืOอจุลินทรี ยท์ O งั หมด พบว่าการปรับสภาวะบรรยากาศด้วย CO2 100%
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 12 วัน ผูท้ ดสอบชิ มให้คะแนนความชอบเฉลี0ยในทุกด้านมากกว่าการ
ปรับสภาวะแบบอื0นโดยมีระดับความชอบอยูท่ ี0ชอบมากที0สุด ให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ0น รสชาติ กลิ0นรส
เนืOอสัมผัส และความชอบโดยรวมมีระดับคะแนนอยูท่ ี0 8.23+0.83, 8.32+0.76, 8.30+0.61, 8.40+0.63, 8.48+0.55
และ8.33+0.76 ตามลําดับ ตรวจพบเชืOอจุลินทรี ยท์ O งั หมด และ S.aureus เท่ากับ 7.2×105(CFU/g), < 100 ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ทองหยอด อายุการเก็บรักษา สภาวะบรรยากาศ
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัKงนีKมีวตั ถุประสงค์เพืNอศึกษาลักษณะพืKนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลีKยง
การจัดการ และปัญหาและอุปสรรคในการเลีKยงโคเนืKอของเกษตรกรผูเ้ ลีKยงโคเนืKอในจังหวัดลําปาง ทําการ
เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผูเ้ ลีKยงโคเนืK อในจังหวัดลําปาง จํานวน 115 ราย โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
และเครืN องมือทีNใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ทีNมีความเชืN อมันN 0.96 เมืNอทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ แอลฟา
ของครอนบัค วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติความถีN และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ ลีKยงโคเนืK อ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 68.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.90 เลีKยงโคเนืK อ
เป็ นอาชี พเสริ มร้อยละ 73.00 เกษตรกรมีประสบการณ์การเลีKยงโคเนืK อน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 43.50 มี
วัตถุประสงค์หลักในการเลีKยงเพืNอผลิตลูกขายร้อยละ 75.70 นิ ยมเลีKยงแบบกึNงขังกึNงปล่อย (ร้อยละ 71.30)
พันธุ์โคเนืK อทีN นิยมเลีK ยงเป็ นพันธุ์ลูกผสมพืKนเมื องบรามันห์ร้อยละ 53.90 ในด้านการผสมพันธุ์ พบว่า
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ผ สมพัน ธุ์ โ คเนืK อ ด้ว ยการผสมเที ย ม (ร้ อ ยละ 63.50) ด้า นการสุ ข าภิ บ าล พบว่ า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.30 มี การทําวัคซี นป้ องกันโรคปากและเท้าเปืN อย วัณโรค และโรคอืN นๆ
ให้แก่โคเนืK อ จากการศึกษาพบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการเลีKยงโคเนืK อคือการขาดแคลนอาหารหยาบ
ในช่วงฤดูแล้ง และราคาขายโคเนืKอไม่แน่นอน
คําสํ าคัญ: โคเนืKอ สภาพการเลีKยง จังหวัดลําปาง
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีOมีวตั ถุประสงค์เพื0อศึกษาผลของนํOาหมักชีวภาพหัวเชืOอจุลินทรี ยจ์ ากวัสดุบวั ต่อการเจริ ญเติบโตของ
บัวหลวงราชินีและบัวฉลองขวัญ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) ทําการทดลอง 3 ซํOาๆ ละ 3 ต้น จํานวน
4 สู ตรการทดลอง ได้แก่ สู ตร 1 วัสดุบวั สดหัวเชืOอ พด.2 สู ตร 2 วัสดุบวั สดหัวเชืOอจุลินทรี ยน์ าโน สู ตร 3 วัสดุบวั แห้ง
หัวเชืOอ พด.2 และสู ตร 4 วัสดุบวั แห้งหัวเชืOอจุลินทรี ยน์ าโน เปรี ยบเทียบกับปุ๋ ยเคมี บันทึกการเจริ ญเติบโตเป็ นเวลา 3
เดือน ผลการทดลองพบว่า นํOาหมักชีวภาพ สู ตร 4 เป็ นสู ตรนํOาหมักที0ดีที0สุดในแง่ของจํานวนใบ (21.22 ใบ) ขนาดดอก
(21.25 เซนติเมตร) และขนาดใบ (35.07 x 45.30 เซนติเมตร) สําหรับการเจริ ญเติบโตของบัวหลวงราชินี และนํOาหมัก
ชีวภาพ สู ตร 1 เป็ นสู ตรนํOาหมักที0ดีที0สุดต่อจํานวนดอก (2.89 ดอก) และขนาดใบ (18.43 x 20.09 เซนติเมตร) สําหรับ
การเจริ ญเติบโตของบัวฉลองขวัญ โดยค่าเฉลี0ยของแต่ละตัวแปรที0ศึกษามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
(p≤0.05) นอกจากนีO ยงั พบปริ มาณอินทรี ยวัตถุนO าํ หมักชี วภาพจากวัสดุบวั มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อัตราส่ วน
คาร์ บอนต่อไนโตรเจนอยูร่ ะหว่าง 12-22 ปริ มาณธาตุไนโตรเจน มีค่าสู งกว่ามาตรฐานร้อยละ 1.43-2.23 ส่ วนปริ มาณ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีค่าตํ0ากว่ามาตรฐาน ปริ มาณธาตุอาหารหลักรวม (N, P และ K) ร้อยละสู งสุ ดตามลําดับ
ดังนีO สู ตร 3 (2.25%) สู ตร 4 (2.22%) สู ตร 1 (1.98%) และสู ตร 2 (1.45%) ดังนัOนประโยชน์ที0สาํ คัญที0สุดของการศึกษา
ครัOงนีO คือสามารถใช้นO าํ หมักชี วภาพหัวเชืO อจุลินทรี ยจ์ ากวัสดุบวั ทดแทนปุ๋ ยเคมีเพื0อการเจริ ญเติบโตของบัวหลวง
ราชินีและบัวฉลองขวัญได้ ซึ0งทําให้สิ0งแวดล้อมดีขO ึนอีกทางหนึ0ง
คําสํ าคัญ: นํOาหมักชีวภาพ วัสดุบวั การเจริ ญเติบโต บัวหลวงราชินี บัวฉลองขวัญ
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บทคัดย่ อ

แนวโน้มผูบ้ ริ โภคที0คาํ นึ งด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยทางอาหารเพิ0มมากขึOน ส่ งผลทําให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มสุ ขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยงานวิจยั นีO มีวตั ถุประสงค์ศึกษาผลของเสริ มข้าวสังข์หยด
สุ กเป็ นแหล่งคาร์ บอนและส่ วนประกอบอาหารฟังชัน ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ จุลชีววิทยา กิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของไส้กรอกเนืOอโปรไบโอติกเสริ มข้าวสังข์หยดที0หมักด้วยแลคติกแอซิ ด
แบคทีเรี ย Lactobacillus acidophilus TSITR 542 และLactobacillus plantarum TSITR 2365 ด้วยการเติมข้าวสังข์หยด
สุ กในปริ มาณร้อยละโดยนํOาหนักที0 0, 10, 15, และ 20 และ 25 ทดแทนการใช้เนืO อ จากผลการทดลองพบว่า สู ตรไส้
กรอกเนืO อโปรไบโอติ กที0 เติ มข้าวสังข์หยด มี ระดับความเป็ นกรด-ด่ างในช่ วงค่าเฉลี0 ย 4.10. - 4.22 สําหรั บสู ตร
ควบคุมมีระดับความเป็ นกรด-ด่างเฉลี0ย 4.32 ภายหลังทําการหมัก 60 ชัว0 โมง ไส้กรอกเนืO อมีปริ มาณกรดนมสู งกว่า
สู ตรควบคุม ปริ มาณข้าวสังข์หยดที0เพิ0มขึOนจะส่ งผลทําผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนืO อมีปริ มาณความชืOน (ร้อยละ 30.28%)
ปริ มาณคาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ 22.02) เพิ0มขึOน แต่ปริ มาณไขมัน (ร้อยละ 6.90) และโปรตีน(ร้อยละ 29.80) มีปริ มาณที0
ลดลง สําหรับผลค่าพารามิเตอร์ ของสี ผลิตภัณฑ์ การเสริ มข้าวสังข์หยดที0เติมข้าวสังหยดนัOนมีค่าความเป็ นสี แดง ( a*
CIE ) เพิ0มขึOนตามปริ มาณการเพิ0มข้าวสังข์หยดสุ กมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ( P < 0.05) ส่ วนค่าความสว่าง ( L*
CIE) ค่าความเป็ นสี เหลือง( b* CIE) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ไส้กรอกเนืOอโปรไบโอติกที0เสริ มข้าวสังข์หยดมีค่า
ความแน่นเนืO อและค่าความเหนี ยวมีค่าน้อยกว่าสู ตรควบคุม นอกจากนัOนการเพิ0มปริ มาณข้าวสังข์หยดของไส้กรอก
เนืO อมีผลทําให้มีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสู งกว่าสู ตรควบคุม ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ไส้กรอกเนืO อโปรไบโอติ กเสริ มข้าวสังข์หยด มี คะแนนด้านเนืO อสัมผัส รสชาติ และการยอมรั บรวมมากว่าสู ตร
ควบคุม นับว่ามีความประสบความสําเร็ จ การเสริ มข้าวสังข์หยดและการใช้หวั เชืOอโปรไบโอติกทําให้ได้ผลิตภัณฑ์
เนืOอที0มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ มีสี รสชาติและเนืOอสัมผัสที0โดดเด่น
คําสํ าคัญ : ไส้กรอกเนืOอ ข้าวสังข์หยด แบคทีเรี ยกรดแลคติก ความแน่นเนืOอ โปรไบโอติก
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University University
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ผลของการงดนํา, ในช่ วงก่ อนการเก็บเกีย5 วต่ อคุณภาพของผลเมล่ อนพันธุ์แรงจิโป
Effect of Stop Watering During Pre-harvest on Fruit Quality of Melon cv. Rangipo
เยาวรัตน์ วงศ์ศรี สกุลแก้ว* จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และ นิยม บัวบาน
Yaowarat Wongsrisakulkaew*, Chanpen Chaimongkol and Niyom Buaban

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทศั น์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Crop Production Technology and Landscape Design, Faculty of Agricultural Technology,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: yaowarat_w@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
ศึกษาการงดนํKาในช่ วงก่อนการเก็บเกีN ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์แรงจิ โป วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์มี 4 สิN งทดลอง จํานวน 4 ซํKา คือไม่งดนํKา งดนํKาก่อนการเก็บเกีNยว 5 วัน งดนํKาก่อน
การเก็บเกีNยว 10 วัน และงดนํKาก่อนการเก็บเกีNยว 15 วัน ทําการเพาะเมล็ดเมล่อนพันธุ์แรงจิโปลงในถาด
เพาะด้วยพีทมอส เมืNอเมล่อนมีอายุ 14 วัน ย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรื อน ใส่ ถุงปลูกขนาด 8 x 13 นิKว ใช้
กาบมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวผสมกันเป็ นวัสดุปลูกใส่ ถุงละ 7 กิโลกรัม ให้นK าํ ผสมสารละลาย A และ
สารละลาย B ปริ มาตร 450 มิลลิลิตร/ต้น และทําการงดนํKาก่อนการเก็บเกีNยว เก็บข้อมูล นํKาหนักผล ขนาด
รอบผล ความยาวผล เส้นผ่านศูนย์กลางผล ความหนาเนืK อ ความหวาน และค่า L a และ b จากผลการ
ทดลองพบว่านํKาหนักผล ขนาดรอบผล ความยาวผล และเส้นผ่านศูนย์กลางผลไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ส่ วนความหนาเนืK อ ปริ มาณของแข็งทีNละลายนํKาได้ (TSS) ค่า L a และ b พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ โดยการงดนํKาก่ อนการเก็บเกีN ยว 5 วัน มี ค่าความหนาเนืK อสู งทีN สุดคื อ 3.47 เซนติ เมตร ส่ วน
ปริ มาณของแข็งทีNละลายนํKาได้ (TSS) ในการงดนํKาด้วยวิธีต่างๆ มีความแตกต่างกันทางสถิติ การงดนํKาทีN
15 วัน มีปริ มาณของแข็งทีNละลายนํKาได้ (TSS) มากทีNสุดคือ 14.59 องศาบริ กซ์
คําสํ าคัญ: การงดนํKา ก่อนการเก็บเกีNยว เมล่อน
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ผลของกากนําJ หมักชีวภาพต่ อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่
Effect of Bio-extracts on the Growth of Chinese Cabbage cv. Khao Yai
ปิ ยะภรณ์ จิตรเอก1* ชุติมา จันทร์ประสงค์1 เพ็ญพร ภูมิจนั ทึก1 พราวมาส เจริ ญรักษ์1 พิมพรรณ พิมลรัตน์1
สุ วรรณกาญจน์ สุ พมาตรา2 และ ดาวรุ่ ง วัชริ นทร์รัตน์3
Piyaporn Jitaek1*, Chutima Chanprasong1, Penporn Phumjantuk1, Phraomas Charoenrak1,
Pimpan Pimonrat1, Suwonnakan Supamattra2 and Dowroong Watcharinrat3
สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สาขาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1

Division of Crop Production, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, THAILAND
Division of Agricultural Systems Technology, Department of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, THAILAND
3
Division of Educational Administration, Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, THAILAND
1

2

*

Corresponding Author E-mail: piyaporn_j@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
การศึกษานีK มีจุดประสงค์เพืNอเปรี ยบเทียบผลของกากทีNได้จากการหมักนํKาหมักชีวภาพสู ตรต่าง ๆ
ต่อการเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ วัสดุปลูกทีNใช้มีส่วนผสมของดินผสม แกลบดํา กาบ
มะพร้าวสับ และกากนํKาหมักชีวภาพชนิ ดต่าง ๆ ในอัตราส่ วน 3:1:1:2 โดยปริ มาตร วางแผนการทดลอง
แบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 6 สิN งการทดลอง ทําการทดลอง 5 ซํKา ซํKาละ
4 ต้น โดยมีสิNงทดลอง 1.ดินผสม 2.ปุ๋ ยเคมี (สิN งทดลองควบคุม) 3.กากนํKาหมักชีวภาพเปลือกไข่ 4.กากนํKา
หมักชีวภาพปุ๋ ยคอก 5.กากนํKาหมักชีวภาพนมสด 6.กากนํKาหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากนํKา
หมักชี วภาพเปลือกไข่ กากนํKาหมักชี วภาพปุ๋ ยคอก กากนํKาหมักชี วภาพนมสด) ผลของการทดลองการ
เจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ ในด้านความสู งต้น ความกว้างทรงพุ่ม จํานวนใบและนํKาหนัก
สดทัKงต้น พบว่า กากนํKาหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากนํKาหมักชีวภาพเปลือกไข่ กากนํKาหมัก
ชี วภาพปุ๋ ยคอก กากนํKาหมักชี วภาพนมสด) ให้ผลผลิตเฉลีNยด้านความสู งต้นดีทีNสุดคือ 26.52 เซนติเมตร
ความกว้างทรงพุ่ม 34.85 เซนติเมตร มีจาํ นวนใบเฉลีNยดีทีNสุดคือ 14 ใบต่อต้น และให้นK าํ หนักสดสู งทีNสุด
62.04 กรัมต่อต้น
คําสํ าคัญ: ผักกาดขาว นํKาหมักชีวภาพ การเจริ ญเติบโต
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประสิ ทธิภาพของวัสดุกรองต่ อการเจริญเติบโตและคุณภาพนําJ ในการเลียJ งปลาทอง
The Efficiency of Filter Materials on Growth and Water Quality for Goldfish Culture
สงบ ศรี เมือง* กิตติมา วานิชกูล ณัฐพร ศรี รัตน์ และ สหัสวรรษ จงศุภวิศาลกิจ
Sangob Srimueang*, Kittima Vanichkul, Natthaphon Srirat and Sahatsawat Jongsupawisalkit

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Fisheries, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: sangob_s@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของวัสดุกรองในบ่อกรองสําหรับเลีKยงปลาทองทีNแตกต่างกัน 3 ชนิ ด คือ
ไบโอบอล ตาข่ายพรางแสง และเศษอิฐมวลเบา ตามลําดับ ปล่อยปลาทองหัวสิ งห์ญีNปุ่น บ่อละ 5 ตัว มี
ความยาวเริN มต้นเฉลีNย 8.62±0.13, 8.53±0.19 และ 8.46±0.18 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีนK าํ หนักเริN มต้น
เฉลีN ย 68.23±5.77, 63.64±1.44 และ 62.93±2.84 กรั ม ตามลําดับ เลีK ยงเป็ นระยะเวลา 49 วัน ความยาว
สุ ดท้ายเฉลีNย นํKาหนักสุ ดท้ายเฉลีNย ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าความ
ยาวสุ ดท้ายเฉลีN ย 9.79±0.08, 9.48±0.43 และ 9.59±0.34 เซนติ เมตร นํKาหนักสุ ดท้ายเฉลีN ย 108.99±8.45,
98.58±5.43 และ 99.82±5.34 กรัม ตามลําดับ อัตราการอดตาย ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) มีค่า 100 เปอร์ เซ็ นต์ ทุกชุ ดการทดลอง คุณภาพนํKามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) พบว่ า ชุ ด การทดลองทีN ใ ช้เ ศษอิ ฐ มวลเบามี ค่ า แอมโมเนี ย และไนไตรท์น้อ ยทีN สุ ด เท่ า กับ
0.0007±0.0002 และ 0.2647±0.0307 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ จากผลการทดลองครัKงนีK สรุ ปได้ว่าเศษ
อิ ฐ มวลเบาสามารถนํา ไปใช้เ ป็ นวัส ดุ ก รองในการเลีK ย งปลาทอง หรื อ ปลาสวยงามได้ เนืN อ งจากมี
ประสิ ทธิ ภาพในการเปลีNยนรู ปแอมโมเนี ยและไนไตรท์ได้ดี ไม่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการ
รอดตายของปลาทอง
คําสํ าคัญ: เศษอิฐมวลเบา ไบโอบอล ตาข่ายพรางแสง อัตราเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตาย คุณภาพนํKา
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การคัดเลือกสายพันธุ์เบญจมาศทีไ9 ด้ จากการเหนี9ยวนําให้ เกิดการกลายพันธุ์ด้วย
รังสี แกมมาเพื9อผลิตเป็ นพันธุ์การค้ า
The Selection of Chrysanthemum Lines from Induced Mutation by Gamma Irradiation
for Commercial Cultivation
พันทิพา ลิOมสงวน1* อดิศกั ดิj แก้วคํา2 อัญชนา รอดรังนก3 ศศิวมิ ล จันทร์สุเทพ4 และเสริ มศิริ จันทร์เปรม2,5
Pantipa Limsanguan1*, Adisak Keawkam2, Aunchana Rodrungnok3, Sasiwimol Chansuthep4 and Sermsiri Chanprame2,5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
3
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต
4
ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วจิ ยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
5
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
1
Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
2
Center for Agricultural Biotechnology and Center of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/MHESI)
3
Chulabhorn international college of medicine, Thammasat University, Rangsit
4
Central Laboratory and Greenhouse Complex, Research and Academic Service Center Kasetsart University
5
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
1

2

*

บทคัดย่ อ

Corresponding Author E-mail: pantipa_L@rmutt.ac.th

จากงานวิจยั ก่อนหน้านีO ได้มีการปรับปรุ งพันธุ์เบญจมาศด้วยการเหนี0 ยวนําให้เกิดการกลายพันธุ์โดย
การฉายรังสี แกมมาเบญจมาศพันธุ์การค้าชนิดตัดดอก ช่อแบบ spray ดอกแบบ 2 สี และได้สายพันธุ์กลายที0เกิด
การเปลี0ยนแปลงของสี ดอก ได้แก่ สี แดงขลิบเหลือง สี ขาวม่วง สี ขาว และสี เหลือง ดังนัOนการคัดเลือกสายพันธุ์
กลายที0 มีความเสถี ยร ต้องมีการตัดชําข้อเพื0อปลูกทดสอบหลายชัว0 รุ่ นการคัดเลื อกจึ งมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ0 งการ
เพาะเลีOยงเนืO อเยื0อสามารถช่วยลดระยะเวลาของการตัดชําข้อเพื0อคัดเลือกได้ โดยงานวิจยั นีO ได้นาํ ต้นเบญจมาศ
สายพันธุ์กลายมาฟอกฆ่าเชืOอที0ผิว เพาะเลีOยงบนอาหารแข็งสู ตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ภายใต้สภาพ
เพาะเลีOยงที0มีแสง 50 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 16 ชัว0 โมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส และตัด
ชําข้อเปลี0ยนถ่ายอาหารใหม่ทุกเดือนจํานวน 8 ชัว0 รุ่ น นําต้นเบญจมาศย้ายลงปลูกในแปลงทดลองจนกระทัง0 ออก
ดอกบาน จากนัOนประเมินความคงตัวโดยพิจารณาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ผลการทดลองพบว่า พันธุ์สีแดง
ขลิบเหลืองมีความคงตัว 34.62 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนสายพันธุ์ สี ขาวม่วง สี ขาวและสี เหลือง มีความคงตัว 32.86 6.67
และ 34.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: การเพาะเลีOยงเนืOอเยือ0 การกลายพันธุ์ รังสี แกมมา
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ประสิ ทธิภาพของ Bacillus spp. ทีแV ยกจากลําไส้ ก้ งุ ก้ ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii (De Man)) ในการควบคุมเชืJอ Vibrio sp.
Effective of Bacillus spp. isolated from the intestine of Freshwater Prawn
(Macrobrachium rosenbergii (De Man)) to control of Vibrio spp.
กิตติมา วานิชกูล* บุณฑริ กา ทองดอนพุม่ จิราพร กุลคํา และ สงบ ศรี เมือง
Kittima Vanichkul*, Boontarika Thongdonphum, Jiraporn Kulkham and Sangob Srimueang

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Major of Fisheries, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: Kittima_v@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
การเลีKยงสัตว์นK าํ มีการขยายตัวอย่างมาก แต่การเลีKยงส่ วนใหญ่มกั ประสบปั ญหาด้านโรคในระหว่าง
การเลีKยงซึN งส่ งผลต่อปริ มาณผลผลิต ทําให้มีการนําสารเคมีและยาปฏิชีวนะเข้ามาใช้ในการเลีKยงเพืNอแก้ปัญหา
เหล่านัKน แต่การใช้ยาทีNมากเกินไปทําให้เกิดการตกค้างและเป็ นปั ญหาต่อสิN งแวดล้อม การป้ องกันโรคด้วย
วิธีทางชี วภาพโดยการใช้จุลินทรี ยโ์ พรไบโอติก เช่น Bacillus spp. ทีNมีหลายชนิ ดพบว่าสามารถควบคุมเชืK อ
โรคได้ ดังนัKนงานวิจยั นีK มุ่งเน้นการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของ Bacillus spp. ทีNแยกได้จากลําไส้กุง้ ก้ามกราม
ในการควบคุมเชืK อ Vibrio spp. ซึN งเป็ นเชืK อก่อโรคทีNสร้างความเสี ยหายในการเลีKยงกุง้ จากการศึกษาพบ
Bacillus spp. จํา นวน 3 ชนิ ด คื อ B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium จากลํา ไส้ กุ้ง ก้า มกราม
เมืN อ นํา มาศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพยับ ยัKง เชืK อ Vibrio spp. ด้ว ยวิ ธี cross streak บนอาหารเลีK ย งเชืK อ พบว่ า
B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium สามารถเข้าครอบครองพืKนทีNของเชืK อ V. parahaemolyticus
V. harveyi V. cholerae และ V. vulnificus ได้ แต่ไม่พบการยับยัKงเชืK อทีNทดสอบ จากผลการศึกษาครัKงนีK
แสดงว่า B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium ทีNแยกได้จากลําไส้กุง้ ก้ามกรามมีประสิ ทธิ ภาพใน
การเพิNมจํานวนเข้าครอบครองพืKนทีNของเชืKอ V. parahaemolyticus V. harveyi V. cholerae และ V.vulnificus
ได้ สามารถนําไปใช้ลดประมาณเชืKอ Vibrio spp. ในการเลีKยงได้
คําสํ าคัญ: บาซิ ลลัส วิบริ โอ กุง้ ก้ามกราม
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ผลของไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพของสารห่ อหุ้มนําJ มันรกจันทน์ เทศโดยการพ่ นแห้ ง
Effect of Hydrocolloids on the Quality of Mace Oil Encapsulated by Spray
Drying Techniques
รัฐภูมิ จันทะผล และ ศริ นญา สังขสัญญา*
Ratthaphum Jantapon and Sarinya Sangkasanya*

สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Division of Food Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: sarinya_s@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีK มีวตั ถุประสงค์เพืNอศึกษาผลของชนิ ดไฮโดรคอลลอยด์ทีNต่างกัน 2 ชนิ ด ได้แก่ มอลโท
เดกซ์ตริ น และกัมอราบิกต่อคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของเอนแคปซูเลตนํKามันรกจันทน์เทศทีNเตรี ยม
ได้จากการพ่นแห้ง ผลการศึ กษาพบว่า ชนิ ดของไฮโดรคอลลอยด์มีผ ลอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ต่อ
ปริ มาณฟี นอลิกทัKงหมด และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (p<0.05) เอนแคปซูเลตนํKามันรกจันทน์เทศทีN
เตรี ยมได้จากการพ่นแห้งด้วยกัมอราบิก (ร้อยละ 20 ) มีลกั ษณะเป็ นผงแห้งสี ขาวเหลือง มีค่า aw เท่ากับ
0.14 มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 84.47, 6.49 และ
26.69 ตามลําดับ มี ค่าความหนาแน่ นรวมเท่ ากับ 0.39 กรั มต่ อลู กบาศก์เซนติ เมตร มี ปริ มาณฟีนอลิ ก
ทัKงหมดเท่ากับ 0.52 กรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 155.31
ไมโครกรัมสมมูลกรดแอสคอร์บิกต่อมิลลิลิตร
คําสํ าคัญ: เอนแคปซูเลต เอนแคปซูเลตนํKามันรกจันทน์เทศ กัมอราบิก
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การศึกษาปริมาณการใช้ ผงถัวV หรัVงทดแทนแป้ งสาลีในบราวนีV
The study of Amount Bambara Groundnut Powder
to Replace Wheat Flour in Brownie
เปรมระพี อุยมาวีรหิ รัญ* รัฐพงศ์ สุ ขแย้ม และ อริ ส พยายาม
Premraphi Ooaymaweerahirun*, Rattapong Sukyeam and Aris Payayam

สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
Department of Food and Nutrition Faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
*
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บทคัดย่ อ
ถัวN หรัNง เป็ นพืชเศรษฐกิ จทีNสําคัญในท้องถิNนภาคใต้ มีคุณค่าทางโภชนาการทีNดีเหมาะทีNจะนํามา
ทดแทนแป้ งสาลี ในผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี เพืNอเพิNมคุ ณค่ าทางโภชนาการให้กับผลิ ตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั จึ งศึ กษา
ปริ มาณผงถัวN หรัNงทดแทนแป้งสาลีในบราวนีN ในระดับทีNแตกต่างกัน 5 ระดับคือร้อยละ 0 25 50 75 และ
100 ของนํKา หนัก แป้ ง สาลี ทK ัง หมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อ คสมบู ร ณ์ (Randomized
Complete Block Design, RCBD) และนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิNน รสชาติ เนืK อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 –
Point Hedonic Scale) โดยใช้ผูท้ ดสอบชิ มจํานวน 80 คน ซึN งเป็ นอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แล้วนําผลทีN
ได้มาวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของ
ค่าเฉลีN ย โดยวิธี (Duncan’s New Multiple Rang Test, DMRT) พบว่าการใช้ผงถัวN หรัN งทดแทนแป้ งสาลี
ในบราวนีN ทีNระดับร้อยละ 50 ได้รับการยอมรับสู งสุ ดในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิNน รสชาติ เนืK อสัมผัส
และความชอบโดยรวม ซึN งมี ค่ า เฉลีN ย 7.92 8.10 8.03 7.70 7.85 และ 7.88 ตามลํา ดับ อยู่ใ นระดับ
ความชอบปานกลางและชอบมาก เมืN อนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
พบว่าในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิNน รสชาติ เนืK อสัมผัส และความชอบโดยรวมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีNระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ผงถัวN หรัNง บราวนีN แป้งสาลี
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรืN องขนมแก่นตะวันสู ตรลดพลังงาน มีวตั ถุประสงค์เพืNอศึกษาสู ตรพืKนฐานขนมแก่น
ตะวัน ซึN งเป็ นขนมประเภทนึN งทีNดดั แปลงจากการใช้หัวแก่นตะวันสดมาทดแทนมันสําปะหลังในสู ตร
ขนมมันสําปะหลัง ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสขนมแก่นตะวันด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) พบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับสู ตรพืKนฐานสู ตรทีN 2 มากกว่าสู ตร
ทีN 1 และสู ตรทีN 3 ส่ วนผสมในสู ตรประกอบด้วย หัวแก่นตะวันขูด มะพร้าวทึนทึก แป้ งมันสําปะหลัง
แป้ งข้าวโพด นํKาตาลทราย และเกลือ โดยผูช้ ิ มให้การยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิNน รสชาติ เนืK อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลีNย 8.07 8.08 7.85 7.93 7.98 และ 7.98 ตามลําดับ อยูใ่ น
ระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก ด้วยหัวแก่นตะวันมีรสหวานจึงได้ศึกษาการลดนํKาตาลในสู ตร
ขนมแก่นตะวันโดยลดทีNระดับ 0% 25% 50% 75% และ 100% ของปริ มาณนํKาตาลในสู ตรพืKนฐาน ผล
การทดสอบชิ มพบว่าคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิNน รสชาติ เนืK อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ของแต่ละสู ตรมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสู ตรทีNผูช้ ิ มให้การ
ยอมรับมากทีN สุดเป็ นสู ตรทีN ลดนํKาตาลลง 75% มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนืK อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.05 7.93 7.55 7.82 และ 7.83 ตามลําดับ อยู่ในระดับความชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก จากการคํานวณคุณค่าทางโภชนาการของขนมแก่นตะวันพบว่าปริ มาณโปรตีน
ไขมัน และใยอาหารของขนมแก่นตะวันยังคงเดิม ยกเว้นพลังงานและคาร์ โบไฮเดตรทีNขนมแก่นตะวัน
สู ตรลดนํKาตาล 75% มีพลังงานลดลง 936 แคลอรีN และคาร์โบไฮเดรตลดลง 241.79 กรัม ดังนัKน จึงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาขนมแก่นตะวันเป็ นขนมเพืNอสุ ขภาพได้
คําสํ าคัญ: ขนมแก่นตะวัน ลดพลังงาน ขนมประเภทนึNง
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บทคัดย่ อ
ทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เป็ นขนมอบชนิดหนึNงทีNมีขนาดเล็ก มีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลัก ได้แก่
แป้ งสาลี นํKาตาลทราย เนย และไข่ ทาร์ ตสับปะรดไต้หวันได้รับความนิ ยมในหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน
จีน และญีNปุ่น รวมถึงประเทศไทย ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดทีNจะศึกษาปริ มาณแป้ งถัวN ขาวทดแทนแป้ งสาลี ใน
ทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 100 ของแป้ ง
สาลีทK งั หมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design,
RCBD) นําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิNน รสชาติ เนืKอสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ด้ว ยวิ ธี ก ารชิ ม แบบให้ ค ะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ผล
การศึกษาแป้ งถัวN ขาวทดแทนแป้ งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน ผูช้ ิมให้การยอมรับทีNร้อยละ 25 ในด้าน
รสชาติ เนืK อ สัม ผัส และความชอบโดยรวม โดยมี ค่ า เฉลีN ย 7.5 7.4 และ 7.4 ตามลํา ดับ อยู่ใ นระดับ
ความชอบปานกลาง ส่ วนในด้านลักษณะปรากฏ และด้านสี ผูช้ ิ มให้การยอมรับร้อยละ 0 มีค่าเฉลีNย 7.3
และ 7.3 ตามลําดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ส่ วนด้านกลิNน ผูช้ ิมให้การยอมรับร้อยละ 50 โดยมี
ค่าเฉลีN ย 7.4 อยู่ในระดับความชอบปานกลาง เมืN อนํามาวิเคราะห์ ความแปรปรวนเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่าง พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิNน รสชาติ เนืK อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีNระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: แป้งถัวN ขาว การทดแทนแป้งสาลี ทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการทดลองนีK คือจีโนไทปิ งเครืN องหมายดีเอ็นเอทีNสัมพันธ์กบั ลักษณะการให้ผล
ผลิตในโคขาวลําพูน ด้วยเทคนิ ค PCR-RFLP ในยีนโกรทฮอร์ โมน ดําเนิ นการเลีKยงโคขาวลําพูนทีNสถานี
วิจยั ทดสอบพันธุ์สตั ว์พะเยา บันทึกข้อมูลสมรรถนะการผลิตและเก็บตัวอย่างเลือด ทําการสกัดจีโนมิกส์ดี
เอ็นเอด้วยวิธีการใช้สารละลายอิ นทรี ย ์ ได้ดีเอ็นเอสําหรั บการกําหนดแบบชนิ ดพันธุ กรรมซึN งมี ความ
เข้มข้นเฉลีNย 759.0 ng/µl ค่า A260/A280 เฉลีNย 1.8 และค่า A260/A230 เฉลีNย 2.4 การจี โนไทปิ งด้วยเทคนิ คพีซี
อาร์ -อาร์ เอฟแอลพีในยีน GH คาดว่าเมืNอตัดด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ AluI จีโนไทป์ CC จะได้ชิKนดีเอ็นเอ
จํานวน 4 แถบ ซึN งมีขนาด 185 คู่เบส 132 คู่เบส 51 คู่เบส และ 36 คู่เบส ส่ วนจีโนไทป์ GG จะได้ชิKนดีเอ็น
เอจํานวน 3 แถบ ทีNมีขนาด 317 คู่เบส 51 คู่เบส และ 36 คู่เบส
คําสํ าคัญ: ความหลายรู ปแบบของยีน ลักษณะการให้ผลผลิต โคขาวลําพูน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีK มีวตั ถุประสงค์เพืNอพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปั งอบกรอบจากแป้ งถัวN ดาวอินคาของชุมชน
บ้านหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปั งอบกรอบทีNมีส่วนผสม
ของแป้ งถัวN ดาวอิ นคาสําหรั บกลุ่มคนรั กสุ ขภาพ จากการศึ กษาพบว่า ถัวN ดาวอิ นคาทีN ผ่านการอบด้วย
ไมโครเวฟสามารถนํามาบดเป็ นแป้ งถัวN ดาวอินคาทีNมีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีทีNเหมาะสมใน
การนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมปั งกรอบบิสกิตได้ดีกว่าถัวN ดาวอินคาทีNผา่ นการคัวN โดยผลิตภัณฑ์ขนม
ปั งกรอบทีNใช้แป้ งถัวN ดาวอินคา 25% ทดแทนแป้ งสาลีและเนย ได้รับคะแนนเฉลีNยด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิN น รสชาติ ความหวาน และความชอบรวมสู งสุ ด สามารถเก็บรั กษาได้ไม่น้อยกว่า 4 เดื อน ภายใต้
บรรยากาศปกติทีNอุณหภูมิ 4 oC ในถุงทีNมีแผ่นฟิ ล์มประกบโดยมีปริ มาณความชืKนหลังการเก็บรักษาร้อย
ละ 1-2 ซึN งตํNากว่าปริ มาณความชืKนทีNทาํ ให้ขนมปั งกรอบบิสกิตสู ญเสี ยความกรอบคือ ร้อยละ 7 (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2563) ส่ วนผลการประเมินด้านชี วภาพของขนมปั งกรอบบิสกิ ตถัวN ดาวอินคา
หลังการเก็บรักษา พบว่า มีจุลินทรี ยอ์ ยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (2.3x103 โคโลนีต่อกรัม) คือ มีจาํ นวนจุลินทรี ย ์
ทัKงหมด ไม่เกิน 1x106 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2563)
คําสํ าคัญ: ถัวN ดาวอินคา ขนมปั งกรอบบิสกิต แป้ง
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บทคัดย่ อ
บัว (Nelumbo nucifera) เป็ นสมุนไพรพืOนบ้านชนิ ดหนึ0 ง พบได้ทวั0 ไปในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะพืOนที0
บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิj อ.พุทธมณฑล ซึ0 งมีสายพันธุ์หลักๆ 3 สายพันธุ์ คือ สัตตบุศย์ สัตตบงกช และบัวหลวง
พันธุ์แดงสายรุ ้ ง เน้นการตัดดอกขายเป็ นอาชี พหลัก ซึ0 งพบว่ามี ดอกบัวที0 เสี ยหาย ขายไม่ได้ เหลื อทิOงเป็ นปุ๋ ยตาม
ธรรมชาติ ค่ อนข้างมาก ดังนัOนเกษตรกรผู ท้ าํ นาบัวจึ งมี โจทย์วิ จัยและอยากพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ชาเกสรบัว
โครงการวิ จัยนีO จึ งมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื0 อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชาสมุ นไพรจากเกสรบัวให้ มี ความน่ าเชื0 อถื อในกลุ่ ม
นักท่องเที0ยวทัOงชาวไทยและต่างประเทศที0มาล่องเรื อเที0ยวคลองมหาสวัสดิj โดยผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาเกสรบัว 3 สายพันธุ์
ตัOงแต่กระบวนการผลิตชา การศึกษาปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิสระ (สารประกอบฟี นอลิก) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืOนฐานทางเคมี จุลชีววิทยา และสารปนเปืO อน เพื0อเป็ นข้อมูลสําหรับการขอขึOนทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษา
เปรี ยบเทียบกระบวนการผลิตชา 2 แบบ คือ 1. แบบดัOงเดิม (การตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์) และ 2.ตามรู ปแบบการผลิต
ชาที0ประกอบด้วยการนึ0 ง บด และอบแห้ง พบว่าทัOง 2 กระบวนการไม่ได้ทาํ ให้ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระที0เกิดขึOน
ในชาเกสรบัวแตกต่างกัน และการชงชาเกสรบัวด้วยนํOาร้อนที0 80 องศาเซลเซี ยส ให้ปริ มาณต้านอนุมูลอิสระสู งกว่า
การชงชาที0 60 และ 90 องศาเซลเซี ยส โดยปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระในชาเกสรบัวสายพันธุ์สตั ตบงกชมีค่าสู งที0สุด
95.30 µgGAE/ml รองลงมาคือ สายพันธุ์สัตตบุศย์ (91.32 µgGAE/ml) และสายพันธุ์แดงสายรุ ้ง (90.67 µgGAE/ml)
ตามลําดับ ซึ0 งมี ความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) นอกจากนีO ผลการทดสอบและวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ทางชี วภาพ และสารปนเปืO อน เพื0อเตรี ยมขอขึOนทะเบียนชาสมุนไพรตามประกาศฉบับที0 280
(2547) พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ตามที0กาํ หนดทัOงหมด ซึ0งประกอบด้วย ค่าความชืOน 8.6 (ร้อยละของนํOาหนัก) ไม่พบจุลินทรี ย ์
ที0 ก่อโรค (Salmonella spp. และ Staphylocoocus aureas) ไม่พบสารปนเปืO อน ได้แก่ ตะกัว0 แคดเมี0 ยม สารหนู และ
ปริ มาณสี สังเคราะห์ที0เป็ นอันตราย ซึ0 งมีความเป็ นไปได้ที0ในอนาคตกลุ่มเกษตรกรผูท้ าํ นาบัวและแปรรู ปชาเกสรบัว
จะสามารถขอยืน0 ขึOนทะเบียนผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากเกสรบัวได้
คําสํ าคัญ: เกสรบัว ชาสมุนไพร สารประกอบฟีนอลิก การชงชา
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บทคัดย่ อ
จากผลการศึกษาการปนเปืK อนของเชืK อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนืK อสัตว์จากตลาด
บริ เวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทําการเก็บตัวอย่าง
จํานวนทัKงหมด 100 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นเนืK อไก่ 50 ตัวอย่างได้แก่ สันใน เนืK อหน้าอก เนืK อสะโพก อกไก่บด
เครืN องใน เนืK อหมู 50 ตัวอย่าง ได้แก่ สันนอก สันใน หมูเนืK อแดง สามชัKน หมูนุ่ม เก็บตัวอย่างปริ มาณไม่นอ้ ย
กว่า 500 กรัม แช่เย็นเพืNอส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เพืNอตรวจแยกเชืKอ Salmonella spp. โดยการแยกเชืKอใช้วิธี
ตามมาตรฐานของ ISO 6579 (1993) ส่ วน Escherichia coli นัKนทําการแยกเชืK อโดยใช้ชุ ดตรวจสําเร็ จรู ป
PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count plate พบว่า จากแหล่งเก็บตัวอย่างทีNเป็ นตลาดสด ทําการเก็บตัวอย่างเนืK อ
ไก่จาํ นวน 17 ตัวอย่าง เนืK อหมูจาํ นวน 13 ตัวอย่าง ส่ วนซุ ปเปอร์ มาเก็ต ทําการเก็บตัวอย่างเนืK อไก่จาํ นวน 33
ตัวอย่าง เนืK อหมูจาํ นวน 37 ตัวอย่าง นัKนตรวจไม่พบการปนเปืK อนของเชืK อ Salmonella spp. และ Escherichia
coli ทัKง 100 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นได้วา่ เนืKอสัตว์ทีNวางขายจําหน่ายในตลาดบริ เวณใกล้เคียงคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นัKนเป็ นเนืK อสะอาด ปลอดภัย ปราศจากการ
ปนเปืK อนเชืKอ Salmonella spp. และ Escherichia coli ซึNงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คําสํ าคัญ: ซัลโมเนลล่า อี โคไล เนืKอสัตว์
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การพัฒนาถัวV ดาวอินคาอบแห้ งด้ วยคลืVนไมโครเวฟ
(Development of Dried Sacha inchi Seed by Using Microwave Oven)
กิติยา สุ เหม1* วัชรฌาณ์ ครองเคหา2* และ ดิเรก บุญธรรม3
Kitiya Suhem1*, Watcharacha Krongkeha2* and Direk Boonthum
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพืNอพัฒนาผลิตภัณฑ์ถวัN ดาวอินคา บ้านหนองโอ่ง อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุ พรรณบุรี ด้วยการอบแห้งโดยการใช้คลืNนไมโครเวฟ เนืN องจากการแปรรู ปถัวN ดาวอินคาส่ วนใหญ่ใช้วิธีการ
ให้ความร้อนด้วยแสงแดด ซึN งพลังงานดังกล่าวขึKนอยูก่ บั สภาพอากาศโดยส่ งผลต่อคุณภาพของถัวN ดาวอินคา
ทัKงนีKในระหว่างการทําแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีการปนเปืK อนจากแมลงและเชืKอจุลินทรี ย ์ ส่ งผลให้ถวัN
ดาวอินคาทีNได้มีคุณภาพตํNา ทําให้เกิดการเสืN อมเสี ยอย่างรวดเร็ วในระหว่างการเก็บรักษา ดังนัKนจึงได้มีการนํา
เครืN องไมโครเวฟเข้ามาใช้ในการอบแห้งเพืNอลดปั ญหาดังกล่าว ผลการวิจยั พบว่าถัวN ดาวอินคาถูกทําแห้งด้วย
เตาไมโครเวฟ แสงแดด และตูอ้ บลมร้อน จนถึงระดับความชืKนลดลงตํNากว่าร้อยละ 11 ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่า การทําแห้งโดยใช้คลืNนไมโครเวฟทีNระดับกําลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็ นระดับทีNเหมาะสมเนืN องจากให้ค่าสี
(L* a* b*) ทีN ดี ทีN สุ ด อี กทัKงไม่ ส่ งผลต่ อปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิ ก โปรตี น ไขมัน ใยอาหาร และ
คาร์โบไฮเดรต โดยสามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 90 วัน ทีNระดับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในบรรจุภณั ฑ์ถุง
อลูมิเนี ยม และกระป๋ องอลูมิเนี ยมโดยพิจารณาจากค่าปริ มาณเชืKอยีสต์และรา อีกทัKงผูบ้ ริ โภคยังคงให้คะแนน
ความชอบต่อถัวN ดาวอินคาทีNผา่ นการอบแห้งโดยไมโครเวฟทีNระดับความชอบเล็กน้อย (6 ± 1 คะแนน)
คําสํ าคัญ: ถัวN ดาวอินคา อบแห้ง ไมโครเวฟ

80

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการระดั
บชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
th
th The 12 Rajamangala University of Technology National Conference”

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำต�กรรม
จ ปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขียฒวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
เศรษฐกินำเศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

แบบชนิดพันธุกรรมของยีนโกรทฮอร์ โมนในกระบือปลัก
Genotyping of Growth Hormone Gene in Swamp Buffalo
ภูริต กีรติกาํ จร สุ ปรี ยา น้อยพันธุ์ มินตรา ยูถะสุ นทร เรวัต แซ่ลิKม และ พัฒนพงษ์ ทัดทา*
Phurit Keeratikumjorn, Supreeya Noiphan, Mintra Yoothasoonthron, Reawat Saelim
and Pattanapong Thadtha*
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บทคัดย่ อ
ยีนโกรทฮอร์ โมนเป็ นรหัสพันธุ กรรมสําหรับสังเคราะห์กรดอะมิโนตัKงต้นสําหรับผลิตโปรตีน
ฮอร์ โมนโซมาโตโทรปิ นซึN งมีหน้าทีNสาํ คัญในการควบคุมการเจริ ญเติบโต การทดลองนีK มีวตั ถุประสงค์
เพืNอทําการกําหนดแบบชนิดพันธุกรรมของยีนโกรทฮอร์ โมนในกระบือปลัก ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ทํา
การเก็บตัวอย่างเลื อด สกัดจี โนมิ กดี เอ็นเอด้วยวิธีการใช้ตวั ทําละลายอิ นทรี ย ์ ได้ดีเอ็นเอสําหรั บการ
กําหนดแบบชนิดพันธุกรรมซึN งมีความเข้มข้นเฉลีNย 1,062.22 ng/µl ค่า A260/A280 เฉลีNย 1.85 และค่า A260/A230
เฉลีN ย 2.33 การกําหนดแบบชนิ ดพันธุ กรรมของยีนโกรทฮอร์ โมนด้วยเทคนิ คพีซีอาร์ -อาร์ เอฟแอลพี
พบว่าเมืNอตัดด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ AluI แบบชนิ ดพันธุ กรรม LL จะได้ชิKนดีเอ็นเอจํานวน 4 แถบ ซึN งมี
ขนาด 185 คู่เบส 131 คู่เบส 51 คู่เบส และ 36 คู่เบส ส่ วนแบบชนิดพันธุกรรม VV จะได้ชิKนดีเอ็นเอจํานวน
3 แถบ ทีN มี ข นาด 316 คู่ เ บส 51 คู่ เ บส และ 36 คู่ เ บส การกํา หนดแบบชนิ ด พัน ธุ ก รรมของยีน โกรท
ฮอร์โมนในกระบือปลักอาจจะเป็ นแนวทางหนึNงในการปรับปรุ งลักษณะการเจริ ญเติบโตของกระบือปลัก
คําสํ าคัญ: แบบชนิดพันธุกรรม ยีนโกรทฮอร์โมน กระบือปลัก
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บะหมีจV ากสาหร่ ายก้ ามกุ้ง (Chara corallina)
Product Development of Noodle from Chara coralline
นพรัตน์ มะเห* ดลฤดี พิชยั รัตน์ และ อุไรวรรณ วัฒนกุล
Nopparat Mahae*, Donrudee Pichairat and Uraiwan Wattanakul
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัKงนีK มีวตั ถุประสงค์เพืNอพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมีNจากสาหร่ ายก้ามกุง้ ซึN งเป็ นสาหร่ ายทีNมี
การบริ โภคกันมาเป็ นเวลานานในบางจังหวัดของภาคใต้ โดยมีการศึกษาสู ตรพืKนฐานของบะหมีN และ
ปั จจัยทีNมีผลต่อการผลิตบะหมีNจากสาหร่ ายก้ามกุง้ รวมทัKงศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์บะหมีNจากสาหร่ าย
ก้ามกุง้ ผลการทดลองพบว่าสู ตรพืKนฐานบะหมีNทีNเหมาะสมประกอบด้วย แป้งสาลีอเนกประสงค์ร้อยละ
68.97 ไข่ไก่ ร้อยละ 17.24 นํKาเปล่าร้ อยละ 8.62 และนํKาปูนใสร้ อยละ 5.17 ปั จจัยอืNนๆทีN เหมาะสมคือ
อัตราส่ วนสาหร่ ายต่อนํKา เท่ากับ 1:0 (นํKาหนัก/นํKาหนัก) หรื อนํKาสาหร่ ายจากการคัKนสาหร่ ายโดยไม่ผสม
นํKา ปริ มาณกัวกัมทีNเหมาะสมคือทีNระดับ 0.2 กรัมต่อแป้ง 100 กรัม และ ปริ มาณโซเดียมไบคาร์ บอเนตทีN
เหมาะสมคือทีNระดับ 0.05 กรัมต่อแป้ ง 100 กรัม คุณภาพของผลิตภัณฑ์บะหมีNจากสาหร่ ายก้ามกุง้ ซึN งทํา
การอบแห้งทีNอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัวN โมง 30 นาที พบว่าคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนัKนผลิตภัณฑ์บะหมีNจากสาหร่ ายก้ามกุง้ จึงเป็ นทางเลือกหนึNงในการผลิตผลิตภัณฑ์ทีNมีการเสริ มคุณค่า
ทางโภชนาการจากสาหร่ ายก้ามกุง้ และเป็ นการนําวัตถุดิบในท้องถิNนมาเพิNมมูลค่าให้มีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์มากยิงN ขึKน
คําสํ าคัญ: สาหร่ ายก้ามกุง้ บะหมีN การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครีมสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่ อแบคทีเรีย
ทีกV ่ อโรคเต้ านมอักเสบในโคนม
Product Development of Mangosteen Peel Extract Cream Against Bacteria
that Cause Mastitis in Dairy Cows
1

2
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บทคัดย่ อ
โรคเต้านมอักเสบในโคนมเป็ นโรคที8มีความสําคัญมากที8สุดของโคนม ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจและอาจ
นําไปสู่ การตายของโคนมได้ ส่ วนใหญ่การรักษาโรคเต้านมอักเสบจะใช้ยาปฏิชีวนะ เป็ นผลให้เชืQอจุลินทรี ยเ์ กิดการดืQอยาและยา
ปฏิชีวนะตกค้างในนํQานม ซึ8 งส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนัQนจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื8อ
ใช้เป็ นครี มสอดเต้านมโคในการควบคุมและป้ องกันโรคเต้านมอักเสบ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ทรี ทเมนต์ คือ การเสริ มสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดที8ระดับ 0 5 10 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบรู ณ์ ผลการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์
ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีค่า pH ระหว่าง 6.98-7.21 และค่าความหนื ด ระหว่าง 1684-2249 cP ซึ8 งค่า pH และค่าความหนื ดมี
ค่าเพิ8มสู งขึQนแบบเส้นตรง (P<0.01) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดมี ค่า 50% Inhibitory Concentration (IC50)
ลดลงแบบเส้นตรง (P<0.01) โดยผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดที8ระดับ 15 เปอร์ เซ็นต์ มีค่า IC50 เท่ากับ 683.79 µg/ml ซึ8 ง
มีค่าตํ8าสุ ด (P<0.01) สําหรับค่าสี นQ นั พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่าความสว่างของแสง (L*) เท่ากับ 72 ซึ8 งมีค่าสู งสุ ด (P<0.01) แต่การ
เสริ มสารสกัดจากเปลือกมังคุดที8ระดับ 10 และ 5 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าการสะท้อนกลับแสงสี แดง (a*) และค่าการสะท้อนกลับของ
แสงสี เหลือง (b*) มีค่าสู งสุ ด เท่ากับ 10.85 และ 56.02 ตามลําดับ (P<0.01) และการทดสอบผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ในการยับยัQงการเจริ ญของเชืQอแบคทีเรี ยด้วยวิธี disc diffusion method พบว่ากลุ่มที8ได้รับสารสกัดจากเปลือกมังคุดที8ระดับ 10 และ
15 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยัQงการเจริ ญเติบโตของ Staphylococcus aureus ATCC 6538 และ Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
ได้ ซึ8 งมีค่าระหว่าง 14.40±0.23-15.32±0.11 และ 16.62±0.04-18.03±0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ (P<0.01) และพบว่าผลิตภัณฑ์ครี ม
สารสกัดจากเปลื อกมังคุ ดไม่ สามารถยับยัQงการเจริ ญเติ บโตของเชืQ อแบคที เรี ย Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 และ
Escherichia coli ATCC 8739 ได้ สําหรับการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดโดยใช้การประเมินแบบ
rating scale คะแนนอยูร่ ะหว่าง 1-9 คะแนน พบว่าผูต้ อบแบบประเมินเป็ นกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรผูเ้ ลีQยงโคนม 12 คน และบุคคล
ทัว8 ไป 51 คน รวมทัQงหมด 63 คน มี ค่าเฉลี8 ยความพึงพอใจโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์เท่ ากับ 8.07 ถื อได้ว่าผูต้ อบแบบประเมิ นมี
ความชอบผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดเป็ นอย่างมาก ดังนัQน ผลิตภัณฑ์ครี มสารสกัดจากเปลือกมังคุดที8พฒั นาขึQนจึง
อาจเป็ นแนวทางหนึ8งในการนําไปใช้เพื8อควบคุมและป้องกันโรคเต้านมอักเสบในโคนมได้
คําสํ าคัญ: ผลิตภัณฑ์ครี ม สารสกัดจากเปลือกมังคุด โรคเต้านมอักเสบ โคนม
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บทคัดย่ อ
ระบบสื่ อสารเคลื่อนที่ 5G นับเป็ นวิวฒั นาการใหม่ของระบบสื่ อสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยระบบ สื่ อสาร
เคลื่อนที่ 5G ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ในสังคมยุคใหม่ที่มีการเชื่ อมต่อกัน
ตลอดเวลา รวมไปถึงระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อสรรพสิ่ ง (Internet of Things) ที่มีการเชื่ อมต่ออุปกรณ์จานวนมหาศาล
เข้าด้วยกันด้วยความเร็ วของข้อมูลที่สูงมากๆ จนทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมากมาย ได้แก่ เมืองอัจฉริ ยะ ระบบ
พลังงานอัจฉริ ยะ การเกษตรอัจฉริ ยะ การเดิ นทางและการขนส่ งอัจฉริ ยะ ตลอดจนนวัตกรรมในด้านการแพทย์
การศึกษาและการบันเทิง โดยระบบสื่ อสารเคลื่อนที่ 5G จะทาให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์นบั พันล้านตัวสามารถ
เชื่ อมต่ อและสื่ อสารเพื่ อการรั บและส่ งข้อมู ลระหว่างกันได้ โดยไม่ มี การแทรกแซงจากคนท าให้ลดการใช้
แรงงานคนไปเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการปฏิวตั ิกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การเกษตรและธุ รกิจ
ในอนาคตอันใกล้ระบบสื่ อสารเคลื่อนที่ 5G จะทาให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบการเกษตรและ
หุ่ นยนต์อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ วแบบเวลาจริ ง การสื่ อสารระหว่างรถยนต์กบั รถยนต์จะเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ
รถยนต์สามารถเคลื่อนที่บนถนนได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากคนขับ รวมไปถึงการเปิ ดโลกใหม่ทางด้านการดูแล
รักษาคนไข้ที่แพทย์สามารถทาการรักษาทางไกลแม้กระทัง่ การผ่าตัดทางไกล ในด้านการศึ กษาและบันเทิ งนั้น
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่ งความจริ ง (Virtual and augmented reality) ที่รวมสภาพแวดล้อมจริ งกับวัตถุ
เสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน จะช่วยเพิ่มประสบการณ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทาให้เราสามารถท่องเที่ยว
เรี ยนรู ้ไปยังสถานที่ต่างๆ และดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเสมือนมีตวั เรา เข้าไปอยูใ่ นสถานที่น้ นั จริ งๆ
จะเห็นได้วา่ ระบบสื่ อสารใหม่น้ ี จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตของทุกคนอย่างมาก ในปั จจุบนั เริ่ มมีการใช้งาน
ระบบการสื่ อสารเคลื่ อนที่ 5G แล้วในประเทศไทย ในการบรรยายนี้ จะกล่ าวถึ งวิวฒั นาการของระบบสื่ อสาร
เคลื่อนที่ โครงสร้าง การทางาน และการประยุกต์ใช้งานของระบบสื่ อสาร 5G ที่สาคัญๆ ดังที่ได้กล่าวมา ตลอดจน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั จะกล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีของระบบสื่ อสารในยุคหน้าหรื อ 6G อีกด้วย
คำสำคัญ: ระบบสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ 5 G/6G การใช้ข ้อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ สรรพสิ่ ง
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริ ง
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บทคัดย่ อ

Metaverse เป็ นหนึ่ งในวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ปัจจุบนั มีการพูดกันในวงกว้างและเมื่อ

เฟสบุ๊คได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากเดิมไปเป็ น เมธา (Meta) ยิ่งทาให้เกิดความสนใจของธุรกิจในทุก
วงการว่า เทคโนโลยีน้ ี คื ออะไร จะส่ ง ผลกระทบต่อพฤติ ก รรมของลู กค้าและธุ รกิ จ อย่างไร ซึ่ งการ
บรรยายครั้งนี้จะสรุ ปประเด็นสาคัญๆ ของ Metaverse ว่า ประกอบด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้าง ผลกระทบที่มี
ต่อการจัดการซัพพลายเชนทั้งในส่ วนของกระบวนการผลิต/บริ การ การจัดการคลังสิ นค้า การจัดซื้ อ
การบริ ก าร และสร้ า งประสบการณ์ แ ปลกใหม่ ใ ห้กับลู ก ค้าเป็ นอย่างไร จากบทความที่ เ ผยแพร่ โดย
TECHSAUCE เมื่ อ พ.ศ. 2563 ได้ อ ธิ บ ายไว้ว่ า Metaverse มาจากค าว่ า Meta กั บ Verse รวมแล้ว ได้

ความหมายว่าเป็ น “จักรวาลที่อยูเ่ หนื อจินตนาการ” ซึ่ งในยุคที่การเข้าถึงเทคโนโลยีของคนขยายวงกว้าง
และโลกอินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่ งผลให้ผคู ้ นสามารถสื่ อสารและทากิจกรรมกันได้
โดยไม่ตอ้ งพบปะกันในทางกายภาพ รวมถึงการธุรกรรมต่าง ๆ หรื อ กิจกรรมในการจัดการซัพพลายเชน
ตัวอย่างที่ อาจจะใช้อธิ บายเพื่อให้เข้าใจง่ ายขึ้ น เช่ น การที่ ผูใ้ ช้รายหนึ่ งสร้ างเอกสารในรู ปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ งผ่านอีเมล์ไปยังคนอื่น จากนั้นเอกสารดังกล่าวก็ถูกเปิ ดอ่านบนอุปกรณ์สื่อสารแบบ
เคลื่ อ นที่ แ ละสั่ ง พิ ม พ์ผ่า นระบบไร้ ส าย หรื อ การสั่ ง การและตรวจสอบรายการสิ น ค้า ในคลัง หรื อ
ศูนย์กระจายสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและแชร์ ขอ้ มูลดังกล่าวไปยังสมาชิกทุกคนในซัพพลายเชน
แบบเรี ยลไทม์ ซึ่ งปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะมีการใช้งานเทคโนโลยีหลายประเภทในเวลาใกล้เคียงกันและ
มี การส่ งต่ อวัตถุ ดิ จิ ทลั อย่างไฟล์เอกสารกันข้ามพรมแดน อย่างไรก็ตาม การที่ จะทาให้ Metaverse ถู ก
นาไปใช้ในการจัดการซัพพลายเชน ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความเข้าใจในโครงสร้าง หรื อ องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีน้ ี ซึ่ ง ได้แ ก่ Data Layer, Operating Layer, Application Layer และ Ownership Layer รวมถึ ง
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
คำสำคัญ: อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทลั การจัดการซัพพลายเชน Metaverse
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ระบบบำบัดนำ้ สำหรับบ่ อปลำดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila
ด้ วยเทคนิคโอโซน
Water Treatment System for Catfish Pond to Inhibit Aeromonas Hydrophila
Using Ozone Technique
สุ ธี ลี้จงเพิ่มพูน* ประภัสสร ปุยเงิน และ พชร ช่างคิด
Sutee Leejongpermpoon*, Praphatsorn Puingoen and Pachara Changkhit

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าศูนย์สุพรรณบุรี คณะ ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
เลขที่ 450 ถ.สุ พรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี
Department of Electrical Engineering, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of
Technology Suvanabumi, Sub-district, Suphanburi, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail:sutee509@hotmail.com

บทคัดย่ อ

วิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอต้นแบบระบบบาบัดน้ าสาหรั บบ่ อปลาดุ กเพื่ อยับยั้งเชื้ อ Aeromonas
hydrophila. ด้วยเทคนิ คโอโซน ก๊าซโอโซนสร้างจากสนามไฟฟ้าจากอิเล็กโทรดทรงกระบอกซ้อนแกน
ร่ วมแบบเส้นลวดพันเกลียวด้วยแรงดันสู งกระแสสลับ 5.8kV เพื่อใช้การบาบัดน้ าในบ่อเลี้ ยงปลาดุ ก
ทาการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ความเข้มของก๊าซโอโซน 0.3 -2.5 ppm ที่ ส่งผลต่ อค่า pH น้ าและ
แอมโมเนี ย ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าที่ความเข้มก๊าซโอโซน 2.5 ppm ส่ งผลทาให้ค่า pH น้ าและ
แอมโมเนี ยเพิ่มขึ้นซึ่ งหลังจาก 7 ชัว่ โมง นั้นค่า pH น้ าและแอมโมเนี ยจะลดลงจนมีค่าใกล้เคียงค่าเริ่ มต้น
อีกทั้งสามารถลดปริ มาณเชื้ อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila ได้ร้อยละ 99.9996 หรื อ ร้อยละ 0.048
ต่อวัตต์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อพลังงานอย่างเหมาะสม ซึ่ งผลที่ได้สามารถกาหนดพิกดั ของระบบ
บาบัดน้ าบ่อเลี้ยงปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila ได้
คำสำคัญ: โอโซน การยับยั้ง เชื้อรา Aeromonas hydrophila
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กำรยับยังเชื้อรำ Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้ วยเทคนิคโอโซน
ทีส่ ร้ ำงจำกอิเล็กโทรดแบบโคโรนำดิสชำร์ จ
Inhibition of Colletotrichum Gloeosporioides in Melon by Ozone Technique
Using Corona Discharge Electrode
สุ ธี ลี้จงเพิม่ พูน1* ก้องเกียรติ ละมุดเทศ1 และ ศศิณา อ่วมคา2
Sutee Leejongpermpoon1*, Kongkiet Lamoodetd1 and Sasina Oumcum2
1

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าศูนย์สุพรรณบุรี คณะ ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
เลขที่ 450 ถ.สุ พรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี 72130
2
แผนกไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68 หมู่ 4 ตาบลบ้านแถว อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13110
1

Department of Electrical Engineering, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of
Technology Suvanabumi, Sub-district, Suphanburi 72130, THAILAND
2
Electrical power department, Sena Vocational College, 68 Moo 4, Ban Thaeo Subdistrict, Sena District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13110, THAILAND
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นการสร้ า งเครื่ องต้น แบบให้ น้ าโอโซนและหมอกโอโซนเพื่ อ ยับ ยัง เชื้ อ รา
Colletotrichum Gloeosporioides. ในโรงเรื อนเมล่อน โอโซนสร้างด้วยอิเล็กโทรดแบบทรงกระบอกซ้อน
แกนร่ วมที่มีฉนวนกันเบรกดาวน์ 2 ชั้น ที่แรงดัน 30 kV 50 Hz และทาการปล่อยก๊าซโอโซนด้วยอุปกรณ์
ปล่ อยฟองนาโนแนวตั้ง ที่ อตั ราการไหลของอากาศ 20 L/min ต่ อปริ มาตรน้ าที่ใช้ในการผสม 1000 ml.
ท าการทดลองเพื่ อ ทราบความสั ม พัน ธ์ ข องความเข้ม ก๊ า ซโอโซนในการยับ ยั้ง เชื้ อ Colletotrichum
Gloeosporioides. ต่อเวลา และ ประสิ ทธิ์ภาพด้านพลังงาน ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้น
โอโซนที่เหมาะสม คือ 2 ppm ที่ค่าพลังงาน 57.38 วัตต์ สามารถยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides
ได้ถึง 98.4% หรื อประสิ ทธิภาพร้อยละการยับยั้งเชื้อต่อพลังงานเท่ากับ ร้อยละ 1.71 ต่อวัตต์
คำสำคัญ: โอโซน การยับยั้ง เชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides
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กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหำรจัดกำรข้ อมูลสำรสนเทศโครงกำรจัดตั้ง
ห้ องเรียนวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
Development of Web Applications for Information Management for Science
Classroom Project in Chiang Mai University Demonstration School
จตุพร ศิลพรชัย* และ ณฐา อภิธาวินวสุ
Jatuporn Silapornchai* and Natha Apithawinwasu

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
Department of Business Information System, 2Department of International Business Management, Faculty of Business
Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: jsilapornchai@gmail.com

บทคัดย่ อ
โครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.) จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนนักเรี ยนในระดับมัธยมปลายที่มีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการจัดการแบบโรงเรี ยนประจา มีนกั เรี ยน
ในการดูแลประมาณ 180 คน ระบบการจัดการหลายด้าน ทาให้มีความยุง่ ยาก ซับซ้อน และข้อมูลมีจานวนมาก การจัดเก็บ
ข้อมูลทาได้ยาก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชัน่ เพื่อการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศในโครงการจัดตั้ง
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน่
โดยผ่านการศึกษาระบบงานเดิม เก็บข้อมูลความต้องการผ่านการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารจากระบบงาน
เดิ มเพื่ อวิเคราะห์ ปั ญหา ศึ กษาแนวทางเทคโนโลยีในปั จจุ บ นั เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ออกแบบโปรแกรม
และหน้าต่างส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ของระบบงานใหม่ จัดทาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เว็บแอปพลิเคชัน่ ถูกพัฒนา แบบเชิง
โครงสร้างตามวิธีการรู ปแบบโมเดลน้ าตกสมัยใหม่ ด้วยเครื่ องมือ ดังนี้ โปรแกรมจาลองเซิ ฟเวอร์ XAMPP, โปรแกรม
วิชวล สตูดิโอ โค้ด (Visual Studio Code), ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL), โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอด
มิน (PHPMyAdmin), ภาษาเอชทีเอ็มเอล (HTML5), ภาษาพีเอชพี (PHP), ชุดคาสั่งจาวาสคริ ปต์ (JavaScript) เพื่อให้สามารถ
รองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์การใช้งาน การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้ระบบ
จากการจัดทาแบบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยพอใจในด้านการแสดงผล
ของระบบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) สรุ ปผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นถึงเว็บแอปพลิเคชันสามารถ
ใช้งานได้จริ ง ตรงตามความต้องการผูใ้ ช้ ช่วยให้การทางาน มีความเป็ นระบบ และมีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน่ ระบบการจัดการสารสนเทศ การแสดงผลเว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ พีเอชพี
โครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กำรพัฒนำฝ้ำเพดำนจำกผักตบชวำเพื่อลดต้ นทุนกำรผลิต
Development of Ceilings from Hyacinths to Reduce Production Costs
ลาวัลย์ ขันเกษตร*
Lawan Kankaset *

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
Department of Civil Engineering (Suphan Buri), Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, THAILAND
*
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบัติ ข องแผ่น ฝ้ า เพดานที่ มี ข ายตาม
ท้องตลาดกับแผ่นฝ้าเพดานที่มีการนาผักตบชวามาเป็ นส่ วนผสมเพิ่ม เพื่อนามาเป็ นข้อพิจารณาในการลด
ต้นทุนการผลิต และลดปริ มาณผักตบชวาที่มีมากในปั จจุบนั โดยผูว้ ิจยั ได้นาแผ่นฝ้าเพดานที่มีอตั ราส่ วน
ระหว่าง ยิปซัม น้ า โซเดี ยมซิ ลิเกตและผักตบชวาโดยน้ าหนัก มาทดสอบเปรี ยบเที ยบค่าแรงกดแตก
ตามยาวและตามขวาง การแอ่นตัว การดูดซึ มน้ า ความหนาแน่ น ค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อน และ
แรงต้านทานการดึงของตะปู ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.219-2552 จานวน 5 อัตราส่ วน
คือ 1:1:0.03:0 1:1:0.03:60 1:1:0.03:65 1:1:0.03:70 และ 1:1:0.03:75 จากการทดสอบ พบว่า แผ่นฝ้า
เพดานที่มีส่วนผสมผักตบชวาเพิ่มในอัตราส่ วน 1:1:0.03:60 มีความเหมาะสมที่สุด เนื่ องจากมีค่าแรงกด
แตกตามยาวและตามขวาง ค่าแรงต้านทานการดึ งของตะปูสูงสุ ด ค่าการแอ่นตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับอัตราส่ วนผสมอื่น และมีตน้ ทุนการผลิตน้อยกว่าแผ่นฝ้าเพดานที่มีส่วนผสมปกติร้อยละ10
แผ่นฝ้าเพดานที่พฒั นาขึ้นนี้สามารถลดปริ มาณผักตบชวาที่มีมากในปั จจุบนั อีกด้วย
คำสำคัญ: ฝ้าเพดาน ผักตบชวา ลดต้นทุน
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วัฏจักรกำรขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ ในเขตกรุงเทพมหำนครชั้นใน
ภำยใต้ สถำนกำรณ์ โควิค-19
A Driving Cycle For Motorcycle In The Inner Part Of Bangkok Under
Covid-19 Situation
พิเชษฐ์ บุญญาลัย* สถาพร วันนาพ่อ ชลากร อุดมรักษาสกุล ธนากร ไชยช่อฟ้า นิติพงษ์ วงศ์ใหญ์
และ พงษ์ศกั ดิ์ บรมรัมย์
Pichest Boonyalai*, Sthaphorn Wannapor, Chalakorn Udomraksakul,
Thanakorn Chaichofa, Nitiphong Wongyai and Phongsak Boromram

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon, Bangsue, Bangkok,THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: Pichest.b@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
รถจักรยานยนต์ถูกใช้งานในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานครมีการใช้งาน
มากที่ สุ ด วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ใ นสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา (COVID-19) และมาตรการ
“ปิ ดพื้นที่” ส่ งผลต่อสภาพการจราจรและอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่ลดลง ดังนั้นรู ปแบบการขับขี่จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างวัฏจักรการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบทันทีทนั ใดตลอดเส้นทางและการจัดกลุ่มอนุกรมเวลา เลือกเส้นทางที่มีการจราจรที่หนาแน่น
ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก พญาไท พระรามที่ 3 โดยใช้รถจักรยานยนต์ขนาดความจุ 100 cc เกียร์ ธรรมดา
ในการเก็บข้อมูล อุปกรณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์ จดั เก็บข้อมูลแบบทันทีทนั ใดที่มีความ
แม่นยาสู งซึ่ งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบุตาแหน่งดาวเทียมและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สาหรับ
การสร้างวัฏจักรการขับขี่ท้ งั 3 เส้นทาง พบว่ารู ปแบบของความเร็ วที่ใช้ในการขับขี่ส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบ
ความเร็ วต่าสุ ด มีช่วงของความเร็ วที่เกิดขึ้นในช่วง 0-10 km/h แสดงถึง สภาพการจราจรที่มีการติดขัด
อย่างมากและมีช่วงของความเร็ ว 30-40 km/h สาหรับถนนพระรามที่ 3 ช่วงเย็น โดยมีรูปแบบในการเคลื่อน
ได้แก่ ความเร่ ง ความหน่วง ความเร็ วคงที่ และการหยุดนิ่งซึ่งมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง
คำสำคัญ: รถจักรยานยนต์ วัฏจักรการขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ สถานการณ์โควิด-19
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The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
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วัฏจักรกำรขับขีร่ ถยนต์ นั่งในเขตกรุงเทพมหำนครชั้นใน
ภำยใต้ สถำนกำรณ์ โควิด-19
A Driving Cycle for Passenger Car in the Inner Part of Bangkok
Under Covid-19 Situation
ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 1* ศิริพล ทองอ่อน ชลิดา อุดมรักษาสกุล ณภัทร ประดับญาติ ธนกร ดาวเรื อง
และ ธนเลิศ พรรณหาญ
Songwut Mongkonlerdmanee1*, Siripol Tongorn, Chalida Udomraksakul
Napat Pradabyat, Thanakorn Dowruang and Thanalert Panharn
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon, Bangsue, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: songwut.m@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการขับ ขี่ ร ถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลไม่ เ กิ น 7 คนในเขต
กรุ งเทพมหานครชั้นใน และ เพื่อสร้างวัฏจักรการขับขี่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีการวิจยั มีดงั นี้
1.เลือกเส้นทางและเก็บข้อมูลการทดสอบ 2.กาหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล 3.จัดกลุ่มจ้อมูลของช่ วง
ความเร็ ว 4.เลือกกลุ่มของเวลา และ 5.สร้ างวัฏจักรการขับขี่ อุปกรณ์ ที่ใช้จดั เก็บข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลแบบทันทีทนั ใด โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงพิกดั ตาแหน่ งทางดาวเทียม และเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา โดยใช้ Time Series Clustering Technique และ สถิติทางวิศวกรรม ผลจากการ
วิจยั พบว่าเส้นทางการขับขี่ท้ งั 3 เส้นทางมีช่วงความเร็ วที่ 0-10 km/h เท่ากันทั้ง ช่ วงเช้า และ ช่ วงเย็น
แสดงให้เห็ นถึ งสภาพการจราจรที่ หนาแน่ นเป็ นอย่างมาก เส้นทางที่ ใช้เวลาในการขับขี่มากที่สุด คือ
เส้นทางที่ 1 ช่วงเช้า ตัวแทนวัฏจักรการขับขี่ท้ งั 3 เส้นทางแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการขับขี่ และสภาพ
การจราจร เส้นทางที่ 1 การหยุดนิ่ งใช้เวลามากที่สุด เมื่อเทียบกับทั้ง 2 เส้นทาง ซึ่ งสามารถบอกได้ว่ามี
การจราจรหนาแน่นและเจอสัญญาณไฟจราจรเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเย็นมีการจราจร
คล่องตัวและใช้เวลาในการขับขี่รวดเร็ วกว่า ต่อมาเส้นทางที่ 2 สามารถบอกได้ว่ามีสภาพการจราจรเบา
บางกว่าช่วงเย็น เพราะการหยุดนิ่งใช้เวลาน้อย และในส่ วนของเส้นทางที่ 3 สภาพการจราจรเบาบางที่สุด
คำสำคัญ: รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล วัฏจักรการขับขี่ Time Series Clustering Technique
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กำรเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ ทรำยจำกแม่ นำ้ และทรำยบก
Comparison of the Compressive Strength of Concrete Produced Using Sand
from River Sands and Pit Sands
พรนภา โพธิ์เนียร นลธรรณ แก้วจันทร์ และ ปรัชญา ก้านบัว*
Pornnapa Pohnian, Nontun Kaewjun and Prachya Kanbua*

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี 72130
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Samchuk, Suphanburi 72130, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: prachya.k@rmutsb.ac.th

บทคัดย่ อ
นานมาแล้วที่วิศวกรโดยทัว่ ไปต่างเข้าใจว่า การนาทรายแม่น้ ามาเป็ นส่ วนผสมของคอนกรี ตจะให้
กาลังอัดประลัยที่สูงกว่าการนาทรายบกมาเป็ นส่ วนผสม งานวิจยั นี้ จึงทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบกาลังอัด
ประลัยของคอนกรี ตที่มีส่วนผสมระหว่างทรายบกกับทรายแม่น้ า ทั้งหมด 3 จังหวัดรอบเขตสุ พรรณบุรี
ซึ่ งได้แก่จงั หวัด กาญจนบุรี ชัยนาท และสิ งห์บุรี โดยการนาทรายบกและทรายแม่น้ าของทั้ง 3 จังหวัดมา
ล้างและร่ อนผ่านตะแกรงเพื่อลดผลกระทบเรื่ องขนาดของเม็ดทรายและสารอินทรี ยป์ นเปื้ อน จากนั้น
นามาผสมเป็ นคอนกรี ต และทาการทดสอบกาลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน รวมตัวอย่างทดสอบทั้งสิ้ น 18
ตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่า คอนกรี ตที่มีส่วนผสมของทรายแม่น้ ามีค่าเฉลี่ยของกาลังอัดประลัยสู งกว่า
คอนกรี ตที่ผสมทรายบกอยูป่ ระมาณร้อยละ 5
คำสำคัญ: กาลังอัดประลัย ทรายบก ทรายแม่น้ า
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กำรศึกษำประสิ ทธิภำพทำงควำมร้ อนของหลังคำเหล็กรีดลอน
โดยใช้ เศษขยะจำกแผงไข่ ทใี่ ช้ งำนแล้ ว
The Study of Thermal Efficiency of Corrugated Steel Roof Using Scraps
from Used Recycle Egg Panels
นิรันดร์ วัชโรดม* กฤตภาส หอมระรื่ น สมบัติ ก่ามอญ และ กานตยุทธ ตรี บุญนิธิ
Niran Watchrodom* , Kittapas Homraruen , Sombat Kammonand and Kantayut Trebooniti
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูม ศูนย์สุพรรณบุรี
Department of Mechanical Engineering, Faculty Industrial Education, Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi; Suphanburi, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: niran.w@rmutsb.ac.th

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของบทความวิจยั นี้ ทาการศึกษาทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่างบ้านจาลองที่ติดตั้ง
ฉนวนแผงไข่ 1 ชั้น และ บ้า นจ าลองที่ ติ ด ตั้ง ฉนวนแผงไข่ 2 ชั้น กับ บ้า นจ าลองที่ ไ ม่ ติ ด ตั้ง ฉนวน
การทดสอบตัวบ้านจาลองทั้ง 3 หลัง หลังคา หันไปทางทิศใต้ ขนาดของตัวบ้านจาลองคือ 1.20x1.20x1.20
เมตร หลังคาขนาด 1.20x1.60 เมตร ตัวบ้านจาลองยกสู งด้วยขาตั้งเหล็กจากพื้น 0.70 เมตร เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของบ้านระหว่างที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ 1 ชั้น และ ฉนวนแผงไข่
2 ชั้น กับบ้านที่ไม่มีการติดตั้งฉนวน ที่มีผลต่อการลดความร้อนภายในห้อง ของบ้านจาลองใต้สภาวะ
อากาศของจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ผ ลการศึ ก ษาทดลองพบว่ า บ้า นจ าลองที่ ติ ด ตั้ง ฉนวนแผงไข่ 2 ชั้น
มีอุณหภูมิภายในห้องต่ากว่า บ้านจาลองที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ 1 ชั้น และ บ้านจาลองที่ไม่ติดตั้งฉนวน
ตามลาดับ ฉนวนแผงไข่ช่วยลดความร้อนได้มากกว่าการไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน และเป็ นการ
นาขยะครัวเรื อนกลับมาใช้ให้เป็ นประโยชน์
คำสำคัญ: รังไข่ที่ใช้งานแล้ว หลังคาเหล็ก สภาวะอากาศประเทศไทย

94

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
วิชthาการระดั
บชาติมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัNational
้งที่ 12 Conference”
Theม12
Rajamangala
University
of Technology
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำต�กรรม
นาเศรษฐกิ
จ ปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขียฒวเพื
่อการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
เศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที
่ยั่งยืนฒ
” นาที่ยั่งยืน”

ระบบรวบรวมข้ อมูลเชิงดิจิทลั แบบเรียลไทม์ ที่มรี ำคำถูกสำหรับ
กำรเรียนวิชำระบบควบคุมในระดับปริญญำตรี
Low-Cost Real-time Data Acquisition System for
Undergraduate Control System Course
ธนาศักดิ์ ทัศนียค์ ติภากร และ ปรี ชา สาคะรังค์*
Thanasak Thatsanikhatiphakon and Preecha Sakarung*
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จ.สุ พรรณบุรี
Section of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: preecha.s@rmutsb.ac.th

บทคัดย่ อ
ระบบรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิทลั (Data Acquisition System, DAQ) ที่นาเสนอประกอบด้วยฮาร์ดแวร์
คือ บอร์ ด ESP8266 และโมดูล MCP 4725 ทางานร่ วมกับโปรแกรม WinFACT/BORIS โดยมีจุดเด่นคือ
มี ราคาถู ก ใช้ทรั พยากรของหน่ วยความจาต่ า และใช้งานง่ า ยด้วยฟั ง ก์ชันการทางานแบบกราฟิ กใน
รู ปแบบบล็อกไดอะแกรม ในบทความนี้ ได้นาเสนอตัวอย่างการทดสอบ 1) การนาเข้าและส่ งออกของ
สัญญาณแรงดันไฟฟ้ ารู ปคลื่นไซน์ ที่ความถี่ 0.5, 1, 2 และ 5 เฮิร์ตซ์ 2) การสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้า
เพื่อจาลองการทางานแทนระบบพลวัตแบบหนึ่ งอินพุตหนึ่ งเอาต์พุตที่เป็ นระบบอันดับหนึ่ ง และอันดับ
สอง 3) การทางานแบบระบบฮาร์ดแวร์อยูใ่ นลูป (Hardware in the Loop, HiL) ด้วยการฝังโปรแกรมที่ทา
หน้าที่เป็ นระบบอันดับหนึ่งลงไปในระบบ DAQ ที่นาเสนอ และทาการควบคุมวงปิ ดด้วยตัวควบคุมพีไอ
ดี จากผลการทดลองพบว่าระบบ DAQ ที่นาเสนอทางานได้ถูกต้องตรงกับทฤษฎีในรายวิชาระบบควบคุม
ระดับปริ ญญาตรี โดยมีอตั ราการสุ่ มต่าสุ ดที่ 0.01 วินาทีต่อรอบการคานวณ
คำสำคัญ: ระบบพลวัต ระบบควบคุม WinFACT/BORIS, DAQ, HiL, ESP8266
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การพัฒนาเครื่ องบาบัดนา้ ในบ่ ออนุบาลปลานิลโดยวิธี
การตกตะกอนด้ วยไฟฟ้าร่ วมกับโอโซน
Development of Tilapia Nursery Ponds Water Treatment
from by Electrolysis and Ozonation Method
วัชรนนท์ ขอนดอก ณัฐภูมิ ฟองคำสุ ข และ นพพร พัชรประกิติ*
Watcharanon Kondog , Nattapoom Fongkasuk and Nopporn Patcharaprakiti*

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมมงคลล้ำนนำ เชียงรำย อ.พำน จ.เชียงรำย
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: pnopporn@rmutl.ac.th

บทคัดย่ อ
บทควำมนี้นำเสนอกระบวนกำรพัฒนำเครื่ องบำบัดน้ ำในบ่ออนุบำลปลำนิ ลที่มีปริ มำณแอมโมเนีย
สู ง และปริ ม ำณออกซิ เ จนในน้ ำ ที่ ต่ ำ ด้ว ยวิ ธี ก ำรตกตะกอนด้ว ยไฟฟ้ ำ ร่ ว มกับ วิ ธี โ อโซน โดยระบบ
ตกตะกอนด้วยไฟฟ้ำช่วยลดค่ำของแข็งละลำยน้ ำและแอมโมเนี ยในน้ ำได้ ในขณะที่โอโซนจะช่วยรักษำ
และควบคุมโรค โรคระบำด ช่วยให้น้ ำใสขึ้น กำจัดกลิ่นคำวในน้ ำและทำลำยโมเลกุลแอมโมเนีย สำหรับ
ชุดตกตะกอนทำงไฟฟ้ำประกอบด้วยชุดรี แอกเตอร์ เป็ นขั้วอิเล็กโทรดทำจำกอลูมิเนียมทั้งสองขั้ว แรงดัน
กระแสตรงปรับค่ำได้ขนำด 0-20 โวลท์ กระแส 0-20 แอมแปร์ สำหรับจ่ำยไฟฟ้ำให้กบั ขั้วอิเล็กโทรดเพื่อ
ทำปฏิกริ ยำ และทำให้อิออนจับตัวกับแอมโมเนี ย และเกิดกำรตกตะกอน ในส่ วนของเทคโนโลยีโอโซน
ได้ทำกำรออกแบบขั้วสนำมไฟฟ้ ำ แรงดันระหว่ำง 15-20 kV และป้ อนอำกำศเข้ำไปในช่องทำปฏิกริ ยำ
ทำให้อำกำศแตกตัวและเกิดเป็ นโอโซน (O3) ได้ โดยบ่ออนุบำลปลำนิล จำนวน 500 ตัว ขนำด 6 ลบ.ม.
และทำกำรสู บน้ ำจำกบ่อปลำใหญ่มำยังบ่อทดสอบ ขนำด 10 ลิตร และนำโอโซนไปฉี ดลงในน้ ำบ่อปลำ
ทดสอบ หลังจำกนั้นจึงผ่ำนน้ ำที่ฉีดโอโซนมำทำปฏิกริ ยำตกตะกอนทำงไฟฟ้ำเป็ นระยะเวลำ 30 นำทีต่อ
รอบ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ค่ำควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH) ก่อน และหลังบำบัดเป็ น 5.92 และ 6.07, ค่ำควำม
เข้มข้นแอมโมเนี ยก่อนบำบัด 5 mg/L และหลังบำบัดลดเหลือ 0.2 mg/L, ปริ มำณไนไตรท์ก่อนและหลัง
กำรบำบัดเป็ น 3 mg/L และ 0.1 mg/L และค่ำออกซิ เจนละลำยน้ ำก่อนบำบัด 4.2 mg/L และหลังบำบัด
เพิ่มขึ้นเป็ น 7.3 mg/L ซึ่ งผลทดสอบน้ ำในบ่อปลำที่ผำ่ นกระบวนกำรบำบัดมีคุณภำพที่ดีข้ ึนเหมำะสมกับ
ลูกปลำนิลด้วยต้นทุนบำบัด 20 บำท/ลบ.ม.
คาสาคัญ: บ่ออนุบำลปลำนิล บำบัดน้ ำ ตกตะกอนทำงไฟฟ้ำ โอโซเนชัน่
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กำรศึกษำกำรเคลื่อนทีข่ องรถไฟกรณีศึกษำเส้ นทำงรถไฟทำงคู่นครสวรรค์ -แม่ สอด
Study of a Train Movement with Nakhonsawan–Maesot Double Track Route
(เว้น 1 บรรทัด)

มณิ สรา มัน่ แก้ว และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง*
Manisara Mankaew and Jukkrit Kluabwang*

หน่วยวิจยั พลังงานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก
Electrical Energy Research Unit, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Tak
THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: jukkrit_k@rmutl.ac.th

บทคัดย่ อ New, ขนำด 16,หนำ)
บทความนี้ นาเสนอการศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟโดยพิจารณาพลังงานที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อน
รถไฟ ร่ ว มกับ ผลของอุ โ มงค์ที่ ร ถไฟต้อ งวิ่ ง ผ่า น กรณี ศึ ก ษาแนวเส้ น ทางโครงการรถไฟทางคู่ ส าย
นครสวรรค์-แม่สอด การจาลองการเคลื่อนที่ของรถไฟตลอดเส้นทางนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่
สอดระยะทางรวม 250.875 กิ โลเมตร ลอดผ่านอุโมงค์ท้ งั สิ้ น 4 แห่ ง ความยาวรวม 29.714 กิ โลเมตร
ประกอบ 28 สถานี ผูโ้ ดยสาร ลักษณะการจาลองแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบคือการจัดการเดิ นรถแบบธรรมดา
และแบบด่วน พบว่าพลังงานที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนรถไฟคือ 1,708.508 กิโลวัตต์ชว่ั โมง และ 192.106
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อรอบการเดินทาง ตามลาดับ ทั้งนี้ไม่นึกถึงผลของความลาดชันของเส้นทาง
คำสำคัญ: รถไฟทางคู่ อุโมงค์รถไฟ สมการเดวิส
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ตัวแบบพยำกรณ์ เกรย์ สำหรับแนวโน้ มกำรติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
Grey Prediction Model for Trend of Installed Electricity Wind Capacity
(เว้น 1 บรรทัด)
ตวงเงิน เพชรกาแหง และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง*
Tungngern Phetkamhang and Jukkrit Kluabwang*

หน่วยวิจยั พลังงานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก
Electrical Energy Research Unit, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Tak THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: jukkrit_k@rmutl.ac.th

(เว้น 1 บรรทัด)

บทคัดย่ อ (16,หนำ)
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้งานตัวแบบพยากรณ์เกรย์เพื่อศึกษาแนวโน้มการติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของทัว่ โลก เนื่ องจากพลังงานลมเป็ นพลังงานทดแทนหมุนเวียนที่
สะอาดไม่พ่ ึงพาพลังงานฟอสซิ ลสาหรับกระบวนการผลิต สาหรับข้อมูลกังหันลมที่นามาศึกษาแบ่งเป็ น
2 กลุ่ม คือกลุ่มกังหันลมบนฝั่งและกลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่ง โดยใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2553 – 2559 เพื่อสร้าง
ตัวแบบพยากรณ์ เกรย์ และใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัว แบบ
พยากรณ์ เกรย์ ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์ เกรย์ของกลุ่มกังหันลมบนฝั่งและนอกชายฝั่งให้ค่าร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย 3.61 % และ 5.67 % ตามลาดับ ส่ วนตัวแบบพยากรณ์เกรย์ของกลุ่มกังหัน
ลมนอกชายฝั่งให้ค่า MAPE ของการสร้างตัวและการตรวจสอบอยูท่ ี่ 0.94 % และ 12.18 % และคาดการณ์
ด้วยตัวแบบพยากรณ์เกรย์พบว่าในปี พ.ศ.2568 ทัว่ โลกจะมีกงั หันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบติดตั้งบนฝั่ง
1,658 จิกะวัตต์ และ 139 จิกะวัตต์ สาหรับกังหันลมนอกชายฝั่ง (, ขนาด 16)
คำสำคัญ: กังหันลมบนฝั่ง กังหันลมนอกชายฝั่ง ตัวแบบพยากรณ์เกรย์
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สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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Department of Industrial Engineering, 2Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala
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Department of Mining and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University,
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาลักษณะลายทอของผ้าทอเกาะยอต่อแรงดึงสู งสุ ดและการยืดของผ้าที่แรง
ดึงสู งสุ ด กรณี ศึกษา ตาบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยการทดสอบแรงดึงสู งสุ ดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสู งสุ ดโดยวิธี
ดึ งเต็มหน้ากว้างของชิ้ นทดสอบตามมาตรฐานทดสอบสิ่ งทอ มอก. 121 เล่ ม 9-2552 ผ้าทอเกาะยอที่ นามาทดสอบ
ประกอบด้วย 3 ลาย คือ ผ้าทอลายมะลิซอ้ น ลายดอกพิกลุ และลายพิกลุ จิ๋ว ด้วยเครื่ องทดสอบความต้านทานแรงดึงสู งสุ ด
เป็ นชนิดเอนกประสงค์ มีการทดสอบทั้งหมด 2 แบบ คือ การทดสอบผ้าทอในสภาวะเปี ยกและการทดสอบในสภาวะแห้ง
พบว่า ค่าแรงดึงสู งสุ ดในสภาวะแบบแห้งมากกว่าสภาวะแบบเปี ยกของผ้าทอทั้ง 3 ลาย โดยเฉพาะผ้าทอลายพิกลุ จิ๋ว มีค่า
การยืดที่แรงดึงสู งสุ ดสภาวะเปี ยกและแห้งในแนวเส้นยืนเท่ากับ 41.00±1.11 และ 40.20±0.91 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งการทดสอบ
แบบเปี ยกมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดดี กว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าการยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดใน
แนวเส้นพุ่งเท่ากับ 33.50±1.67 และ 32.80±1.48 เปอร์ เซ็ นต์ ซึ่ งการทดสอบแบบเปี ยกมี เปอร์ เซ็ นต์การยืดตัวที่ แรงดึ ง
สู งสุ ดดี กว่าเพิ่ มขึ้ นประมาณ 2.13 เปอร์ เซ็ นต์ ลักษณะการขาดของผ้าทอมี ลกั ษณะทิ ศทางที่ ไม่ แน่ นอน ดังนั้น ถ้า
ต้องการการยืดตัวของผ้าทอควรเลือกใช้ผา้ ทอลายดอกพิกลุ จิ๋วในแนวเส้นยืนสภาวะแบบเปี ยกเพราะยืดตัวได้มากสุ ด
คำสำคัญ: ผ้าทอ แนวเส้นยืนและพุง่ สมบัติทางกล ทดสอบสิ่ งทอ
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ศักยภำพกำรผลิตก๊ ำซชีวภำพจำกนำ้ ชะขยะของโรงงำนเตำเผำขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดภูเก็ต
Potential of Biogas Production of Leachate in Phuket Municipal Solid Waste
Incineration Plant
วรชัย อภิชาตบุตร1 และ มณี รัตน์ เข็มขาว1, 2*
Warachai Aphichatabut1 and Maneerat Khemkhao1, 2*
วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนรัตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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Rattanakosin College for Sustainable Energy and Environment, Rajamangala University of Technology
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน (Biochemical methane potential,
BMP) ของน้ าชะขยะโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ที่อตั ราส่ วนอาหารต่อจุลินทรี ย ์
(Food to microorganism ratio, F/M ratio) 1.5, 2.9, 5.8, 11.6 และ 17.4 ภายใต้สภาวะไร้อากาศ ไม่ปรับค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง สภาวะอุณหภูมิปกติ ผลการทดลองพบว่า ทุก F/M ratio มีศกั ยภาพในการผลิตก๊าซ
มีเทน อยู่ในช่ วง 143.12 – 286.13 L CH4/kg CODadded ซึ่ ง F/M ratio 1.5 ให้ค่าศักยภาพในการผลิ ตก๊ าซ
มี เ ทนสู ง สุ ด เฉลี่ ย 286.13 L CH4/kg CODadded มี สั ด ส่ ว นก๊ า ซมี เ ทนในก๊ า ซชี ว ภาพร้ อ ยละ 64.05 มี
ประสิ ทธิภาพการกาจัดสารอินทรี ยใ์ นรู ปซี โอดีท้ งั หมดสู งสุ ด เฉลี่ยร้อยละ 94.11 มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
7.48 อุณหภู มิเฉลี่ ย 30 องศาเซลเซี ยส และมี สัดส่ วนปริ มาณกรดไขมันระเหยได้ต่อค่าความเป็ นด่ า ง
(VFA/Alkalinity) เท่ากับ 0.02
คำสำคัญ: ขยะมูลฝอยชุมชน ก๊าซชี วภาพ น้ าชะขยะ ศักยภาพการเกิ ดก๊าซมีเทน โรงงานเตาเผาขยะมูล
ฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ต
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อิทธิพลของวัสดุต่อกำรกระจำยอุณหภูมภิ ำยในตู้อบแห้ งพลังงำนแสงอำทิตย์
Effect of Materials on Temperature Distribution Inside a Solar Dryer
มานะ วิชางาม* พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ วุฒิชยั จันทร์โทริ และ ไตรทศ แก้วเหง้า
Mana Wichangarm*, Pattanapong Kaewpho, Wutichai Chantori and Traitot Kaewngao

สาขาวิชาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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*

Corresponding Author E-mail: mana.wi@rmuti.ac.th

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั นิ ยมใช้ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับอบแห้งอาหารมากขึ้น เนื่ องจากตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดเวลาในการตากได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยป้องกันฝุ่ น แมลง มารบกวนอาหารที่
ตาก แต่ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีขนาดและวัสดุที่ใช้ทาโครงหลังคาที่แน่ นอนเพราะผูอ้ อกแบบ
จะออกแบบให้เหมาะกับลักษณะงานที่ใช้เป็ นหลัก จากการวิจยั ก่อนหน้านี้ (พัฒนพงษ์ และคณะ, 2563)
คณะผูว้ ิจยั ได้ขนาดของตูอ้ บที่ตอ้ งการแล้ว ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายในตูอ้ บ
เมื่อเลือกใช้วสั ดุทาโครงหลังคาที่ต่างกัน 3 ชนิด คือ กระจก โพลีคาร์บอเนต และอะคริ ลิคใส โดยทาการ
เก็บข้อมูลอุณหภูมิที่ตาแหน่ งต่างๆ ภายในตูอ้ บ จากการศึกษาพบว่า กระจก ให้อุณหภูมิเฉลี่ยสู งที่สุด
เท่ากับ 46 องศาเซลเซี ยส ตามด้วย โพลีคาร์ บอเนต และอะคริ ลิคใส ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งที่ สุด เท่ากับ 43
และ 41 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
คำสำคัญ: ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การกระจายอุณหภูมิ กระจก โพลีคาร์บอเนต อะคริ ลิคใส
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กำรศึกษำประสิ ทธิภำพกำรอบแห้ งของหมูด้วยตู้อบแห้ งพลังงำนแสงอำทิตย์
A Study of Solar Dryer Efficiency for Pork Drying Process
พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ มานะ วิชางาม* วุฒิชยั จันทร์โทริ อดิศกั ดิ์ เดชป้องหา สมพร คาไชย
ธีรพงษ์ ดวงโทลา เกษมสันต์ บุษบงก์ และ ไตรทศ แก้วเหง้า
Pattanapong Kaewpho, Mana Wichangarm*, Wutichai Chantori, Adisak Detpongha,
Somporn Kamchai, Theerapong Duangtola, Kasamesan Boosabong and Traitot Kaewngao
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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั นิ ยมใช้ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับอบแห้งอาหารมากขึ้น เนื่ องจากตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดเวลาในการตากได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยป้องกันฝุ่ น แมลง มารบกวนอาหารที่
ตาก จากงานวิจยั ก่อนหน้านี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ขนาดและวัสดุที่ใช้ทาโครงหลังคาตูอ้ บที่เหมาะสมแล้ว การหา
ประสิ ทธิ ภ าพของตู อ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ต ย์ที่ส ร้ า งขึ้ น จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ เป็ น
การศึกษาต่อเนื่ องจากงานวิจยั ก่อนหน้านี้ โดยใช้หมูเป็ นผลิตภัณฑ์ในการทดลอง กาหนดเวลาในการ
ทดลอง เท่ากับ 4 ชั่วโมง น้ าหนักหมูเริ่ มต้น เท่ ากับ 3 กิ โลกรั ม จากนั้นทาการเปรี ยบเที ยบความชื้ น
มาตรฐานเปี ยกของผลิตภัณฑ์ระหว่างหมูในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นกับหมูที่ตากแบบ
ธรรมชาติ จากการทดลอง พบว่า ความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของหมูที่อยู่ในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
และความชื้นมาตรฐานเปี ยกของหมูที่ตากแบบธรรมชาติ เท่ากับ 33.33% และ 24.27% ตามลาดับ
คำสำคัญ: ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู การทดลอง
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การประชุ
บชาติมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัNational
้งที่ 12 Conference”
The ม12วิชthาการระดั
Rajamangala
University
of Technology
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
เคลืต่อกรรม
นนวัตนำกรรม
นาเศรษฐกิ
จ ปลูดเทคโนโลยี
กแนวคิดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื
่อการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อบนนวั
�เศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
สีเขียวเพื่อสการพั
ฒนาที
่ยั่งยืนฒ” นาที่ยั่งยืน”

กำรศึกษำกำรไหลของกำลังไฟฟ้ ำด้ วยโปรแกรมฮำร์ ดแวร์ อนิ เดอะลูป
A Study of Electric Power Flow via a Hardware-In-the-Loop Program
(
อมรเทพ ประเสริ ฐน้อย และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง*
Amonthep Prasertnoi and Jukkrit Kluabwang*

หน่วยวิจยั พลังงานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก
Electrical Energy Research Unit, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Tak THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: jukkrit_k@rmutl.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ น าเสนอการประยุก ต์ใ ช้ง านโปรแกรมไต้ฝุ่ นฮาร์ ด แวร์ อิ น เดอะลู ป รุ่ น 2021.4
ปรับปรุ งครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับลักษณะการไหลของ
กาลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมและมีแนวโน้มสู งขึ้นเนื่ องจากการเข้า
ไปแทนที่พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมที่มีผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่า ระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้
ศึกษาเป็ นระบบมาตรฐาน IEEE ขนาด 4 บัส ประกอบด้วย บัสอนันต์ ระบบสายส่ งกาลัง 2 ช่วง หม้อแปลง
1 ตัว และภาระไฟฟ้ า 1 ชุ ด การจาลองสามารถพิจารณาค่าแรงดันและกระแสทั้ง 4 บัสแบบเวลาจริ ง
ตัวอย่างผลการจาลองค่ากาลังไฟฟ้ าจริ งจากบัสต้นทางถึงบัสปลายทาง คือ 6,117.81 กิโลวัตต์ 6,077.41
กิโลวัตต์ 5,987.47 กิโลวัตต์ และ 5,536.68 กิโลวัตต์ ตามลาดับ
คำสำคัญ: ไต้ฝนฮาร์
ุ่
ดแวร์อินเดอะลูป ระบบไฟฟ้ากาลัง การไหลของกาลังไฟฟ้าเซลลูโลส

103

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุมวิชthาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12 Rajamangala University of Technology National Conference”
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลืตกรรม
่อนนวันำต�กรรม
นาเศรษฐกิ
จ ปลู
กแนวคิดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื
่อการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
เศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
สีเขียวเพื่อสการพั
ฒนาที
่ยั่งยืนฒ”นาที่ยั่งยืน”

ผนังอาคารแบบแซนด์ วชิ จากเศษไม้ ยางพารา ใบยางพารา และนา้ ยางพารา
Sandwich Building Wall from Rubber Wood Waste Rubber Leaf
and Rubber Latex
ประชุม คาพุฒ*
Prachoom Khamput*

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: prachoom.k@en.rmutt.ac.th, choomy_gtc@hotmail.com

บทคัดย่ อ
งำนวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรผลิตและกำรทดสอบสมบัติต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำน
มอก. และสภำพกำรนำควำมร้อนของผนังอำคำรแบบแซนด์วิชจำกเศษไม้ยำงพำรำและใบยำงพำรำโดย
ใช้น้ ำยำงพำรำเป็ นวัสดุเชื่อมประสำน มีข้ นั ตอนกำรดำเนินงำนโดยทำกำรออกแบบเป็ นผนังในรู ปแบบ 3
ชั้น ประกบกัน โดย 2 ชั้นด้ำนนอกทำเป็ นแผ่นอัดจำกเศษไม้ยำงพำรำควำมหนำ 1 ซม. ชั้นกลำงทำเป็ น
แผ่นอัดจำกใบยำงพำรำควำมหนำ 13 ซม. ซึ่ งแผ่นอัดทั้ง 2 ประเภท ขึ้นรู ปด้วยวิธีกำรอัดด้วยควำมร้อน
และใช้น้ ำยำงเป็ นสำรเชื่อมประสำน นำมำประกบกันด้วยกำวสำหรับติดงำนไม้ ได้เป็ นผนังอำคำรขนำด
กว้ำง 30 ซม. x ยำว 30 ซม. x หนำ 15 ซม. นำไปทดสอบสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
มอก.58-2533 ผลกำรทดสอบพบว่ำมีลกั ษณะทัว่ ไปผ่ำนตำมเกณฑ์ขอ้ กำหนด โดยมีเหลี่ยมคม ไม่บ่ิน ไม่
หลุดร่ อน ได้ฉำก และควำมคลำดเคลื่อนของมิติไม่เกิน ±2 มม. มีค่ำควำมต้ำนทำนแรงอัดเท่ำกับ 2.54 เม
กะพำสคัล มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรนำควำมร้ อนเท่ำกับ 0.138 วัตต์/ม.-องศำเคลวิน ซึ่ งมีควำมเป็ นฉนวน
ควำมร้อนได้มำกกว่ำผนังอำคำรแบบปกติมำกกว่ำร้อยละ 50 จึงสำมำรถนำไปใช้ในงำนกั้นห้องภำยใน
อำคำรประหยัดพลังงำนและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้
คำสำคัญ: เศษไม้ยำงพำรำ ใบยำงพำรำ น้ ำยำงพำรำ ผนังอำคำร ฉนวนควำมร้อน
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th Rajamangala University of Technology National Conference”
The ม12
การประชุ
วิชาการระดั
บชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

The
12th Rajamangala
University
Technology
National
Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม นof
าเศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ชุดควบคุมเครื่ องเชื่ อมแม๊ กเพื่อกำรเชื่ อมอัตโนมัติ
ควบคุมด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
MAG Control Unit for Automatic Welding by Computer Programming
สว่าง ฉันทวิทย์*
Sawang Chantavi*

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
Department of Industrial Technology, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology
Krungthep, Bangkok, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: sawang.c@mail.rmutk.ac.th

บทคัดย่ อ
การออกแบบและสร้างชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊ก (MAG)ให้สามารถเชื่อมในระบบอัตโนมัติโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
ตามยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาไปสู่ ยุคอุ ต สาหกรรม 4.0 โดยการประยุก ต์เทคโนโลยีก ารควบคุ มระบบ
เครื่ องจักรอัตโนมัติการออกแบบและประกอบชุดควบคุม ให้สามารถประยุกต์ใช้กบั เครื่ องเชื่อมมิก/แม็ก
ทัว่ ไปเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนในการเชื่อมอัตโนมัติ ชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติมีความ
แม่นยาคาดเคลื่ อนไม่เกิ น 2 มิ ลลิ เมตรสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ อง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุม 3 แกน เครื่ องสามารถเชื่อมในพื้นที่ 90x100x25 เซนติเมตรโดยชุดควบคุมสามารถป้อนข้อมูลได้
ที่หน้าจอเพื่อแก้ไขปั ญหาหน้างานได้และติดตั้งตัวป้องกันสัญญาณรบกวนจากความร้อนเพื่อให้เชื่อมได้
ต่อเนื่ อง ผลการทดลองชุ ดควบคุ มเครื่ องเชื่ อมแม๊ กเพื่อการเชื่ อมอัตโนมัติควบคุ มด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่ องสามารถเชื่อมชิ้นงานได้ โดยเครื่ องมีความแม่นยาในการเชื่อม คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2
มิลลิเมตร ทาการทดลองเชื่อมโดยไม่ได้ใส่ ค่าชดเชยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 2.66 มิลลิเมตร จากนั้นได้
ทาการใส่ ค่าชดเชยลงไปในคาสั่งแกน X ทดสอบให้มีความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ได้ผลการทดลองมี ความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง 0.55 มิลลิเมตร มีค่าน้ าหนักรวมแนวเชื่อมเฉลี่ย 19.3 กรัม
คำสำคัญ: การเชื่อมอัตโนมัติ อุตสาหกรรม 4.0 ไมโครคอนโทรลเลอร์
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การประชุมวิชthาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12 Rajamangala University of Technology National Conference”
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำต�กรรม
จ ปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขียฒวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
เศรษฐกินาเศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

กำรสร้ ำงฐำนข้ อมูลกำรใช้ พืน้ ทีภ่ ำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์ พืน้ ที่หันตรำ ด้ วยอำกำศยำนไร้ คนขับ
Create Information Land Use in Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi Huntra Campus with UAV
ยอดชาย สิ งห์ทอง*
Yodchay Singthong*
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
Department Civil Engineering, Faculty of Engineering and architecture Rajamangala University of Technology
Suvarnabhum Suphanburi Campus, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: yc.Singthong@gmail.com

บทคัดย่ อ
เทคนิ คการเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ได้นามาประยุกต์ใช้ในด้าน
วิศวกรรมโยธา ในรู ปแบบการจัดทาแผนที่และสร้างระบบฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีตน้ ทุนใน
ราคาต่า โดยที่ในการศึกษานี้ ได้นามาใช้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พ้ืนที่หันตรา
เพื่อนามาสร้างเป็ นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสิ นใจการใช้พ้นื ที่ภายในมหาวิทยาลัย การศึกษาครั้ง
นี้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) วางแผนการดาเนินการก่อนการบิน โดยที่เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูล สารวจพื้นที่เบื้องต้น
เพื่อพิจารณาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขั้นได้ก่อนที่จะทาการบินเก็บข้อมูล 2) ดาเนิ นการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ 3) ขั้นตอนการสร้างภาพถ่ายทางอากาศด้วยโปรแกรม Agisoft Metashape และ
นาไปตรึ งภาพถ่ายทางอากาศลงในโปรแกรม AUTOCAD เพื่อสร้างฐานข้อมูลการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย
จากการดาเนิ นงาน พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พ้ืนที่หันตรานั้นมีขนาดใหญ่ การ
เก็บข้อมูลจะกาหนดความสู งไว้ที่ 90 เมตร เพื่อเป็ นไปตามประกาศข้อบังคับของกรมการบิน พลเรื อน จึงทาให้
การเก็บข้อมูลต้องมีจานวนครั้งที่ข้ ึนบิน 3 รอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับการบิน โดยที่สามารถเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายได้ 323 รู ป นามาสร้างภาพถ่ายทางอากาศ และนามาสร้างระบบฐานข้อมูลในโปรแกรม AUTOCAD นั้น
สามารถสร้างเป็ นข้อมูลการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ 26 อาคาร โดยในการสร้างฐานข้อมูลนี้สามารถทราบ
ถึงขอบเขตของอาคาร และขนาดของพื้นที่อาคารนั้นได้ โดยที่ใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้ นเพียง 1 สัปดาห์
คำสำคัญ: อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมจัดทาภาพถ่ายทางอากาศ
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กำรบำบัดฟอสเฟตจำกปัสสำวะของมนุษย์ ด้วยกระบวนกำรไฟฟ้ำเคมีทมี่ ี
อลูมเิ นียมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด
Phosphate Treatment from Human Urine by Using Electrochemical Process
with Aluminium Electrodes
เก่งกาจ จันทร์กวีกลู และ ฐนียา รังษีสุริยะชัย*
Kengkad Chankawikun and Thaneeya Rangseesuriyachai*
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: thaneeya.r@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษากระบวนการบาบัดฟอสเฟตด้วยกระบวนการไฟฟ้ าเคมีโดยใช้แผ่นขั้ว
อลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรดในน้ าเสี ยจริ งจากปั สสาวะของมนุ ษย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในด้า นกระแสไฟฟ้ า และระยะเวลาในการบ าบัด ฟอสเฟตได้สู ง สุ ด ซึ่ ง การทดลองนี้ ได้
ทาการศึกษาในระดับห้องปฏิบตั ิการโดยสภาวะที่ใช้ในการทดลองได้ทาการแปรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่ 4
8 และ 12 แอมแปร์ ที่ระยะเวลาการทดลองที่ 30 60 และ 90 นาที ทุกสภาวะการทดลองจะมีระยะห่ าง
ระหว่างขั้วอิเล็คโทรดอลูมิเนี ยม-อลูมิเนี ยมซึ่ งเป็ นขั้วแอโนดและแคโทดที่ระยะ 6 ซม. แล้วทาการหาผล
ของการบาบัดฟอสเฟตและซี โอดีโดยใช้น้ าเสี ยจากปั สสาวะจริ งที่ความเข้มข้นฟอสเฟต 480 มก./ล. และ
ค่าซี โอดีเริ่ มต้น 20,155 มก./ล. ผลการทดลองพบว่าที่สภาวะกระแสไฟฟ้าที่ 4 แอมแปร์ ระยะเวลาการ
ทดลอง 90 นาที มีการลดปริ มาณฟอสเฟตสู งที่สุด มีปริ มาณอยูท่ ี่ 2.5 มก./ล. พีเอชเท่ากับ 5.46 และค่าซี
โอดีเท่ากับ 17,802 มก./ล. คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพการบาบัดฟอสเฟตและซี โอดีเท่ากับร้อยละ 99.5 และ
11.7 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ วิธีการดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพในการบาบัดฟอสเฟตสู งแต่อย่างไรก็ตามยังคง
ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดซี โอดีที่ต่าอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ครบกระบวนการบาบัดพารามิเตอร์ อื่นๆ จึงควร
เพิ่มหน่ วยการบาบัดอื่นๆ ต่อไป การศึกษานี้ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการลดภาระการบาบัดฟอสเฟต
และป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ ที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ าที่มีฟอสฟอรัสปริ มาณมากได้
คำสำคัญ: ฟอสเฟต ปัสสาวะมนุษย์ กระบวนการไฟฟ้าเคมี อลูมิเนียมอิเล็คโทรด
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การประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
ทยาลับยเทคโนโลยี
ครั้งที่ 12ราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
มการจั
ดงานประชุ
มวิมชหาวิ
าการระดั
ชาติมหาวิรทาชมงคล
ยาลัยเทคโนโลยี
th
The 12thThe
Rajamangala
University
of
Technology
National
Conference
12 Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กำรวิเครำะห์ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรตัดสิ นใจเลือกรูปแบบกำรขนส่ งสิ นค้ ำ
บนเส้ นทำงรถไฟรำงคู่เส้ นทำงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตำก – แม่ สอด:
กรณีศึกษำ สิ นค้ ำอุปโภคบริโภค
An Analysis on the Factors Affecting Decision of Transportation
Mode for Freight on Mae Sot – Tak – Kamphaeng Phet – Nakhon
Sawan Double – Track Railway: Case Study Consumer Products
พัชริ ดา สังข์ตรี เศียร และ ใกล้รุ่ ง พรอนันต์*
Patcharida Sungtrisearn and Klairung Ponanan*

คณะโลจิสติกส์และดิจิทลั ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Faculty of Logistics and Digital Supply Chain, Naresuan University, Mueang, Phitsanulok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: klairungp@nu.ac.th

บทคัดย่ อ
เนื่ องจากประเทศไทยมี แผนในการพัฒนาระบบรางให้มีเส้นทางการขนส่ งที่ ครอบคลุมไปยังแต่ละภูมิภาค
และสนับสนุ นให้ระบบรางเป็ นการรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าหลัก โครงการรถไฟรางคู่ เส้ นทางนครสวรรค์ –
กาแพงเพชร– ตาก–แม่สอดเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงข่ายตามแผนพัฒนาฯ และถือเป็ นเส้นทางหลัก ในการขนส่ งสิ นค้า
ผ่านด่านพรมแดนถาวรแม่สอดไปยังเมี ยนมา ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมพฤติ กรรมการเลื อก
รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า
ของผูป้ ระกอบการบนแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ ง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการด้าน
การผลิต ผูป้ ระกอบการด้านการขนส่ ง และผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุ รกิ จศูนย์กลางกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
จานวน 500 ตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งด้วยแบบจาลอง
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยผลการวิเคราะห์แบบจาลองของปั จจัยมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในเกณฑ์ที่ดี (χ2 = 199.031, χ2 /df = .862, df = 231, p = .937, GFI = .951, CFI =1.000, RMR = .030,
RMSEA = .010) ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้ามากที่ สุด คื อ ต้นทุนการขนส่ ง รองลงมา
ได้แก่ ความปลอดภัย ของสิ นค้า ความน่าเชื่อถือและตรงเวลา ความรวดเร็ วในการขนส่ ง โครงข่ายที่สามารถเข้าถึง
แหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บสิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า และบริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า
คำสำคัญ: การเลือกรู ปแบบการขนส่ ง สิ นค้าอุปโภคบริ โภค รถไฟรางคู่ แบบจาลองสมการเชิง โครงสร้าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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มวิชดาการระดั
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The 12thThe
Rajamangala
University
of
Technology
National
Conference
th
12 Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลของควำมเร็วรอบและระยะห่ ำงระหว่ ำงลูกยำงกะเทำะต่ อสมรรถนะ
ของเครื่ องสี ข้ำวกล้ อง
Effect of Rollers Speed and Clearance on Performance of Rubber Roll
Brown Rice Huller
เขมทัต ไกรนรา* รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
Khemmathat Krainara, Roongruang Kalsirisilp and Jaturong Langapin
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
1
Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani 12110, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: khemmaathat_k@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะการทางานของเครื่ องสี ขา้ วกล้อง เครื่ องสี ขา้ ว
กล้องประกอบด้วยโครสร้างหลัก 4 ส่ วนได้แก่ 1)โครงเครื่ อง 2) ชุดป้อนข้าวเปลือก 3) ชุดลูกยางกะเทาะ
ข้าวเปลื อก 4) ชุ ดแยกแกลบ 5) ชุ ดมอเตอร์ ตน้ กาลัง ศึ กษาความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่ 1,300, 1,400
และ1,500 รอบต่ อ นาที ระยะห่ า งระหว่ า งลู ก ยางที่ ใ ช้ใ นการทดสอบ 0.8, 0.9 และ 1.0 มิ ล ลิ เ มตร
พันธ์ขา้ วเปลือกที่ใช้ในการทดสอบจานวน 3 สายพันธ์ได้แก่ พันธ์ปทุมธานี พันธ์ขา้ วเหลือง และข้าว กข
79 การทดสอบจะควบคุมความชื้นของข้าวเปลือกอยูใ่ นช่วงระหว่าง 13-15 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีค่าชี้ผลใน
การศึ กษา ได้แก่ ความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลื อก เปอร์ เซ็ นต์ตน้ ข้าว เปอร์ เซ็ นต์ขา้ วแตกหัก
ประสิ ทธิ ภาพการกะเทาะและดัชนีการกะเทาะ โดยทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
888 -2532 ผลการทดสอบเครื่ องสี ขา้ วหอมปทุมพบว่า ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรับการ
สี ขา้ วกล้อง เท่ากับ 1,300 รอบต่อนาที ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่เหมาะสม 0.9 มิลลิเมตร ความสามารถ
ในการกะเทาะข้าวเปลือก 25 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว 94 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ขา้ วแตกหัก
6 เปอร์ เซ็นต์ และดัชนี การกะเทาะ 89 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับข้าวเปลือกสายพันธุ์ ข้าวเหลือง และ กข 79
พบว่าความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่เหมาะสมในการกะเทาะเท่ ากับ 1,500 รอบต่อนาที และระยะห่ า ง
ระหว่างลูกยางที่เหมาะสม 1.0 มิลลิเมตร มีค่าความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลือกเท่ากับ 30 กิโลกรัม
ต่อชัว่ โมง และ 26 กิ โลกรัมต่อชัว่ โมง ตามลากับ มีค่าดัชนี การกะเทาะเท่ากับ 93 และ 92 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ
คำสำคัญ: เครื่ องสี ขา้ วกล้อง เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ดัชนีการกะเทาะ
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บชาติ
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ครั้งที่ 12 ราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
มการจั
ดงานประชุ
มวิมชหาวิ
าการระดั
ชาติมหาวิราชมงคล
ทยาลัยเทคโนโลยี
The 12th The
Rajamangala
UniversityUniversity
of Technology
National Conference
12th Rajamangala
of Technology
National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กำรออกแบบและสร้ ำงเครื่ องอัดขึน้ รูปเปลือกทุเรียน
Design and Fabrication of Compression Molding Machine from Durian Peel
จิรเดช มานะจิตต์* รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
Jiradet Manajit*, Roongruang Kalasirisilp and Jaturong Langapin
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani 12110, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: jiradet_m@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
เครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยนถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวตั ุประสงค์เพื่อลดปริ มาณขยะที่เกิด
จากเปลือกทุ เรี ยน สามารถลดเวลาและแรงงานในการทากระถางสาหรบปลูก เครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือก
ทุเรี ยนประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก 3 ส่ วน ได้แก่ โครงสร้ างเครื่ อง แม่พิมพ์กระถาง และระบบ
ไฮดรอลิ ก ประกอบด้ว ยชุ ด มอเตอร์ และปั๊ มไฮดรอลิ ก ที่ ใช้ใ นการทดสอบได้แ ก่ 10 40 และ 70 บาร์
ตามล าดับ ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการทดสอบได้แ ก่ อัต ราส่ ว นผสมของวัส ดุ โ ดยมี ขุย มะพร้ า ว กาวแป้ ง
และเปลือกทุเรี ยน จากผลการทดสอบพบว่าเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยน สามารถอัดขึ้นรู ปกระถางได้ดี
ที่สุดที่อตั ราส่ วน 1:2:3 ที่ความดัน 70 บาร์ ความสามารถในการอดกระถางเท่ากับ 25 กระถางต่อชัว่ โมง
มีเปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ของกระถาง 99 เปอร์ เซ็นต์ การวิเคราะห์และประเมินผลเชิ งเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมมีค่าใช้จ่ายต่อกระถางเท่ากับ 9 บาทต่อกระถาง จุดคุม้ ทุนของเครื่ องมีค่าเท่ากับ 108 ชัว่ โมงต่อปี
เมื่อพิจารณาชัว่ โมงการทางานที่ 600 ชัว่ โมงต่อปี ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 0.75 ปี หรื อประมาณ 9 เดือน
คำสำคัญ: เครื่ องอัดขึ้นรู ป กระถางปลูก เปลือกทุเรี ยน
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The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
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หุ่นยนต์ ส่งสิ นค้ ำภำยในอำคำรควบคุมด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์
An Indoor Delivery Robot Controlled by A Microcontroller
ธรรมศาสตร์ ไมตรี วรพล รอดไสว นัฐวุฒิ ผดุงศิลป์ และ สมชาย เบียนสู งเนิน*
Thammasat Maitree, Woraphon Rodsawai, Natthawut Phadungsil and Somchai Biansoongnern*

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang, Pathum Thani , THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: somchai.b@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ ได้ออกแบบหุ่ นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารให้สามารถส่ งสิ นค้าได้ตามจุดที่ตอ้ งการ
มี 2 โหมดการทางานคือ โหมดปกติและโหมดทางานร่ วมกับลิฟต์ ผลการทดสอบความแม่นยาในการส่ ง
สิ นค้าแบบ 1 ตาแหน่ ง มีค่าความถูกต้องในการจอดตรงตาแหน่ งเป้ าหมายเฉลี่ย 99.14% การทดสอบ
ความแม่นยาในการส่ งสิ นค้าแบบ 2 ตาแหน่ง มีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 99.2% และการทดสอบการส่ งสิ นค้า
ผ่ า นลิ ฟ ต์จ าลองมี ค่ า ความถู ก ต้อ งเฉลี่ ย 99.38% และสามารถส่ ง ข้อ มู ล ไร้ ส ายกับ ลิ ฟ ต์ไ ด้ทุ ก กรณี
มีความเร็ วในเคลื่อนที่เฉลี่ย 0.2 m/s
คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ การสื่ อสารไร้สาย หุ่นยนต์ส่งสิ นค้า
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กำรบำบัดปัสสำวะช้ ำงโดยกระบวนกำรตกตะกอนด้ วยไฟฟ้ำทีม่ ี
เหล็กและอลูมเิ นียมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด
Elephant Urine Treatment by Electrocoagulation Process
with Iron-Aluminium Electrodes
สุ จินนั ท์ หงษ์สร้อย และฐนียา รังษีสุริยะชัย*
Sujinan Hongsoi and Thaneeya Rangseesuriyachai*
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: thaneeya.r@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการบาบัดปั สสาวะช้างด้วยกระบวนการตกตะกอน
ด้วยไฟฟ้ าที่ มีการใช้แผ่นขั้วเหล็กและอลู มิเนี ยมเป็ นขั้วอิ เล็คโทรด โดยทาการแปรเปลี่ ยนค่ าของความต่ าง
ศักย์ไฟฟ้าและระยะเวลาในการบาบัด การทดลองเป็ นระดับห้องปฏิบตั ิการ โดยเป็ นการศึกษากระบวนการในน้ า
เสี ยจริ งจากปั สสาวะของช้าง ความต่างศักย์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 10, 15 และ 20 โวลต์ โดยทาการเก็บตัวอย่าง
น้ าเพื่อวิเคราะห์ค่าฟอสเฟต ซีโอดี และแอมโมเนียไนโตรเจนที่ระยะเวลาการทดลอง 15, 30, 45, 60 และ 90 นาที ทุก
สภาวะการทดลองจะมีระยะห่ างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดเหล็กและอลูมิเนียมซึ่ งเป็ นขั้วแอโนดและแคโทดที่ระยะ 5
ซม. ปั สสาวะช้างมีความเข้มข้นของพารามิเตอร์ต่างๆ ค่อนข้างสู ง โดยมีปริ มาณฟอสเฟตที่ทาการทดลองเริ่ มต้นที่
558 มก./ล. ค่าซี โอดีเริ่ มต้น 58,400 มก./ล. และค่าแอมโมเนี ยไนโตรเจนเริ่ มต้นที่ 3,300 มก./ล. เมื่อผ่านการบาบัด
ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าพบว่าที่สภาวะความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ ระยะเวลาการทดลอง 60 นาที
มีการลดปริ มาณฟอสเฟตสู งที่สุด โดยมีปริ มาณฟอสเฟตหลังการทดลองอยูท่ ี่ 80 มก./ล. พีเอชเท่ากับ 9.07 ค่าซีโอดี
เท่ากับ 14,000 มก./ล.และค่าแอมโมเนี ย 823 มก./ล. คิดเป็ นประสิ ทธิภาพการบาบัดฟอสเฟต ซีโอดีและแอมโมเนี ย
เท่ากับร้อยละ 85.7, 76.0 และ 75.1 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าน้ าเสี ยจากปั สสาวะของช้างมีปริ มาณมลสารที่สูงมากซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปั ญหาน้ าใต้ดินหรื อแหล่งน้ าสาธารณะได้ ซึ่ งควรจะมีการศึกษาระบบรวบรวมน้ าเสี ยจากปั สสาวะ
ช้างเพิ่มเติ ม เพื่อให้สามารถนามาบาบัดได้และไม่ทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าหรื อบนดิ นโดยตรง โดยให้กระบวนการ
ตกตะกอนทางไฟฟ้าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถบาบัดมลสารได้เป็ นอย่างดีและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
คำสำคัญ: ฟอสเฟต ปัสสาวะช้าง กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า เหล็กและอลูมิเนียมอิเล็คโทรด
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กำรศึกษำกำรปรับปรุงคุณสมบัตคิ อนกรีตทีใ่ ช้ มวลรวม
จำกคอนกรีตเก่ ำด้ วยเถ้ ำก้ นเตำบดละเอียด
The Study of Improvement of Properties of Concrete Containing Aggregate
from Previous Concrete by Ground Bottom Ash
ณัฐวุฒิ อินทบุตร* เหมราช บุญเพ็ชร์ และ วิสัย สิ ทธิการ
Nuttawut Intaboot*, Hemmarach Bunpech and Wisai Sittikan
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี
Department of Civil Engineering, Suphanburi Campus, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi, Samchuk, Suphanburi, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: Nuttawut098@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตที่ผสมมวลรวมหยาบที่ได้จากการบดย่อย
ของเศษคอนกรี ตเก่ าและทาการปรั บปรุ งคุณสมบัติดว้ ยการผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด โดยส่ วนผสม
ประกอบไปด้วยคอนกรี ตควบคุมสู ตรมาตรฐาน และคอนกรี ตที่ได้จากการผสมด้วยเศษคอนกรี ตเก่าแทน
มวลรวมหยาบ จากนั้นทาการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าก้นเตาบดละเอียดในอัตราส่ วนร้อยละ 0 20 35
และ 50 โดยน้ าหนักวัสดุเชื่อมประสาน ตามลาดับ ทาการทดสอบการยุบตัว ความพรุ นและการดูดซึมน้ า
กาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดึงผ่าซี ก และค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ผลการทดสอบพบว่าเมื่อเพิ่มเถ้าก้นเตาและ
เศษคอนกรี ตเก่าทาให้การยุบตัวลดลง การดูดซึมน้ าและความพรุ นเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้มวลรวม
หยาบจากเศษคอนกรี ตเก่ากาลังรับแรงอัดจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อย
ละ 20 จะให้ค่ากาลังรั บแรงอัดสู งใกล้เคียงกับคอนกรี ตที่ได้จากสู ตรควบคุม จากผลการทดลองทาให้
ทราบว่าการนาเศษวัสดุนากลับมาใช้ใหม่ทาให้คุณสมบัติทางกลลดลง ดังนั้นการที่จะนาเศษวัสดุเหลือทิ้ง
มาใช้ประโยชน์จาเป็ นต้องปรับปรุ งคุณสมบัติให้ดีข้ ึนก่อนที่จะนาไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆต่อไป
คำสำคัญ: เศษคอนกรี ตเก่า การปรับปรุ งคุณภาพคอนกรี ต เถ้าก้นเตาบดละเอียด คุณสมบัติทางกล
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กำรพัฒนำ และกำรทดสอบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
Development and Testing of Lotus Seed Shell Peeling Machine
สันติ ศรี วิสยั * จตุรงค์ ลังกาพินธ์ สุ นนั ปานสาคร และ รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์
Santi Sriwisai*, Juturong Longkapin, Sunan Parnsakhorn and Roongruang Kalsirisilp

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author: E-mail: santi_s@mail.rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงได้ถูกออกแบบ และสร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลา และ
แรงงานในการแกะเปลือกเมล็ด บัวหลวง เครื่ องประกอบด้วย โครงสร้างเครื่ อง ชุดสายพานลาเลียง ชุด
ใบมีด ระบบส่ งกาลัง และใช้มอเตอร์ ฟ้าขนาด 0.5hp หลักการทางานของเครื่ อง ผูใ้ ช้ป้อนเมล็ดบัวหลวง
เข้าช่องป้อน จากนั้นเมล็ดบัวหลวงจะวิ่งไปบนสายพานจนไปสัมผัสกับใบมีดที่ปลายสายพาน และปล่อย
ให้เมล็ดบัวหลวงร่ วงสู่ ดา้ นล่างของเครื่ อง จากการทดสอบที่ความเร็ วรอบของมอเตอร์ 1,200 , 1,400 และ
1,600 rpm พบว่า เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงสามารถทางานได้ดีที่ความเร็ วรอบ 1,400 rpm มีความสามารถ
ใน การทางาน 4.9 kg hr-1 เปอร์เซ็นต์ในการแกะเมล็ดบัว 84.6 % เปอร์เซ็นต์ความ เสี ยหาย 0 % อัตราการ
สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า 0.24 kW-hr จากการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่ อง
แกะเมล็ดบัวหลวง 1,440 hr year-1 จะมีระยะคืนทุน 2 ปี หรื อ 732 วัน และจุดคุม้ ทุน 161.49 hr year-1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการแกะด้วยแรงงานคน
คำสำคัญ: การพัฒนาและการทดสอบ เมล็ดบัวหลวง ชุดใบมีด
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กำรศึกษำศักยภำพและผลกระทบของกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำด้ วยแสงอำทิตย์
เพื่อลดกำรใช้ พลังงำนของอำคำร กรณีศึกษำ มทร.สุ วรรณภูมิ ศูนย์ สุพรรณบุรี
A Study on the Potential Impact of PV Generation Applied to Reduce the
Building's Energy Consumption: a Case Study of RMUTSB Suphanburi Campus
อานนท์ พ่วงชิงงาม* วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรื อง และ กฤษณ์ จินดาอินทร์
Arnon Poungchingngam* , Wisut Tantirungruang and Krit Jindain
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Ramagala University of technology
Suvarnabhumi Sam Chuk District, Suphanburi Province, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: arnon5202@gmail.com

บทคัดย่ อ
ปั จจุ บนั ระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็ นที่ นิยมกันอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากค่าพลังงานไฟฟ้ามีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับราคาอุปกรณ์ของระบบที่มีลดลง การออกแบบ
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ พลังงานไฟฟ้ าที่ ระบบผลิ ตได้และกาลังการผลิ ตติ ดตั้งนิ ยมคานวณด้วย
โปรแกรมเชิงพานิ ชน์ เช่น โปรแกรม PVsyst การคานวณดังกล่าวไม่คานึ งถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าหรื อความ
ต้องการกาลังไฟฟ้าจริ งที่เกิดขึ้นในอาคาร ผลลัพธ์จากการคานวณจึงไม่สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ
ที่แท้จริ งของระบบโดยรวมได้อย่างถูกต้อง บทความนี้ นาเสนอการศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของกลุ่มอาคารในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กาลังการผลิตติดตั้งที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม PVsyst ถูกใช้ในการคานวณร่ วมกับ
ข้อมูลความเข้มแสงจริ งเพื่อหาค่าของกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้และจ่ายเข้าสู่ อาคารแต่ละหลัง พารามิเตอร์ จริ งของ
ระบบถูกใช้ในการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้ า ผลเฉลยการไหลของกาลังไฟฟ้ าในระบบแรงดันต่ าและ
แรงดันปานกลางถูกนาไปใช้หาค่าของกาลังไฟฟ้ าที่ไหลเข้าสู่ ระบบอย่างแท้จริ ง อีกทั้งใช้ในการวิเคราะห์การ
สู ญเสี ยและประสิ ทธิภาพของระบบก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ดังนั้น ผลการศึกษา
นี้จึงใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและกาหนดกาลังการผลิตติดตั้งจริ งของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บน
หลังคาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
คำสำคัญ: ค่าพลังงานไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บนหลังคา การไหลของกาลังไฟฟ้า
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กำรเพิม่ อัตรำขยำยของสำยอำกำศโบว์ ไท
โดยใช้ ช่องว่ ำงแถบแม่ เหล็กไฟฟ้ำสำหรับระบบเรดำร์
Gain Enhancement of a Bow-Tie Antenna
Using Electromagnetic Band Gap for Radar application
ศรันย์ คัมภีร์ภทั ร1* ธนาฒน์ สุ กนวล1 ไมตรี ธรรมมา1 เภาภัทรา คาพิกลุ 2 และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ1
Saran Kampeephat1*, Maitree thamma1, Thanat Sooknuan1, Paowphattra Kamphikul2
and Witchupong Wiboonjaroen1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสี มา
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1
Department of Electronics Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of
Technology Isan, Nakhon Ratchasima, THAILAND
2
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai, THAILAND
1

*

Corresponding Author E-mail: saran.ka@rmuti.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้อธิ บายการออกแบบการเพิ่มอัตราขยายสายอากาศโบว์ไท สาหรับรับสื่ อสารเรดาร์
บนย่าน SHF โดยอาศัยเทคนิ คอภิวสั ดุ ที่เป็ นโครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีรูปร่ างคล้ายดอก
เห็ด ซึ่งเป็ นโครงสร้างแบบ 2 มิติ โดยนาไปวางด้านข้างด้านหน้าสายอากาศโบว์ไท เพื่อทาหน้าที่ช่วยลด
เป็ นตัวสะท้อนคลื่นและเป็ นวงจรเรโซแนนซ์ จากผลการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปพบว่าสายอากาศ
โบว์ไทที่มีโครงสร้าง EBG มีการแมตช์ของสายอากาศที่ดีข้ ึน และมีอตั ราขยายที่สูงขึ้นที่ความถี่ 10 GHz
มีค่าเท่ากับ 10.72 dB หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 8.47 dB ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น
เมื่อเทียบกับสายอากาศโบว์ไทแบบดั้งเดิม
คำสำคัญ: การเพิ่มอัตราขยาย สายอากาศโบว์ไท ระบบเรดาร์ ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า
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แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ ที่และลักษณะทำงกำยภำพของวัดป่ ำสระเมืองท้ ำว
จังหวัดสุ พรรณบุรี
The guideline development of area and physical characteristic
of Sa Muang Tao Temple, Suphan Buri
อรวรรณ จันทสุ ทโธ*
Orawan Jantasuto*

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี ประเทศไทย
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi, Sam Chuk, Suphan Buri, THAILAND
*
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บทคัดย่ อ
วัดสระเมืองท้าว ตั้งอยูห่ มู่บา้ นดอนแค ตาบลป่ าสะแก อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
ซึ่ งมีผเู ้ ดินทางเข้ามาสักการะและปฏิบตั ิธรรมตลอดสัปดาห์ท้ งั วันธรรมดาและวันเสาร์ อาทิตย์ หากพื้นที่
โดยรอบวัดยังคงเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ยังไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของวัด ซึ่ ง งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
พื้นที่และลักษณะทางกายภาพของวัดสระเมืองท้าว เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ดินทางเข้า
มาสักการะและปฏิบตั ิธรรม โดยมี ข้ นั ตอนการศึ กษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการออกแบบพื้นที่และลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนที่ 2 สารวจ
พื้นที่และลักษณะทางกายภาพของวัดและพื้นที่โดยรอบ ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบพื้นที่และลักษณะทาง
กายภาพของวัด ประกอบด้วย ศาลาปฏิบตั ิธรรม ลานวัด ห้องน้ า อาคารที่พกั ของพระสงฆ์และแม่ชี เรื อน
รับรองผูป้ ฏิบตั ิธรรม ถนนภายในวัด แปลงเกษตรกรรม สระน้ า ระบบไฟฟ้าและระบบประปา ขั้นตอนที่
4 เสนอแนวทางรู ปแบบเพื่อรองรับและอานวยความสะดวกทั้งปั จจุบนั และอนาคต เพื่อรองรับผูเ้ ข้ามา
สักการะและปฏิบตั ิธรรม พร้อมเสนอข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าว
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา ลักษณะทางกายภาพ สิ่ งอานวยความสะดวก วัดสระเมืองท้าว
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กำรปรับปรุ งควำมกว้ ำงแถบของสำยอำกำศโบว์ ไท
โดยใช้ ช่องว่ ำงแถบแม่ เหล็กไฟฟ้ำร่ วมกับรอยบำกสำหรับระบบเรดำร์
Bandwidth Improvement of a Bow-Tie Antenna Using Electromagnetic
Band Gap and Increase with the Notch for Radar Application
ศรันย์ คัมภีร์ภทั ร1* ธนาฒน์ สุ กนวล1 ไมตรี ธรรมมา1 เภาภัทรา คาพิกลุ 2 และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ1
Saran Kampeephat1*, Thanat Sooknuan1, Maitree thamma1, Paowphattra Kamphikul2
and Witchupong Wiboonjaroen1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสี มา
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1
Department of Electronics Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of
Technology Isan, Nakhon Ratchasima, THAILAND
2
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai, THAILAND
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Corresponding Author E-mail: saran.ka@rmuti.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ได้อธิบายการออกแบบการเพิ่มความกว้างแถบเพิ่มขึ้นและอัตราขยายสายอากาศโบว์ไท
สาหรับรับสื่ อสารเรดาร์ ความถี่บนย่าน SHF โดยอาศัยเทคนิ คการรอยบากบนสายอากาศโบว์ไทร่ วมกับ
อภิวสั ดุ โดยโครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ใช้ที่มีรูปร่ างคล้ายดอกเห็ด ซึ่งเป็ นโครงสร้างแบบ 2
มิติ โดยนาไปวางด้านหน้าสายอากาศโบว์ไท เพื่อทาหน้าที่เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ จากผลการจาลองด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปพบว่าสายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบากที่มีโครงสร้าง EBG มีการแมตช์ของสายอากาศที่ดี
ขึ้ น มี ความกว้างแถบเพิ่มขึ้นจาก 2.5 GHz เป็ น 4.0 GHz หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 GHz เมื่ อเที ยบกับ
สายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบาก และมีอตั ราขยายที่สูงขึ้นอีก 5.58 dB ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของ
สายอากาศดียงิ่ ขึ้น เมื่อเทียบกับสายอากาศโบว์ไทแบบดั้งเดิม
คำสำคัญ: การปรับปรุ งความกว้างแถบ สายอากาศโบว์ไท ระบบเรดาร์ ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า
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กำรออกแบบและสร้ ำงหุ่นยนต์ ABU 2021 “ดวลเกำทัณฑ์ สำนฝันสู่ แดนมังกร”
Design and Created Robot ABU 2021 “Throwing Arrows into Pots”
สุ ประวิทย์ เมืองเจริ ญ* และ วิทฤทธิ์ โคตรมณี
Supavit Muangjaroen* and Wittarit Khotmanee

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
Department of Electronics and Telecommunications Engineering, Faculty of Industrial Education,
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: Supavit.m@rmutsb.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหุ่ นยนต์ให้สามารถทาภารกิจ “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่ แดน
มังกร” โดยการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมระบบกลไกของหุ่นยนต์
โดยการรั บ สั ญ ญาณอิ น พุ ต จาก Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณไป
ควบคุมชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ และชุดควบคุมระบบนิ วเมติกส์ ประกอบด้วยหุ่ นยนต์แบบบังคับมือ 2ตัว
คือ หุ่ นยนต์แบบบังคับมือตัวแรกที่สามารถเคลื่อนที่เรี ยกว่า หุ่ นยนต์ขว้าง(TR) ทาภารกิ จโดยภารกิ จ
ขว้างลูกธูนลงในกระถางส่ วนหุ่นยนต์ตวั ที่สองเรี ยกว่า หุ่ นยนต์ป้องกัน(DR) มีหน้าที่ป้องกันฝ่ ายตรงข้าม
ผลปรากฏว่าภายในเวลา 2.45 นาที หุ่นยนต์ให้สามารถทาภารกิจ “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่ แดนมังกร”นั้นได้
คำสำคัญ: หุ่ นยนต์ขว้าง หุ่นยนต์ป้องกัน ไมโครคอนโทรลเลอร์

119

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
บชาติมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัNational
้งที่ 12 Conference”
The ม12วิชthาการระดั
Rajamangala
University
of Technology
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลืต่อกรรม
นนวันำต�กรรม
นาเศรษฐกิ
จ ปลู
กแนวคิดเทคโนโลยี
สีเขียฒ
วเพื
่อการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
เศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
สีเขียวเพื่อการพั
นาที
่ยั่งยืนฒ
” นาที่ยั่งยืน”

กำรพัฒนำกำรสำรวจของหุ่นยนต์ ก้ ภู ยั ด้ วยระบบนิวเมติก
Exploration Development of Pneumatic Rescue Robots
วิทฤทธิ์ โคตรมณี และ สุ ประวิทย์ เมืองเจริ ญ*
Wittarit Khotmanee and Supavit Muangjaroen*
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแขนกลของหุ่ นยนต์กูภ้ ยั สารวจ โดยการประยุกต์ใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมระบบกลไกของหุ่ นยนต์ โดยการรับสัญญาณอินพุตจาก
Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino เพื่อส่ งสัญญาณไปควบคุ มชุ ดขับเคลื่ อนมอเตอร์ และ
ชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์ของหุ่ นยนต์กภู้ ยั ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดไว้จานวน 3 จุด โดยใช้ Module TS832
และ RC832 ในการรับ-ส่ งสัญญาณภาพจากระยะทางไม่เกิน 800 เมตร และผลจากการพัฒนาหุ่ นยนต์ใน
ส่ วนแขนกลด้วยระบบนิ วเมติกเมื่อป้ อนคาสั่งด้วย Joy PS2 สั่งให้กระบอกลมนิ วเมติกทางานนั้น พบว่า
มีประสิ ทธิภาพการทางานของส่ วนแขนกลมีความเร็ วและแข็งแรงมากขึ้น
คำสำคัญ: หุ่ นยนต์กภู้ ยั ควบคุม ไมโครคอน โทรลเลอร์
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กำรพัฒนำอัลกอริทมึ สำหรับระบบฟำร์ มอัจฉริยะด้ วยโหมดประหยัดพลังงำน
Development of Algorithm for Smart Farms with Deep sleep Mode
สุ ทธิสา ราชอุดร สุ วชั รี พ่วงชาวสวน และ เดือนแรม แพ่งเกี่ยว*
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บทคัดย่ อ
ระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะ (Smart Farm) เป็ นหนึ่ งในนวัตกรรมทางการเกษตรที่ประยุกต์และบูรณาการหลาย
ศาสตร์ มาใช้งานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปใช้งานในภาคเกษตรกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทั้งใน
ด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต ใช้สาหรับการตรวจสอบ
ข้อมูลควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เป็ นตัวแปรสาคัญในการเพาะปลูกของพืช การใช้งานลักษณะดังกล่าวทาให้
เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก เนื่องจากระบบควบคุมถูกใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัลกอริ ทึมที่สามารถลดการพลังงานไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 สาหรับใช้งานใน
ระบบสมาร์ ทฟาร์ ม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มอุปกรณ์จากระบบสมาร์ ทฟาร์ มเดิม ใช้วิธีการปรับปรุ ง
ชุดคาสัง่ ควบคุมการทางานของเอาต์พุตจากระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะเดิมด้วยอัลกอริ ทึมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของอินพุต ได้แก่ อุณหภูมิ และความชื้น ตามช่วงเวลาในแต่ละฤดูกาลร่ วมกับโหมดประหยัดพลังงาน (Deep
Sleep Mode; DSM) นอกจากนั้นยังออกแบบให้สามารถทางานร่ วมกับระบบฐานข้อมูลและแสดงผลผ่านหน้า
เว็บบราวเซอร์ ผ่านเครื อข่ายไร้สาย เพื่อตรวจสอบการทางานแบบเรี ยลไทม์ จากการทดสอบเปรี ยบเทียบด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้ าระหว่ างระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะทั่วไป (Simple Mode; SM) กับระบบสมาร์ ทฟาร์ มที่
พัฒนาขึ้น ระยะเวลา 40 วัน พบว่า ระบบสมาร์ ทฟาร์ มเดิ มใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ ากับ 42.25 kWh และระบบ
สมาร์ ทฟาร์ มที่พฒ
ั นาขึ้นใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 21.04 kWh ซึ่ งการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสมาร์ ทฟาร์ มที่
พัฒนาขึ้นลดลง 21.21 kWh เมื่อเทียบกับสมาร์ ทฟาร์ มเดิ มคิดเป็ นร้อยละ 50.20 และจิ้งหรี ดที่เลี้ยงในทั้งสอง
ระบบมีการเจริ ญเติบโตใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่าอัลกอริ ทึมที่พฒั นาขึ้นเมื่อนาไปใช้ควบคุม
การทางานของระบบสมาร์ทฟาร์มสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คำสำคัญ: ฟาร์มอัจฉริ ยะ ประหยัดพลังงาน อัลกอริ ทึม โหมดประหยัดพลังงาน
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การประชุมวิชthาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12 Rajamangala University of Technology National Conference”
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลืตกรรม
่อนนวันำต�กรรม
นาเศรษฐกิ
จ ปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขียฒวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
เศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

กำรหำค่ ำพำรำมิเตอร์ ทเี่ หมำะสมสำหรับกำรควบคุมกำรทำงำนของ
เครื่ องสลัดนำ้ ผักสดตัดแต่ งชนิดผักใบด้ วยวิธีกำรออกแบบกำรทดลอง
The Parameters Optimization for Vegetable Spin Drying using Design of Experiment
ณัฐธิดา คุณากรกิจ จักรกฤษ วงษ์ชยั เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ เดือนแรม แพ่งเกี่ยว*
Nuttida Kunakorkit, Jakkrit Wongchai , Accarat Chaoumead and Duanraem Phaengkieo*

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna
Phitsanulok, Muang Phitsanulok, Phitsanulok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: duanraem@rmutl.ac.th, duanraemp@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับควบคุมการสลัดน้ าออกจากผักสดตัดแต่งชนิ ด
ผักใบด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรี ยลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของการ
สลัดน้ าออกจากผักและเพิ่มอายุการเก็บรักษา ทาการทดสอบตัวอย่างผักใบ 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอม กรี นคอส
และกรี นโอ๊ค ทดสอบพารามิเตอร์ ท้ งั หมด 3 พารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์ ทดสอบ 3 ระดับ ได้แก่ น้ าหนัก
ทดสอบน้ าหนักที่ 1, 2 และ 3 กิโลกรัม ความเร็ วรอบ 85, 130 และ180 รอบต่อนาที และระยะเวลา 5, 10 และ 15
นาที โดยเอาต์พุต คือ ปริ มาณน้ าที่สลัดออกจากผักและอายุการเก็บรักษา ซึ่งจานวนการทดลองทั้งหมดเท่ากับ
64 การทดลอง แบ่งผลการทดลองออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เปรี ยบเทียบปริ มาณน้ าที่สลัดออกจากผักกับ
น้ าหนักเริ่ มต้น ผลการทดลอง พบว่า ผักกาดหอม น้ าหนัก 3 กิโลกรัม สลัดด้วยความเร็ วรอบ 180 rpm ระยะเวลา
15 นาที สามารถสลัดน้ าออกจากผักได้มากสุ ด 98.00% กรี นคอสน้ าหนัก 1 กิโลกรัม สลัดด้วยความเร็ วรอบ 180
rpm ระยะเวลา 10 นาที สามารถสลัดน้ าออกจากผักได้มากสุ ด 96.50% และกรี นโอ๊คน้ าหนัก 1 กิโลกรัม สลัด
ด้วยความเร็ วรอบ 180 rpm ระยะเวลา 15 นาที สามารถสลัดน้ าออกจากผักได้มากสุ ด 96.50% ส่ วนที่ 2
เปรี ยบเทียบอายุการเก็บรักษาของผักหลังการสลัด บรรจุในถุงพลาสติกเจาะรู และเก็บรักษาในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 812 OC ผลการทดลองพบว่าผักกาดหอมมีอายุการเก็บรั กษา 15 วัน กรี นคอสมีอายุการเก็บรั กษา 12 วัน และ
กรี นโอ๊คมี อายุการเก็บรั กษา 13 วัน โดยมี อายุการเก็บรั กษาเพิ่มขึ้ นคิ ดเป็ น 80.00%, 66.67% และ 20.08%
ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผักที่ไม่ผ่านการล้างและสลัดน้ า ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่าวิธีการที่นาเสนอ
สามารถหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับการสลัดน้ าออกจากผักแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คำสำคัญ: เครื่ องสลัดน้ า ผักสดตัดแต่ง ผักใบ วิธีการออกแบบการทดลอง
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กำรพัฒนำชุดทดสอบสำหรับวัดค่ ำดูดกลืนควำมร้ อนของวัสดุซีเมนต์ บอร์ ด
ผสมเส้ นใยธรรมชำติ
Development of Testing Set for Investigating Heat Absorption Value
of Cement Board Mixed with Natural Fiber
วราวุฒิ ดวงศิริ1 และ นันทชัย ชูศิลป์ 2*
Warawood Duangsiri1 and Nuntachai Chusilp2*
หลักสู ตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
อ.เมือง จ.สงขลา
2
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อ.เมือง จ.สงขลา
1
Department of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Sivijaya, Mueang,
Songkhla, THAILAND
2
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Sivijaya, Mueang,
Songkhla, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: nuntachai.c@rmutsv.ac.th
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาค่าการดูดกลืนความร้อน (k) ซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญในการศึกษาพฤติกรรม
การระบายความร้อนผ่านทางผิวของวัสดุทางวิศวกรรม โดยงานวิจยั นี้ได้ออกแบบเครื่ องมือวัดค่าดูดกลืน
ทางความร้อนที่สามารถวัดค่า k ของวัสดุทางวิศวกรรมก่อสร้างที่มีส่วนผสมหลักคือ ซี เมนต์กบั วัสดุเส้น
ใยธรรมชาติโดยมีสัดส่ วนที่แตกต่างกัน ทาการวัดค่า k ของวัสดุที่แตกต่างกัน สาหรับค่าที่วดั ได้มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.287-0.579 W/moC ซึ่ งค่าที่วดั ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าดูดกลืนทางความร้อนใกล้เคียงกับค่า k
ของซี เ มนต์ และเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ที่ ท ดสอบในห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ ไ ด้รั บ มาตรฐานค่ า k ที่ ว ดั ได้ด้ว ย
เครื่ องมือที่สร้างขึ้นมีค่าที่สอดคล้องกันโดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P =
0.05 จากการประเมินศักยภาพของเครื่ องมือสามารถตรวจวัดค่า k ของวัสดุได้และสามารถพัฒนาวัสดุ
ทางวิศวกรรมก่อสร้างเพื่อนามาใช้เป็ นวัสดุประหยัดพลังงานที่มีประสิ ทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ: การดูดกลืนความร้อน วัสดุเส้นใยธรรมชาติ วัสดุก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน ซีเมนต์บอร์ด
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การประชุ
มวิชาการระดั
บชาติ
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้ อมูลวิจัยเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะกรณีศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยี และสหวิทยำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ ำนนำ
The Development of Research Information Management System for Internal
Educational Quality Assurance at Faculty Level : A Case Study of College of
Integrated Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna
สุ พิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ 1 พัชรี ไชยยงค์2 และ ปวียา รักนิ่ม1,2*
Suphitcha Thawornlimpaphong1 Patcharee Chaiyong2 and Paweeya Raknim1,2*

สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
1
Office of Academic Resource and Information Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Muang,
Chiangmai, THAILAND
2
College of Integrated Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Doisaket,
Chiangmai, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: paweeya@rmutl.ac.th
1
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้อมูลวิจยั เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ สาหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นามา
แก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลงานวิจยั ความผิดพลาดจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สรุ ปผลโดย
เจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนและจานวนบุคลากรในกระบวนการรวบรวม กากับติดตามเอกสารงานประกันคุณภาพด้าน
งานวิจยั ของหน่วยงาน โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบตามทฤษฎีแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle) 7 ขั้นตอน มาแก้ไขระบบสารสนเทศงานวิจยั เดิม โดยเพิ่มโมดูลส่ วนการจัดการบูรณาการข้อมูลผลงาน
วิชาการ การออกรายงานผลงานวิจยั และการรายงานสถิติงานวิจยั ในมิติคณะ หลักสู ตร และรายบุคคล ในรู ปแบบแผง
หน้าปั ดธุรกิจ (Dashboard) ซึ่ งผูบ้ ริ หารสามารถใช้ในการกาหนดทิศทางการตัดสิ นใจ และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริ หารจัดการงานวิจยั ของหน่วยงาน ผลการวิจยั จากการประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบ
โดยประเมินความพึงพอใจจากนักวิจยั และบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า ผูใ้ ช้งานพึงพอใจโมดูลการนาเข้าข้อมูล การ
เข้าถึงระบบสารสนเทศด้านความน่ าเชื่ อถือ โมดูลการนาเสนอรายงานและสถิติ เฉลี่ยทุกด้านอยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มาก (x ̅ = 4.17, S.D. = 0.78) และระบบแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องในทุกโมดูล สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับคณะ และได้แนวทางในการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการข้อมูลวิจยั ในระดับมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ ระบบบริ หารจัดการข้อมูลวิจยั วงจรการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
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จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
สีเขียวเพื่อการพั
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คุณสมบัตทิ ำงชลศำสตร์ ของกำรไหลผ่ ำนฝำยสั นกว้ ำงผิวขรุขระ
Hydraulic properties of Flow over Broad-Crested Weir coated Rough surface.
กฤษฎา มานะโส สาเนียง องสุ พนั ธ์กลุ สาโรจน์ ดารงศีล และ รณกร เทพวงษ์*
Kridsada Manaso, Samneang Ongsupankul, Sarote Dumrongsil and Ronnakorn Thepwong*
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ท างชลศาสตร์ ข องการไหลผ่ า นฝายสั น กว้า ง
ผิว ขรุ ข ระ และแสดงค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัต ราการไหลผ่า นฝายแต่ ล ะรู ป แบบ การศึ ก ษาได้ด าเนิ น การ
ในห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์ โดยใช้รางทดสอบทางน้ าเปิ ดสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร
สู ง 47 เซนติเมตร แบบจาลองฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม มุม 60, 90, 120 และ 150 องศา มีความหนา 7.5,
15 และ 22.5 เซนติเมตร ซึ่ งมีผิวขรุ ขระจากทรายร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และค้างบนเบอร์ 8 ควบคุม
การไหลเป็ นแบบอิสระ ผลการทดสอบแสดงเป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ ากับ
ความสู ง ของน้ า เหนื อ สั น ฝาย และสั ม ประสิ ท ธิ์ การไหลของน้ า เหนื อ สั น ฝายแต่ ล ะชนิ ด พบว่ า ค่ า
สัมประสิ ทธิ์การไหลจากการทดสอบที่มุม 60 องศา มีค่าเฉลี่ย 1.506 มุม 90 องศา มีค่าเฉลี่ย 1.316 มุม 120
องศา มีค่าเฉลี่ย 1.187 มุม 150 องศา มีค่าเฉลี่ย 0.872
คำสำคัญ: ฝายสันกว้าง อัตราการไหล สัมประสิ ทธิ์การไหลผ่านฝาย
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กำรศึกษำคุณสมบัตทิ ำงวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสำนผสมเศษขยะรีไซเคิล
ชนิดพอลิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE)
The Study Engineering Properties of Interlocking Blocks Mixes High
Density Polyethylene (HDPE) Recycling Wastes
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน* สุ ธน รุ่ งเรื่ อง และ พิทยา สุ ขจินดา
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานผสมขยะพลาสติกชนิ ดพอลิ
เอทธี ลีนความหนาแน่ นสู ง โดยใช้อตั ราส่ วนผสมปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 : ดินลูกรัง คือ 1:5
และมีเศษขยะพลาสติกผสมแทนที่ดินลูกรังในอัตราส่ วน ดังนี้ คือ 0%, 5%, 10%, 15% และ 20% จากการ
ทดสอบหาค่าต้านทานกาลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่ ผสมเศษขยะพลาสติ กในอัตราส่ วน 0% ได้ค่า
ต้านทานกาลังอัดเฉลี่ยน้อยกว่า 71.38 กก/ซม2 จัดเป็ นอิฐบล็อกประสานชนิ ดไม่รับน้ าหนัก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และที่อตั ราส่ วนผสมเศษขยะ
พลาสติ ก 5%, 10%, 15% และ 20% ได้ค่าต้านทานก าลังอัดมากกว่า 71.38 กก/ซม2 จัดเป็ นอิ ฐบล็อก
ประสานชนิ ดรั บน้ าหนัก ตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม การทดสอบหาค่าต้านทานกาลังดัดเมื่อเพิม่ อัตราส่ วนผสมเศษขยะพลาสติกที่ 0%, 5%, 10%,
15% และ 20% ค่ากาลังดัดจะลดลง 10% ของอัตราการเพิ่มปริ มาณขยะพลาสติกตามลาดับ การทดสอบการ
ดูดซึ มน้ าของอิฐบล็อกประสานที่ผสมเศษขยะพลาสติกในทุกอัตราส่ วน ได้ค่าเฉลี่ยการดูดซึ มน้ าน้อยกว่า
288 kg/m3 ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ มชนอิ ฐ บล็อกประสาน มผช. 602/2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม การตรวจสอบลักษณะทัว่ ไปและมิติได้มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร จัดได้
ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และมี
การแตกหักหรื อบิ่น จากการศึกษานี้ พบว่าสามารถนาเศษขยะพลาสติกมาผสมแทนที่ดินลูกรังได้โดยให้
คุณสมบัติที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
และเป็ นการลดปริ มาณเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลได้อย่างมาก
คำสำคัญ: อิฐบล็อกประสาน พลาสติกรี ไซเคิล พอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสู ง
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กำรศึกษำคุณสมบัตทิ ำงกำยภำพและคุณสมบัตทิ ำงกลของคอนกรีต
ทีผ่ สมขยะพลำสติกพอลิโพรพิลนี (PP)
The Study of Physical Appearance and Mechanical Properties about
Polypropylene Plastic (PP) Scrap Concrete
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ต
ที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน โดยการศึกษาวิจยั ได้ใช้อตั ราส่ วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 ทาการผสมคอนกรี ตตามการออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ตโดยวิธี ACI 211 โดยการแทนที่วสั ดุผสม
หยาบ (หิ นธรรมชาติ) ด้วยขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน ในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 15, 30, 45, และ 60 โดย
น้ าหนักของวัสดุผสมหยาบ จากผลการศึกษาวิจยั พบว่าคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรี ตที่ผสมขยะ
พลาสติ ก พอลิ โพรพิลีน ทุ ก อัตราส่ ว นมี ความสามารถในการเท่ ไ ด้ (workability) ทุ ก อัตราส่ ว น และ
สามารถขึ้นรู ปในแบบหล่อคอนกรี ตได้ คุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
ผลทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด ได้ค่ากาลัง 311.03 ksc, 228.68 ksc, 217.35 ksc, 216.07 ksc และ 175.43
ksc ตามลาดับ จะมีค่าลดลงจากคอนกรี ตควบคุม ค่าเฉลี่ยทุกอัตราส่ วน อยูท่ ี่ร้อยละ 32.68 ผลการทดสอบ
ก าลัง ต้า นทานแรงดึ ง ผ่ า ซี ก ได้ค่ า ก าลัง 29.07 ksc, 27.02 ksc, 22.34 ksc, 20.68 ksc และ 19.18 ksc
ตามลาดับ จะมีค่าลดลงจากคอนกรี ตควบคุม ค่าเฉลี่ยทุกอัตราส่ วน อยูท่ ี่ร้อยละ 22.52 ผลกระทบจากการ
นาขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน แทนที่วสั ดุผสมหยาบ (หิ นธรรมชาติ) เกิดจากผิวสาผัสของขยะพลาสติก
พอลิโพรพิลีนมีลกั ษณะเรี ยบมัน ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้การยึดเกาะระหว่าง ผิวของขยะพลาสติกพอลิโพรพิ
ลีนกับมอร์ตา้ มีการยึดเกาะที่ยงั ไม่ดีพอ ส่ งผลทาให้ค่ากาลังต้านทานแรงอัด และค่ากาลังต้านทานแรงดึง
ผ่าซีกมีค่าลดลงเป็ นลาดับ ตามอัตราส่ วนการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
คำสำคัญ: คอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)

127

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
วิชthาการระดั
บชาติมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัNational
้งที่ 12 Conference”
Theม12
Rajamangala
University
of Technology
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลืตกรรม
่อนนวันำต�กรรม
นาเศรษฐกิ
จ ปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขียฒวเพื
่อการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
เศรษฐกิ
จ ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที
่ยั่งยืนฒ
” นาที่ยั่งยืน”

กำรวิเครำะห์ โครงกำรชุมชนพลังงำนสี เขียว ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
Project Analysis of Green Energy Community According to Sufficiency
Economy Philosophy
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอกระบวนการการวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียว
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับการวางแผน การวิเคราะห์ การบริ หารและการจัดการโครงการ โดย
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ขอบเขตและกระบวนการในการดาเนินการ 2) ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั
ของโครงการ 3) ความสัมพันธ์และเชื่ อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ ในแต่ละระดับ 4) ผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับโครงการ 5) การประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการ และ 6) การวิเคราะห์ตน้ ทุน ผลประโยชน์ ของโครงการ เพื่อให้ชุมชนพลังงานสี เขียวในประเทศไทยสามารถได้รับประโยชน์ท้ งั ใน
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในชุ มชน สร้างการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งภายในและระหว่างชุมชน เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาในด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน
คำสำคัญ: การวิเคราะห์โครงการ พลังงานสี เขียว ชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กำรศึกษำโครงสร้ ำงของเขื่อนดินด้ วยกำรวิเครำะห์ คลื่นผิว
: กรณีศึกษำเขื่อนห้ วยหนองโรง อำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท
A Study of the Earth Dam Structure using
Multichannel Surface Wave Analysis Method
: Huai Nong Rong Dam, Noen Kham District, Chainat Province, Thailand
ชนะรบ วิชาลัย* ณรงค์ชยั วิวฒั นาช่าง และ อรวรรณ จันทสุ ทโธ
Chanarop Vichalai* , Narongchai Wiwattanachang and Orawan Jantasuto

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
Division of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architechture, Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi, Suphanburi Campus, THAILAND
*Corresponding Author E-mail: chanarop.v@rmutsb.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาโครงสร้างเขื่อนดินห้วยหนองโรง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็ น
เขื่อนดิ นความยาว 3.250 กิ โลเมตร ความสู ง 7 เมตร ด้วยการวิเคราะห์คลื่นผิว แบบหลายช่องสัญญาณ
(Multichannel Analysis of Surface Wave; MASW) เพื่อตรวจสอบความสมบู รณ์ ของโครงสร้ างเขื่ อน
หลังจากสร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2562 โดยทาการเก็บข้อมูลในภาคสนามด้วยการให้กาเนิดคลื่นผิวด้วยฆ้อน
ขนาด 12 ปอนด์ มีระยะห่ างของจีโอโฟนเท่ากับ 5 เมตร จานวน 24 ตัว ระยะทางรวมช่ วงละ 115 เมตร
ตลอดแนวความยาวเขื่อน หลังจากนั้นทาการวิเคราะห์คลื่นผิวด้วยโปรแกรม Seismager/SW ผลการศึกษา
สามารถจาแนกโครงสร้างของตัวเขื่อนได้ 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นดินตัวเขื่อน ชั้นดินที่ได้รับการปรับปรุ ง
และชั้นหิ นฐาน โดยชั้นดิ นตัวเขื่อนและชั้นดินที่ได้รับการปรับปรุ ง มีความเร็ วคลื่นเฉื อนมากกว่า 180
เมตร/วินาที และชั้นหิ นฐานมีความเร็ วคลื่นเฉื อนมากกว่า 500 เมตร/วินาที เมื่ออ้างอิงจากมาตรฐาน The
National Earthquake Hazard Reduction Program (NEHRP)โดยผลการศึกษาพบว่า ไม่พบได้ถึงตาแหน่ง
ที่มีความเร็ วคลื่นต่ากว่า 180 เมตร/วินาที ที่อาจเป็ นลักษณะของจุดวิกฤติหรื อจุดเสี่ ยงของการรั่วซึมตลอด
แนวการสารวจ
คำสำคัญ: เขื่อนดิน คันดินโครงสร้าง คลื่นผิว ธรณี ฟิสิ กส์
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จ ปลูกแนวคิ
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กำรประเมินและวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงของบริษัทรับเหมำงำนก่ อสร้ ำง
ทำงหลวงพิเศษระหว่ ำงเมือง
Risk Evaluation and Analysis for General Contractor on Motorway
Construction Project
ราชันย์ ชาชานาญ* และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
Rachan Chachamnan* and Wannawit Teamthong
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, King Monkut's University of Technology North Bangkok
*

Corresponding Author E-mail: s6201082856514@kmutnb.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั ผูร้ ั บเหมาของงาน
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง โดยทาศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก 2 ช่วง ของ
โครงการ คือ ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสี มา
ช่วง กม.53+000 ถึง กม.65+300 และ ช่วงที่ 2โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะ
อิน-สระบุรี-นครราชสี มา ช่วง กม.65+300 ถึง กม.70+085 โดยดาเนินการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม
กับผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ จานวน 76 ท่าน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโครงการ ผูบ้ ริ หารด้าน
ต้นทุน วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม วิศ วกรต้นทุน และโฟร์ แมน จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
สามารถแบ่งความเสี่ ยงออกเป็ น 8 รู ปแบบ คือ เหตุการณ์ ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ การออกแบบและ
รายละเอี ยดแบบ การก่ อสร้ าง บุ คลากร เครื่ องจักร-การขนส่ ง การเงิ นและงบก่ อสร้ าง นโยบายและ
การเมือง และสังคมและสิ่ งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า มีจานวนความเสี่ ยง 177 เหตุการณ์ สามารถแยก
เป็ นความเสี่ ยงสู ง 20 เหตุการณ์ ความเสี่ ยงปานกลาง 68 เหตุการณ์ และความเสี่ ยงต่า 89 เหตุการณ์ โดย
ความเสี่ ยงสู ง 5 ลาดับแรก ได้แก่ 1.) การดาเนิ นงานมีล่าช้าจากแผนงานในหมวดงานถนน 2.) การถอด
แบบคานวณผิดพลาดทาให้งบก่อสร้างเพิ่มในหมวดงานสะพาน 3.) การคานวณถอดแบบปริ มาณวัสดุ
ปริ มาณงานผิดพลาดทาให้งบเพิ่มในหมวดงานไฟฟ้ าแสงสว่าง 4.) งานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าล่าช้าจาก
แผนงานในหมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง และ5.) การดาเนินงานมีล่าช้าจากแผนงานในหมวดงานสะพาน
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ ยง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริ ษทั รับเหมา วิเคราะห์ความเสี่ ยง
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นวัตกรรมกระถำงต้ นไม้ ประหยัดนำ้ จำกขุยมะพร้ ำว
An Innovative Water Saving Flower Pot from Coconut Coir
กิตติพงษ์ พุม่ โภชนา1* บัญชา เหลือแดง1 สถิตเทพ สังข์ทอง1 กาญบัญชา พานิชเจริ ญ1
สุ ภคั เผียงสู งเนิน2 และ สันติ ไทยยืนวงษ์2
Kittiphong Poomphochana1* , Bancha Luadang1, Sathitthep Sangthong1, Kanbuncha Panichcharoen1,
Supak Piangsungnoen2 and Santi Thaiyuenwong2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Phutthamonthon,
Nakhon Pathom, THAILAND
2
Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Phutthamonthon,
Nakhon Pathom, THAILAND
1

2

*

Corresponding Author E-mail: kittiphong.p@rmutr.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอนวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้าว ซึ่ งจะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
ของชุ มชน โดยเป็ นการน าระบบการจัด การแบบลดขยะเป็ นศู น ย์ มาเพิ่ มมู ลค่ า วัต ถุ ดิ บเหลื อทิ้ งจาก
มะพร้าวน้ าหอม ในชุมชนบ้านคลองนกกระทุงและชุ มชนเครื อข่าย โดยมีเป้ าหมายในการสร้ างอาชี พ
เสริ มสาหรับเพิ่มรายได้ที่ 10% กระบวนการเริ่ มต้นจะเป็ นขั้นตอนการแยกขุย-ใยออกจากกัน โดยใช้
เครื่ องแยกขุย-ใย ซึ่ งเกษตรกรจะใช้เครื่ องจักรที่ได้รับการสนับสนุ นจากโครงการนี้ เมื่ อได้วตั ถุดิบที่
ต้อ งการแล้ว ก็ จ ะน าไปผสมกับ แป้ งเปี ยกตามอัต ราส่ ว น เพื่ อ จะส่ ง ไปยัง ขั้น ตอนอัด ขึ้ น รู ป กระถาง
ขั้นตอนนี้ เกษตรกรจะใช้เครื่ องไฮโดรลิคระบบมือโยก ที่ถูกประกอบกับแม่พิมพ์กระถางเป็ นที่เรี ยบร้อย
เมื่อผ่านการอัดขึ้นรู ปก็จะได้ผลิตภัณฑ์กระถาง นอกเหนื อจากนี้ มีการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์
และตราสิ นค้า สารวจความต้องการสิ นค้าของตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายแบบออนไลน์ จากการ
คานวณคาดการผลลัพธ์ของโครงการนี้ จะมีกาไรจากการดาเนินงานที่ 56.50%
คำสำคัญ: กระถางต้นไม้ มะพร้าวน้ าหอม ลดขยะเป็ นศูนย์ เกษตรเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน
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เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ มะพร้ ำวนำ้ หอม
Technology of Organic Fertilizer Production using Aromatic Coconut Waste
บัญชา เหลือแดง1* สถิตเทพ สังข์ทอง1 กาญบัญชา พานิชเจริ ญ1 กิตติพงษ์ พุม่ โภชนา1
สุ ภคั เผียงสู งเนิน2 และ สันติ ไทยยืนวงษ์2
Bancha Luadang1*, Sathitthep Sangthong1, Kanbuncha Panichcharoen1, Kittiphong Poomphochana1
Supak Piangsungnoen2 and Santi Thaiyuenwong2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Phutthamonthon,
Nakhon Pathom, THAILAND
2
Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Phutthamonthon,
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1

2

*

Corresponding Author E-mail bancha.lua@rmutr.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจ ัยนี้ นาเสนอเทคโนโลยีการผลิ ตปุ๋ ยชี วภาพจากวัสดุ เหลื อใช้สาหรั บผลิ ตภัณฑ์มะพร้ าว
น้ าหอม โดยเป็ นการนาระบบการจัดการแบบลดขยะเป็ นศูนย์ มาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าว
น้ าหอม ในชุมชนบ้านคลองนกกระทุงและชุมชนเครื อข่าย โดยมีเป้ าหมายสาหรับเพิ่มรายได้จากเดิม 10
% เกษตรกรใช้เครื่ องอัดเม็ดที่มี เครื่ องบดและอัดเม็ดปุ๋ ยแบบ 2 ใน 1 ที่มีกาลังการผลิต 1000 กิโลกรัมต่อ
วัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจยั ซึ่ งทีมวิจยั ได้พฒั นาอุปกรณ์ตดั เม็ดปุ๋ ยอัตโนมัติประกอบเข้า
กับตัวเครื่ อง ทาให้ได้ขนาดเม็ดปุ๋ ยที่ตอ้ งการโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องคัดแยกเม็ดปุ๋ ยให้ยุ่งยาก ซึ่ งเพิ่มความ
สะดวกต่อเกษตรกรเป็ นอย่างมาก จากนั้นจะนาปุ๋ ยที่ผ่านกระบวนการตากเรี ยบร้อยแล้ว ไปยังขั้นตอน
บรรจุภณ
ั ฑ์ซ่ ึงก็มีหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็ น 5 15 และ 30 กิโลกรัม นอกเหนื อจากนี้ มีการปรับสิ นค้า
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการปรับหี บห่ อแบบถุงน้ าชา มีการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์
และตราสิ น ค้า ส ารวจความต้อ งการสิ น ค้า ของตลาดและเพิ่ ม ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยแบบออนไลน์
ซึ่งผลลัพธ์ ของโครงการนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 26.18%
คำสำคัญ: ปุ๋ ยชีวภาพ มะพร้าวน้ าหอม ลดขยะเป็ นศูนย์ เกษตรเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน
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กำรหำค่ ำพำรำมิเตอร์ ทเี่ หมำะสมสำหรับระบบอบแห้ งอัตโนมัติแบบโรตำรี
The Optimum Parameters Investigation for Drying Rotary Automatic System
พรสวรรค์ กัลยาบุตร อธิป อรรคเศรษฐัง อภิวฒั น์ เสนปิ น และ และ เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด*
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Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna
Phitsanulok, Muang Phitsanulok, Phitsanulok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: akira@rmutl.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจ ัยนี้ น าเสนอการหาค่าพารามิ เตอร์ ที่เหมาะสมสาหรั บการลดความชื้ นในกระบวนการ
อบแห้งข้าวเปลือกแบบโรตารี ดว้ ยลมร้ อนแบบอัตโนมัติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบพารามิเตอร์
สาหรับการลดความชื้นในข้าวเปลือกตามมาตรฐานการรับซื้ อข้าวเปลือกที่ 14% (มาตรฐานเปี ยก) ใช้การ
ออกแบบการทดลอง (Experimental Design) เพื่อออกแบบพารามิ เตอร์ ที่ ส่งผลต่อการลดความชื้ นใน
ข้าวเปลื อกและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรั บควบคุ มการท างานของการอบแห้งข้าวเปลื อกแบบ
อัตโนมัติ งานวิจยั นี้ ใช้ขา้ วเปลื อกพันธุ์พิษณุ โลก2 ความชื้ นตั้งต้นระหว่าง 29-32% (มาตรฐานเปี ยก)
อุณหภูมิภายในห้องอบไม่เกิน 60 องศาเซียลเซียส ความเร็ วลม 2.0 m/s ตัวแปรที่ควบคุมได้แก่ น้ าหนักและ
เวลา โดยทดสอบที่น้ าหนัก 50, 100, 150 และ 200 kg และระยะเวลาทดสอบอบแห้งค่าความชื้ นต่ากว่า
14% (มาตรฐานเปี ยก) ซึ่ งทาการทดลองทั้งหมด 32 การทดลอง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบการ
ควบคุมการทางานแบบกึ่ งอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรั บการควบคุมการทางานระบบ
ควบคุมการอบแห้งข้าวเปลือก โดยใช้เซนเซอร์ ความแม่นยาสู งอ่านค่าน้ าหนักและหยุดการทางานเมื่อถึง
ค่าความชื้ นที่กาหนด จากผลการทดสอบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี
พบว่าค่าพลังงานในการอบลดความชื้นข้าวเปลือกเครื่ องสามารถลดความชื้นลงได้เฉลี่ย 16% (มาตรฐาน
เปี ยก) และสามารถลดค่าความชื้ นได้ต่ าสุ ด 9% (มาตรฐานเปี ยก) เปรี ยบเทียบกับความชื้ นเริ่ มต้นที่ใช้
พลังงานจาเพาะในกระบวนการลดความชื้นลงที่ปริ มาณ 150 kg ใช้พลังงาน 0.684 MJ/kg.
คำสำคัญ: ระบบอบแห้ง พารามิเตอร์ที่เหมาะสม โรตารี ข้าวเปลือก ลมร้อน
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ภำยในโรงเรื อนสมัยใหม่
Carbon Dioxide Capture System for Plant Growing in Modern Greenhouses
กฤติเดช พายุเลิศ และ เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์*
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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*
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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ทัว่ โลกปล่อยก๊าซเรื อนกระจกกว่า 5 หมื่นล้านตัน/ปี โดยคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊าซ
เรื อนกระจกที่ถูกปลดปล่อยสู่ ช้ นั บรรยากาศโลกสู งสุ ด และส่ งผลต่อปั ญหาการเกิดภาวะโลกร้อน แต่ก๊าซ
ดังกล่าวก็มีบทบาทสาคัญต่อการดารงชี พของสิ่ งมี ชีวิต เพราะเป็ นสารตั้งต้นที่ พืชใช้ผลิ ตอาหารโดย
กระบวนการสั ง เคราะห์ แ สง ดัง นั้น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการใช้ร ะบบดัก จับ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ส าหรั บ การเพาะปลู ก เรื อ นกระจกสมัย ใหม่ เป้ า หมายคื อ การลดปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อนาไปใช้ในโรงเรื อนสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ระบบ
การตึงคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศถูกออกแบบให้ดกั จับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ลอยอยูใ่ นอากาศผ่าน
ฟิ ลเตอร์ โดยสารเคมี ที่ใช้เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในการตึ งคาร์ บอนไดออกไซด์ มี 3 ชนิ ด ได้แก่
สารละลายไตรเอทาโนลามีน โมโนเอทาโนลามีน ( MEA ) และแคลเซี ยมคาร์ บอเนต จากนั้นก็สกัดเอา
แก๊สชนิ ดนี้ ออกจากอากาศโดยให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 80 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งกระบวนการ
ดังกล่ าวจะทาให้คาร์ บอนไดออกไซด์ก ลายเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์บริ สุท ธิ์ จากการทดสอบหลัง
จัดสร้างต้นแบบ ผลการทดสอบคือสามารถดักคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริ งโดยมีอตั ราไหลของสารอยูท่ ี่ 7
ลิตรต่อชัว่ โมง และสามารถดักได้เฉลี่ยประมาณ 1500 ppm ต่อลิตร คิดเป็ นความสามารถในการทางาน
66.45 ppm/นาที โดยสารละลายไตรเอทาโนลามีนมีอตั ราการคายซับมากที่สุด
คำสำคัญ: การตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ การคายซับ การอัดอากาศ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุ รี และ 2) สารวจความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อโมบายแอปพลิ เคชันเพื่ อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมู ล MySQL 2) โปรแกรมภาษา JavaScript 3) คลังโปรแกรม Vue.js และ Express.js และ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ และ แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิจยั
คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1.1) ส่ วนของโมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยว
โพธาราม” 1.2) ส่ วนของเว็บแอปพลิเคชันสาหรับจัดการข้อมูลที่แสดงผลอยูบ่ นโมบายแอปพลิเคชัน โดยใน
ส่ วนนี้ ผูด้ ูแลระบบจะเป็ นผูจ้ ดั การข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ร้ านอาหาร ที่พกั สถานที่ราชการ
และทริ ปแนะนาเป็ นต้น และ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้มีต่อ โมบาย
แอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม”อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.98 และการประเมินด้วยแบบสอบถาม
System Usability Scale (SUS) พบว่าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.1 ซึ่งสู งกว่าคะแนนเฉลี่ย SUS
คำสำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ระบบเซนเซอร์ เพื่อตรวจสอบและควบคุมสภำพแวดล้ อมสำหรับกำรปลูกผักแบบอควำโปนิกส์
Sensors System for Environment Monitor and Control in Aquaponics
Vegetables cultivation
มาลียา ตั้งจิตเจษฎา1 วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์2* และ ไพฑูรย์ รักเหลือ2
Maleeya Tangjitjetsada1, Paitoon Raklure2 and Wanchalerm Chanwattanapong2*

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ อ.เมือง จ.นนทบุรี
2
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Department of Telecommunication Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of
Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi, THAILAND
2
Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
1

*

Corresponding Author E-mail: wanchalerm_c@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างระบบเซนเซอร์ เพื่อควบคุมการสภาพแวดล้อมสาหรับ
การปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการส่ งค่าที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้
ไปเก็บบนคลาวด์ (Cloud) ของ Thing speakTM และแสดงผลการวัดผ่านสมาร์ทโฟน ควบคุมอุณหการควบคุม
ภูมิและความชื้ นในอากาศทาได้โดยการสั่งเปิ ด-ปิ ดการทางานของหลอดไฟและพัดลมผ่านแอปพลิเคชัน
Blynk บนสมาร์ ทโฟน ระบบที่นาเสนอได้ทาการทดสอบโดยการทดลองปลูกผักสะระแหน่ ผักกวางตุง้ จีน
และเลี้ยงปลานิ ล ผลการวัดสภาพแวดล้อมของเซ็นเซอร์ ที่แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนถูก
นาไปเปรี ยบเทียบกับเครื่ องวัดมาตรฐาน ซึ่ งได้ผลการวัดและค่าผิดพลาดเฉลี่ย ดังนี้ อุณภูมิในอากาศเฉลี่ย
26.13 C ค่าผิดพลาดเฉลี่ย 0.65% มีค่าความชื้นในอากาศเฉลี่ย 89.42% ค่าผิดพลาดเฉลี่ย 3.12% ค่าอุณหภูมิ
น้ าเฉลี่ ย 25.7 C ค่ า ผิ ด พลาดเฉลี่ ย 5.86% ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง (PH) ของน้ าเฉลี่ ย 7.19 ซึ่ งเป็ น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกผักสะระแหน่ กวางตุง้ จีนและการเลี้ยงปลานิล ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าระบบที่ออกแบบมีความเหมาะสมที่นาไปใช้ในการปลูกผักแบบ อควาโปนิกส์ชนิดอื่นๆ ได้
คำสำคัญ: อควาโปนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์ ควบคุมสภาพแวดล้อม
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กำรพัฒนำช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย และระบบโลจิสติกส์ เพื่อกำรเพิม่ มูลค่ ำให้ กบั ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจำกมะพร้ ำวนำ้ หอมในจังหวัดนครปฐมและสั บปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Development of Online Sales Promotion and Logistics System for Value
Added Community Products form Aromatic Coconut in Nakhonpathom and
Prachuapkhirikhan
ชาญยุทธ อุปายโกศล1* ทวีพร เอกมณี โรจน์2 และ พัชรี สุ ขสมัย3
Chanyut Aupayagoson1*, Taweepond Ekmaneeroj 2 and Patcharee Suksamai3
1

2

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, 3Institute of Research and Development
Rajamangala University of Technology Rattanakosin , Salaya, Buddhamonthon, Nakhonpathom, THAILAND
2
Department of Business Computing, Nakhon Pathom Vocational Collage,
Mueang Nakhon Pathom ,Nakhonpathom, THAILAND
3

1

*

Corresponding Author E-mail: chanyut.a@rmutr.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัยนี้ เสนอการพัฒนาช่ องทางการจัดจ าหน่ ายและระบบโลจิ สติ กส์ เพื่ อการเพิ่ มมู ลค่ าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าวน้ าหอมในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนในการจัดจาหน่ายและกระจายสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยได้เล็งเห็นถึงปั ญหาของการขายสิ นค้าชุมชน ที่มี
ยอดขายสิ นค้าหน้าร้านในปริ มาณน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาให้จานวนนักท่องเที่ยว
ลดลง ดังนั้นจึงได้ออกแบบระบบซื้อ-ขาย สิ นค้าชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม
ภาษา PHP และ JavaScript ร่ วมกับ WooCommerce ในการพัฒนาระบบ ซึ่ งระบบประกอบด้วยจัดการสิ นค้าคง
คลัง ตะกร้าสิ นค้า การชาระเงินค่าสิ นค้า ระบบแจ้งเตือนการสั่งสิ นค้าผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบแจ้ง
เตือนระบบแจ้งเตือนการสั่งสิ นค้าผ่าน Line Application และระบบรายงานยอดขายรวม จากผลการทดลองพบว่า
ระบบสามารถซื้อขายสิ นค้าได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพ
คำสำคัญ: การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ วูคอมเมิร์ช โควิด-19
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ตู้ดูดควำมชื้นโดยใช้ กำรลดควำมชื้นแบบควบแน่ นร่ วมกับเทคโนโลยีไอโอที
Desiccator Cabinet Using Condensation Dehumidifier Combined with Iot Technology
ดนัย ศรี รื่นเริ ง วสุ ธนากรสิ ทธิโชค และ บุญฤทธิ์ คุม้ เขต*
Danai Srirunroeng, Wasu Thanakornsitthichok and Boonyarit Kumkhet*

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Department of Electronics and Telecommunication Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: boonyarit_k@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
ตูด้ ูดความชื้ นโดยใช้การลดความชื้นแบบควบแน่ นร่ วมกับเทคโนโลยีไอโอที ต้นแบบใช้บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ในการควบคุมการทางานโมดูลรี เลย์เพื่อให้ไปควบคุมการทางานของแผ่น
เพลเทียร์ซ่ ึงทาหน้าที่เป็ นตัวดูดความชื้นโดยใช้หลักการกลัน่ ตัวควบแน่นเป็ นหยดน้ า เพื่อควบคุมความชื้น
สัมพัทธ์ตามค่าที่กาหนดไว้ และมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์เพื่อตรวจสอบการทางานของตูด้ ูด
ความชื้ นเมื่อเกิดปั ญหาในการดูดความชื้ น การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมความชื้ นภายในตูด้ ูด
ความชื้ น โดยตั้งค่าความชื้ นสัมพัทธ์แบ่งเป็ น 3 ช่ วงได้แก่ 20%RH 40%RH และ 60%RH เมื่ อตั้งค่าการ
ทางานตู ด้ ู ดความชื้ นแล้วจากนั้นนาค่าความชื้ นที่ ได้เซนเซอร์ SHT31 ที่ ติดตั้งภายในตู ด้ ู ดความชื้ นไป
เปรี ยบเที ยบกับค่าความชื้ นจากอุปกรณ์ ไฮโกรมิเตอร์ ที่ติดตั้งภายในตูด้ ูดความชื้ นเช่ นกัน เพื่อเป็ นการ
ทดสอบความแม่นยาของการควบคุมความชื้ นโดยใช้แผ่นเพลเทียร์ ผลการทดสอบการดู ดความชื้ น มีค่า
ผิดพลาดร้อยละ 10 ที่การตั้งค่า 20%RH มีค่าผิดพลาดร้อยละ 2.5 ที่การตั้งค่า 40%RH และมีค่าผิดพลาดร้อย
ละ 1.6 ที่การตั้งค่า 60%RH ระบบของตูด้ ูดความชื้นด้วยการลดความชื้นแบบควบแน่นร่ วมกับเทคโนโลยี
ไอโอทีสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ได้ 2 สถานการณ์คือสามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าความชื้นมี
ค่าสู งกว่าที่ต้ งั ค่าไว้และสามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าความชื้นมีค่าเท่ากับค่าที่กาหนดไว้
คำสำคัญ: แผ่นเพลเทียร์ ควบแน่น ตูด้ ูดความชื้น เทคโนโลยีไอโอที
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เครื่ องอำบนำ้ สุ นัขอัตโนมัตดิ ้ วยเทคโนโลยีไอโอที
Automatic Dog Bathing Machine with Iot Technology
นนทวัฒน์ ผลพิกุล กลางศจิกา สุ ขสุ เมฆ และ บุญฤทธิ์ คุม้ เขต*
Nontawat Phonphikun, Klangsajika Suksumeak and Boonyarit Kumkhet*
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Department of Electronics and Telecommunication Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: boonyarit_k@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ

ตูป้ ั จจุบนั พฤติกรรมของผูท้ ี่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นมีการเปลี่ยนแปลง จากการเลี้ยงแบบเจ้านายที่เลี้ยงสัตว์เพื่อ
การเฝ้าบ้าน หรื อเพื่อความสวยงาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นการเลี้ยงสัตว์เปรี ยบดังสมาชิ กในครอบครัว ซึ่ งทาให้การเลื อก
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ ของสัตว์เลี้ ยงจึ งเป็ นการเลื อกสิ่ งที่ดีและมีคุณภาพเพื่อสัตว์เลี้ ยง ส่ งผลให้ธุรกิ จและบริ การที่
เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นมีการเติบโตอย่างมาก ธุรกิจการอาบน้ าสุ นขั ก็เป็ นอีกธุรกิจที่มีการเจริ ญเติบโตแต่ดว้ ยวิกฤตการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด19 ทาให้ตอ้ งมีการเว้นระยะห่ างทางสังคมทาให้การเลือกใช้บริ การอาบน้ าสัตว์เลี้ยงนั้นจากัด
ดังนั้นเราจึ งมี ความสนใจในการออกแบบและสร้ างเครื่ องอาบน้ าสุ นัขอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ งกับเครื่ องอาบน้ าสัตว์เลี้ยงเพื่ออานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้โดยไม่ตอ้ งไปใช้บริ การที่ร้าน
อาบน้ าสัตว์เลี้ยง ซึ่ งระบบมีการแบ่งหน้าที่การทางานออกเป็ น 4 ส่ วนคือ ส่ วนแปรงขัด ส่ วนฉี ดพ่นน้ ายาอาบน้ า ส่ วนฉี ดพ่นน้ า
และส่ วนเป่ าลม โดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ส่ งสัญญาณผ่านโมดูลรี เลย์เพื่อทาการควบคุมการทางานในแต่ละ
ส่ วน ส่ วนแปรงขัดทางานโดยควบคุมการทางานของสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ขนาด 2.8 A กาลัง 1.26 N.m. เพื่อบังคับแปรงขัดทาความ
สะอาดบนตัวสุ นขั ส่ วนการอาบน้ าจะใช้โซลีนอยวาล์วในการควบคุมการฉี ดพ่นน้ ายาอาบน้ าและฉี ดพ่นน้ า เพื่อชาระสิ่ งสกปรก
บนตัวสุ นขั และสุ ดท้ายส่ วนเป่ าลมจะใช้การสั่งงานแบบเปิ ดปิ ด เพื่อควบคุมเครื่ องเป่ าขนให้ขนสุ นขั แห้ง นอกจากนี้ เครื่ อง
อาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ สามารถแบ่งรู ปแบบการทางานออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การทางานคือแบบทางานอัตโนมัติ โดยแบบทางาน
อัตโนมัติสามารถเลือกรู ปแบบการทางานตามลักษณะความยาวของขนสุ นขั ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ระดับ ระดับขนยาว 8 - 15 เซนติเมตร
ระดับขนยาวปานกลาง 4 - 8 เซนติเมตร และระดับขนสั้น 1 – 3 เซนติเมตร และแบบทางานด้วยมือจะใช้แอปพลิเคชัน Blynk เพื่อ
การควบคุมและแสดงสถานะของระบบ ผลการทดสอบเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติสามารถทางานในรู ปแบบอัตโนมัติได้ถูกต้อง
ตามที่ระบบตั้งค่าไว้ และมีการทดสอบการวัดอุณหภูมิลมที่ออกมาจากเครื่ องเป่ าขนเปรี ยบเทียบกับเวลาในแต่ละระดับความยาว
ขนสุ นขั ซึ่งทาการทดลองวัดอุณหภูมิโดยใช้เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิโดยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 38 - 40 องศาเซลเซียส

คำสำคัญ: เทคโนโลยีไอโอที เครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์
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กำรปรับปรุงวงจรกำรอ่ ำนค่ ำของเครื่ องมือวัดควำมเร็วกระแสนำ้ เพื่อลดค่ ำ
ควำมไม่ แน่ นอนในกำรวัด
The Reading Circuit Improvement of Flow Velocity Meter to Reduce
The Measurement Uncertainty
ฌานิน หาญณรงค์ พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร และ สัญญา สมัยมาก*
Shanin Harnnarong, Pitchanun Wongsiritorn and Sanya Samaimak*
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ศาลายา จ.นครปฐม
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Nakhon Pathom, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: sanya.sam@rmutr.ac.th

บทคัดย่ อ
เครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ า รุ่ น A-OTT C 31 เป็ นเครื่ องมือที่ยงั ถูกใช้อยูโ่ ดยกรมชลประทาน
A-OTT C 31 ให้เอาต์พตุ เป็ นสัญญาณรู ปคลื่นสี่ เหลี่ยมที่ความถี่ข้ ึนกับความเร็ วของกระแสน้ าในขณะทาการวัด
จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่ องอ่านสัญญาณเอาต์พตุ จาก A-OTT C 31 เพื่อ
แสดงผลเป็ นค่าความถี่ พบว่าเมื่อเอาต์พุตมีความถี่เพิ่มขึ้น ค่าความผิดพลาดจากการอ่านสัญญาณของ
เครื่ องจะมีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าความไม่แน่ นอนในการวัดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย งานวิจยั นี้ นาเสนอการ
ปรับปรุ งวงจรการอ่านสัญญาณให้ดีข้ ึนเพื่อลดค่าความไม่แน่ นอนในการวัด ผลจากการทดลองได้แสดง
ให้เห็นถึงค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ก่อนหน้า
คำสำคัญ: กรมชลประทาน เครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ า
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กำรวำงแผนและปฏิบัติกำรเพื่อลดกำลังไฟฟ้ ำสู ญเสี ยในระบบจำหน่ ำยไฟฟ้ำ
ด้ วยกำรวิเครำะห์ แผนเหตุกำรณ์
Planning and Operation for Reduce Power Loss in Distribution System
with Scenarios Analysis
ณัชพล เรื องทรัพย์ นาวิน รอดเรื อง นเรศ ชลังสุ ทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ*
Natchapol Ruangsap Nawin Rodrueang Narate Chalangsut and Nattachote Rugthaicharoencheep*
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: nattachote.r@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอการวางแผนและปฏิบตั ิการเพื่อลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ า ด้ว ยการวิ เ คราะห์ แ ผนเหตุ ก ารณ์ ไ ฟฟ้ า ในงานวิ จ ัย นี้ ใช้โ ปรแกรมจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์
(MATLAB/Simulink) โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 กรณี ศึ ก ษา ได้แ ก่ กรณี ที่ 1 การไหลของก าลัง ไฟฟ้ า ใน
สภาวการณ์ปกติ กรณี ที่ 2 การเพิ่มวงจรสายส่ ง กรณี ที่ 3 การเพิ่มแรงดันไฟฟ้ าและกรณี ที่ 4 การติดตั้ง
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว จากผลการทดสอบการลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ายไฟฟ้า
พบว่ากรณี ที่ 2 และ 4 สามารถลดก าลังไฟฟ้ า สู ญเสี ย ในระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า และสามารถปรั บ ปรุ ง
แรงดันไฟฟ้าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
คำสำคัญ: การวางแผนและปฏิบตั ิการ กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
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เคลืต่อกรรม
นนวัตนำกรรม
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จ ปลูดเทคโนโลยี
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เทคนิคกำรเชื่ อมต่ อโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อลด
กำลังไฟฟ้ำสู ญเสี ยในระบบจำหน่ ำย
Techniques for Connecting Photovoltaic Power Plants
to Reduce Power Losses in Distribution Systems
ปพน งามประเสริ ฐ นริ ศ ชัชธรานนท์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ*
Papon Ngamprasert, Naris Chattranont1 and Nattachote Rugthaicharoencheep*
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Bangsue, Bangkok, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: nattachote.r@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความวิจ ัย นี้ น าเสนอเทคนิ คการเชื่ อมต่ อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์เ พื่อลดก าลังไฟฟ้ า
สู ญเสี ยในระบบจาหน่าย การลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า โดยมีผลกระทบทางเทคนิ คภายใต้ขอ้ จากัด เช่น ช่วงเวลาระยะของโหลด ระยะทางจากจุดต้นทาง
ไปยังกลุ่มโหลด ดังนั้นจึงนาเสนอบทความนี้เพื่อแก้ไขปั ญหากาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ายไฟฟ้า
โดยการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสร้ างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบ
จาหน่ าย 33 บัส และอัลกอริ ธึมการไหลของพลังงานร่ วมกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวชนิ ด
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ผลการวิจ ัย พบว่าการเชื่ อมต่ อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์สามารถปรั บปรุ ง
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ายได้
คำสำคัญ: กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย โฟโตโวตาอิค ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
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กำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพเซลล์ แสงอำทิตย์ ในกระบวนกำรเชื่ อมต่ อริบบอนทองแดง
Optimizing Solar Cells In Copper Ribbon Connection Process
ศักดิ์ดา มัน่ คง*
Sakda Mankhong*

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600
Faculty of Engineering and Technology, Siam Technology College, Khet Bangkok Yai, Bangkok 10600, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: 13smankhong@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในกระบวนการเชื่ อมต่อเซลล์
แสงอาทิตย์ดว้ ยริ บบอนทองแดง (Cu Ribbon) ซึ่ งในกระบวนการเชื่ อมต่อเซลล์จะใช้ริบบอนทองแดง
ในการเชื่ อ มต่ อ วงจรไฟฟ้ า ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ พบว่ า เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที่ แ ผงขนาด1x2m วัด ค่ า
ก าลั ง ไฟฟ้ า หลั ง จากการผลิ ต มี ค่ า เฉลี่ ย 316.0 w จากขนาดของริ บบอนทองแดงที่ 0.20 mm
ค่าประสิ ทธิ ภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Module efficiency) เท่ากับ 15.80% ทาการออกแบบการทดลอง
โดยใช้ขนาดของริ บบอนทองแดงที่ขนาด 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 mm ตามลาดับ ทาการเชื่อมต่อเซลล์
กับริ บบอนทองแดงโดยใช้เครื่ องเชื่ อมอัตโนมัติแบบ Auto String Welder โดยการควบคุมอุณหภูมิและ
ความเร็ วในการป้อนเชื่อมริ บบอนทองแดงที่ค่าคงที่เท่ากับ 380 องศาเซลเซียส และ 2 m/min ผลการวิจยั
พบว่าขนาดของริ บบอนทองแดงที่ มีประสิ ทธิ ภาพกาลังไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
ในกระบวนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ริ บบอนทองแดงขนาด 0.25 mm เนื่องจากให้ค่ากาลังไฟฟ้า
โดยเฉลี่ยมากกว่า 320.8 w มีค่าประสิ ทธิ ภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Module efficiency) เท่ากับ16.04%
และไม่พบชิ้นงานเสี ยหรื อการแตกของเซลล์แสงอาทิตย์หลังจากการเชื่อมต่อเซลล์ดว้ ยริ บบอนทองแดง
คำสำคัญ: ริ บบอนทองแดง เซลล์แสงอาทิตย์ กาลังไฟฟ้า
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The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
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จ ปลู
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บเคลื่อนนวั
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ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

การอนุรักษ์ พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนในอาคารเรียนรวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
Energy Conservation of Split Type Air Conditioner in Faculty of Business
Administration and Liberal Arts Building of RMUTL Tak
ยุธนา ศรี อุดม1* และ ประสาท เจาะบารุ ง2
Yuttana Sriudom1* and Prasat Jorbumrung2
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก
สาขาวิชาครุ ศาสตร์เครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก
1
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University
of Technology Lanna Tak, THAILAND
2
Department of Mechanical Technology Education, Faculty of Engineering, Rajamangala University of
Technology Lanna Tak, THAILAND
1

2

Corresponding Author E-mail: Yuttana.Sriudom@gmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ อนุ รักษ์พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนภายในอาคาร
เรี ยนรวมคณะบริ หารธุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์ โดยมี เ ครื่ องปรั บ อากาศ ขนาด 36,814 Btu/hr
จ านวน 12 เครื่ อง โดยจากผลการด าเนิ น งาน พบว่ า เครื่ องปรั บ อากาศก่ อ นท าการบ ารุ งรั ก ษา
มีค่าประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็น (EER) โดยเฉลี่ย 6.2 และ หลังจากบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศมีค่า
ประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็น (EER) โดยเฉลี่ ย 9.1 โดยเครื่ องปรับอากาศหลังการบารุ งรักษาจะมีค่า
ประสิ ทธิภาพการทาความเย็น (EER) เฉลี่ยสู งขึ้น 2.9 คิดเป็ น 46.8 % และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ได้ 11,653.2 kWh/yr. หรื อ คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ เท่ากับ 33,533.3 บาท/ปี จากผลการ
ดาเนิ นงานชี้ ให้เห็ นว่าหากทาความสะอาด และบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ จะทาให้
เครื่ องปรั บ อากาศใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่ ล ดลง และจะท าให้ เ ครื่ องปรั บ อากาศท างานได้อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิภาพนั้นเอง
คาสาคัญ: การอนุรักษ์พลังงาน เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพพลังงาน
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อความล่าช้ าในงานก่อสร้ าง กรณีศึกษาแขวงทางหลวง
จังหวัดอุดรธานี
The Affect Factors for Construction Delays Case study of Udon Thani
Highways District
จันทิมา มณี โชติวงศ์* ณัฐธิดา นิลจินดา นัฐวุฒิ เหมะธุลิน และ ศตวรรษ บัวทิน
Janthima Maneechotiwong*, Nattida Ninjinda, Nattawut Hemathulin and Sattawas Buatin
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ประเทศไทย
1
Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, THAILAND
*

Corresponding author. E-mail: janthima.ma@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความล่ าช้าในงานก่อสร้ า ง
แขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็ นหัวข้อปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้า โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากตัวแทนของผูว้ ่าจ้างโดยใช้การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม จานวน 31 โครงการ ผลจาก
การศึกษาแต่ละปั จจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อความล่าช้าของโครงการ มีดงั นี้ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คือผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างขาดการประสานงานกับผูร้ ับจ้าง ด้านการเงิน คือค่าแรงที่ต่าเกินไปทาให้ไม่
มีแรงจูงใจในการท างาน ด้านเครื่ องจัก รกล คือการที่ไม่มีเครื่ องจัก รประจาเป็ นของตัวเอง ด้านวัส ดุ
อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง คื อ การขออนุ ม ัติ เ ที ย บเท่ า วัส ดุ ท าได้ย าก ด้า นขั้น ตอนวิธี ก ารก่ อ สร้ า ง คื อ การรอ
ผลทดสอบวัสดุ และด้านอื่ นๆคื อ ระบบสาธารณู ปโภค กี ดขวางพื้นที่ทางาน ผลจากการวิจยั นี้ ทาให้
ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการก่อสร้าง ซึ่ งจะได้เป็ นข้อมูลจากผูว้ า่ จ้างเพื่อใช้ใน
การวางแผนและช่วยทาให้แก้ไขในการดาเนิ นการก่อสร้างและมีส่วนช่วยทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่คล้ายคลึงกันได้
คาสาคัญ: ปั จจัยความล่าช้า ผูว้ า่ จ้าง งานก่อสร้าง ผลกระทบ
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การประเมินทางประสาทสัมผัสของสิ่ งทอไทยเพื่อการนาเสนอภาพ บนตลาดออนไลน์
Sensory Evaluation of Thai Textiles for Visual Presentation on Online Market
พชรณัฏฐ์ ไชยประเสริ ฐ และ พิธาลัย ผูพ้ ฒั น์*
Phacharanat Chaiprasert, Pithalai Phoophat*
ภาควิชาวิทยาการสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
Department of Textile Science, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
50 Ngamwongwan Rd., Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, THAILAND
Corresponding Author E-mail: pithalai.p@ku.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ และการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของสิ่ งทอไทยเพื่อการนาเสนอภาพบนตลาดออนไลน์ โดยทาการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการที่ขายผลิตภัณฑ์
สิ่ งทอไทยบนตลาดออนไลน์ จานวน 7 ราย และแบบสอบถามบุคคลทัว่ ไปที่ซ้ือสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ จานวน 395 ราย
หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแสดงค่าเป็ นร้อยละ ทาการทดสอบการประเมินการรับรู ้ทางประสาทสัมผัส
ทางสายตาของผูบ้ ริ โภคต่อรู ปแบบการนาเสนอสิ่ งทอไทยบนหน้าจอดิจิทลั ด้วยการจัดวางรู ปแบบผ้าผืนที่แตกต่างกัน
ภาพนิ่ ง 6 รู ปแบบ ภาพเคลื่อนไหว 2 ทิศทางความช้าเร็ วของภาพเคลื่อนไหว 2 ระดับ และระยะกาลังขยายที่แตกต่างกัน
3 ระดับ ผ้าตัวอย่างที่นามาทดสอบมี 12 ผืน เป็ นผ้าทอที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของวัสดุ โครงสร้างผ้าพื้นผิว สี และ
ลวดลาย มีผเู ้ ข้าร่ วมจานวน 10 ราย ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ มีประสบการณ์ในการซื้อสิ นค้าออนไลน์มาเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี โดยทาการทดสอบผ้าทีละผืน ให้คะแนนความสัมพันธ์ของสัมผัสผ้ากับรู ปแบบการนาเสนอที่ต่างกันตาม
คาถามในแบบทดสอบและประเมินทางประสาทสัมผัสของผ้า ด้วยการให้คะแนนจาก -3 ถึง +3 ตามคาคุณศัพท์คู่ตรงข้าม
16 คู่ ผลจากการทดสอบพบว่า ผูท้ ดสอบให้ความสนใจการนาเสนอภาพถ่านสิ นค้าในรู ปแบบการวางผ้าแบบพาดทิ้งตัว
บนโฟมกลมที่ ทาให้เกิ ดการรั บรู ้ ผิวสัมผัสที่ มีต่อผ้าจริ ง การวางผ้าแบบเป็ นคลื่นแนวเฉี ยงเป็ นรู ปแบบการนาเสนอ
ภาพถ่ายสิ นค้าที่น่าดึงดูดภาพเคลื่อนไหวแบบการสะบัดผ้าจากมุมผ้ามีระดับความเร็ วแบบช้าเป็ นการนาเสนอที่น่าสนใจ
และการขยายภาพระดับ 3X ทาให้เห็นรายละเอียดของผ้าได้ชดั เจน ซึ่ งผลการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
นาเสนอผิวสัมผัสผ้าให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคตามความเป็ นจริ งที่สุด
ค าส าคั ญ: การรั บ รู ้ ผิวสัม ผัส การประเมิ นทางประสาทสัมผัสทางสายตา สิ่ ง ทอไทย ตลาดออนไลน์
การนาเสนอ
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ทยาลัยเทคโนโลยี
The 12th Rajamangala
University
of
Technology
National
Conference
th
The 12 Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การศึกษาความคงตัวของสารให้ สีจากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์ แยมแก้วมังกร
Study on Stability of Coloring Agent from Dragon Fruit Peel
in Dragon Fruit Jam
พิมพ์สิรี สุ วรรณ* อภินนั ท์ วัลภา และ พฤกษา สวาทสุ ข
Pimsiree Suwan*, Apinun Wanlapa and Prueksa Sawardsuk
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: pimsiree_s@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากระบวนการผลิตสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรที่เหมาะสม และ
เปรี ยบเทียบความคงตัวของสารให้สีที่ได้ในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกรในสภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ โดย
กระบวนการที่ใช้ผลิตสารให้สี ได้แก่ การอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อน การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการ
ทาแห้งแบบพ่นฝอย จากนั้นนาสารให้สีที่ได้ไปผสมในแยมแก้วมังกร เพื่อวิเคราะห์ความคงตัวของสาร
ให้สีจากกระบวนการต่าง ๆ ในสภาวะการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ได้แก่ การเก็บรักษาแบบสลับร้อนสลับ
เย็น (30/5 องศาเซลเซียส) การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (5 องศาเซลเซี ยส)
และการบ่มที่ อุณหภู มิ 37 องศาเซลเซี ยส และนาออกมาวิเคราะห์ทุก 3 วัน เพื่อเปรี ยบเทียบกับสี ผสม
อาหารสั ง เคราะห์ (ชุ ดควบคุ ม ) จากการทดลอง พบว่า ค่า ความแตกต่า งของสี โดยรวม (∆E*) ของ
ผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แยมแก้วมังกรมีสีซีด
จางลงเรื่ อย ๆ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่ตวั อย่างชุ ดควบคุมเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยระหว่างการเก็บรักษา จากการทดลองสรุ ปได้วา่ การผลิตสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรด้วย
กระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งทาให้สารให้สีมีความคงตัวมากที่สุด โดยมีค่าครึ่ งชีวิต (t1/2) เท่ากับ
18.05 วันและวิธีการเก็บรักษาแยมแก้วมังกรที่ดีที่สุด คือ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็น 5 องศาเซลเซียส
คาสาคัญ: สารให้สี แก้วมังกร ฟรี ซดราย สเปรย์ดราย ค่าครึ่ งชีวติ
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การประชุ
ชาการระดั
บชาติมหาวิUniversity
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งNational
ที่ 12
th Rajamangala
Theมวิ12
of Technology
Conference”

The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำ�ตเศรษฐกิ
กรรม นจาเศรษฐกิ
จ ดปลู
กแนวคิสดีเเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
ปลูกแนวคิ
เทคโนโลยี
ขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน” ฒนาที่ยั่งยืน”

การศึกษาผลของปริมาณแป้งข้ าวเหนียว และกลีเซอรอล ต่ อสมบัตเิ ชิงกล
และการย่ อยสลายของพอลิแลคติกแอซิด
Study on Effects of Glutinous Rice Flour Content and Glycerol on
Mechanical Properties and Degradation of Polylactic Acid
กาญจนา ม่วงกล้วย นันทิชา ขาวฉลาด ณัฐกฤตา ประเสริ ฐโสภา นวลละออง สระแก้ว
และ วิษณุ เจริ ญถนอม*
Kanjana Muangkluai, Nanthicha Khawchalad, Natkrita Prasoetsopha, Nuan La-ong Srakaew
and Wissanu Charerntanom*
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of
Technology Isan, Muang, Nakhon Ratchasima, THAILAND
Corresponding Author E-mail: wissanu.charerntanom@gmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาอัตราส่ วนโดยน้ าหนักของพอลิแลคติกแอซิด แป้งข้าว
เหนียว และกลีเซอรอล ที่อตั ราส่ วน 100:0:0, 80:10:10, 60:20:20 และ 50:25:25 ต่อสมบัติความต้านทาน
แรงดึง สมบัติความต้านทานแรงกระแทก สมบัติความแข็ง สมบัติความต้านทานแรงดัดโค้ง และการย่อย
สลายของวัสดุผสม ผลการทดลองพบว่า ที่อตั ราส่ วน 60:20:20 มีค่าสมบัติเชิ งกลดี ที่สุด ความต้านทาน
แรงดึ ง ความแข็ง มอดู ลสั ของยัง มอดู ลสั ความดัดโค้ง และความต้านทานการดัดโค้ง ของวัสดุ ผสมมี
แนวโน้มลดลงตามปริ มาณแป้งและกลีเซอรอลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้านทานแรงกระแทก การยืดตัว
ณ จุดขาด และการย่อยสลาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริ มาณแป้งและปริ มาณกลีเซอรอลที่เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: พอลิแลคติกแอซิด แป้งข้าวเหนียว กลีเซอรอล สมบัติเชิงกล

148

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
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บชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำ�ตเศรษฐกิ
กรรม นจาเศรษฐกิ
จ ดปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
ปลูกแนวคิ
เทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

เครื่ องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะคาเดเมียแบบอัตโนมัติ
Automatic Macadamia Nut Cracker Machine
วิรัช แสงสุ ริยฤทธิ์ *
Wirat Sangsuriyarid*
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: journal_r@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการออกแบบและสร้างเครื่ องกะเทาะเปลือกมะคาเดเมียแบบอัตโนมัติ การศึกษามี 2
ตอนคือ ศึกษาคุ ณสมบัติทางกายภาพมะคาเดเมี ย จานวน 250 เมล็ดพบว่า มะคาเดเมี ยก่ อนกะเทาะมี
ความชื้ น 12.61 เปอร์ เซ็ นต์มาตรฐานเปี ยก มีความกว้าง ความยาว ความหนา และน้ าหนักเท่ากับ 24.16
25.00 23.95 มิลลิเมตร และ 7.72 กรัมตามลาดับ และเท่ากับ 18.99 19.86 16.05 มิลลิเมตร และ 2.84 กรัม
สาหรับเนื้อในมะคาเดเมีย เปลือกมีความแข็ง 2,092 นิวตัน และตอนที่ 2 ออกแบบ สร้าง และทดสอบการ
ทางานเครื่ องต้นแบบมี 3 ส่ วนคื อ ส่ วนรั บวัตถุ ดิบขนาดบรรจุ 3 กิ โลกรั ม ทาหน้าที่ ป้อนวัตถุ ดิบอย่าง
ต่อเนื่องเข้าสู่ กลไกการกะเทาะ ส่ วนการกะเทาะประกอบด้วยหัวกะเทาะและส่ วนรับการกระแทก และ
ส่ วนทางออก เริ่ มที่มะคาเดเมียไหลจากส่ วนรั บวัตถุ ดิบลงในเบ้าของส่ วนรับการกระแทก หัวกะเทาะ
กระแทกวัตถุดิบที่ตาแหน่งบนสุ ดด้วยกลไกเจนี วา ตามจังหวะการเคลื่อนที่ ทาให้เปลือกเกิดการแตกหัก
และไหลลงสู่ ส่วนทางออก ผลการทดสอบทางสถิ ติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เมล็ดเต็มที่ได้จากการ
กะเทาะที่ ค วามเร็ ว 3 ระดับ และเมล็ ดเต็ม ที่ ไ ด้จากการกะเทาะมะคาเดเมี ย ขนาดเล็ กและขนาดใหญ่
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพไม่แตกต่ า งกัน เท่า กับ 66.07 และ 66.83 เปอร์ เซ็ นต์ ตามล าดับ แต่ มี ค วามแตกต่ า ง
ของเมล็ ด เต็ ม ของมะคาเดเมี ย ขนาดกลางโดยมี ป ระสิ ทธิ ภ าพการกะเทาะ 53.76 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ส่ ว นความสามารถในการกะเทาะเป็ นสั ด ส่ ว นตรงกับ ขนาดมะคาเดเมี ย และความเร็ ว การกะเทาะ
โดยมะคาเดเมียขนาดใหญ่มีความสามารถในการกะเทาะสู งสุ ด 7.86 11.50 และ 15.33 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ที่ความเร็ ว 2 3 และ 4 รอบต่อนาที ตามลาดับ
คาสาคัญ: เครื่ องกะเทาะ มะคาเดเมีย เจนีวา
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ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
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สีเขียฒวเพื

แนวทางการลดปริมาณของเสียประเภทรอยไหม้
กระบวนการฉีดขึน้ รูปพีวซี ีบอลวาล์ว
The Burned Waste Reduction Method in PVC Ball Valve Injection Process
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก1* พรลดา พงศ์มุขสุ วรรณ2 และ เกศกนก จันทีนอก1
Penpisuth Thongyoug1*, Pornlada Pongmuksuwan2 and Ketkanok Chanteenok1
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
2
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุ งเทพมหานคร
1
Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology,
Silpakorn University, Nakhon Pathom, THAILAND
2
Department of Materials and Production Technology Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok, Bangkok, THAILAND
1

Corresponding Author E-mail: thongyoug_p@silpakorn.edu

*

บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาแนวทางและวิ ธี ก ารลดปริ ม าณของเสี ย ประเภทรอยไหม้ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพีวซี ี บอลวาล์ว โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับ
การวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา อาทิ การใช้การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ
(FMEA) การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรื อ แผนผังสาเหตุ
และผล และทฤษฎี ข องทาโร ยามาเน่ เพื่ อ ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการท าการศึ ก ษาวิ จ ัย
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อทาการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน-ความเร็ วสกรู และเวลาในการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอล
วาล์ว ส่ งผลให้จานวนของเสี ยประเภทรอยไหม้ล ดลง โดยอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมคื อ 150 องศา
เซลเซี ยส แรงดันสกรู คือ 140 บาร์ และความเร็ วสกรู 55 เมตรต่อวินาที และเวลาในการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซี
บอลวาล์วที่มีความเหมาะสมคือ 80 วินาที โดยผลการดาเนินการปรับปรุ งทาให้จานวนของเสี ยประเภท
รอยไหม้ลดลงจากเดิม 52.71 % คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 59,000 บาทต่อปี
คาสาคัญ: การลดของเสี ย กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป รอยไหม้ FMEA
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การส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้ วยแอปพลิเคชันแชทบอท
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ได้ถูกนามาใช้ในกิจกรรมอย่าง
แพร่ หลายในหลายประเทศ สาหรับประเทศไทยที่ยงั พึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหลัก
ก็ได้มีการนาเอาระบบปั ญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหลายกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างรายได้จากแหล่ง
ท่องเที่ ยวในอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุ รี ที่มีแหล่งท่องเที่ย วทางเกษตรและวัฒนธรรมที่มีศกั ยภาพ
เพี ย งแต่ ย งั ขาดการประชาสัม พันธ์ ที่ เพี ยงพอในการให้ข ้อมูล แก่ นักท่ องเที่ ยว ด้วยความตระหนักถึ ง
ความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าว ผูจ้ ดั ทาจึงแนวคิดในการนาแชทบอท (Chatbot) เข้ามาส่ งเสริ มการให้
ข้อมู ล การท่ องเที่ ย วในพื้ นที่ อาเภอบางแพ เพื่อสร้ า งโอกาสในการแข่ง ขัน และเพิ่ม รายได้จ ากการ
ท่องเที่ยวให้ชุมชน แชทบอท ในงานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มแนะนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรม อาเภอบางแพ จ.ราชบุรี โดยใช้โปรแกรม Dialogflow และติดต่อกับผูใ้ ช้ผา่ นทาง
แอปพลิเคชัน Line หลังจากสร้างโปรแกรมเสร็ จสิ้ นแล้วจึงมีการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง โดย
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้ดว้ ยการวัดความสามารถในการใช้งาน
(Usability Testing) ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อแชทบอท “มาก” (x̅ = 3.80)
สาหรับจุดเด่นที่สุดของแชทบอท คือ การใช้งานง่ายโดยไม่ตอ้ งมีให้คาแนะนา (x̅ = 4.74) ตรงกันข้ามกับ
จุดที่ตอ้ งพัฒนามากที่สุดคือ ความครอบคลุมเนื้ อหาในหลักไวยากรณ์ และคาศัพท์แสลงในภาษาไทย
(x̅ = 2.30) ดังนั้น หากมีการพัฒนาระบบที่มีความคล้ายคลึงกันกับ แชทบอทนี้ในโอกาสหน้า ผูว้ ิจยั เห็น
ควรเพิ่มในส่ วนหัวข้อเจตนา (Intent) ในแชทบอทให้มากขึ้ น โดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมเนื้ อหาในหลัก
ไวยากรณ์และคาศัพท์แสลงในภาษาไทย
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน แชทบอท การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ใช้ข ยะพลาสติ ก จากทะเลทุ ก ชนิ ด ที่ เ ก็ บ จากชายหาดบางแสน
มาใช้เป็ นวัสดุผสมในผลิตภัณฑ์คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื เพื่อเป็ นแนวทางในการกาจัดขยะพลาสติก
ที่ไม่สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ดว้ ยการเพิ่มมูลค่าและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดอัตราส่ วนผสม
ปูนซี เมนต์ต่อหิ นฝุ่ นเท่ากับ 1: 4 โดยน้ าหนัก อัตราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์ (w/c) เท่ากับ 1 โดยน้ าหนัก แล้ว
แทนที่หินฝุ่ นด้วยขยะพลาสติกที่ผา่ นการบดย่อยผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ปริ มาณ 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 และ
0.30 ตามลาดับ ทาการผสมและขึ้นรู ปด้วยวิธีการเทส่ วนผสมลงในแบบแล้วอัดกระทุง้ ให้แน่ นทีละชั้น
จานวน 3 ชั้น ได้เป็ นก้อนคอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้ืนรู ปคชกริ ช (อิฐตัวหนอน) ขนาด 11.5 x 22.5 x 6
ซม. ถอดแบบและบ่มในสภาวะอากาศปกติ เป็ นเวลา 14 และ 28 วัน ทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
มอก.827-2531 ผลการทดสอบพบว่าเมื่อผสมปริ มาณขยะพลาสติกมากขึ้น ส่ งผลให้การดู ดซึ มน้ า และ
ปริ มาณความชื้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันค่าความต้านทานแรงอัดและความหนาแน่นมีแนวโน้ม
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากขยะพลาสติกเป็ นมวลรวมที่มีน้ าหนักเบา มีความแบน และผิวเป็ นมันลื่น จึงไม่เหมาะ
กับการใช้เป็ นมวลรวมในการผสมเหมือนกับหิ นฝุ่ น โดยอัตราส่ วนที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้งานใน
ชุมชน คือ อัตราส่ วนปูนซีเมนต์ : หินฝุ่ น : ขยะพลาสติกบดย่อย เท่ากับ 1 : 3.9 : 0.1 โดยน้ าหนัก (คิดเป็ น
ปริ มาณขยะพลาสติกรวมประมาณร้อยละ 2) มีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 282.22 กก./ตร.ซม., ความ
หนาแน่น 2011.02 กก./ลบ.ม., ปริ มาณความชื้นร้อยละ 2.82 และการดูดซึ มน้ าร้อยละ 7.85 คิดต้นทุนการ
ผลิ ตในชุ มชนเท่ากับก้อนละ 4.8 บาท งานวิจยั นี้ สามารถช่ วยลดปั ญหาขยะพลาสติ กทะเล และนาไป
ส่ งเสริ มเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับเพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชนชายทะเลได้
คาสาคัญ: ขยะพลาสติกทะเล คอนกรี ตบล็อกประสานปูพ้นื ความต้านทานแรงอัด มอก.827-2531

152

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการระดั
บชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวั
กรรม นจาเศรษฐกิ
กแนวคิสดีเเทคโนโลยี
สีเขีฒยนาที
วเพื่อยั่งการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
นำ�ตเศรษฐกิ
ปลูกแนวคิจดปลู
เทคโนโลยี
ขียวเพื่อการพั
ยืน” ฒนาที่ยั่งยืน”

ระบบลดฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 สาหรับห้ องแบบกึง่ เปิ ด
PM 2.5 Reduction System for Semi-Open Room
ปัณณธร ศลิษฏ์ธนวัฒน์ ณัฐสิ ทธิ์ พัฒนะอิ่ม สารวม และโกศลานันท์ อภิชาติ ไชยขันธุ์
และ พิพฒั น์ ปราโมทย์*
Punnathorn Salidthanawat, Nathasit Phathanaim, Sumroum Kosalanun, Aphichart Chaiyakhan
and Pipat Pramot*

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: pipat_pramot@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาเกี่ยวกับการดักแยกฝุ่ นอนุ ภาค 2.5 โดยเลือกระบบไซโคลนมาเป็ นอุปกรณ์หลัก
เพื่ อ น ามาออกแบบเพิ่ ม เติ ม เหตุ เ พราะว่า ระบบไซโคลนเป็ นระบบที่ คุ้ม ค่ า ที่ สุ ด ในการดัก แยกฝุ่ น
ในการศึ กษานี้ ทาการปรับปรุ ง ระบบไซโคลนโดยการดัดแปลงเพิ่มให้มี ตวั จัดเรี ย งอนุ ภาคแบบหมุ น
ย้อนกลับแนวตั้ง (VRR-C) เพิ่มขึ้นที่ทางเข้าของระบบไซโคลน และติดตั้งระบบเวนทูรีที่ดา้ นทางออก
ของถังบัฟเฟอร์ ทาการทดลองเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการดักแยกฝุ่ นอนุภาค 2.5 ที่ไหลผ่านห้องกึ่งเปิ ด
ในกรณี ต่อไปนี้คือ ระบบไซโคลนอย่างเดียว ระบบไซโคลนที่มีตวั จัดเรี ยงอนุภาค และ ระบบไซโคลนที่
มีท้ งั ตัวจัดเรี ยงอนุ ภาคและระบบเวนทูรี ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการแยกฝุ่ นอนุ ภาค2.5 ของ
ระบบไซโคลนที่ มีตวั จัดเรี ยงอนุ ภาคแบบหมุนย้อนกลับแนวตั้ง (VRR-C) สามารถลดปริ มาณของฝุ่ น
อนุภาค 2.5 ในห้องแบบกึ่งเปิ ด จาก 112.3 มคก./ลบ.ม. ลงเป็ น 29.5 มคก./ลบ.ม. โดยคิดเป็ นการลดฝุ่ น
อนุภาค 2.5 ลงได้ 73.7 % เมื่อเทียบกับระบบไซโคลนปกติ และเมื่อเพิ่มระบบเวนทูรีเข้าไปที่ดา้ นทางเข้า
ของไซโคลนที่ติดตั้งตัวจัดเรี ยงอนุภาค จะทาปริ มาณฝุ่ นอนุภาค 2.5 ลดลงได้อีก 12.5%
คาสาคัญ: ฝุ่ นอนุภาค 2.5 ไซโคลนแบบ VRR-C ระบบเวนทูรี
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ นาโฟมพอลิสไตรี นมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ วัตถุ ประสงค์ศึกษาสมบัติบล็อกปูพ้ืนที่ ทา
จากโฟมพอลิสไตรี นด้านการรับแรงอัดและแรงดัด วิธีการศึกษานาโฟมพอลิสไตรี น มาทาการหลอมด้วย
น้ ามันปาล์มร้อน ในอัตราส่ วนโฟม 1 กิโลกรัมต่อน้ ามันปาล์ม 0.75 ลิ ตร นาเอาโฟมที่ละลายแล้วมาใส่
แบบหล่อทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วจึงแกะออกจากแบบหล่อ โดยมาทาการทดสอบแรงอัด แรงดัด
และการดู ดซึ มน้ า ผลการศึกษาพบว่าค่าแรงอัดได้ค่าเฉลี่ย 14.28 เมกะพาสคาลเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน มอก.77-2545 ชั้นคุณภาพ ค พบว่ามีค่าสู งกว่า 5.28 เมกะพาสคาล คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58.67
ค่าแรงดัดแนวนอนได้ค่าเฉลี่ย 28.02 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าแรงดัดแนวตั้ง17.84 กิ โลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร เปรี ยบเทียบค่าแรงดัดในแนวนอนกับค่าแรงอัดพบว่ามีค่าร้ อยละ 19.3 และค่าแรงดัด
แนวตั้งกับค่าแรงอัดพบว่ามีค่าร้อยละ 12.3 ซึ่ งทั้ง 2 ค่าอยูใ่ นเกณฑ์ไม่เกินร้ อยละ 20 ค่าการดูดซึ มน้ าได้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.29 มีค่าสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 98.3 ดังนั้นบล็อกปูพ้ืนที่ทาจากโฟมพอลิสไตรี นสามารถ
นาไปใช้งานจริ ง ประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: บล็อกปูพ้นื โฟมพอลิสไตรี น การทดสอบแรงอัด
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การประชุมวิชาการระดั
บชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala
University
of Technology
National Conference”
The 12th Rajamangala
University of
Technology
National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
นำ�ตเศรษฐกิ
ปลูกแนวคิจ ดปลู
เทคโนโลยี
ขียวเพื่อการพั
นาที่อยการพั
ั่งยืน” ฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวั
กรรม นจาเศรษฐกิ
กแนวคิสดีเเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื

การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมกาดวิถชี ุ มชนคูบัว
จังหวัดราชบุรี
The Development of Cultural Tourism Application in Khu Bua Community,
Ratchaburi
รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ1* สุ นารี รชตรุ จ1 ทรงสิ ริ วิชิรานนท์2 และ ฉันทนา ปาปัดถา3
Rungaroon Porncharoen1*, Sunaree Rachataruj2, Songsiri Wichiranon2 and Chantana Papattha3
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
1
Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
2
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
3
Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
1

Corresponding Author E-mail: Rungaroon.s@rmutp.ac.th

*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิ เคชันแหล่ งท่องเที่ยว เชิ งวัฒนธรรมกาดวิถี
ชุ ม ชนคู บ ัว จัง หวัด ราชบุ รี และ 2) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้แ อปพลิ เ คชัน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมที่พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั
จานวน 60 คน ทาการสุ่ มแบบตามสะดวกรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พฒั นาขึ้น
สามารถแสดงข้อมูลสถานที่ โบราณสถาน วัฒนธรรมการละเล่นของชุมชนคูบวั ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ค้นหาข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ได้ และ 2) ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั มีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชน
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การประชุ
ชาการระดั
บชาติมหาวิUniversity
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งNational
ที่ 12 Conference”
th Rajamangala
Theมวิ12
of Technology
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำต�เศรษฐกิ
กรรม นจาเศรษฐกิ
จ ดปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขีฒ
ยวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
ปลูกแนวคิ
เทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

การศึกษาทดสอบหาอัตราการหดตัวของวัสดุยาง
A study to Determine the Shrinkage Rate of Rubber Materials
ประสงค์ ก้านแก้ว1 ธวัชชัย ชาติตานาญ2 และ จักรกฤษณ์ ยิม้ แฉ่ง1,2*
Prasong Kankaew 1, Thawachchai Chattamnan 2 and Jakkrit Yimchang1,2*
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์พระนครเหนือ 1381 ถนน พิบูลสงคราม แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
1,2
Department of Tool and Die Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon North Bangkok Center 1381 Phibunsongkhram Road, Wongsawang Subdistrict,
Bangsue Bangkok THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: prasong.k@rmutp.ac.th
1,2

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ นาโฟมพอลิ สไตรี นมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ วัตถุ ประสงค์ศึกษาสมบัติบล็อกปูพ้ืนที่ ทา
จากโฟมพอลิสไตรี นด้านการรับแรงอัดและแรงดัด วิธีการศึกษานาโฟมพอลิสไตรี น มาทาการหลอมด้วย
น้ ามันปาล์มร้ อน ในอัตราส่ วนโฟม 1 กิ โลกรัมต่อน้ ามันปาล์ม 0.75 ลิ ตร นาเอาโฟมที่ละลายแล้วมาใส่
แบบหล่อทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วจึงแกะออกจากแบบหล่อ โดยมาทาการทดสอบแรงอัด แรงดัด
และการดูดซึ มน้ า ผลการศึกษาพบว่าค่าแรงอัดได้ค่าเฉลี่ย 14.28 เมกะพาสคาลเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน มอก.77-2545 ชั้นคุณภาพ ค พบว่ามีค่าสู งกว่า 5.28 เมกะพาสคาล คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58.67
ค่าแรงดัดแนวนอนได้ค่าเฉลี่ ย 28.02 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าแรงดัดแนวตั้ง17.84 กิ โลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร เปรี ยบเทียบค่าแรงดัดในแนวนอนกับค่าแรงอัดพบว่ามีค่าร้ อยละ 19.3 และค่าแรงดัด
แนวตั้งกับค่าแรงอัดพบว่ามีค่าร้ อยละ 12.3 ซึ่ งทั้ง 2 ค่าอยูใ่ นเกณฑ์ไม่เกินร้ อยละ 20 ค่าการดูดซึ มน้ าได้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.29 มีค่าสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 98.3 ดังนั้นบล็อกปูพ้ืนที่ทาจากโฟมพอลิสไตรี นสามารถ
นาไปใช้งานจริ ง ประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: อัตราการหดตัวของวัสดุยาง ยางธรรมชาติ ยาง
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การประชุมวิชาการระดั
บชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala
University of Technology National Conference”
th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
่อนนวั
กรรม จนาเศรษฐกิ
กแนวคิสดีเเทคโนโลยี
สีเขีฒยนาที
วเพื่อยการพั
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวับตเคลื
กรรม
นำ�ตเศรษฐกิ
ปลูกแนวคิจดปลู
เทคโนโลยี
ขียวเพื่อการพั
ั่งยืน” ฒนาที่ยั่งยืน”

พอลิเมอร์ ผสมระหว่างยางธรรมชาติและโพลิโอลิฟิน
Natural Rubber and Polyolefin Blends
ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 1* สิ งห์โต สกุลเขมฤทัย 2 และ สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา 1
Chuntip Sakulkhaemaruethai 1*, Singto Sakulkhaemaruethai 2 and Somkiat Thitipoomdecha 1
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University
of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
2
Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND

1

Corresponding Author E-mail: chuntip.s@en.rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์ ผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR)
และพอลิ โอลิฟิน อันได้แก่ พอลิเอทธิ ลีนชนิ ดความหนาแน่นสู ง (HDPE) และ พอลิพรอพิลีน(PP) ใน
งานวิจยั นี้ ทาการผสมยางธรรมชาติ กับ พอลิ เอทธิ ลีนชนิ ดความหนาแน่ นสู ง ในอัตราส่ วนร้ อยละโดย
น้ าหนัก (%wt) ระหว่าง NR:HDPE 60:40, 65:35 และ 70:30 และผสม ธรรมชาติ กับ พอลิพรอพิลีน ใน
อัตราส่ วนร้ อยละโดยน้ าหนัก (%wt) ระหว่าง NR:PP 65:35 และ 70:30 และมี การเติ มสารช่ วยให้เกิ ด
ความเข้ากัน (compatibilizer) อันได้แก่ มาลิ อิกแอนไฮไดรด์ (MA) ในปริ มาณ 0.25-1.25 %wt ทาการ
ผสมยางธรรมชาติและพลาสติกพอลิโอลิ ฟิน โดยใช้เครื่ องผสมสองลู กกลิ้ง (Two roll mill) ที่อุณหภูมิ
180oC จนยางธรรมชาติกบั พลาสติกพอลิ โอลิฟินสามารถเข้ากันได้ดี แล้วนาไปขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัดขึ้ น
รู ป (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 180oC และทาการทดสอบค่าความหนาแน่น ดัชนี การไหล ความ
แข็ง และค่า การทนต่อ แรงดึ ง ของพอลิ เมอร์ ผ สม จากผลการทดลองพบว่า ความหนาแน่ น ของยาง
ธรรมชาติที่ผสมกับ HDPE จะมีค่าสู งกว่า ความหนาแน่นของยางธรรมชาติที่ผสมกับ PP เมื่อปริ มาณของ
ยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ ผสมเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้พอลิเมอร์ ผสมมีค่าดัชนี การไหลที่ลดลง ค่าความ
แข็ง มอดูลสั และ ความทนต่อแรงดึง ของพอลิเมอร์ ผสมจะมีค่าลดลงเมื่อปริ มาณยางธรรมชาติมีค่าสู งขึ้น
เมื่อมีการเติม MA ซึ่ งเป็ น สารช่วยให้เกิดความเข้ากัน ในปริ มาณตั้งแต่ 0.5%wt ลงไปในพอลิเมอร์ ผสม
พบว่าจะทาให้มีค่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มสู งขึ้น
คาสาคัญ: พอลิเมอร์ผสม ยางธรรมชาติ พอลิโอลิฟิน พอลิเอทธิลีน พอลิพรอพิลีน
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การประชุ
ชาการระดั
บชาติมหาวิUniversity
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งNational
ที่ 12
Theมวิ12
of Technology
Conference”

The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำต�เศรษฐกิ
กรรม นจาเศรษฐกิ
จ ดปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
ปลูกแนวคิ
เทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
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สิ่ งทอต้ านเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ ประโยชน์ ในทางการแพทย์ และผู้สูงอายุ
Antibacterial Textile for Medical Utilization and Elder
สิ งห์โต สกุลเขมฤทัย1* ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย2 อโณทัย ผลสุ วรรณ2 และ บิณฑสันต์ ขวัญข้าว3
Singto Sakulkhaemaruethai1*, Chuntip Sakulkhaemaruethai 2, Anothai Polsuwan 2
and Bintasan Kwankhao3
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่ งทอที่มีประสิ ทธิ ภาพในการต้านเชื้ อแบคทีเรี ยโดยวิธีตกแต่ง
ส าเร็ จทางเคมี ด้วยอนุ ภาคซิ ง ค์ออกไซด์ – ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ โดยศึ ก ษาชนิ ดสารยึดเกาะอนุ ภาค
ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิ งค์ออกไซด์ให้ติดบนผ้าเส้นใยกัญชง และศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของ
อนุภาคซิ งค์ออกไซด์–ไทเทเนียมไดออกไซด์กบั สารยึดเกาะ สารยึดเกาะที่มีประสิ ทธิภาพในการยึดเกาะ
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้นใยผ้ากัญชง คือ พอลิไวนิ ลไพโรลิโดน จากการวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่าน การเลี้ยวเบนของ
รังสี เอกซ์ เทอร์ โมกราวิเมตริ กแอนาไลซิ ส โฟโตคะตะไลติ กแอคติ วิตีโดยการสลายสี อินทรี ย ์ พบว่า
TiO2 – ZnO/Ag 10% มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นผ้าเส้นใยกัญชงที่มีสมบัติตา้ นเชื้ อแบคทีเรี ยสาหรับการ
ผลิตเพื่อใช้ในทางการแพทย์และสาหรับผูส้ ู งอายุ
คาสาคัญ: นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ โฟโตคะตะไลซิส สี อินทรี ย ์ สารเจือ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ ได้ศึ กษาเกี่ ยวกับความแข็งแรง ของวัสดุ เชิ งประกอบจากยางจากยางธรรมชาติ โปรตี นต่ า
(DPNR) / นาโนเซลลู โลส (NCC) ที่ อุณหภู มิต่างๆ ด้วยเทคนิ ค Dynamic Mechanical Analysis (DMA) โดย DPNR ถู ก
เตรี ยมในสภาวะน้ ายางนาโปรตี นออกโดยการบ่มน้ ายางด้วยยูเรี ยและโซเดี ยมโดเดซิ ลซัลเฟต ซึ่ ง DPNR สามารถ
ตรวจสอบโปรตีนได้โดยวิธี Kjeldalh พบว่ามีปริ มาณโปรตีนในน้ ายาง 0% และวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีดว้ ยเทคนิ ค
Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) พบแถบการดู ดกลื นหมู่ฟังก์ชันของเอไมด์ที่ตาแหน่ งคลื่ นประมาณ
3325 cm-1 ซึ่ งอยูใ่ นโครงสร้างของโปรตีน จะเห็นได้ว่าวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่สามารถกาจัดโปรตีนได้จริ ง และเตรี ยมนาโน
เซลลูโลสโดยการนาเส้นใยที่ได้จากต้นกล้วยมาทาการปรับปรุ งพื้นผิวด้วย 4 wt% NaOH แล้วนาไปฟอกขาวด้วย 10%
H2 O2 และทาการ Hydrolysis ด้วย 56% H2 SO2 จากการลดขนาดของเซลลูโลสสามารถวิเคราะห์ความเป็ นผลึกได้โดย
เทคนิ ค X-ray Diffractometer (XRD) และ Nuclear Magnetic Resonance (NMR) ซึ่ งพบว่า NCC มี ค่ าความเป็ นผลึ กสู ง
ที่สุด และทาการวัดขนาดของเซลลู โลสด้วยเทคนิ ค Scanning Electron Microscope (SEM) หลังจากนั้นทาการเตรี ยม
วัสดุเชิ งประกอบโดยการผสมน้ ายางกับสารเคมีที่ใช้ในการคงรู ปโดยผสม NCC ลงไปในน้ ายางในปริ มาณที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ 0%, 0.5%, 1%, 1.5% และ 2% แล้วนาไปอบในตูอ้ บลงร้อนที่อุณหภูมิ 50 °C เป็ นเวลา 16 h เมื่อนาไปทดสอบ
สมบัติของวัสดุเชิงประกอบพบว่าวัสดุมีสมบัติเชิงกลพลวัติที่ดีเมื่อใส่ NCC ที่ 2%
คาสาคัญ: ยางธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ นาโนคริ สตัลไลน์เซลลูโลส น้ ายางธรรมชาติโปรตีนต่า สมบัติเชิงกลพลวัต
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บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการผลิตสตาร์ ชเสริ มแรงด้วยนาโนคริ สตัลเซลลูโลสจากเส้นใยไผ่
โดยการเตรี ยมและวิเคราะห์โครงสร้างของคริ สตัลเซลลูโลสจากเส้นใยไผ่โดยผ่านกระบวนการปรับปรุ ง
เส้นใยด้วยอัลคาไลน์และฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ จากนั้นใช้กระบวนการไฮโดรไลซิ ส
ด้ว ยกรด แล้ว น ามาทดสอบหาฟั ง ก์ชัน นอลกรุ๊ ป (functional group) ด้ว ยเครื่ อ ง Fourier Transform
Infrared (FTIR) Spectroscopy พบว่ามีการกาจัดลิ กนิ นและเฮมิ เซลลู โลสได้ ที่ ตาแหน่ ง 1602.36 cm−1
และ 1244.02 cm−1 นอกจากนี้ได้มีการทดสอบวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ พบว่าเซลลูโลสที่ได้
มีความเป็ นคริ สตัลเซลลูโลส ที่ตาแหน่ง 22θ และทดสอบขนาดของคริ สตัลเซลลูโลสด้วยกล้งจุลทรรศน์
แบบสแกนนิ่ ง จากนั้นนามาเสริ มแรงในเทอร์ โมพลาสติ ก สตาร์ ช เพื่ อสร้ า งเป็ นผลิ ตภัณฑ์รัก ษ์โลก
จากธรรมชาติ ที่ ส ามารถย่อ ยสลายได้ แล้ว น าไปทดสอบสมบัติ ค วามแข็ ง แรง สมบัติ ค วามคงทน
ต่อความชื้ น และสมบัติความเข้ากันได้ การยึดติ ดของสตาร์ ชและเส้ นไผ่ ซึ่ งเป็ นข้อบกพร่ องของการ
ทาเป็ นผลิตภัณฑ์เป็ นเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
คาสาคัญ: เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช เส้นใยไผ่ คริ สตัลเซลลูโลส นาโนคริ สตัลเซลลูโลส
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บทคัดย่อ
เนื่ องจากปั จจุ บ นั ผัก ตบชวาเป็ นวัชพื ชที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาในบริ เวณแม่ น้ าลาคลอง ท าให้เกิ ด
มลภาวะทางด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งปั จจุบนั มีวิธีการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยจะพบว่า
ผักตบชวาเป็ นเซลลูโลสหนึ่ งตัว ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้ เช่น งานสิ่ งทอ อาหาร
สัตว์ ปุ๋ ย แต่ก็ยงั มีการใช้งานที่น้อย แต่จากการศึกษาในด้านวิชาการพบว่า เส้นใยผักตบชวามีคุณสมบัติ
เด่น คือมีปริ มาณเซลลูโลสสู ง ปริ มาณของลิกนินและเฮมิเซลลูโลสต่า ซึ่ งเหมาะที่จะนามาประยุกต์ใช้ใน
งานด้า นวิศ วกรรมวัส ดุ โดยท าการศึ ก ษาเกี่ ยวกับการผลิ ตอสั ญฐานเซลลู โลส ซึ่ ง การผลิ ตอสัญฐาน
เซลลู โลสมีข้ นั ตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และได้ปริ มาณผลิ ตภัณฑ์ที่สูง และยังไม่ค่อยมี ผูใ้ ห้
ความสนใจ แต่อสัญฐานเซลลูโลส มีขอ้ ดีที่เด่นชัดในเรื่ องของการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็ นผลผลิต
จากวัสดุ ธรรมชาติ น้ าหนักเบา จึงเป็ นวัสดุ ที่น่าสนใจ โดยการเตรี ยมอสัญฐานเซลลู โลสเริ่ มจากการ
เตรี ยมเซลลูโลสที่สกัดจากผักตบชวา ทาการปรับปรุ งพื้นผิวเส้นใยด้วย NaOH เพื่อกาจัดลิกนิ น และทา
การฟอกขาวโดยใช้สาร H2O2 จากนั้นเตรี ยม H2SO4 ความเข้มข้น 60% ในอุณหภูมิต่า แล้วนาเซลลูโลส
ไปทาปฏิ กิริยา Hydrolysis ที่ 0 °C ในอ่างน้ าแข็ง จะได้ Amorphous เซลลูโลส ที่มีลกั ษณะเป็ นเจลใส
และนาไปหมุนเหวี่ยง Centrifuge ที่ 25 °C โดยใช้ H2O เป็ นตัวทาละลายให้กรดกลายเป็ นกลาง ผลผลิต
ที่ได้จะได้เป็ นเส้นใยสี ขาวละเอียด และจากผล XRD จะแสดงถึงปริ มาณของผลึกที่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
เมื่อเทียบกับเส้นใยเซลลูโลสดิบ
คาสาคัญ: เส้นใยผักตบชวา เซลลูโลส การปรับปรุ งเส้นใย Amorphous
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั ยางธรรมชาติมีการนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
เนื่ องจากมีสมบัติเด่นด้านความยืดหยุ่นสู ง และมี สมบัติเชิ งกลที่ ดี แต่ยางธรรมชาติ ก็มีสมบัติด้อยหลายประการ
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาการเสริ มแรงยางธรรมชาติ โดยใช้การเสริ มแรงที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม คือ เส้นใย
ผักตบชวา เพื่อศึกษาวิธีการเตรี ยม Cellulose nanocrystals (CNC) จากเส้นใยผักตบชวา และศึกษาคุณสมบัติทางด้านต่าง
ๆ ของยางธรรมชาติเมื่อถู กเสริ มแรงด้วยเซลลู โลสผักตบชวา โดยจะเริ่ มจากการเตรี ยมนาโนเซลลู โลสที่ สกัดจาก
ผักตบชวา ทาการปรับปรุ งพื้นผิวเส้นใยด้วย NaOH เพื่อกาจัดลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสออกจากเส้นใยผักตบชวา และ
ทาการฟอกขาวเส้นใยด้วย H2O2 นาเส้นใยล้างให้สะอาดแล้วอบแห้ง จากนั้นนาไปทาปฏิกิริยา Hydrolysis 50% H2SO4
ที่ 50 °C และทาการ Centrifuge ที่ 10 °C จะได้เป็ นนาโนเซลลูโลส แล้วจากนั้นเตรี ยมน้ ายางคอมปาวด์ โดยการผสมน้ า
ยางกับสารเคมีตามสู ตรที่กาหนด แล้วนาน้ ายางคอมปาวด์ที่ได้ไปผสมกับเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ได้เตรี ยมไว้และขึ้น
รู ปด้วยตูอ้ บลมร้อน โดยจะศึกษาสมบัติทางเคมี สมบัติทางกล และสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ถูกเสริ มแรง
ด้วยเส้นใยผักตบชวา โดยพบว่าเส้นใยที่ได้รับการปรับปรุ งผิวด้วยกระบวนการทางเคมี จะมีขนาดที่เล็กลง มีสีขาวขึ้น
ซึ่งแตกต่างจากเส้นใยผักตบชวาแบบไม่ผา่ นการปรับปรุ งผิว เมื่อนาไปผสมในยางคอมโพสิ ตมีความกระจายตัวได้ดี
นอกจากนี้ยงั พบว่าสมบัติทางกลต่าง ๆ ที่ได้ทาการทดสอบ เช่น ค่าความแข็งของยางคอมโพสิ ต ค่าความต้านทานแรง
ดึง ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด และค่า Young’s modulus ของยางคอมโพสิ ตที่มีการผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส มีค่าที่เพิ่ม
มากขึ้น เมื่อเทียบกับยางคอมโพสิ ตที่ไม่ได้ผสมเส้นใยนาโนเซลลูโลส จากการศึกษาในงานวิจยั นี้ การเสริ มแรงเป็ นวิธี
ง่าย ๆ ที่ช่วยในการลดข้อบกพร่ องของยางธรรมชาติ ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กบั สิ่ งที่นามาช่ วยเสริ มแรง เช่ น เส้นใยและ
อนุ ภาคนาโน ซึ่ งการเสริ มแรงด้วยเส้นใยเซลลู โลสจะทาให้ยางธรรมชาติน้ นั มีคุณสมบัติที่ดีข้ ึน สามารถใช้งานได้
กว้างขวางมากขึ้น
คาสาคัญ: ยางธรรมชาติ นาโนเซลลูโลส น้ ายางคอมปาวด์
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บทคัดย่อ
ในปั จจุ บ นั มี ก ารนาเส้ นใยธรรมชาติ ม าเป็ นวัสดุ ที่ ใช้เสริ ม สมบัติต่า ง ๆ ของวัส ดุ ค อมโพสิ ต
อี ก ทั้ง เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถหาได้ง่ า ย ต้น ทุ น ต่ า ซึ่ งใยนุ่ น เป็ นเส้ น ใยธรรมชาติ ที่ มี ค วามน่ า สนใจ
เช่ นเดี ย วกับ เส้ นใยธรรมชาติ ช นิ ด อื่ น เส้ นใยนุ่ นเป็ นแหล่ ง ที่ มี ศ กั ยภาพของเซลลู โลสแต่ย งั มี ก ารใช้
ประโยชน์น้อย เส้นใยนุ่ นจะอ่อนนุ่มและเบา พิเศษกว่าเส้นใยอื่นๆ คือ ไม่ดูดซับน้ า แต่มีสมบัติไวไฟ
เผาไหม้ได้เร็ วมาก ทาวัสดุกนั กระเทือน ยัดหมอน ฟูก เครื่ องใช้ต่างๆ แต่ก่อนที่จะนาเส้นใยธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ที่หลากหลายกว่าอาจจะต้องผ่านกระบวนการทาความสะอาด เพื่อที่จะเอาสิ่ งสกปรกหรื อ
สิ่ งที่ไม่ตอ้ งการออก ให้ได้เป็ นเส้นใยที่พร้อมใช้งานได้หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นงานวิจยั นี้
ได้ทาการศึกษาการสังเคราะห์นาโนคริ สตัลไลน์เซลลูโลส จากเส้นใยนุ่นด้วยวิธีการทางเคมี ในส่ วนของ
การสังเคราะห์เส้นใยเซลลูโลสจากนุ่นจะใช้การบาบัดด้วยกระบวนการอัลคาไลโดยใช้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ จากนั้นทาการฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์กบั โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่ งผลจากการหายไป
ของจุ ด สู งสุ ดที่ 1735, 1598 ,1504 , 1239 cm¯¹ ในสเปกโตรสโคปี (FTIR) เกี่ ย วข้อ งกั บ การก าจัด
ส่ วนประกอบที่ไม่ใช่เซลลูโลส เช่น ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส จากนั้นทาการสังเคราะห์นาโนคริ สตัลไล
เซลลูโลสจากเส้นใยนุ่นโดยใช้กระบวนการไฮโดรไลซิ สด้วยกรดซัลฟิ วริ กความเข้มข้น 50% ที่อุณหภูมิ
50°C เป็ นเวลา 30 นาที ทาการหมุนเหวี่ยง 9000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 10 นาที นาน้ าที่ได้
ไปส่ องแสงเครื่ องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนจะมีลกั ษณะเป็ นริ้ วคลื่น และทาการหมุนเหวี่ยงที่ 60 นาที
จะได้น้ านาโนเซลลูโลสจากเส้นใยนุ่นที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
คาสาคัญ: เส้นใยนุ่น เซลลูโลส นาโนคริ สตัลไลน์เซลลูโลส
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บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาผลกระทบของน้ าทะเลใช้ผสมมอร์ ตา้ ร์ ต่อการหดตัวแบบออโตจีนสั และการหด
ตัวแบบแห้งของมอร์ ตา้ ร์ โดยแทนที่บางส่ วนในปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าลอย และผง
หิ นปูน ใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานของคอนกรี ตเท่ากับ 0.50 ตลอดการศึกษา โดยใช้น้ าจืดและน้ า
ทะเลแยกกันใช้ผสมและบ่มตัวอย่างมอร์ ตา้ ร์ แล้วทดสอบค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ และการหดตัวแบบ
ออโตจีนสั และการหดตัวแบบแห้งของตัวอย่างมอร์ ตา้ ร์ ขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร ผลการศึกษาพบว่า
มอร์ตา้ ร์ท้งั ที่ใช้น้ าทะเลและน้ าจืดผสมนั้น ค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ผสมเถ้าลอยมีค่ามากกว่า ในขณะที่
การไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ ผสมผงหิ นปูนมีค่าไม่แตกต่างหรื อแนวโน้มที่น้อยกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อ แทนที่ในปริ มาณที่มากขึ้น ส่ วนค่าการไหลแผ่
ของมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้น้ าทะเลผสมให้ค่าที่น้อยกว่าของมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้น้ าจืดผสม นอกจากนี้ พบว่า การหดตัว
แบบออโตจีนสั ของมอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยและของมอร์ ตา้ ร์ ผสมผงหิ นปูนนั้น เมื่อน้ าจืดใช้ผสมและบ่ม
มี แ นวโน้ม น้อ ยกว่า แต่ เ มื่ อ น้ า ทะเลใช้ผ สมและบ่ ม นั้น กลับ มี ค่ า มากกว่า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่ วนการหดตัวแบบแห้งของมอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยและของมอร์
ต้าร์ ผสมผงหิ นปูนนั้น ทั้งเมื่อน้ าจืดและน้ าทะเลใช้ผสมและบ่มมีแนวโน้มน้อยกว่าของปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วนสุ ดท้ายพบว่าการหดตัวแบบออโตจีนสั และการหดตัวแบบแห้งของมอร์ ตา้ ร์ น้ า
ทะเลใช้ผสมและบ่มมีค่ามากกว่าของมอร์ตา้ ร์น้ าจืดใช้ผสม
คาสาคัญ: น้ าทะเล การหดตัวแบบออโตจีนสั การหดตัวแบบแห้ง การไหลแผ่ มอร์ตา้ ร์
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ราชมงคล ครั้งNational
ที่ 12
Theมวิ12
of Technology
Conference”

The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวั
กรรม นจาเศรษฐกิ
กแนวคิสดีเเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
นำ�ตเศรษฐกิ
ปลูกแนวคิจ ดปลู
เทคโนโลยี
ขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
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การสร้ างวงจรไฟฟ้าแรงดันสู งกระแสตรง 15 kV เพื่อใช้ เป็ นชุ ดทดสอบ
ความบกพร่ องของฉนวน
Design and Construction of 15 kV DC High Voltage Circuit
for Used as Tester Insulation Defect
ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว1* นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ1 พูนศรี วรรณการ1 และภควัต เกอะประสิ ทธิ์ 2
Supawud Nedphokaew1*, Nattachote Rugthaicharoencheep1, Poonsri Wannakarn1
and Pakawat Kerpasit2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering,
2
Department of Machanical Engineering, Faculty of Industrial Education,
1,2
Rajamangala University of Technology Phra Nakorn, Bangkok THAILAND.
1

2

Corresponding Author E-mail: supawud.n@rmutp.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอกระบวนการผลิตสายไฟฟ้า ก่อนที่จะมีการจัดจาหน่าย สายไฟฟ้าจะต้องผ่าน
การตรวจสอบ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่สาคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสายไฟก่อนถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการนาเสนอการสร้างวงจรแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 kV เพื่อใช้ทดสอบ
ความบกพร่ องของฉนวน โดยการทางานของระบบสร้างวงจรแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 15 kV เพื่อใช้
ทดสอบความบกพร่ องของฉนวนนั้นจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นอุปกรณ์ ควบคุ มการทางานของ
ระบบ โดยผูใ้ ช้งานชุดวงจรทดสอบนี้ สามารถตรวจสอบและตั้งค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
คาสาคัญ: สายไฟฟ้า วงจรแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ไมโครคอนโทรลเลอร์
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สีเขีฒ
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การวิเคราะห์ แรงดันไฟฟ้าตกในแบบจาลองระบบจาหน่ ายไฟฟ้า
Analysis of Under Voltage in Power Distribution Model
นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ* มนัส บุญเทียรทอง สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์
ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์ แก้ว และ นเรศ ชลังสุ ทธิ์
Nattachote Rugthaicharoencheep*, Manat Boonthienthong, Sakhon Woothipatanapan,
Supawud Nedphokaew and Nares Charlangsut

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Wongsawang, Bangsue, Bangkok, THAILAND
Corresponding Author E-mail: nattachote.r@rmutp.ac.th

*

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอแบบจาลองและแก้ไขปั ญหาแรงดันไฟฟ้ าตกในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า
เนื่องจากโครงสร้างระบบจาหน่ายเป็ นแบบเรเดียน ดังนั้น ปัญหาแรงดันตกจึงเป็ นปั ญหาที่ท้ งั ผูใ้ ช้ไฟและ
การไฟฟ้ าต้องร่ วมกันแก้ไขและปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดปั ญหาแรงดันไฟฟ้าตก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ าจากการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวในระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้า การประมวลผลทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟ้ าตกกับแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้าจานวน 33 บัส
จากผลการทดสอบแสดงให้เ ห็ น ว่า การติ ด ตั้ง เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า แบบกระจายตัว สามารถช่ ว ยเพิ่ ม
เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายไฟฟ้าได้
คาสาคัญ: แรงดันไฟฟ้าตก กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า
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การประชุ
ดงานประชุ
ชาการระดั
ชาติมหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
การประชุมมการจั
วิชาการระดั
บชาติมมวิหาวิ
ทยาลัยบเทคโนโลยี
ราชมงคล
ครั้งที่ 12 ราชมงคล ครั้งที่ 12
th The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
นำ�ตเศรษฐกิ
ปลูกแนวคิจ ดปลู
เทคโนโลยี
ขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน” ฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวั
กรรม นจาเศรษฐกิ
กแนวคิสดีเเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื

การสร้ างอุปกรณ์ แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพา
Construction of Portable Dc to Ac Voltage Converter
พูนศรี วรรณการ* พนา ดุสิตากร ประจักษ์ เริ งมิตร นนทกร เรื องงิ้ว
อลงกรณ์ จุย้ คง และ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
Poonsri Wannakarn, Pana Dusitakron, Prajak Rungmit, Nontakorn Ruangngiu,
Alongkorn Juikong and Supawut Nedphokaew
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Bangsue, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: poonsri.w@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการสร้ า งอุ ป กรณ์ แ ปลงแรงดัน ไฟตรงเป็ นแรงดัน ไฟสลับ แบบพกพา
โดยผลิ ต ไฟตรงจากเซลล์พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ ละเก็ บ พลัง งานไว้ที่ แ บตเตอรี่ โดยใช้ว งจรพุ ช -พู ล
อินเวอร์ เตอร์ ในการทาให้ได้แรงดันไฟสลับออกมาเพื่อนามามาใช้กบั อุปกรณ์ ไฟฟ้ าในชี วิตประจาวัน
เช่น พัดลม หลอดไฟ เป็ นต้น ซึ่ งช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านและสะดวกพกพาไปในพื้นที่ที่ไฟของการ
ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก เช่น ในเรื อ ในป่ า หรื อ บนภูเขา จากผลการทดสอบการสร้างอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟ
ตรงเป็ นไฟสลับแบบพกพา ทาให้สามารถนามาใช้ได้ในชี วิตประจาวันและยังเป็ นพลังงานสะอาดที่ได้
จากแสงอาทิตย์ซ่ ึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
คาสาคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ วงจรพุช-พูลอินเวอร์เตอร์
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การประชุมวิชาการระดั
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th

The 12 Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำต�กรรม
จ ปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขียฒวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
เศรษฐกินจาเศรษฐกิ
ปลูกแนวคิ
ดเทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อการพั
่ยั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

การศึกษาปริมาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึน้ รู ปแผ่ นพืน้ รองเท้ า
จากยางพาราผสมเปลือกมังคุด
Study of the Appropriate Amount of Mangosteen Peel Powder in
Forming of Shoe Pad from Para Rubber Mixed with Mangosteen Peel
วิภาภรณ์ เสื อพ่วง1 สุ ภา จุฬคุปต์2 และ ปานฉัตท์ อินทร์คง3
Vipaporn Suapuang1, Supa Chulacupt2 and Panchat Inkong3

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
3
สาขาวิช าออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
1,2
Department of Home Economics Technology, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Thanyaburi Pathum Thani, 12110, THAILAND
3 Department of Product Design, Faculty of Fine And Applied Arts, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi Pathum Thani, 12110, THAILAND
*Corresponding Author e-mail: 1160706060184@mail.rmutt.ac.th1 supa_c@rmutt.ac.th2
1,2

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้น
รองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด ปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่ใช้ในการเสริ ม โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ
40 50 และ 60 phr มีความละเอียดของผงเปลือกมังคุด 80 และ 100 เมช ทดสอบค่าความชื้ น และผสมเข้า
สู ตรยางเคมี ท าการขึ้ นรู ป และวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD (Completely Randomized
Design) ได้สูตรทั้งหมด 6 สู ตร ผลการวิจยั พบว่า ปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่น
พื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด สู ตรที่ 6 มีปริ มาณผงเปลือกมังคุด 60 phr และความละเอียดของ
ผงเปลือกมังคุด 100 เมช มีค่าความชื้นที่ ร้อยละ 6 และ มีลกั ษณะปรากฏในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจาก
ยางพาราผสมที่ดีกว่าทุกสู ตร
คาสาคัญ: เปลือกมังคุด ยางพารา แผ่นพื้นรองเท้า
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การพัฒนาระบบเก็บข้ อมูลนักเรียนสาหรับถังขยะอัจฉริยะ
The Development of Student Database System for IDS Smart Bin
ชวินบุตร หุ่นเก่า ชินพีรพัฒน์ จีระธรรมสุ นทร พศุตม์ คาแดง ฐิติวรรณ ศิริวฒั นกุล
ชิดชนก ภู่เพ็ชร์ * ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Chawinbut Hunkao, Chinpeerapat Jeeratamsunthron, Phasut Dumdea, Thitiwan Sirivadhanakul
Chidchanok Phoopech*, Tongluck Boontham and Niti Witthayawiroj*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒนาระบบเก็บ ข้อมู ลนัก เรี ย นสาหรั บ ถัง ขยะอัจฉริ ย ะ เพื่อเป็ น
แนวทางหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมธนาคารขยะของโรงเรี ย น ตามแนวคิ ด การพัฒ นานวัต กรรม
สิ่ งประดิ ษฐ์จากพลังงานสะอาดและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยพัฒนาถังขยะอัจฉริ ยะเพื่อเก็บ ข้อมูล
นักเรี ยน โดยให้มีการกรอกข้อมูลรหัสนักเรี ยน นับจานวนขยะ และส่ งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ผลการวิจยั
พบว่า การควบคุ ม ระบบทั้ง หมดโดยการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ด้วยบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) เก็บข้อมูลรหัสนักเรี ยนผ่านแป้ นพิมพ์ตวั เลข 12 ปุ่ ม (Keypad) นับจานวนขยะที่ ทิ้งลง
ถังด้วยเซ็นเซอร์ ตรวจจับวัตถุ(Infrared Sensor) โดยแสดงผลข้อมูลผ่านจอแสดงผล (LCD) และส่ งข้อมูล
รหัส นัก เรี ย นและจ านวนขยะไปยัง ระบบฐานข้อ มู ล ประมวลผลกลุ่ ม ก้อ นเมฆ (Cloud Computing)
โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในโปรแกรมตารางคานวณ (Google Sheet) ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้
อัตโนมัติและไม่สูญหาย
ค าส าคั ญ: ถัง ขยะอัจฉริ ย ะ ระบบข้อมู ล นัก เรี ย น ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิ นเตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง
การประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ
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กล่ องฆ่ าเชื้อโรคด้ วยแสงยูวี ทีม่ ีการแจ้ งเตือนอัตโนมัตแิ ละต้ นทุนตา่
UV Sterilizer Box with Automatic Warning and Low-Cost
พัฒน์นรี สิ ทธิ์ ปีวราเดช พีระ ชุณหชาติ สุ นิธิ ครุ ฑภาพันธ์ วัลนพ หลักแวงมล*
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Patnaree Sithipeewaradech, Peera Chunhachart, Sunithi kurtpapan Wannop Lakvaengmon*
Tongluck Boontham and Niti Witthayawiroj*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บ ัน ได้ เ กิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ทั้ง ในประเทศไทย
และต่างประเทศทัว่ โลก ทาให้ทุกคนมี ความเสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อเนื่ องจากเชื้ อไวรั สสามารถอยู่ติด กับ
สิ่ งของที่ อยู่รอบตัวเราได้ เช่ น หน้ากากอนามัย ธนบัตร โทรศัพท์มือถื อ สมุ ด ปากกา เป็ นต้น อี กทั้ง
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีขายตามท้องตลาดทัว่ ไปมีราคาสู ง ทาให้ประชาชนที่มีรายได้นอ้ ยไม่สามารถซื้ อ
มาใช้ได้ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้ อโรคด้วยแสงยูวี
ที่มีการแจ้งเตื อนอัตโนมัติดว้ ยต้นทุนต่า ผลการวิจยั พบว่าวัสดุ ที่นามาใช้ในการทากล่องฆ่าเชื้ อโรคด้วย
แสงยูวีสามารถฆ่าเชื้ อโรคได้ ประกอบด้วย หลอด T5 6W 12V MOLITA UV-C Sterilizer Lamp กล่อง
พลาสติก และตะแกรงเหล็ก โดยเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องฆ่าเชื้ อด้วยแสงยูวี เพื่อให้มีการแจ้งเตือน
อัตโนมัติเมื่อครบเวลาฆ่าเชื้ อที่กาหนดในโปรแกรม โดยใช้บอร์ ด Arduino UNO R3, LCD, Buzzer และ
Relay กล่องฆ่าเชื้ อโรคด้วยแสงยูวีตน้ แบบสามารถใช้งานได้จริ งตามที่ได้ออกแบบไว้ และราคาต่ ากว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาด
คาสาคัญ: กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ต้นทุนต่า แจ้งเตือนอัตโนมัติ
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เครื่ องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบพกพา
Portable Clean Energy Generator
ภูรวิช ทองสุ ขศรี สรวิชญ์ อรชุน ปิ ยนันท์ พรประสิ ทธิ์ ธัญญารัตน์ สายใหม่*
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Phurawich Thongsooksri, Sorawit Orachun, Piyanan Pornprasit, Thanyarat Saimai *
Tongluck Boontham and Niti Witthayawiroj*

โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Innovation Demonstration School Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani , THAILAND
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อออกแบบเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานสะอาดแบบพกพา
โดยใช้หลักการทดเฟื องเพื่อเปลี่ ยนพลังกลผ่านไดนาโมเป็ นพลังงานไฟฟ้ า และอานวยความสะดวก
ให้แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้พลังงานไฟฟ้ าแบบพกพา โดยจะศึกษาผลที่ได้จากอัตราการทดเฟื องจากอัตราทด
เฟื อง 1 ต่อ 12 ส่ งผลต่อปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าที่ได้จากการขับเคลื่ อนด้วยพลังงานกล นาหลักการ
ดังกล่าวมาออกแบบเป็ นเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าแบบพกพา ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานสะอาดแบบพกพาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากการทดเฟื อง และนาพลังงานที่ได้จาก
เครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพกพามาใช้ได้อย่างสะดวก โดยพบว่าปริ มาณของกระแสไฟฟ้า แรงดัน และ
ก าลัง ไฟฟ้ า แปรผัน ตรงกับ อัต ราการทดเฟื องและความเร็ ว รอบของการหมุ น เมื่ อ ทดสอบกั บ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีขนาด 12 โวลล์ 6 วัตต์ ด้วยอัตราความเร็ วรอบจากการหมุน 200 รอบต่อนาที จะได้
ความเร็ วรอบของไดนาโมเท่ากับ 2,400 รอบต่อนาที ได้แรงดัน เท่ากับ 15 โวลล์ กระแสไฟฟ้ า เท่ากับ
390 มิลลิแอมแปร์ และกาลังไฟ เท่ากับ 5.85 วัตต์
คาสาคัญ: พลังงานสะอาด พลังงานกล การทดเฟื อง
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สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม
และงานสร้างสรรค์
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บูรณาการศาสตร์ สร้ างสรรค์ ศิลปนวัตกรรม
Intregrated &Creative Innovation Art
สุ ชาติ เถาทอง*
Suchat Thaothong*
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี กรุ งเทพฯ
Faculty of Fine and Applied Arts , Bangkokthonburi University, Bangkok, THAILAND
*Corresponding Author E-mail: thaothongs.9@gmail.com

บทคัดย่ อ
ศิลปะและวิทยาการ เป็ นความรู ้วิชาการด้านต่างๆทางศาสตร์ ของรายวิชาความรู ้ ในสาขาต่างๆและศิลป์
ของความมีฝีมือกับการทาให้วิจิตรพิสดาร ที่มีความลงตัว ความเป็ นศิลปวิทยาตามความหมายมีลกั ษณะเป็ น
องค์รวมที่ก่อขึ้น จากการบูรณาการระหว่างศาสตร์จนเกิดสื่ อสิ่ งต่างๆขึ้นมีการอาศัยการคิด : คิดสร้างสรรค์ และ
การทา : นวัตกรรมผ่านศิลปะออกแบบและสหวิทยาการอย่างเกี่ยวเนื่ อง มีบูรณาการระหว่างกันที่ลงตัวและ
กลมกลืน จะนาไปสู่ ศิลปนวัตกรรมแบบใหม่ที่กา้ วหน้า
บริ บ ทของภู มิ ทศั น์ใ หม่ สิ่ ง แวดล้อ มทางสั ง คม และ technology disruption ถื อ ได้ว่า เป็ นปั จ จัย ของ
ช่วงเวลาแห่ งการเปลี่ยนผ่านความเป็ นไปแห่ งวิถีผคู ้ นที่กา้ วไปสู่ โลกใบใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีผลให้
การดาเนิ นชี วิต การเรี ยนรู ้ และการประกอบกิ จการในทุกสาขาวิชาชี พ ได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก และ
กระตุน้ ให้ทุกคนต้องขบคิดถึงแนวทางวิธีการและเทคโนโลยีอย่างใหม่ที่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 คือทักษะทางปั ญญาในการคิดวิเคราะห์การสื่ อสาร การทางานเป็ นทีมและการ
สร้างสรรค์
คาสาคัญ: บูรณาการศาสตร์ ศิลปนวัตกรรม ออกแบบ ศิลปะ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไผ่ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี
Development of Bamboo Made Products as Transformed OTOP
of Prachinburi Province
กรณัท สุ ขสวัสดิ์1 มาริ น สาลี1 วราภรณ์ ตรี มงคล1 ประทุมทอง ไตรรัตน์2 และ อุไรวรรณ คาสิ งหา1*
Kornnut Suksawat1, Marin Salee1, Varaporn Treemongkol1, Pratoomtong Trirat2
and Uraiwan Khumsingha1*

1
1

สาขาวิชาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Textile and Clothing, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: uraiwan_kh@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั มีดงั นี้ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ดว้ ยการย้อมสี จากธรรมชาติสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ ร ะลึ ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ OTOP จัง หวัด ปราจี น บุ รี 2) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์พ ฒ
ั นา
ผลิ ตภัณฑ์จากไผ่ กระเป๋ า โคมไฟ ทาการย้อมสี ตอกไผ่ดว้ ยเปลือกประดู่ และผลิตกระดาษจากใบไผ่ และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากตอกไผ่และกระดาษจากใบไผ่ ได้แก่ กระเป๋ า และโครมไฟและทาการศึกษาความพึง
พอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดา้ น ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงามและด้านภาพรวม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 10 คนสถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ
ผลการศึกษาสรุ ปขั้นตอนการย้อมสี ไผ่ นาเส้นตอกไปแช่น้ าทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง และเตรี ยมจากสี เปลือกประดู่
โดยนาไปต้มที่น้ าเดือด 1 ชัว่ โมงใส่ หัวน้ าส้มสายชู (สารช่วยติดที่ทาให้สีติดสม่าเสมอ) และนาเส้นตอกไผ่ ที่
เตรี ยมไว้ไปทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมงและนาเส้นตอกไปตากกลางแดด ในส่ วนของการผลิตกระดาษจากใบไผ่ลา้ งใบไผ่
ให้สะอาดนาไปต้มใส่ โซดาไฟ ต้มน้ าให้เดือดและรักษาอุณหภูมิ 2-3 ชัว่ โมง ต้มจนเปื่ อยยุย่ หรื อฉี กตัวออกจาก
กันนามาปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นแล้วใส่ ไปลงอ่างทาการช้อนเนื้ อเยื่อด้วยเฟรมนาออกตากแดดประมาณ 1 วันจนให้
กระดาษแห้ง ในส่ วนผลการประเมิ นความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความพึงพอใจทุกด้าน
คิดร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ ไผ่ การแปรรู ป
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การออกแบบลวดลายผ้ าบาติกโดยได้ รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
การออกแบบลวดลายผ้ าบาติกโดยได้ รับแรงบันดาลใจ
มาจากอารยธรรมจีน
Batik Design Inspired by Chinese Civilization
Manuscript Preparation Guidelines
ติณณา อุดม1* จรัสพิมพ์ วังเย็น2, กิ่งกาญจน์ พิจกั ขณา3 และ อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ1
Tinna Udom1*, Jaratpim Wangyen2, KingKarn Pijukkana3 and Apisit Langsoh1
1

สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา 90000
2

สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
1
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Corresponding Author E-mail: tinnaudom3033@gmail.com

บทคัดย่ อ
การออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
ลวดลายผ้า บาติ ก โดยได้รั บ แรงบัน ดาลใจมาจากอารยธรรมจี น และเพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการดาเนิ นงาน คือ 1 ออกแบบลวดลายผ้าบาติกได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน
2 สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ดาเนินการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าบาติก 4 สอบถามความพึงพอใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ คือ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญและผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า ผล
การคัดเลือกแบบร่ างลวดลายผ้าบาติก ที่ได้รับการคัดเลือกจากผูเ้ ชี่ ยวชาญคือ รู ปแบบที่ 5 ผลการศึกษา พบว่า
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.56 โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 2 ด้าน เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านพบว่า ด้านรู ปแบบลวดลายผ้าบาติก มีค่าเฉลี่ย 4.60 และด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ย 4.51
คาสาคัญ: การออกแบบ ลวดลายผ้าบาติก อารยธรรมจีน
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ลงสรงสุ หร่ าย : ศิลปะการราเดีย่ วทีค่ วรค่ าแก่ การอนุรักษ์
Longsongsurai: Worthy of Conservation Performing Arts on Solo dance
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3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
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2
Department of Performing Arts Education, Faculty of Fine and Applied Arts
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Department of Education, Faculty of Technical Education
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Corresponding Author E-mail: Rojana_s@rmutt.ac.th
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บทคัดย่ อ
การศึกษาบทบาทการแสดงศิลปะการราเดี่ยว ชุด ลงสรงสุ หร่ าย พบว่าการแสดงมีลกั ษณะที่โดดเด่นคือ
รู ปแบบการแสดงแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ทาให้ผชู ้ มทราบถึงเรื่ องราวต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน การคัดเลือกผูแ้ สดงนั้น
จะต้องเป็ นตัวพระที่มีลกั ษณะสง่างาม บทประพันธ์นามาจากบทพระราชนิ พนธ์การแสดงละครใน เรื่ อง อุณรุ ท
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่พรรณนาให้เห็นทั้งการลงสรง การทรงพระสุ คนธ์ และ
การทรงเครื่ อง เครื่ องแต่งกายจะแต่งกายยืนเครื่ องพระแขนยาวสี เหลือง ตามบทพระราชนิ พนธ์ที่กล่าวถึงผิวกาย
ของพระอุณรุ ทว่า มี ผิวพรรณผุดผ่องเป็ นสี เหลื อง วงดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดงจะใช้วงปี่ พาทย์ไม้นวม
เนื่ อ งจากจะมี ล ัก ษณะเสี ย งที่ ทุ ้ม และนุ่ ม นวล สอดคล้อ งกับ การร้ อ งเพลงการแสดงละครใน เพลงที่ ใ ช้
ประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์ตน้ เข่าม่าน เพลงลงสรงสุ หร่ าย และเพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยกระบวนท่าราจะมี
ความแตกต่างจากการราลงสรงชุ ดอื่น ๆ อย่างชัดเจน คือ จะเห็ นครบทั้งกระบวนการราลงสรง การทรงพระ
สุ คนธ์ และการทรงเครื่ อง และในช่วงสุ ดท้ายจะมีการราเพลงหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง ซึ่ งไม่ปรากฏในการ
แสดงลงสรงชุดใด ในส่ วนของฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงนั้น จะประกอบด้วย ตัง่ เตียง ขันสาคร ขันน้ า
คันฉ่ อง เครื่ องพระสาอาง และพระขรรค์ การแสดงราเดี่ ยว ชุ ด ลงสรงสุ หร่ าย เป็ นการแสดงที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั จึงเป็ นการแสดงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสื บสานให้คงอยูส่ ื บต่อไป
คาสาคัญ: ลงสรงสุ หร่ าย ศิลปะการราเดี่ยว ละครใน อุณรุ ท
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กาลเวลา...พัสตราภรณ์ (โขน - ละครไทย)
Time on the evolution of Pat-tra-porn (Khon performance, Thai drama)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่อ
“โขน และ ละครไทย” ถือเป็ นการแสดงนาฏกรรมทางนาฏศิลป์ และเป็ นมรดกของชาติที่มีประวัติความเป็ นมา
อย่างยาวนาน จากต้นรัตนโกสิ นทร์ จวบจนถึงปั จจุบนั องค์ประกอบของความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของโขนและละคร
ไทยไม่ได้มีเพียงท่วงท่าการเคลื่อนไหวท่าราที่อ่อนช้อยงดงามเท่านั้น หากแต่องค์ประกอบคือ “เครื่ องแต่งกาย” หรื อ
ศัพท์ทางนาฏศิลป์ ที่เรี ยกว่า “พัสตราภรณ์” ก็มีส่วนทาให้การแสดงโขนและละครไทยมีคุณค่าทางวัฒนธรรมมากยิง่ ขึ้น
ซึ่ งถือว่าเป็ นเสน่ห์และความงดงามที่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมด้านความคิด ความเชื่อมีการประยุกต์และบูรณาการด้าน
ศิลปะหลากหลายแขนง ที่ทรงคุณค่าด้านหัตถกรรม และวิจิตรศิลป์ มีความเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นหาประเทศใดในโลก
เปรี ยบเทียบไม่ได้ ถึงแม้ว่าโลกจะหมุนไปตามกาลเวลาเหล่านี้ ก็ยงั คงอยูค่ ู่กบั การแสดงโขนและละครไทยดัง่ เช่นเดิม
เพียงแต่มีวิวฒั นาการและการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้พสั ตราภรณ์น้ นั มีความสวยงาม ประณี ต และสะท้อนความเป็ นไทย
ในช่วงยุคสมัยต่างๆจนนาไปสู่ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่โลกและนานาประเทศ ต่างให้การยอมรับและยกย่องศิลปะแขนง
นี้ ดังนั้นศิลปะการแต่งกายโขน และ ละครไทยที่เล่าขานร่ องรอยประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าผ่านพัสตราภรณ์ ความคิดและ
ความตั้งใจในการบรรจงปั กลวดลายที่วิจิตร ซึ่ งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ข้ ึนมา ถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการผสมผสาน
กับเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ในการสร้างพัสตราภรณ์ แต่ยงั คงความเป็ นอัตลักษณ์ของนาฏศิลป์ ไทยดั้งเดิมไว้ ดังนั้นจึง
เป็ นสิ่ งที่ลูกหลานควรอนุ รักษ์การสร้างพัสตราภรณ์ ซึ่ งมีคุณค่าควรแก่การอนุ รักษ์สืบทอดให้แก่ชนรุ่ นหลัง เพื่อคง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยในสังคมโลก
คาสาคัญ: พัสตราภรณ์ โขน ละครไทย วิวฒั นาการ
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เทริดศรัทธา
กัญญาภัทร เกษมสุ ข1, รจนา สุ นทรานนท์ 2* คารณ สุ นทรานนท์ 2 และ สุ ทธิพร บุญส่ ง3
Kanyaphat Kasemsuk 1, Rojana Suntharanont 2*, Khomron Suntharanont 2 and Sutthiporn Boonsong 3
นักศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
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2
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บทคัดย่ อ
นาฏศิ ลปิ นโนรามี ความเชื่ อสื บทอดกันมาว่า เทริ ด ที่ ผ่า นการทาพิ ธีบู ชาครู โนรามาแล้ว ถื อเป็ นของ
ศักดิ์สิทธิ์ ผูท้ ี่สืบเชื้อสายการราโนราจากบรรพบุรุษ มักนาเทริ ดมาบูชาในพิธีโนราโรงครู ทุกครั้ง และจัดวางไว้
บนปะราพิธี พิธีกรรมดังกล่าวมีการครอบเทริ ดให้แก่โนราใหม่เพื่อรับเป็ นศิษย์ นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่อว่าเทริ ด
เป็ นเครื่ องรางของขลัง สามารถขจัดปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดีและป้ องกันคุณไสยได้ ทาให้นาฏศิลปิ นโนรามีขวัญกาลังใจ
เกิดความมัน่ ใจในการแสดงและช่วยปกปั กรักษา ทาให้ผชู ้ มเกิดความหลงใหลนิ ยมชมชอบในการแสดง ดังนั้น
เทริ ดจึ งมิ ใช่ เป็ นเพียงศิ ราภรณ์ หากแต่เป็ นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึ งความเป็ นนาฏศิ ลปิ นเชื้ อสายโนราที่ มีครู
นอกจากนี้ เทริ ด ยังใช้เป็ นตัวแทนของละครดั้งเดิมประเภทแรกของไทย โดยปรากฎใช้ในพิธีไหว้ครู ครอบครู
โขน ละคร ซึ่ งผูป้ ระกอบพิธีไหว้ครู จะครอบเทริ ด ครอบศีรษะพระภรตมุนี และศีรษะพระพิราพ ให้แก่ นาฏ
ศิลปิ น เพื่อแสดงว่าผูน้ ้ นั ก้าวเข้าสู่ การเป็ นนาฏศิลปิ นอย่างเต็มตัว การอนุ รักษ์จารี ตการครอบเทริ ดในพิธีกรรม
ไหว้ครู เป็ นความเชื่อความศรัทธาของนาฏศิลปิ น ที่ควรจะสื บสานต่อไป มิใช่เพียงแค่เฉพาะผูส้ ื บเชื้อสายโนรา
เท่านั้น หากแต่มีความเชื่อของนาฏศิลปิ น ที่เชื่ อว่าเทริ ดเป็ นครู ละครคนแรก และยังเป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ และครู ผูถ้ ่ายทอดซึ่ งเป็ นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของการแสดงโนราหรื อ
พิธีกรรมอันดีงามให้คงอยูต่ ลอดไป
คาสาคัญ: โนรา ความเชื่อ ความศรัทธา พิธีกรรม
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การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ ไทย โขนพระราหน้ าหน้ าพาทย์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่ างกลุ่มทีเ่ รียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัตขิ องแฮร์ โรว์ กบั กลุ่มทีเ่ รียนโดยใช้ วธิ ีสอนแบบปกติ

The Comparative of the Learning Achievement of Secondary 1 (Grade 7) Student in Thai Dramatic Arts
Course of The Male Characters (Khon Phra) (Nah - Paht Dance) Between the Student Group
Who Studied by Using Harrow’ s practical skill teaching model and Student Group Who studied by
Traditional Instruction.
ดนัย จันทร์ศรี 1, รจนา สุ นทรานนท์ 2*, คารณ สุ นทรานนท์ 2 และ สุ ทธิพร บุญส่ ง 3
Danai jansri 1, Ronjana suntharanont 2*, khomron suntharanont 2 and Sutthiporn Boonsong 3

นักศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้รายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ ราหน้าพาทย์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิ บตั ิ ของแฮร์ โรว์ ระหว่างก่ อนเรี ยนกับหลังเรี ยน เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ ราหน้าพาทย์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ และกลุ่มควบคุมที่เรี ยนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปฏิบตั ิรายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ ราหน้าพาทย์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองที่
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์กบั กลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี จานวน 2 ห้องจากห้องเรี ยนที่จดั แบบคละความสามารถโดยทาการสุ่ ม
แบบแบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 12 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ จานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ราหน้าพาทย์ 3) แบบประเมิน
ทักษะการปฏิบตั ิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ที แบบกลุ่มตัวอย่าง
อิสระ และแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 6 ของกลุ่มทดลองหลังเรี ยนสู งกว่า ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และผลสัมฤทธิ์
ทางด้านทักษะปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์ ของกลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนของแฮร์ โรว์
สู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้าพาทย์ การสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์
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สิ ละ คณะน้ องใหม่ บางปู
Sila: Folk Martial Arts
สิ ริญาดา สองภักดี 1, รจนา สุ นทรานนท์ 2*, คารณ สุ นทรานนท์ 2 และ สุ ทธิพร บุญส่ ง 3
Siriyada Songpakdee 1, Ronjana suntharanont 2*, khomron suntharanont 2 and Sutthiporn Boonsong 3
นักศึกษาหลักสู ตรศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่ อ
สิ ละเป็ นศิ ลปะการต่ อสู ้ของคนไทยเชื้ อสายมลายู ที่ ต่อสู ้ด้ว ยมื อเปล่ า เท้าเปล่ า เน้น ให้เ ห็ น ลี ลาการ
เคลื่อนไหวศิลปะการต่อสู ้ที่สวยงาม สิ ละแพร่ หลายในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และมีอิทธิพลมา
สู่ จงั หวัดชายแดนใต้ ปั ตตานี นราธิ วาส ยะลา สตูล และสงขลา ซึ่ งผูเ้ รี ยนวิชานี้ตอ้ งนาสิ ละไปใช้ในการป้องกัน
ตัวเท่านั้น สิ ละแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ 1. สิ ละยาโต๊ะ เป็ นสิ ละที่ใช้ในการแข่งขันต่อสู ้ที่มีกฎกติกาการตัดสิ น
อย่างชัดเจน 2. สิ ละตารี เป็ นสิ ละที่แสดงในจังหวะลีลาการร่ ายราที่สวยงาม 3. สิ ละกริ ช เป็ นการแสดงศิลปะการ
ต่อสู ้ดว้ ยอาวุธกริ ช โดยกระบวนท่าราจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะและทานองเพลง ซึ่ งจะปรับเปลี่ยนไปตาม
ลีลาของผูแ้ สดง การแสดงสิ ละมีกระบวนท่ารา ทั้งหมด 12 ท่า แบ่งได้เป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ราไหว้ครู ราสี่ ทิศ และ
จบด้วยการต่อสู ้ ดังนั้นจังหวะก็จะเริ่ มต้นที่จงั หวะช้า ปานกลาง และเร็ ว ตามลาดับ เครื่ องดนตรี ประกอบด้วย
กลองมลายู 1 คู่ ฆ้อง 1 ใบ และปี่ ชวา 1 เลา ส่ วนการแต่งกายของการแสดงสิ ละนิยมแต่งกายรัดกุม สวมผ้าโพก
ศีรษะ นุ่ งกางเกงขายาว ใส่ เสื้ อยืดคอกลม มีผา้ คาดเอวลวดลายสวยงาม นิ ยมแสดงในงานเทศกาลสาคัญ งานแก้
บน งานเข้าสุ หนัต หรื องานเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ กล่าวได้ว่า สิ ละเป็ นศิลปะการแสดงที่ประมวลศิลปะ
การต่อสู ้ วิถีชีวิต และค่านิยมของชาวไทยภาคใต้ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่ งเสริ มให้คงความเป็ นเอกลักษณ์
ของความเป็ นไทยให้คงอยูต่ ่อไป
คาสาคัญ: สิ ละ ศิลปะการต่อสู ้ อัตลักษณ์ภูมิปัญญา
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ประสิ ทธิภาพของฐานรองรับข้ อต่ อตงไผ่ -คานทรงกระบอก
Performance of bamboo joist and cylindrical beam support
โสพิศ ชัยชนะ สรณี ยา หมัน่ ดี และ ชิษณุชา ขัมภรัตน์*
Sopit Chaichana, Soraneya Mhundee and Chidsanucha Khamparat*

ภาควิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Architectural Technology, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chidsanucha_k@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบและประเมินประสิ ทธิ ภาพการรับแรงดัดของตงไผ่ที่ไม่เสริ ม
แท่ น รองรั บ เปรี ย บเที ยบกับตงที่ เ สริ มแท่ น รองรั บ ทดสอบโดยใช้ท่ อนไผ่ขนาดเส้น ผ่านศู น ย์กลาง 30-32
มิลลิเมตร ความยาว 1.20 เมตร ทาหน้าที่เป็ นตง วางพาดบนท่ออลูมิเนี ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร
ความหนา 5 มิลลิเมตร ทาหน้าที่เป็ นคาน โดยมีช่วงพาด 100 มิลลิเมตร การยึดต่อทาโดยการเจาะรู ทะลุคานและ
ตง โดยแบ่งชุดทดสอบออกเป็ น 2 แบบ คือ ชุดตงแบบที่ไม่มีแท่นรองรับ และชุดตงแบบที่มีแท่นรองรับ โดยใช้
ไผ่ท่อนเดียวกัน จานวน 10 ท่อน สาหรับแท่นรองรับใช้การขึ้นรู ปด้วยเครื่ องพิมพ์สามมิติเว้าครึ่ งวงกลมทั้งสอง
ด้านตั้งฉากกัน ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการรับแรงโดยการโหลดน้ าหนักที่ก่ ึงกลางด้วยแม่แรงไฟฟ้าผ่านตราชัง่ ดึง
เมื่อทาการดึงคานลงจนถึงระยะที่กาหนดแล้วอ่านค่าน้ าหนัก จากนั้นจึงนาค่าน้ าหนักที่ได้ของชุดทดสอบทั้งสอง
ชุดมาเฉลี่ยเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการรับน้ าหนัก จากการวิจยั พบว่า ชุดตงแบบที่ไม่มีแท่นรองรับ มีค่า
การรับน้ าหนักเฉลี่ยที่ 17.69 กิโลกรัม ชุดตงแบบที่มีแท่นรองรับ มีค่าการรับน้ าหนักเฉลี่ยที่ 22.05 กิโลกรัม ซึ่ ง
การใช้แท่นรองรั บที่ตง สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรั บน้ าหนัก ได้ร้อยละ 24.6 ส่ งผลให้สามารถใช้ตงไผ่
ขนาดเดิมได้โดยมีช่วงพาดมากขึ้น หรื อสามารถเพิ่มระยะห่ างระหว่างตงมากขึ้น เป็ นการลดปริ มาณวัสดุในการ
ก่อสร้างจากพื้นถิ่นลง
คาสาคัญ: ไผ่ ตง ฐานรองรับ
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รู ปแบบบ้ านพักอาศัยของคู่สมรสข้ ามวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี
The patterns of residential building of cross cultural marriage
in Udon Thani Province
ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง*
Nattawut Thiangtong *

Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, 12110, Thailand.
*
Corresponding author. E-mail: nattawut_t@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนชาวอีสานอันเนื่ องจากผล
พวงของสงครามเวียดนามและบริ บทของเศรษฐกิ จสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็ นได้ในหลายจังหวัดของ
ภู มิ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เช่ น ร้ อ ยเอ็ด บุ รี รั ม ย์ ขอนแก่ น อุ ด รธานี นครราชสี ม า เป็ นต้น งานวิ จ ัย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบบ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยที่สอดคล้องกับลักษณะชุ มชนในเขตภูมิภาคอีสานซึ่ งแวดล้อมด้วยบริ บท
ของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม กระบวนการวิจยั ประกอบด้วยการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 2 ส่ วนคือ ข้อมูลปฐม
ภูมิ (แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ การสัมภาษณ์ และกรณี ศึกษา) และข้อมูลทุติยภูมิ (เอกสาร
บทความ และงานวิจยั ) โดยส่ วนของข้อมูลปฐมภูมิน้ นั มาจากตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 13 ตัวอย่างกระจายอยูใ่ น 3
อาเภอของจังหวัดอุดรธานีคือ อาเภอบ้านดุง อาเภอหนองวัวซอ และอาเภอเพ็ญ ผลการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วน
พบว่า ส่ วนที่1 รู ปแบบบ้านพักอาศัยที่ทาการศึกษามีลกั ษณะที่สอดคล้องกับลักษณะทางสถาปั ตยกรรมอีสาน
แบบที่ ได้รับอิ ทธิ พลชาวเมื อง (หลังรั ชสมัยรั ชกาลที่ 6) (Sutthitham, T., 2001:228) แต่ ได้มีการปรั บเปลี่ ยน
ลักษณะของบ้านพักอาศัยตามการใช้งานและรสนิ ยมของคู่สมรส ซึ่ งส่ วนใหญ่จะออกแบบบ้านพักอาศัยให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับรู ปแบบบ้านพักอาศัยในภูมิลาเนาของฝ่ ายสามีในต่างประเทศ ในส่ วนของกระบวนการการ
ออกแบบจะเกิ ดจากทั้งสามีหรื อภรรยาหรื อทั้งสามี และภรรยาเป็ นผูอ้ อกแบบร่ วมกันและบางส่ วนใช้บริ ษทั
สถาปนิ กเป็ นผูอ้ อกแบบ ดังนั้นผลการศึกษาในส่ วนที่ 2 ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอรู ปแบบบ้านพักอาศัยเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการตัด สิ น ใจส าหรั บ คู่ ส มรสข้า มวัฒ นธรรมให้มี ค วามสอดคล้องกับ วิ ถี ชี วิ ต ในชุ ม ชนและเอื้ อ
ประโยชน์ต่อการใช้งานของพื้นที่ดว้ ยกันทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ 1) บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ใช้งบประมาณเฉลี่ย 9,250
บาทต่อตารางเมตร 2) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ใช้งบประมาณเฉลี่ย 14,000 บาทต่อตารางเมตรและ 3) บ้านเดี่ยวใต้ถุนสู ง
ใช้งบประมาณเฉลี่ย 13,000 บาทต่อตารางเมตร
คาสาคัญ: รู ปแบบอาคาร บ้านพักอาศัย การสมรสข้ามวัฒนธรรม อีสาน
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การพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิม่ เติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
Development of additional curriculum of dramatic arts on the Natayamala dance for
Primary 6 (Grade 6) students
อังคณา โตกระโทก 1 รจนา สุ นทรานนท์ 2* คารณ สุ นทรานนท์ 2 และ สุ ทธิพร บุญส่ ง 3
Angkana Tokratoke 1, Ronjana suntharanont 2*, khomron suntharanont2 and Sutthiporn Boonsong3
นักศึกษาหลักสู ตรศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Master of Education Program in Performing Arts Education student, Faculty of Fine and Applied Arts
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
2
Department of Performing Arts Education, Faculty of Fine and Applied Arts
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
3
Department of Education, Faculty of Technical Education
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: kamron_s@rmutt.ac.th
1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 2. ศึกษาผลการใช้หลักสู ตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนา
หลักสู ตรเพิ่มเติมรายวิชานาฏศิลป์ ชุดระบานาฏยมาลา ได้แก่ นักเรี ยน ชุมชน ผูบ้ ริ หารและครู จานวนทั้งหมด 55 คน
และผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ จานวน 9 คน ระยะ ที่ 2 ผลการใช้หลักสู ตร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
เปี่ ยมสุ วรรณวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 1 ห้อง
จานวน 25 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยนาหลักสู ตรไปจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบ t-test (dependent) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา พบว่าผูบ้ ริ หารและ
คณาจารย์มีความเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรโดยรวมในระดับมากที่สุด ผลการใช้หลักสู ตรสาระเพิ่มเติม พบว่า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู ้ อยูใ่ นระดับดีมาก และมีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านทักษะปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับดีมาก
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวม เรื่ องระบานาฏยมาลา อยูใ่ นระดับดีมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติม นาฏศิลป์ ระบานาฏยมาลา
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อัตลักษณ์ สายพันธุ์เเมลงเพื่อการสร้ างสรรค์ งานศิลปกรรม
The application of Insect Identification to generate insect artworks
วัชระ สุ ขธรรม* และ สมพร ธุรี
Watchara Sukthum and Somporn Turee

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: 1162707090038@mail.rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
มนุ ษย์มกั จะมองข้ามและไม่เห็ นคุณค่าของแมลงหรื อมีทศั นคติในด้านลบการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์อตั ลักษณ์สายพันธุ์เเมลง เพื่อนามาประกอบสร้างให้เกิ ดรู ปทรงใหม่ข้ ึนเป็ นผลงาน ศิลปกรรม
รู ปแบบสื่ อผสมโดยการนาระบบเเสงสว่างเข้ามามีส่วนร่ วมกับงานจิตรกรรมรู ปเเบบลายเส้น ตามทฤษฎีเเสงใน
ที่มืดเพื่อให้เห็นถึงรู ปแบบอัตลักษณ์เเมลงชนิดต่าง ๆ และเป็ นเครื่ องมือสะท้อนให้เห็น ถึงการดารงชีวิตของเเม
ลงเป็ นงานศิลปกรรมสื่ อผสมรู ปแบบกึ่งนามธรรม
แมลงถู ก มองเป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ดู แ ล้ว ก่ อ ให้เ กิ ด อัน ตราย ที่ จ ริ ง เเล้ว มี แ มลงเพี ย งไม่ กี่ ช นิ ด ที่ มี อ ัน ตราย
ต่อมนุษย์โดยตรงในทางกลับกัน แมลงกับสร้างประโยชน์ให้กบั ธรรมชาติและมนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั
ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากการสื บค้นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันของเเมลงเเต่ละสายพันธุ์ เก็บเป็ น
ข้อมูลทั้งรู ปร่ าง รู ปทรง สี สันต่างๆ บางสายพันธุ์กาลังอยู่บนเส้นทางของการสู ญพันธุ์ เมื่อนาหลักการทาง
ทัศนศิลป์ มาปรั บใช้ นารู ปร่ างและรู ปทรงมา จัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อ สะท้อนให้เห็ นความงามจากรู ปทรง
เฉพาะสายพันธุ์เเมลงผ่านกระบวนการ เพิ่ม ลด ตัด ทอน รู ปทรงให้มีรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์และเกิดคุณค่าความ
งามทางสุ นทรี ยภาพเพื่อให้เป็ นผลงานศิลปกรรมรู ปเเบบ กึ่งนามธรรม เทคนิ คสื่ อผสม ร่ วมกับการวาดด้วยสี
โทนเดียว และรู ปแบบเทเนบริ สม์ที่ใช้ความแตกต่างอย่างมากของแสงและความมืดในผลงานเพื่อแสดงคุณค่า
และมุ่งเน้นให้เห็นความสาคัญของรู ปร่ าง รู ปทรง และเรื่ องราว ผลงานสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับการติดตั้งไฟ
แอลอีดีมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน ผลงานที่นาการขูดขีดแผ่นอะคริ ลิคให้เกิดร่ องรอยการหักเหของแสงเกิดเป็ น
ผลงานศิลปกรรมที่มีที่มาจากอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ รู ปร่ าง รู ปทรงแมลงที่ประกอบใหม่เป็ นผลงานสื่ อผสมที่
แสดงออกด้วยแสงและยังแฝงความหมายไว้ผ่านเเสงสะท้อนเพื่อให้เห็นของคุณค่าทางความงามความสาคัญ
ของวัฏจักรใน ธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรี ยกว่าเเมลง
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ เเมลง เเสดงออกด้วยเเสง
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ฟ้อนภูไทบ้ านวังข่ อย
Phu Thai Dance Performance at Ban Wang Koi
อนุพงษ์ สี ดา1, รจนา สุ นทรานนท์ 2*, คารณ สุ นทรานนท์ 2* และ สุ ทธิ พร บุญส่ ง 3*
Anuphong Seedum1, Ronjana Suntharanont 2*, kamron Suntharanont 2*and Sutthiporn Boonsong 3*
นักศึกษาหลักสู ตรศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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Department of Performing Arts Education, Faculty of Fine and Applied Arts
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Department of Education, Faculty of Technical Education
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บทคัดย่ อ
การแสดงฟ้ อนภู ไ ทบ้านวังข่อย เป็ นการแสดงของกลุ่ มภู ไ ท ในตาบลวัง ข่ อย อาเภอไพศาลี จัง หวัด
นครสวรรค์ ชนเผ่าภูไท หรื อ ผูไ้ ท มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยูใ่ นแคว้นสิ บสองจุไทยและแคว้นสิ บสองปั นนา แล้วอพยพ
มาที่ อาเภอกุดหว้า จังหวัดกาฬสิ นธุ์ แล้วย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บา้ นวังข่อย ซึ่งเรี ยกกลุ่มนี้วา่ ‘‘กลุ่มกาฬสิ นธุ์’’ ได้มี
การอนุ รักษ์ศิลปะการแสดงฟ้อนภูไทแบบดั้งเดิมไว้ โดยเฉพาะการการสื บทอด การบรรเลงดนตรี พ้ืนบ้าน ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลอง แคนและพิณ เป็ นหลัก ทานองเพลงหรื อลายเพลงที่ใช้บรรเลงมีดงั นี้ คือ ลายภูไทดั้งเดิม ลาย
พื้นบ้านอีสาน ลายเพลงประกอบการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอลาตามสมัยนิ ยม กระบวนท่าฟ้อนมีอยู่ 5 ท่า คือ ท่า
เดิ นภูไท ท่าฟ้ อนข้าง ท่ายิง ท่าม้วนหาง และท่าวงเดื อน แต่งกายด้วยชุ ดพื้นเมืองภูไท ประกอบด้วยเสื้ อแขน
กระบอกสี ดาหรื อสี น้ าเงินเข้มคอกลมหรื อคอตั้ง ตกแต่งคอเสื้ อ ปลายแขน และสาบเสื้ อ โดยใช้ไหมหรื อฝ้าย
ลายขิดมาขลิ บริ ม ส่ วนผ้าซิ่ นเป็ นผ้ามัดหมี่ สีดาหรื อสี น้ าเงิ น เรี ยกว่า หมี่ ต่อตี น ห่ มผ้าสไบลายขิ ดสี แดงทอ
ลวดลายสลับกับลายแพรวา ซึ่ งเป็ นลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวภูไท ทรงผมจะเกล้ามวยไว้ดา้ นหลังท้าย
ทอย เครื่ องประดับส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องเงินการแสดงฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย จะแสดงในงานประจาปี ของท้องถิ่น
ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์ฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยให้คงอยู่ เพื่อสื บทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางศาสตร์ และศิลป์
ให้คงความเป็ นอัตลักษณ์ของชาวภูไทต่อไป
คาสาคัญ: ฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย กลุ่มกาฬสิ นธุ์ ตาบลวังข่อย
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สั ดส่ วนด้ ามจับและใบมีดของมีดตีร้อน
Handgrip and blade proportion of forging knives
ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ* และ ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
Napongpakorn Phalinyot * and Nattakrist Supakornpinthakoopt

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Architectural Technology, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
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บทคัดย่ อ
มีดตีร้อนเป็ นเครื่ องมือที่ถูกประดิษฐ์ข้ ึนเฉพาะโดยช่างในแต่ละท้องถิ่น มีดจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถสะท้อน
บริ บทในแต่ละพื้นที่ได้ จุดศูนย์ถ่วงของมีดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมักอยูเ่ ลยจุดกึ่งกลางของมีดไปทางปลาย
ใบมีดสอดคล้องกับการใช้งานที่ตอ้ งการการหวดฟั นที่หนักหน่ วงต่อไม้เต็งรังที่มีอยู่มากในพื้นที่ งานวิจยั นี้ ได้
พิจารณาจากองค์ประกอบหลักของมีดใบตายตามประโยชน์ใช้สอยที่สาคัญ ซึ่ งประกอบไปด้วยด้ามสาหรับจับ
และใบมีดสาหรับตัดเฉื อนตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่ งพบว่าสัดส่ วนระหว่างความยาวของด้ามจับต่อ
ความยาวทั้งหมดของมีดตีร้อนโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 40.73 โดยในมีดจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 41.26 ในขณะที่มีดในภาคกลางและภาคเหนื อร้อยละ 40.27 และเมื่อพิจารณาจากช่ วงแคบที่สุดโดยเฉลี่ย
ทั้งหมดมีสัดส่ วนร้อยละ 49.5 ของช่วงที่กว้างที่สุดของใบมีด โดยในมีดจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ 46.63 จึ งแสดงให้เห็ นว่ามีดจากพื้นที่ ดงั กล่าวมี สัดส่ วนด้ามยาวกว่าค่าเฉลี่ ย และมี ส่วนแคบของมี ด
แตกต่างจากส่ วนกว้างที่สุดของใบมีดมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มโมเมนต์ในการเหวี่ยงฟัน
คาสาคัญ: มีด สัดส่ วน ช่างตีมีด
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หนุบุตรทวิลกั ษณ์
HanubutreThaviluck
(Sons of Hunuman in Two Characters)
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บทคัดย่ อ
หนุ บุตร คือบุตรของหนุมานลิงตัวเอกของโขนซึ่ งเป็ นนาฏกรรมชั้นสู งที่ได้การยอมรับจากองค์การยูเนส
โก้ ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ โขน นิยมแสดง เรื่ อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีตวั โขนสามฝ่ าย มนุษย์ ยักษ์
และลิง โดยเฉพาะตัวโขนฝ่ ายลิง หนุมานมีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมาก หนุมานมีบุตรที่มีอิทธิ ฤทธิ์เก่งกล้าและมี
ลักษณะพิเศษที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง 2 ตัวโขน ได้แก่ มัจฉานุ มีลกั ษณะกายสี ขาวมีหางเป็ นปลา เนื่ องจาก
เป็ นบุตรของหนุมานกับนางสุ พรรณมัจฉา แสดงให้เห็นถึงการข้ามสายพันธุ์ระหว่างลิงกับปลาที่มีลกั ษณะของ
ร่ างกายที่แตกต่างกันของสัตว์สองชนิดแต่สามารถนารู ปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประกอบเป็ นร่ างกายและท่า
ราลิงปนปลาของตัวมัจฉานุ ส่ วนอสุ รผัด มีกายสี ขาว หน้าเป็ นลิงแต่มีตวั และศีรษะเป็ นยักษ์ซ่ ึ งเกิดจากหนุ มาน
กับนางเบญกาย เนื่ องจากบุคลิกท่าทางส่ วนใหญ่จ ะเป็ นยักษ์ในกระบวนท่าราจะบ่งบอกลักษณะของลิงด้วย
อากัปกริ ยาการเกาที่เป็ นเอกลักษณของลิง ดังนั้นตัวโขนทั้งสองตัวดังกล่าวจึงมีลกั ษณะแตกต่างจากลิงทัว่ ไปมี
ลี ลาท่าราบุ คลิ กที่ น่าสนใจและมี อตั ลักษณ์ เฉพาะตัว ซึ่ งสามารถสังเกตได้ว่าเป็ นการสร้ างตัวโขนที่ มีความ
น่ าสนใจของบทบาทตัวโขนลิงเด็กตัวเอกที่นามาใช้ประกอบการแสดงโขน เรื่ องรามเกียรติ์ ตัวโขนดังกล่าวบ่ง
บอกถึงอัจฉริ ยภาพของนาฏลักษณ์ศิลปิ นชั้นครู ที่มีคุณค่า ดังนั้นควรมีการอนุ รักษ์กระบวนท่ารา เต้นให้ชนรุ่ น
หลังได้สืบทอดเพื่อคงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยให้คงอยูต่ ่อไป
คาสาคัญ: หนุมาน บุตร ทวิลกั ษณ์ ทวิลีลา
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บทคัดย่ อ
เพลงระบา ก.ไก่เป็ นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกาแพงเพชร มีมานานร้อยปี การแสดงเป็ นการโต้ตอบ
เชิงเกี้ยวพาราสี แต่ซบเซาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณแม่เสนอ สิ ทธิและอาจารย์สุขศรี สิ ทธิ ได้ฟ้ื นฟูบท
ร้องให้มีการเล่นคาและสัมผัสอย่างมีช้ นั เชิงมากขึ้น เมื่อราวปี พ.ศ. 2520 มีการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
จึงนาอักษร ก-ฮ มาใช้ในบทร้อง จุดบังคับของการสัมผัสอักษรในแต่ละบทนั้น จะขึ้นอยู่กบั คาสุ ดท้ายของทุก
วรรคและลงท้ายด้วยสระ ไอ สระ อา การแสดงเพลงระบาก.ไก่ น้ ัน เป็ นการแสดงเชื่ อมสัมพันธ์ของคนใน
หมู่บา้ นตาบลไตรตึงษ์ ที่สามารถมาร่ วมร้องรากันอย่างสนุ กสนานโดยสอดแทรกวัฒนธรรมตามแบบวิถีชีวิต
แบ่งบทร้องออกเป็ น 47 บท 4 ช่วงคือ 1. บทไหว้ครู 2.บทเกริ่ น 3.บทระบาก.ไก่แม่ก-ฮ 4.บทส่ งท้าย รู ปแบบของ
คาประพันธ์เป็ นกาพย์ยานี 11 จุดเด่นที่สุดของเพลงระบาก.ไก่ คือการเล่นเสี ยงพยัญชนะในบทเดียวกันให้ได้มาก
ที่ สุด ซึ่ งบ่ งบอกวัฒนธรรมของชาวไตรตรึ งษ์ดังนี้ 1. การประกอบอาชี พการเกษตร 2. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 3. สภาพอาหารการกินและความเป็ นอยู่ ท่าราใช้การตีบทตามคาร้อง รู ปแบบการแสดง แบ่งฝั่งชายและ
หญิงเป็ นครึ่ งวงกลม ผลัดกันร้องราแก้บท การแต่งกายแบบชาวบ้าน นิ ยมแสดงงานตรุ ษสงกรานต์ คุณค่าของ
เพลงระบาก.ไก่ มีท้ งั ด้านวรรณศิลป์ ด้านภูมิปัญญาของผูร้ ้องและสอดแทรกวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวกับความ
รัก การหาคู่ครองผ่านการแสดงพื้นบ้านที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกได้อย่างเปิ ดเผย
คาสาคัญ: เพลงระบาก.ไก่ การแสดงพื้นบ้าน ไตรตรึ งษ์ กาพย์ยานี 11
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จึงทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเกิดผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิ จ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการฟื้ นฟูธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยการวิจยั มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สู่การเพิ่มมูลค่าของอาหารพื้นถิ่นกรณี ศึกษา อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมสู่ การบูรณาการด้วยโมบายแอพพลิเคชัน่
โดยมีการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพจากตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการ, ผูเ้ ชี่ ยวชาญ, ชุ มชน และกลุ่มผูบ้ ริ โภค
โดยการสุ่ มขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Yamane, 1970) รวมทั้งสิ้ น 103 คน ทาการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ซึ่ งสถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นถิ่ นกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน มีภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์ และคุณภาพการออกแบบรู ปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ผ่านการถอดอัตลักษณ์ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 4 แห่ ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หนัง
ใหญ่วดั ขนอน, วัดคงคาราม, ตลาดเจ็ดเสมียน และสหกรณ์หนองโพ มาเป็ นส่ วนประกอบของลวดลาย, รู ปทรง, และสี
โดยผลการประเมินแบบร่ างผลิตภัณฑ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อชุดกระเป๋ าใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.14)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.32) จากนั้นผูว้ ิจยั ได้สร้างต้นแบบและประเมินความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อาเภอโพ
ธาราม พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.06) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75)
คาสาคัญ: ออกแบบบผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอโพธาราม
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บทคัดย่ อ
บัลเล่ตใ์ นประเทศไทย เริ่ มมีการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนนาฏดุริยางคศาสตร์ ในปี พ.ศ.2477 ซึ่ ง
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่ มมีการพัฒนาโดยมีครู บลั เล่ตส์ าเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตร RAD (Royal Academy of
Dance) ชั้นสู งจากประเทศอังกฤษและมาเป็ นวางรากฐาน จัดทาหลักสู ตรบัลเล่ตใ์ นวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. 2478
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนบัลเลต์ของ RAD ซึ่งเป็ นหลักสู ตรของสถาบันการเรี ยนการสอนบัลเล่ตท์ ี่เก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ทุกทวีป ซึ่ งเป็ นสถาบันอบรมและฝึ กสอนการเต้นจากประเทศ
อังกฤษที่มีอิทธิ พลมากที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2463 ผูอ้ ุปถัมภ์สถาบันแห่ งนี้
คือ ควีนอลิซาเบธที่ 2 ปั จจุบนั RAD มีสาขาอยู่ถึง 79 ประเทศ มี สมาชิ กมากกว่า 13,000 คน และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล นับแต่น้ นั มาการเต้นบัลเล่ตไ์ ด้พฒั นาเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรการศึกษาของไทย
ในระดับอนุ บาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและได้มีการแพร่ ขยายไปในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ ลักษณะรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรของ RAD เป็ นหลักสู ตรที่มีมาตรฐานเดี ยวกันทัว่ โลกและให้ความสาคัญกับ
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ดั้งนั้นนักเรี ยนที่ได้เรี ยนตามหลักสู ตรของ RAD จะได้เรี ยนบัลเลต์อย่างเป็ นระบบตามขั้นตอน
ที่ เหมาะสมในแต่ละช่ วงวัยโดยไม่ ก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ ผูเ้ รี ยน ผูส้ าเร็ จการศึ กษาทางด้านบัลเล่ต์หลักสู ต ร
ดังกล่าว ล้วนเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงควรจะอนุ รักษ์และส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาความเป็ นไทยสู่ สากล
คาสาคัญ: หลักสู ตร Royal Academy of Dance บัลเล่ต์ บัลเล่ตศ์ ึกษา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธู ปฤาษี ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
กระดาษจากดอกธู ปฤาษี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษี และเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษดอกธู ปฤาษีเพื่อเศรษฐกิ จชุ มชนแก่กลุ่มสตรี พฒั นาจักสานต้นธู ปฤาษี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การผลิตกระดาษจากดอกธู ปฤาษีระยะดอกแก่ ด้วยกระบวนการผลิตเยื่อแบบโซดา
และฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ โดยการนาดอกธู ปฤาษีสด 90% แกนดอกธู ปฤาษี 10% ของน้ าหนัก
สดทั้งหมด เส้นใยสดมีความชื้ นเฉลี่ย 51.04% ต้มเส้นใยระบบเปิ ด อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส 3 ชัว่ โมง ด้วย
สารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 6% ของน้ าหนักสด ฟอกด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่
ความเข้มข้น 30% ของน้ าหนักเยื่ออบแห้ง ร่ วมกับสารโซเดียมซิ ลิเกต 2% สารแมกนีเซี ยมซัลเฟต 0.05% และ
สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 % อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 2 ชัว่ โมง อัตราส่ วนเยือ่ ต่อน้ า 1:15 กระจายเยือ่ ด้วย
เครื่ องมาแล้วทาแผ่นกระดาษ ขนาด 72 x 84 เซนติเมตร การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแผ่นกระดาษจากดอก
ธูปฤาษี ความต้านทานแรงดึง 26.40 N.m/g ความต้านทานแรงฉีกขาด 3.14 mN.m2/g ความต้านทานแรงดันทะลุ
1.37 kPa.m2/g ความต้านทานแรงหักพับ 605 ความขาวสว่าง 39.05% เมื่อนากระดาษมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
จากกระดาษดอกธู ปฤาษี จานวน 3 รู ปแบบ ได้แก่ กระดาษลวดลายต่างๆ , กล่องอเนกประสงค์ และดอกไม้
ประดิษฐ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินการออกแบบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ การเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์
จากกระดาษดอกธู ปฤาษีให้กบั กลุ่มสตรี พฒั นาจักสานต้นธู ปฤาษี จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วม
ฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.82
คาสาคัญ: กระดาษ ดอกธูปฤาษี ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

191

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การออกแบบและพัฒนาเส้ นด้ ายแฟนซีย้อมสี ธรรมชาติด้วยระบบการกระจายหน้ าทีเ่ ชิงคุณภาพ (QFD )
Design and Development of Natural Dyed Fancy Yarn with Quality Function
Deployment (QFD) System
ชัยภัทร์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์* และ พิธาลัย ผูพ้ ฒั น์
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Department of Textile Science, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
50 Ngamwongwan Rd., Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chaipat.b@ku.th

บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาหาความต้องการของผูบ้ ริ โภค มาพัฒนามาตรฐานของเส้นด้ายพิเศษย้อมสี
ธรรมชาติ โดยใช้เทคนิ คการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) 2) ประยุกต์การใช้เทคนิ คการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) โดย
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมื อบ้านคุณภาพ (HOQ) เพื่อการออกแบบพัฒนาเส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ ตน้ แบบ งานวิจยั นี้ นาการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความ
เชื่ อมโยงทางคุณภาพระหว่างลูกค้า ผูผ้ ลิต ของผูผ้ ลิตอย่างเป็ นระบบส่ งผลให้ข้ นั ตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถ
ดาเนิ นการได้รวดเร็ วและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การเก็บข้อมูลแบ่ งเป็ น 3 ด้าน ตามการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ดงั นี้ 1) ด้าน
รู ปแบบเส้นด้าย 2) ด้านคุณสมบัติเส้นด้าย และ 3) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา
ทาการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ จากนั้นจึงประมวลผลให้อยู่ในรู ปแบบเมตริ กซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์หรื อบ้านคุณภาพ (House of
Quality : HOQ) ที่ แสดงลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ผลการวิจยั พบว่า 1) ทราบคุ ณลักษณะที่ ลูกค้าต้องการให้มีใน
ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ 2) และเมื่อนาผลวิเคราะห์บา้ นคุณภาพมาออกแบบผลิตเส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ
สามารถกาหนดรู ปแบบการขึ้ นเส้นด้ายแฟนซี ย อ้ มสี ธรรมชาติ จากความต้องการของลู กค้าได้รูปแบบเส้นด้ายแฟนซี ย อ้ มสี
ธรรมชาติ ออกมาทั้งหมด 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Pigtails มีเทคเจอร์ เป็ นด้ายม้วนเกลียวลักษณะคล้ายหางหมูเล็ก ๆ 2) Sliver plyใช้สไล
เวอร์ ใรการแทรกลงไประหว่างการเกลียวเส้นด้าย 3) Spiralการเกลียวเส้นด้ายที่มีลกั ษณะเป็ นเกลียวเล็กใหญ่ไม่สม่าเสมอ 4) Gimp
เป็ นการเกลียวเส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่พิเศษ และนาเส้นด้ายทั้ง 4 รุ ปแบบมาผ่านการย้อมอีก 2 รู ปแบบ ได้แก่ การย้อมเส้นด้ายเดี่ ยว
โดยมีสีเดียวทั้งเส้น และการจุ่มย้อมที่มี2สี ในหนึ่ งเส้น เมื่อรวมกับตัวอย่างสี ดา้ ยดิบ ทาให้ได้ตวั ย่างเส้นด้ายทั้งหมด 12 รู ปแบบ
ได้แก่ 1) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 2) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 3) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 4)
Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 5) Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 6) Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 7)
Spiral ที่ เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 8) Spiral ที่ เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 9) Spiral ที่ เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 10) Gimp ที่
เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 11) Gimp ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 12) Gimp Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ
คาสาคัญ: เส้นด้ายแฟนซี การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ บ้านคุณภาพ สี ยอ้ มธรรมชาติ
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การประดิษฐ์ เครื่ องประดับสตรีปรับเปลีย่ นรูปแบบจากตอกไม้ ไผ่ด้วยเทคนิคการจักสาน
The invention of Women's accessories from bamboo with the wicker technique
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บทคัดย่อ
วิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการประดิ ษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ย
เทคนิ ค การจัก สาน และเพื่อศึ ก ษาความพึง พอใจของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ต่ อการประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งประดับ สตรี
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิ คการจักสาน โดยรวบรวมและสอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
สารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้จานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี
ปรับเปลี่ ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ด้วยเทคนิ คการจักสานลวดลายดอกพิกุลลายไทย แนวคิดในการออกแบบ
เครื่ องประดับ จากรู ปทรงเรขาคณิ ตซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม รู ปสามเหลี่ยม และสี่ เหลี่ยม โดยนางานจักสาน
ไม้ไผ่ของอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่มีลวดลายพิกุลลายไทย ที่เป็ นลายที่เป็ นเอกลักษณ์และเป็ นจุดเด่นของ
เครื่ องจักสานพนัสนิคม การปรับเปลี่ยนรู ปแบบเครื่ องประดับจึงเป็ นการผสมผสานระหว่างแบบติดตัวเรื อนและ
ตะขอเกี่ ยวกับตัวเรื อนสร้ อย ส่ วนความพึงพอใจของกลุ่ มเป้ าหมาย ผลการศึ กษาพบว่า ด้านรู ปแบบของชุ ด
เครื่ องประดับ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.72) ด้านวัสดุ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.64) ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.37) ด้านราคา มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (3.70) ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.64) การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิ ค
การจักสาน จึงเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับที่เพิ่มจุดเด่นของเครื่ องประดับด้วยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้มีความ
หลากหลายและแตกต่างจากเครื่ องประดับทัว่ ไป อีกทั้งเป็ นการอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาการจักสานสื บ
ต่อไป
คาสาคัญ: เทคนิคการจักสาน ตอกไม้ไผ่ เครื่ องประดับสตรี การปรับเปลี่ยน
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การทดสอบการรับนา้ หนักของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ รูปแบบฝาเสียบก้นขัด
The load test of packaging slotted type boxes
วสันต์ สอนเขียว และ กานต์พิชชา สุ วรรณวัฒนเมธี *
Wasan Sornkhieo and Kanpicha Suwannawatanamatee*
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทลั และบรรจุภณ
ั ฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่อ
ั ฑ์รูปแบบฝาเสี ยบก้นขัด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั นี้ เพื่อศึกษาการรับน้ าหนักของกล่องบรรจุภณ
(Slotted Type Boxes) โดยกาหนดขนาดกล่องที่มีความกว้างและความยาว 226 x 105 มิลลิเมตร ในการทดลอง
ผูว้ จิ ยั เลือกวัสดุเป็ นกระดาษอาร์ ตมันและใช้รูปแบบการล็อคที่แตกต่างกันโดยไม่คานึงถึงฝาเพื่อทดสอบค่าความ
แข็งแรงของก้นกล่อง ดังนี้ รู ปแบบ 0215, 0216M, 0217M และ T124 แบ่งการทดลองเป็ น 3 ขนาด ได้แก่
1. ขนาดปกติ 2. เพิ่มขนาดฐานกล่อง 5 มิลลิเมตร 3. ลดขนาดฐานกล่อง 5 มิลลิเมตร ทาการทดสอบกล่องที่ข้ ึน
รู ป ส าเร็ จจนกว่า ก้นกล่ องจะทะลุ เสี ย หาย ผลการศึ ก ษาวิจยั นี้ พ บว่า กล่องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ เพิ่ม ขนาดฐานกล่อง
5 มิลลิเมตรสามารถรับน้ าหนักได้ดีกว่าขนาดปกติและขนาดลดฐานกล่อง 5 มิลลิเมตร เนื่ องจากระยะการขัด
กล่องเป็ นแบบขัดทับกันส่ งผลให้เพิ่มการรับน้ าหนักได้ดียงิ่ ขึ้น
คาสาคัญ: บรรจุภณั ฑ์ กล่องฝาเสี ยบก้นขัด บรรจุภณั ฑ์กล่องกระดาษแข็ง กล่องแบบพับได้
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การสร้ างสรรค์ สื่อประชาสั มพันธ์ ส่งเสริมการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ประเพณี “กาฟ้ า” สื บสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี
Creation of Public Relations Media to Promote Cultural Tourism.
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การสร้ างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ประเพณี “กาฟ้ า”
สื บสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการศึกษาและสร้ างสรรค์การออกแบบ, ผลิ ต
ต้นแบบสื่ อประชาสัมพันธ์และประเมินความพึงพอใจรู ปแบบใหม่ของสื่ อประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณี “กาฟ้ า”สื บสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี วิธีดาเนินการวิจยั ใช้วิธีศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสาร ตารา ร่ วมกับการเก็บข้อมู ลเชิ งพื้นที่ สอบถาม สัมภาษณ์ วิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่อนาไปสู่ การ
ออกแบบ สร้างต้นแบบ และประเมินผลความพึงพอใจรู ปแบบใหม่ของสื่ อประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
นาเสนอผลด้วยวิธีก ารเขี ย นเชิ งพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า สื่ อประชาสัมพันธ์ ป ระเภทสื่ อสิ่ ง พิมพ์และสื่ อ
โฆษณากลางแจ้ง กลุ่มเป้ าหมาย มีความพึงพอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อยูร่ ะดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.36 โดยชอบที่มีรูปแบบหลากหลาย ร่ วมสมัย การใช้สีแบบเอิร์ธโทน เน้นความเป็ นธรรมชาติ ดูเรี ยบง่ายของ
วิถีชีวิตชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดลพบุรี อยูร่ ะดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 ส่ วนรู ปแบบใหม่บรรจุภณั ฑ์อาหาร
พื้นถิ่น กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.56 แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบโครงสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.64 โดยโครงสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์ใน
ภาพรวม เหมาะสมกับตัวผลิ ตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนการขาย เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป หาซื้ อได้ตามตลาดทัว่ ไป
เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดงานสื บสานวัฒนธรรมไทยพวนสามารถนามาปรับใช้งานกับการบรรจุอาหารประเภทอื่น ๆได้
ั ฑ์ มีความพึงพอใจระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.80 ที่มีรูปแบบสวยงาม
อีก และการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ดูสบายตา แสดงถึงอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นของชาติพนั ธุ์ไทยพวน จังหวัดลพบุรีอย่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และ
อาหารการกินให้เกิดความรู ้สึกหวนคิดถึง นึกถึงเรื่ องราวในอดีตที่ผา่ นมาได้ดี
คาสาคัญ: สื่ อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ประเพณี กาฟ้า ไทยพวน
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การสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
Creating a Natural Wicker Lamp
สิ ทธิ ศาสนพิทกั ษ์ และ ปานฉัตท์ อินทร์คง*
Sitti santsanapitak and Panchat Inkong*
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาโคมไฟรู ปแบบ
ธรรมชาติเพื่อนามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสาน 2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลายจักสานเพื่อ
นามาใช้พฒั นาผลงานโคมไฟจักสานให้มีรูปแบบร่ วมสมัย 3) เพื่อสร้างสรรค์โคมไฟจากเทคนิคจักสานรู ปแบบ
จินตนาการจากธรรมชาติในรู ปแบบโคมไฟติดผนัง
กลุ่มตัวอย่างและผูเ้ ชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์ จานวน 1
คน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจานวน 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเครื่ องจักสานจานวน 1 คน และผูท้ ี่มีความ
สนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์โ คมไฟจัก สานรวม 100 คน โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
ผลวิจยั พบว่า โคมไฟรู ปแบบธรรมชาติที่นามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสาน ต้อง
สามารถใช้งานได้จริ งมีค วามสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีการจัดวางลวดลายจักสานในชิ้ นงานได้อย่า ง
ประณี ตสวยงาม ส่ วนเทคนิ คการจัก สาน มีการจัดวางลวดลาย การใช้สีได้อย่างมี อตั ลักษณ์ และคุ ณค่า โดย
ลวดลายพื้นฐานเป็ นลายแม่บทที่นามาใช้เป็ นลวดลายต้นแบบในการจัดวางลวดลายด้วยรู ปแบบการสานขัดทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนสลับกันได้อย่างสวยงาม และการสร้างสรรค์โคมไฟเทคนิคจักสานรู ปแบบจินตนาการจาก
ธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมีความสะดวกสบาย ด้วยการออกแบบให้มีเส้นโค้งในจุดเชื่ อมต่อวัสดุเข้า
ด้วยกัน และออกแบบแสงสว่างเป็ นจังหวะตามโครงสร้างของรู ปทรงโคมไฟให้มีความงามด้วยจังหวะลีลาของ
เส้นสายของรู ปทรงโคมไฟได้อย่างสวยงาม
คาสาคัญ: โคมไฟ จักสาน รู ปแบบธรรมชาติ การสร้างสรรค์
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โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบพึง่ พาตนเอง สาหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้ านนา้ เชี่ยว
จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วชุ มชนเชิงวัฒนธรรม
Design and Development for Self-Reliant Packaging of Ban Nam Chieow Community Products
in Trad Province to Support Community Tourism and Cultural Lifestyle
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) การออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบพึ่ งพาตนเอง
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิ งวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั
แบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาทรัพยากรภายใน
ชุมชนบ้านน้ าเชี่ ยว สาหรับการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบและแนวทางบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพา
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สิ นค้าชุมชน
ตนเอง สิ นค้าชุมชนบ้านน้ าเชี่ ยว จังหวัดตราด 3) เพื่อประเมินความพึ่งพอใจในบรรจุภณ
บ้านน้ าเชี่ ยว จังหวัดตราด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(Key Informants) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ได้ขอ้ มูล
ประเด็นปั จจัยที่ สาคัญต่ อการพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบพึ่ งพาตนเอง ได้แก่ 1) ลดการพึ่ งพาเทคโนโลยีการพิ มพ์ในระบบ
อุตสาหกรรม ใช้ระบบการพิมพ์แบบง่ายและจากัดปริ มาณให้เหมาะสม 2) ใช้โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกึ่งสาเร็ จรู ป ที่ใช้
เครื่ องจักรประยุกต์อย่างง่ าย 3) สร้ างอัตลักษณ์ ที่โดดเด่ นเฉพาะถิ่ น 4) บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่สร้ างปฏิ สัมพันธ์กบั นักท่ องเที่ ยว
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้สร้างกิ จกรรมเพื่อประเมินผลความพึงพอใจที่เกิ ดจากกระบวนการทางานกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ าชี่ ยว จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
วัฒนธรรม จากกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวทั้งหมด 50 คน สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ดงั นี้ 1) รู ปแบบสิ นค้ามีความ
หลากหลายขึ้นเมื่อเทียบกับรู ปแบบเดิม ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 อยู่ในระดับมาก 2) สิ นค้าแสดงถึงความเป็ นหนึ่ งเดียวกันได้ชดั เจน
ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก 3) รายละเอียดของสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 อยูใ่ นระดับ
มาก 4)รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสร้างกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างชุ มชนและนักท่องเที่ ยว ค่าเฉลี่ยที่ 4.16 อยู่ในระดับ
มาก และ 5)บรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเองสามารถสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยที่ 4.30 อยูใ่ นระดับมากที่ สุด
สรุ ปพึงพอใจรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.15 อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: บรรจุภณ
ั ฑ์ การพึ่งพาตนเอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
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โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สาเร็จรูป เพื่อส่ งเสริมอาชีพนักออกแบบ
ผู้พกิ ารทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว
Development Package Design Program to Support
the Physiologically Disabled Designer
สุ รภา วงศ์สุวรรณ1 คณิ ต อยูส่ มบูรณ์1 ธานี สุ คนธะชาติ1 และ เมทิกา พ่วงแสง2
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณั ฑ์และการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
2
สาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
1
Institute of Packaging Design and Printing, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok
2
Institute of General Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok
*
Corresponding Author E-mail: kanit.yo@rmutp.ac.th
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงประยุกต์ (Applied Research) เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชี พนักออกแบบผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว โดยนาหลักการของการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา C# กับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบผู ้
พิ ก ารทางร่ า งกายและการเคลื่ อนไหว โดยพัฒนาจากรู ป แบบโครงสร้ า งบรรจุ ภ ัณฑ์ที่ มี ค วามต้องการจาก
ผูป้ ระกอบการในกลุ่ มสิ นค้าชุ มชน และกลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก และนาไปสู่ ทดลองใช้กบั ผูพ้ ิการทาง
ร่ า งกายและการเคลื่ อนไหวเป็ นกลุ่ม ตัวอย่า ง เพื่อศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพว่า โปรแกรมออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์
สาเร็ จรู ปที่พฒั นาขึ้นสามารถตอบสนอง และอานวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผพู ้ ิการทางร่ างกายและการ
เคลื่อนไหวหรื อไม่ งานวิจยั นี้แบ่งขั้นตอนการวิจยั ตามวัตถุประสงค์คือการทดสอบประสิ ทธิ ผลของโปรแกรม
ั ฑ์สาเร็ จรู ป ในลักษณะที่
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ปเพื่อทราบประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ผูใ้ ช้งานสามารถเลื อกรู ปแบบของสร้ างโครงสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
บรรจุ จากนั้นต้องมีการระบุขนาดหรื อมิติของบรรจุภณ
ั ฑ์ เลือกลักษณะของกระดาษให้สัมพันธ์กบั การออกแบบ
โดยผูใ้ ช้งาน จากนั้นโปรแกรมทาการคานวณและสร้างรู ปแบบคลี่ (Pattern) ของบรรจุภณั ฑ์ให้โดยอัตโนมัติ ผล
ประเมินความพึงพอใจที่เกิ ดจากกระบวนการทางานในโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ ม
อาชี พนักออกแบบผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่ อนไหว โดยผูใ้ ช้งานเป็ นผูก้ าหนดขนาดหรื อมิติของบรรจุ
ภัณฑ์เอง ผ่านหน้าจอ สู่ การสร้ างสรรค์โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลดภาระการ
เคลื่อนไหวของร่ างกาย (ส่ วนของมือละนิ้วมือ) ลดเวลาในกระบวนสร้างโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการความ
แม่นยาและมีโครงสร้างที่ซบั ซ้อน
คาสาคัญ: โปรแกรมสาเร็ จรู ป ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ส่ งเสริ มอาชีพ พิการทางร่ างกาย พิการการเคลื่อนไหว
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การนาเสนอสารัตถะแห่ งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงานสร้ างสรรค์ในรูปแบบ
ของศิลปกรรมร่ วมสมัยชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร
Presentation of the essence of healing the human mind Through creative works
in the form of contemporary art series: Keeping it for Whose Heart
หยกตะวัน อินปุย* และ วิรัญญา ดวงรัตน์
Yoktawan Inpui* and Wiranya Duangrat
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บทคัดย่อ
ทุกสิ่ งอย่างล้วนเป็ นธรรมชาติที่จะต้องอยูภ่ ายใต้เวลา โดยมีการเกิดขึ้นและดับลงโดยมีสาเหตุหลากหลาย
ประการ ซึ่ งการรักษา การประนีประนอม หรื อพยุงไว้ให้คงอยูน่ ้ นั สามารถทาได้ในระยะหนึ่ งเท่านั้น อาจจะนา
กลับมาสู่ ความเป็ นรู ป หรื อความเป็ นนาม ได้เพียงชัว่ ครู่ แต่เพื่ออะไรนั้นอยูท่ ี่จุดประสงค์ของแต่ละการกระทา
ของสิ่ งนั้น ๆ เนื่ องจากได้เกิ ดการตั้งคาถามให้กบั คาว่า “รักษาไว้เพื่อใจของใคร” ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากก่อนเกิด
เหตุ การณ์ สูญเสี ยคนภายในครอบครัวจากอุ บตั ิ เหตุ โดยจะมี ชีวิตต่อนั้นมี อตั ราที่ นับว่าน้อยอย่างมาก ถึ งแม้
ร่ างกายจะรอด แต่จิตใจก็กลับเป็ นทุก ข์ย่ิงกว่าเดิ ม เป็ นอย่างมาก ทั้งอาการพิการหรื อเจ้าชายนิ ทรา แล้วการ
พยายามรั กษาให้คงอยู่น้ ันจะเป็ นการเพิ่ม ความสุ ข หรื อบดบังความทุ กข์ก ันนั้น สิ่ งเหล่ านี้ จึงทาให้เกิ ดการ
ตระหนักรู ้ต่อตนเองและได้กลับไปศึกษาเรื่ องของธรรมชาติ เวลา และการรักษาต่าง ๆ ในผลงานชุ ด “รักษาไว้
เพื่อใครของใคร” จานวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. รั กษา? 2. หลงเหลื อไว้จากการรั กษา โดยนาเสนอผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ในรู ปแบบศิลปกรรมร่ วมสมัยด้วยเทคนิ คสื่ อผสม สะท้อนถึงปรากฏการณ์การรักษาซึ่ งเป็ นผลงานที่
ต้องการแสดงถึงทั้งหมดนี้จึงเป็ นเครื่ องมือย้ าจิตใจของตนเองได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการเยียวยา
ด้วยวิธีใดก็ตามแต่น้ นั ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นเพียงการรักษาไว้เพียงช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น
คาสาคัญ: เวลา รักษา การรับรู ้
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การสร้ างสรรค์ นวัตศิลป์ แนวเรื่ อง พุทธประวัติ
Create Innovation Art of Buddhist history
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บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์น้ ี เพื่อวิเคราะห์ รู ปแบบ เนื้ อหาสาระ คติความเชื่ อ องค์ประกอบศิลป์ สัญลักษณ์ ในการ
แสดงออก ภาพพุทธประวัติในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ 1-9) เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในการ
สร้างสรรค์นวัตศิลป์ แนวเรื่ อง พุทธประวัติ และการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั คนให้มีส่วนร่ วมในผลงานด้วยระบบ
AR ผสมผสานภาพจิตรกรรม และเพื่อให้เกิดการรับรู ้ ภาพพุทธประวัติ นาไปสู่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และเป็ นการสื บสานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ตีความภาพพุทธประวัติในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ 1-9) เลือกวัดที่
มีความโดดเด่นด้านพุทธประวัติ ได้แก่ ภาพประสู ติ ตรัสรู ้ ปฐมเทศนา ปริ นิพพาน จากจิตรกรรมฝาผนัง ได้แก่
พระที่นงั่ พุทไธศวรรย์ วัดสุ วรรณารามราชวรวิหาร วัดสุ ทศั นเทพวราราม วัดบวรนิ เวศวิหาร วัดราชาธิ วาสรา
ชวรวิหาร สรุ ปการวิเคราะห์ตีความสู่ การสร้างสรรค์นวัตศิลป์ ประกอบด้วย ศิลปะ (จิตรกรรมพุทธประวัติ 3
มิติ) วิทยาศาสตร์ (การวิเคราะห์แก้ปัญหาการรับรู ้ ) คณิ ตศาสตร์ (การเปรี ยบเทียบ การตีความ) และเทคโนโลยี
(ระบบ AR และ QR Code) เกิดองค์ประกอบใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์กบั คนดู
ผลการสร้ างสรรค์นวัตศิลป์ แนวเรื่ อง พุทธประวัติ เป็ นการพัฒนาผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ภาพพุ ท ธ
ประวัติ (ประสู ติ ตรัสรู ้ ปฐมเทศนา ปริ นิพพาน) 2 มิ ติ สู่ 3 มิ ติ เสมื อนจริ ง เพื่อให้ผูค้ นมี ส่วนร่ วมในผลงาน
จิตรกรรมภาพพุทธประวัติ จานวน 4 ภาพ ส่ งผลต่อการรับรู ้ภาพพุทธประวัติ นาไปสู่ ความเชื่ อ ความศรัทธาใน
พระพุ ท ธศาสนาที่ ดี ข้ ึ น เกิ ด ความงาม ความดี ความจริ ง ของความเชื่ อ ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา
และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วัดปั ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์ นวัตศิลป์ ศรัทธา
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การออกแบบชุ ดสู ทบุรุษ โดยได้ รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊ กเกอร์
The Design of Men’s Suit Inspires by the Joker
เกชา ลาวงษา1* จรัสพิมพ์ วังเย็น2 กิ่งกาญจน์ พิจกั ขณา3 กฤตนัย อินเถิง1 และ ลลิตา กริ บกระโทก1
Kecha Lawongsa 1*, Jaratpim Wangyen2 KingKarn Pijukkana3 Kittanai Inthurng1 and Lalita Kribkrathoke1
สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ ผ้าและเครื่ องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

1

สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ มทร.พระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

2

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ มทร.พระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
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Department of Fashion Clothing and Textile Design Faculty of Home Economics Technology

1

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Department of Fashion and Textile Design Faculity of Industrialtextiles and Fashion Design

2

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Industrial Product Design Faculty of Architecture and Design

3

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
Corresponding Author E-mail: kacha.l@rmutp.ac.th

*

บทคัดย่ อ
การออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
ชุดสู ทบุรุษ และศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อชุดสู ทบุรุษ โดยมีวิธีการดาเนิ นงาน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การออกแบบชุดสู ทบุรุษ ระยะที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 ดาเนิ นการตัดเย็บชุด
สู ทบุรุษ ระยะที่ 4 สอบถามความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้ น 120 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 รู ปแบบ รู ปแบบละ 3 ชุด รวมทั้งสิ้ นจานวน 15 ชุด และ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือกรู ปแบบละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้ น 5 ชุด เพื่อใช้ในการตัดเย็บชุดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และแบบสอบถาม
ออนไลน์ และวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย ผลการศึ กษาพบว่า ผลการคัดเลื อกแบบร่ างชุ ด ที่
ออกแบบชุ ดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากผูเ้ ชี่ ยวชาญคือ
รู ปแบบที่ 1 แบบร่ างที่ 2, รู ปแบบที่ 2 แบบร่ างที่ 2, รู ปแบบที่ 3 แบบร่ างที่ 1, รู ปแบบที่ 4 แบบร่ างที่ 2, รู ปแบบที่ 5
แบบร่ างที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษ ทั้ง 5 รู ปแบบ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรู ปแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด 1 ชุด คือ รู ปแบบที่ 5 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.55 และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 4 ชุด คือ รู ปแบบที่ 1, 2,
3, และ 4 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34, 4.40, 4.46 และ 4.49 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การออกแบบ ชุดสู ทบุรุษ ภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์
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สัญญะกับการสร้ างสรรค์เครื่ องแขวนดอกไม้ ในจิตรกรรมฝาผนัง
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
The signs and the creation of flower hangings art in mural paintings
of Wat Somanas Rajavaravihara.
สุ ชีรา ผ่องใส* ปิ ยะธิดา สี หะวัฒนะกุล อนุสรณ์ ใจทน และ กิตติ ยอดอ่อน
Sucheera Phongsai*, Piyatida Seehawatanakul, Anusorn jaiton and Kitti Yordon
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรี อยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Faculty of Home Economics at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
168 Si Ayutthaya Rd., Wachira Phayaban, Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: sucheera.p@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ
จิ ตรกรรมฝาผนัง วัด โสมนัส ราชวรวิหารปรากฏภาพเครื่ องแขวนดอกไม้ที่ มี ค วามหมายสัญ ญะเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษามิติการสื่ อความหมายสัญญะ และการสร้ างสรรค์
เครื่ องแขวนดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสราชวรวิหาร โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ใช้
วิธี ก ารวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) และการตี ค วามหมาย ร่ วมกับ วิธี ก ารส ารวจภาคสนาม (Survey
Research) ด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ เพื่ออธิ บายสัญญะกับการสร้ างสรรค์เครื่ องแขวนดอกไม้ใน
จิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสราชวรวิหาร ผลการศึกษา พบว่า การสื่ อความหมายสัญญะเครื่ องแขวนดอกไม้ใน
จิ ต รกรรมฝาผนัง วัด โสมนัส ราชวรวิ ห าร ได้ 3 มิ ติ คื อ มิ ติ แ รก การจ าลองเ ครื่ อ งแขวนดอกไม้ที่ ม าจาก
ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม มิติที่สอง การปรับเปลี่ยนเครื่ องแขวนดอกไม้ที่มาจากหลักปฏิบตั ิและความเชื่ อ
และมิติที่สาม การผสมผสานเครื่ องแขวนดอกไม้กบั คติจกั รวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ส่ วนการสร้ างสรรค์
เครื่ องแขวนดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัส ราชวรวิหาร เป็ นรู ปแบบการประยุกต์ที่อิงกับรู ปสัญญะเดิ ม
โดยรักษาลักษณะสาคัญของต้นแบบเอาไว้ สัญญะกับการสร้างสรรค์เครื่ องแขวนดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังวัด
โสมนัสราชวรวิหาร จึงเป็ นการสื่ อความหมายเชิ งสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับจิตรกรรมฝาผนัง ผลสัมฤทธิ์ ของการ
สร้างสรรค์ยงั ทาหน้าที่เป็ นสื่ อสะท้อนความหมายที่มีคุณค่าในกาอนุ รักษ์และสื บสานวิธีคิด นาไปสู่ การสร้ าง
ความเข้าใจและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์ เครื่ องแขวนดอกไม้ จิตรกรรมฝาผนัง สัญญะ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
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การออกแบบภายในที่พกั อาศัยสาหรับนักศึกษาในอาคารคอนโดมิเนียม
Interior design for students in condominium buildings
นพศักดิ์ ฤทธิ์ ดี*
Noppasak Rithdee*

ภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: noppasak_r@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
บทโครงการงานสร้ างสรรค์น้ ี มีวตั ถุ ป ระสงค์เสนอแนะแนวทางการออกแบบภายในห้องพักส าหรั บ
นักศึกษาในอาคารประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมแบบคอนโดมิเนี ยม งานสร้างสรรค์น้ ีศึกษารู ปแบบที่พกั อาศัยที่
รองรับกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของนักศึกษา ด้วยวิธีการออกแบบตามแนวคิดของสถาปั ตยกรรมภายในยุค
หลังสมัยใหม่ เพื่อหางานออกแบบภายในที่มีความสอดคล้องกับการอยู่อาศัยของนักศึกษาหลายคนในที่ ว่าง
เดียวกัน การพัฒนางานออกแบบห้องพักนี้ ใช้วิธีอา้ งอิงกับแนวความคิดสถาปั ตยกรรมภายในยุคหลังสมัยใหม่
จากกระบวนการพัฒนาแบบร่ างด้วยการสเก็ตซ์แปลนห้องพักหลายแบบในมาตราส่ วน 1:100 และพัฒนาต่อด้วย
การสเก็ตซ์แปลนห้องพักในมาตราส่ วน 1:50 ที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึน เพื่อหาแบบห้องพักที่ สมบู รณ์ มีรายละเอียด
ภายในห้องมากขึ้น ในกระบวนการนี้ มีการศึกษาถึง ขนาดห้องพัก ขนาดพื้นที่วา่ งภายในต่างๆ ขนาดและกลุ่ม
ของเฟอร์ นิเจอร์ รวมทั้งวัสดุและสี ภายในที่จะเลือกใช้ ในขั้นตอนของการพัฒนาแบบขั้นสุ ดท้ายนักสร้างสรรค์
ได้ใช้การออกแบบ บนภาพทัศนียภาพภายในมาพัฒนาแนวคิด และมุมมองต่อที่วา่ งภายในที่ใกล้เคียงความจริ ง
มาช่วยในการออกแบบ ทาให้สรุ ปเป็ นแนวทางเสนอแนะการออกแบบที่พกั อาศัยสาหรั บนักศึกษาในอาคาร
คอนโดมิเนียม ที่มีการวางแปลนห้องพัก สาหรับนักศึกษาจานวน 2คน และจานวน 4 คน มาอย่างละ 1แบบ โดย
ในทั้ง 2แบบถูกพัฒนาในขนาดพื้นที่ห้องที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาคอนโดมิเนี ยมของผูป้ ระกอบการในปั จจุ บนั
การตกแต่งภายในถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมและจานวนผูใ้ ช้ภายในห้อง มีการใช้องค์ประกอบใน
การตกแต่งภายในทั้งในเรื่ ององค์ประกอบศิลป์ การเลือกใช้เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว เฟอร์ นิเจอร์ บิ้วท์ อิน และการใช้
สี กบั วัสดุต่างๆและการใช้สีโทนอบอุ่น ประกอบกับวัสดุตกแต่งลวดลายธรรมชาติ เช่นไม้ และหิ น เป็ นต้น
คาสาคัญ: แนวความคิดสถาปัตยกรรมภายในยุคหลังสมัยใหม่ มุมมองต่อที่วา่ งภายใน
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แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้ อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้ เก้ าอี้
รถเข็นสาหรับผู้พกิ าร : กรณีศึกษาโรงอาหารพวงชมพู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
The interior environmental design in canteen of University, for the disable
people on wheelchairs : a case study : Puang Chom-Pu canteen
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
นิธิศ เกียรติสุข*
Nithit Keadtisuke*
สาขาสถาปั ตยกรรมภายใน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
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บทคัดย่ อ
การศึกษาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้เก้าอี้รถเข็น
สาหรับผูพ้ ิการ : กรณี ศึกษาโรงอาหารพวงชมพูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็ นการวิจยั เพื่อเสนอแนว
ทางการออกแบบปรั บ ปรุ ง โรงอาหารพวงชมพู เนื่ อ งจากภายในมหาวิ ท ยาลัยมี กลุ่ มคนที่ ศึกษาอยู่หลากหลาย
ตลอดจนผูพ้ ิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็นสาหรั บผูพ้ ิการ ที่มาใช้งานภายในโรงอาหารเป็ นประจา เพื่อนาไปสู่ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา และบุคลากรภายในต่อไป จากการศึกษา พบว่าบริ เวณโดยรอบโรงอาหารพวงชมพูมี
คณะที่ ทาการเปิ ดสอนจานวนทั้งหมด 9 คณะ ที่ อยู่ใกล้บริ เวณโรงอาหาร ซึ่ งจากจานวนคณะที่ เปิ ดสอนที่ อยู่
โดยรอบโรงอาหารมีจานวนค่อนข้างมากจึ งส่ งผลต่อการจัดที่นั่งภายในโรงอาหารที่ตอ้ งมีการจัดจานวนที่ นั่งให้
เพียงพอต่อการใช้งาน จากการสารวจของผูว้ ิจยั ปั จจุบนั ที่นงั่ รับประทานอาหารภายในบริ เวณโรงอาหารพวงชมพูมี
จานวนถึง 288 ที่นงั่ ซึ่ งมีจานวนมากเกินไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาดของพื้นที่ภายในโรงอาหาร ทาให้เกิดปั ญหา
ตามมา ในด้านอุบตั ิเหตุจากทางสัญจรภายในที่คบั แคบ และขาดการคานึงในด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
ดัง นั้นในการวิ จัยเสนอแนวทางการออกแบบปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มภายในครั้ งนี้ เป็ นเพี ยงแนวทาง
ออกแบบเพื่ อ รองรั บ การใช้ง านของผู ใ้ ช้เ ก้า อี้ ร ถเข็นส าหรั บ ผูพ้ ิ การ และคนทั้ง มวลเท่ า นั้น แต่ ยงั ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองในเรื่ องการรองรับผูเ้ ข้ามาใช้งานภายในโรงอาหารในปริ มาณมากได้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน
ทางมหาวิทยาลัยจึงควรสร้างโรงอาหารใหม่เพิ่ม และนาข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ไปปรับใช้ต่อไป
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อมภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัย ผูใ้ ช้เก้าอี้รถเข็นสาหรับผูพ้ ิการ
การออกแบบสาหรับคนทุกเพศทุกวัย
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เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัย
A Study and Develop Veneer Sheets Made from Sawdust for Decorating
Residential Furniture Products
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ องเรื อน ในที่พกั
อาศัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาหาผลประสิ ทธิ ภาพแผ่นอัดวีเนียร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้เพื่อการตกแต่ง
เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยโดยมีการศึกษาจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายจากขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้
แปรรู ปจากเขตบางซื่ อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ากระบวนการแปรสภาพแผ่นอัด
วีเนี ยร์ และทาการออกแบบเครื่ องเรื อนโดยมีผลการวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบเครื่ องเรื อนแผ่นอัดวี
เนี ยร์ วสั ดุ ข้ ีเลื่ อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ปจากเขตบางซื่ อ จังหวัดกรุ งเทพมหานครที่พฒั นาขึ้นใหม่โดยเกณฑ์
การวิเคราะห์ประกอบด้วยด้านการผลิต ด้านความสวยงามจากผูเ้ ชี่ยวชาญและด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
อันดับแรกมากที่สุดคือด้านความพึงพอใจผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยจากแผ่นอัดวีเนียร์ วสั ดุข้ ีเลื่อย
ไม้ที่พฒั นาใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.36 อยูใ่ นระดับดี รองลงมาด้านการผลิต ค่าเฉลี่ย 3.86 อยูใ่ นระดับดีและน้อยที่สุด
ด้านความสวยงาม ค่าเฉลี่ย 3.59 อยูใ่ นระดับดี ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 3.93 อยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: แผ่นวีเนียร์ ขี้เลื่อยไม้ การตกแต่งเครื่ องเรื อน
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การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่ งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์ เครื่ องแต่ งกายมโนราห์
Product Design of Residential Decorative Lamps Based on the Identity
of Manohra Costumes
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อการศึกษาข้อมูลของเครื่ องแต่งกายมโนราห์และโคมไฟสาหรับตกแต่ง
ที่พกั อาศัย 2) ออกแบบผลิ ตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยอัตลักษณ์ เครื่ องแต่งกายมโนราห์ 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์
กลุ่มตัวอย่างและผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ใช้ในการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านทัศนศิลป์ จานวน 1 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบจานวน 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องแต่งกายมโนราห์จานวน 1 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความสนใจผลิ ตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่ พกั อาศัยจากอัตลักษณ์ เครื่ องแต่ง กายมโนราห์ รวม 100 คน โดย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์โคม
ไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย
ผลการวิจยั พบว่า การออกแบบโคมไฟอัตลักษณ์ เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ที่แสดงถึ งอัตลักษณ์ ได้นา
รู ป ทรงของเทริ ดมาตัดทอนรายละเอี ย ดให้เรี ย บง่ า ย พัฒนาสี และลวดลายจากลายพื้นฐานที่ เลี ย นแบบจาก
ลวดลายของดอกไม้ เพิ่มรายละเอียดของลวดลายให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นามาออกแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั
อาศัยรู ปแบบที่นิยมใช้ตกแต่งในปั จจุบนั ได้แก่ โคมไฟติดเพดาน โคมไฟติดผนัง โคมไฟตั้งโต๊ะ ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการออกแบบการออกแบบโคมไฟอัตลักษณ์ เครื่ องแต่งกายมโนราห์พบว่า ด้านรู ปแบบอัตลักษณ์ อยู่ใน
ระดับมาก ( x ̅=3.8) ด้านความงามอยูใ่ นระดับมาก ( x ̅=4.27) ด้านการใช้งานอยูใ่ นระดับมาก ( x ̅=3.6) และด้าน
ประโยชน์ใ ช้ส อยอยู่ใ นระดับ มาก( x ̅=4.16) ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อผลิ ตภัณ ฑ์โคมไฟตกแต่ ง ที่ พ กั อาศัย จาก
อัตลัก ษณ์ เครื่ องแต่ง กายมโนราห์ ใ นด้า นต่ า งๆ อยู่ใ นระดับ มากทั้ง รู ป แบบอัตลัก ษณ์ สี ลวดลาย สามารถ
แสดงออกต่อความรู ้สึกสะท้อนถึงวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
คาสาคัญ: การออกแบบ โคมไฟตกแต่ง มโนราห์
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การออกแบบบ้ านพักอาศัยขนาดเล็กในเขตชุมชนเมืองทีม่ รี ู ปแบบร่ วมสมัยเพื่อการพักผ่ อน
กรณีศึกษาบ้ านคุณวุฒากร ศิริวฒ
ั น์ ทีเ่ ขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
The Design of contemporary small house in urban area for relaxation: Cause Study of Mr.
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บทคัดย่อ
งานสร้างสรรค์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบอาคารพักอาศัยของคุณคุณวุฒากร ศิริวฒั น์ ที่ซอยลาดพร้าว
71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร โดยของเจ้าอาคารมีตอ้ งการบ้านเดี่ยวที่มีการใช้สอยที่
สะดวกสะบาย มีภาพลักษณ์ อาคารที่ทนั สมัย มีบรรยากาศที่ส่งเสริ มการพักผ่อน และมีขนาดเล็ก โดยมีการ
กาหนดกิจกรรมและการใช้สอยในบ้านเดี่ยวพักอาศัย มีการศึกษาตัวอย่างจากการนิยามคาศัพท์ ความหมายต่างฯ
ที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาข้อมูลจากหลักการ ทฤษฎีการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมบ้านพักอาศัยสองชั้น แล้วมี
การกาหนดกิจกรรมการอยูอ่ าศัย ครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับใช้สอย ชื่อห้องและขนาดห้อง แล้วมีการจัดกลุ่มพื้นที่ใช้สอย
(Zoning) การจัดระบบสัญจร (Circulation) ศึ ก ษาข้อมู ล จากเอกสารโฉนดที่ดิน แผนที่ จากการส ารวจรังวัด
ถ่ายภาพสถานที่ก่อสร้างและสภาพแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ที่ต้ งั อาคาร [Site Analysis] ทางด้านสภาพกายภาพ
แวดล้อมที่ต้งั ทางด้านสภาพภูมิอากาศ ทางด้านทัศนียภาพ ความเป็ นส่ วนตัวและมลภาวะ แล้วสังเคราะห์ผลตาม
กระบวนการออกแบบโดยเริ่ มจากการวางผังการจัดวางกลุ่มใช้สอยลงในที่ต้ งั [Zoning Diagram] แล้วพัฒนาเป็ น
การวางผังพื้นขั้นต้น (Schematic Plan) การกาหนดรู ปทรงอาคารขั้นต้น (Schematic Mass) โดยจัดทาเป็ นสอง
แนวทาง แล้วเลือกแบบที่เหมาะสมกว่าไปพัฒนาต่อเป็ นการออกแบบขั้นสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วย การวางผัง
บริ เวณ (Site Plan) ผังพื้นชั้นที่หนึ่ ง ผังพื้นชั้นที่สอง ผังหลังคา โดยอาคารมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 230 ตาราง
เมตร มีผงั พื้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีดา้ นยาววางตามแนวทิศตะวันออก-ตก มีพ้นื ที่โล่งตรงกลาง มีการออกแบบ
รู ปทรงรู ปแบบอาคารให้เกิดจากการประกอบกันด้วยกล่องสี่ เหลี่ยมสองกล่องโดยเชื่อมกันด้วยโครงระแนงตรง
กลาง มีการออกแบบพื้นผิวของกล่องสี่ เหลี่ยมให้ประกอบไปด้วยผนังสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กจานวนมากและ
จัดวางเหลื่อมกันและมีการสลับแนวตั้งแนวนอน โดยแสดงเป็ นรู ปด้านและทัศนี ยภาพอาคาร และสรุ ปผลการ
ออกแบบการออกแบบเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์
คาสาคัญ: บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก รู ปแบบร่ วมสมัย บ้านเพื่อการพักผ่อน
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งานออกแบบศาลาบังแดดรอรถโดยสาร แนวคิดจากต้ นทานตะวัน
The design of sunflower-inspired bus stop shelter
โสพิศ ชัยชนะ*
Sopit Chaichana*
ภาควิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Architectural Technology, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: sopit_ch@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งานสร้ า งสรรค์น้ ี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ออกแบบศาลารอรถประจ าทางโดยการน าเอกลัก ษณ์ ข องต้น
ทานตะวันมาสร้ างสรรค์ผลงาน รวมทั้งวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการบังแดดของหลังคาศาลารอรถที่สามารถบัง
แดดให้พ้นื ที่ใช้งาน ในเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. และให้ร่มเงาอย่างน้อยไม่ต่ากว่าครึ่ งหนึ่งของพื้นที่ใช้งานและ
ที่นง่ั เมื่อศาลาบังแดดที่ต้ งั อยู่ในตาแหน่ งทิศที่ต่างกันในกรุ งเทพมหานคร ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย
การถอดความหมายและลักษณะของต้นทานตะวัน คือ การหันช่อดอกไปทางตาแหน่งของดวงอาทิตย์ จนเกิดร่ ม
เงาที่ดา้ นหลังหรื อด้านล่างของดอก มาเป็ นลักษณะของหลังคาศาลาบังแดด โดยกาหนดให้ศาลามีขนาดพื้นที่ใช้
งาน 6.00x2.10 เมตร สู ง 2.60 เมตร โครงสร้างหลักประกอบด้วยเสาและคานเหล็กกรุ สแตนเลส พื้นที่ใช้งานของ
ศาลา ประกอบไปด้วยม้านัง่ และที่นง่ั ยืน พร้อมทั้งป้ ายเส้นทางเดินรถแนวตั้ง ด้านซ้ายของศาลาเพื่อใช้ประโยชน์
ทั้งในแง่ของการใช้งานและการบังแดด สาหรับด้านขวามือของศาลา ซึ่ งเป็ นมุมมองที่ใช้สาหรับการมองดู รถ
ประจาทาง จะเว้นว่างไว้ไม่ให้มีสิ่งกี ดขวางและบดบังมุมมอง สาหรับหลังคา ใช้การลดทอนรู ปร่ างของดอก
ทานตะวัน โดยพัฒนาจากรู ปทรงสี่ เหลี่ ยมด้ านเท่า เพื่อให้สามารถนาไปปรั บให้ยืดหยุ่นสาหรั บการเปลี่ ย น
ตาแหน่งของหลังคาที่ต้ งั หันหน้าไปในแต่ละทิศได้ โครงสร้างคือเหล็กกรุ ดว้ ยแผ่นอลูมิเนี ยมคอมโพสิ ท แขวน
และยึดกับเหล็กท่อกลมดัดโค้ง ซึ่ งยึดอยูก่ บั โครงสร้างหลักของศาลา
คาสาคัญ: ลารอรถโดยสาร ดอกทานตะวัน บังแดด
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หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้ วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
Augmented Reality Technology Pop-up Book about Religions in Thailand
ฉันทนา ปาปัดถา* ชญาลักษณ์ เสวตวัน สโรชา กันติยางกูร และ รสสุ คนธ์ นุตวงษ์
Chantana Papattha*, Chayalak Sawettawan, Sarocha Kantiyangkool and Rossukon Nuttawong
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Department of Multimedia Technology, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chantana.p@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ผลิ ตหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความ
จริ งเสริ ม 2) ประเมินความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยใช้
กลุ่ ม ตัวอย่า ง 2 กลุ่ ม คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญจากกระทรวงวัฒนธรรมแห่ ง ประเทศไทย จานวน 3 คน และนัก เรี ย น
โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) จานวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการแบบไม่เจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ความเหมาะสมของหนังสื อ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านเนื้อหา มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 ด้านกราฟิ กและการออกแบบ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.78 ด้านเทคนิ ค มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.49
และผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22
คาสาคัญ: หนังสื อป๊ อปอัพ ศาสนาในประเทศไทย เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
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สื่ อประชาสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสร้ างอัตลักษณ์
ศูนย์ การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุ มชมชน ทุ่งธรรมนา
Public Relations Media with Augmented Reality Technology to Create Identity of
Organic Farming Learning Center and Thung Thamna Community Farm
ฉันทนา ปาปัดถา* ชวาลา นาถโคษา ชัยยุทธ ตุม้ แสงทอง เริ งฤทธิ์ สุ นมา และ ศุภชัย หุ่นพวง
Chantana Papattha*, Chawala Nakkosa, Chaiyut Toomsaengthong, Ruengrit Soonma
and Supachai Hoonpoung
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Department of Multimedia Technology, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chantana.p@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ ประเมินความเหมาะสม และศึกษาความพึง
พอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ อประชาสัมพันธ์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
5 ท่าน และประเมินความพึงพอใจโดยใช้นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การที่ ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ ม
ชุมชน ทุ่งธรรมนา จานวน 100 คน โดยการสุ่ มแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) การ
ออกแบบมาสคอตของศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา อยูใ่ นระดับมากที่สุด 2) ความ
เหมาะสม สื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา อยูใ่ นระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม การออกแบบ ทุ่งธรรมนา
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การผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก โรคร้ ายจากพีเอ็ม 2.5
Motion Graphic Production: Disease from PM 2.5
ฉันทนา ปาปัดถา* มณฑล ทิพโรจน์ และ ศรี ปุก โศจิอรุ ณ
Chantana Papattha*, Montol Tiproch and Seepok sojialu

สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Department of Multimedia Technology, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chantana.p@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 2) ศึกษาคุณภาพของสื่ อ
โมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กเกี่ยวกับโรค
ร้ายพีเอ็ม 2.5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในสังคมที่ได้รับผลกระทบพีเอ็ม 2.5 ในเขตกรุ งเทพ และ
ปริ มณฑล โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คนที่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ ก ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบ
ไม่เจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ด้านเนื้ อหาผลการประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับมีความ
เหมาะสมมาก ด้านเทคนิ คผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก และผลการประเมินภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมีความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ: โมชันกราฟิ ก โรคร้าย พีเอ็ม 2.5

211

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แนวทางในการออกแบบพืน้ ที่สาธารณะและพื้นที่สาหรับการสั ญจร ทางบกภายในชุมชนไร้
แผ่ นดิน ตาบลบางชัน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Framework for the design of public space and land circulation space of the landless
villages Bangchan Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province.
แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์* และ ปริ ณนั บานชื่น
Tansattha Atianuwat and Parinan Banchuen
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Phranakhon, Vachira Phayaban, Dusit,
Bangkok 10300, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: tansattha.a@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างพื้นที่สาธารณะสาหรับทากิจกรรมต่างๆและ
พื้ น ที่ ส าหรั บ ใช้ ใ นการสั ญ จรทางบกภายในชุ ม ชุ น ไร้ แ ผ่ น ดิ น เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด อัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนทั้ง ในเชิ ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเชิ งวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผูค้ นในชุ มชน ซึ่ งจะสามารถเป็ นจุดขายทางการท่องเที่ ยวที่
ยัง่ ยืนและยังเป็ นการพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูค้ นในชุ มชนให้มีพ้ืนที่ สาหรับพักผ่อนหย่อนใจและทากิ จกรรมร่ วมกัน
ภายในชุมชน
วิธีการดาเนิ นการวิจยั เริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้องและการเก็บข้อมู ล
ภาคสนาม จากนั้นจึ งทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล, กาหนดเงื่ อนไขและปั จจัยต่ างๆที่ ส่งผลต่ อการออกแบบ แล้วจึ งทาการ
กาหนดแนวทางในการออกแบบเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
จากการด าเนิ นการวิ จัยสามารถสรุ ปผลเป็ นประเด็นที่ ควรค านึ งถึ ง 2 ประเด็น โดย ประเด็นแรกคื อพื้ นที่
สาธารณะภายในชุมชนที่ควรจะอยู่ในตาแหน่งที่ใกล้เคียงและสามารถเชื่ อมต่อกับพื้นที่ศาลเจ้าเดิมเป็ นหลัก เพราะจะทา
ให้เกิ ดการเกื้ อหนุ นกันของกิ จกรรมทางสังคมภายในชุ มชนได้ดี กว่าการกระจายพื้ นที่ ออกไปยังส่ วนอื่ นๆในชุ มชน
ประกอบกับบริ เวณดังกล่าวนั้นจะมีสะพานไม้ขา้ มคลองน้ าเค็มที่ใช้เป็ นทางเดินสัญจรไปมาหาสู่ กนั ระหว่างบ้านเรื อนทั้ง
สองฝั่งคลอง ซึ่ งจะทาให้เกิดเป็ นการส่ งเสริ มความเป็ นจุดหมายตาของชุมชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดเป็ นอัต
ลักษณ์ ทางกายภาพของชุ มชนต่ อไปได้ในอนาคต สาหรั บประเด็นที่ สองที่ ควรคานึ งถึ ง คื อทางสัญจรทางบกที่ เป็ น
เส้นทางเดินเท้าหลักสาหรับเชื่ อมต่อพื้นที่หน้าบ้าน ควรสร้างด้วยวัสดุที่สามารถจัดหาได้สะดวกในท้องถิ่น และไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ โดยควรมีรูปแบบที่ไม่ทาให้เกิดการบดบังทัศนี ยภาพโดยรวมของชุมชน, มีขนาด
ความกว้างของทางเดินใกล้เคียงกับที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
คาสาคัญ: ชุมชนไร้แผ่นดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอยูร่ ่ วมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
รู ปแบบการขยายตัวของชุมชน
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานจากเส้ นกระดาษรีไซเคิล
The Development of Weave Bag Product from Recycled Paper Fiber
วิจิตร สนหอม* วินยั ตาระเวช และ ภัสรันทร์ เกลี้ยงสอาด
Vijit Sonhom*, Vinai Taravake and Phatsaran Kliangsaart
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Home Economics , Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: vijit@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) บูรณาการกับรายวิชา
สหกิจศึกษา ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์
กระเป๋ าสานในชุ มชนตาบลบ่อทอง เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานในชุ มชนตาบลบ่อทอง ทางชุ มชนได้มี
การนาเส้นกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วจากโรงงานไทยเคนเปเปอร์ ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินท์บุรี จังหวัดปราจี นบุรี
นามาทาเป็ นกระเป๋ าสาน และตะกร้ า เป็ นส่ ว นใหญ่ ผูว้ ิ จัยจึ ง ได้นาผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากที่ ได้ศึกษามาสู่ กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล จานวน 5 รู ปแบบ และให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิคดั เลือก
จานวน 2 รู ปแบบ และนามาพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกใหม่ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่ อการพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้น
กระดาษรี ไซเคิล ส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.00 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42.50 ด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล มีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ¯x = 4.65+ 0.48 ) ด้านความพึงพอใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลในด้านการออกแบบ มีความ
พึงพอใจต่อวัสดุ ที่นามาใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ¯x = 4.55 + 0.50 ) ด้านความพึง
พอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลในด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สามารถใช้ประโยชน์ให้กบั ทุกเพศทุกวัยอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( ¯x = 4.58 + 0.55 )
คาสาคัญ: เส้นกระดาษรี ไซเคิล ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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แนวทางในการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ และการกาหนดรูปแบบของการขยายตัวของชุมชน
ไร้ แผ่นดิน ตาบลบางชัน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Land use framework and Defining model of village expansion of the landless
villages in Bangchan Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province.
ปริ ณนั บานชื่น* และ แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
Parinan Banchuen* and Tansattha Atianuwat

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Phranakhon, Vachira Phayaban, Dusit,
Bangkok 10300, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: parinan.b@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เพื่อสารวจและศึกษาลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของชุมชนไร้แผ่นดิน ตาบล
บางชัน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและกาหนดรู ปแบบของการขยายตัวของ
ชุ ม ชนที่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ การเจริ ญ เติ บ โตของชุ ม ชนในอนาคตที่ จ ะท าให้ชุ ม ชนแห่ ง นี้ สามารถอยู่ ร่ วมกับ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนคงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านได้อย่างยัง่ ยืน
วิธีการดาเนิ นการวิจยั นั้นเริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คื อ การรวบรวมเอกสาร
และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและการเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม จากนั้น จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยยึ ด หลัก เกณฑ์ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก แล้วจึงทาการกาหนดเงื่อนไขและสร้างแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและกาหนด
รู ปแบบของการขยายตัวของชุมชนในอนาคตเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
จากการดาเนิ นการวิจยั พบว่า แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ มีความเหมาะสมกับลักษณะของชุ มชนไร้
แผ่นดิ นที่ ได้ทาการศึ กษาวิจยั ควรจะคานึ งถึงความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ระหว่างผูค้ นในชุ มชนและสภาพแวดล้อมที่
ชุมชนตั้งอยู่ ซึ่ งประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ในด้านการอยูอ่ าศัย, การใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร, การใช้ประโยชน์
ด้านป่ าไม้ และการใช้ประโยชน์ดา้ นพื้นที่น้ า สาหรับประเด็นทางด้านรู ปแบบการขยายตัวของชุมชนที่มีความเหมาะสม
กับลักษณะของชุมชนไร้แผ่นดินที่ได้ทาการศึ กษาวิจยั คื อ การขยายตัวในลักษณะที่เป็ นการเพิ่มความหนาแน่ นภายใน
ชุมชนเอง โดยที่ไม่ควรให้เกิดการขยายชุมชนออกไปทางบริ เวณปากคลอง เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นพื้นที่สาหรับ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ทั้งในการเลี้ยงสัตว์น้ า วางลอบ วางอวน และยังเป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะของน้ ามากกว่าบริ เวณในลาคลอง และในขณะเดียวกันก็ยงั ต้องระวังไม่ให้เกิดการขยายชุมชนออกไปในคลอง
น้ าเค็มมากเกินไปจนเกิดการรุ กล้ าบริ เวณพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่โดยรวมได้
คาสาคัญ: ชุมชนไร้แผ่นดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอยูร่ ่ วมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
รู ปแบบการขยายตัวของชุมชน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เพื่อสารวจและศึกษารู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและสภาพแวดล้อมของชุมชนไร้แผ่นดิ น
ตาบลบางชัน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และเสนอแนวทางแนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารสาหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูส่ ภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน
วิธีการดาเนิ นการวิจยั นั้นเริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คื อ การรวบรวมเอกสาร
และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและการเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม จากนั้น จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยยึ ด หลัก เกณฑ์ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก แล้วจึงทาการกาหนดเงื่อนไขและแนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร
ในขั้นตอนสุ ดท้าย
จากการดาเนิ นการวิจยั พบว่า จะต้องคานึ งถึงประเด็นทางด้านรู ปแบบของงานสถาปั ตยกรรม ดังนี้ 1) อาคาร
บ้านเรื อนควรจะมีขนาดและรู ปทรงของอาคารที่มีความใกล้เคียงกับอาคารที่มีอยูเ่ ดิมในชุมชน โดยการสร้างบ้านเรื อนที่
มีหลังคาทรงจัว่ หันด้านหน้าจัว่ ออกสู่ ปากคลองและหันปลายชายคาเข้าหาทางเดินสาธารณะ 2) การสร้าง ต่อเติม หรื อ
ปรับปรุ งอาคารบ้านเรื อนให้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระบบพื้นที่ของบ้านเรื อนแบบดั้งเดิมของชุมชน โดยตัวบ้านจะประกอบไปด้วย
พื้นที่ชานบ้านที่เชื่อมต่อกับทางเดินสาธารณะ, พื้นที่ตวั บ้านส่ วนที่มีลกั ษณะกึ่งปิ ดล้อมที่เชื่ อมต่อกับพื้นที่ชานบ้าน และ
พื้นที่ปิดล้อมซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีความเป็ นส่ วนตัวที่สุดที่อยู่ถดั เข้าไปจากพื้นที่ก่ ึงปิ ดล้อม ในด้านการเลือกใช้วสั ดุ ควรลือก
ใช้วสั ดุที่สามารถขนส่ งทางเรื อได้สะดวกหรื อจัดหาได้ง่ายในท้องถิ่น ตลอดจนต้องเป็ นวัสดุที่ไม่ทิ้งสารปนเปื้ อนลงสู่
แม่น้ าและดินเลน และในด้านวิธีการก่อสร้าง ควรเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งทางด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพื้นที่และทางด้านของเสี ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง
คาสาคัญ: ชุมชนไร้แผ่นดิน รู ปแบบทางสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนชาประมงพื้นบ้าน ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
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การออกแบบศูนย์ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ และฝึ กอาชีพสาหรับผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
Project Design Product Distribution Center and
Vocational Training for the Elderly and Disabled
กรณ์พงศ์ ทองศรี * และ รุ จิวรรณ อันสงคราม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Major of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Phanakorn, Wachira
Phayaban , Dusit, Bangkok, THAILAND
Corresponding Author E-mail: Kornpong.t@rmutp.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นผลจากการศึกษาเรื่ องการออกแบบศู นย์จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และฝึ กอาชี พสาหรับผูส้ ู ง อายุ
และผูพ้ ิการ อันประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีวยั แตกต่างกันอยู่ร่วมกัน การออกแบบที่อยู่อาศัยนั้นหลักใหญ่ คือ
การออกแบบเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของผูใ้ ช้ประโยชน์อาคาร โดยคานึงถึงพฤติกรรมและลักษณะทาง
กายภาพของผูใ้ ช้งานอาคาร หรื อมิติสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ สาหรับสังคมไทยซึ่งนิ ยมอยูก่ นั แบบครอบครัวหรื อนิยม
ดูแลผูส้ ู งอายุภายในบ้าน ทาให้เกิดการรวมกันของบุคคลในวัยที่แตกต่างกันจากรายงานคาดว่าในปี พ.ศ. 2573
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ ” ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกแบบ
ศูนย์จาหน่ายผลิ ตภัณฑ์และฝึ กอาชี พสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการแล้วยังศึกษาการเลื อกใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ ที่
เหมาะสมอีกด้วย ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็ นการทาเพื่อผูส้ ู งอายุในสังคมแล้ว ยังเป็ นการเตรี ยมพร้ อมสาหรับตัวเราใน
อนาคต
วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ได้จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานผ่านการ
สัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิด ทาการสารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ และกายภาพของที่ต้ งั ออกแบบ
และเขียนแบบก่อสร้างดาเนินการก่อสร้าง และเก็บข้อมูลหลังการใช้งาน ผลการวิจยั พบว่า หลักในการพิจารณา
เบื้องต้นคือการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ข้ นั ตอนการพัฒนาแบบ ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มสภาวะทาง
จิตใจของผูส้ ู งอายุให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ และมีการจัดสรรพื้นที่ทากิจกรรมร่ วมกันสาหรับคนทุกวัยทาให้
เกิ ดการเกื้ อหนุ นกัน ดังนั้นหากปรับปรุ งกระบวนการเก็บข้อมู ลในเบื้องต้นให้ครอบคลุ มมากขึ้นจะสามารถ
พัฒนาผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบศูนย์จาหน่ายผลิ ตภัณฑ์และฝึ กอาชี พสาหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการเพื่อ
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: การออกแบบ ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึ กอาชีพ ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ

216

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นผลจากการศึกษาเรื่ องการออกแบบอาคารฟื้ นฟูสุขภาพและพักอาศัยสาหรับผูส้ ู งอายุและผู ้
พิการด้วยหลักการออกแบบบ้านสาหรับคนทุกวัย จากผลงานสร้างสรรค์บา้ นพักอาศัย 2 ชั้น อันประกอบด้วย
กลุ่มบุคคลที่มีวยั แตกต่างกันอยูร่ ่ วมกัน การออกแบบที่อยู่อาศัยนั้นหลักใหญ่ คือ การออกแบบเพื่อตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยของผูอ้ ยูอ่ าศัยนัน่ เอง ต่างก็ลว้ นต้องคานึงถึงพฤติกรรมและลักษณะทางกายภาพของผูอ้ ยู่อาศัย
หรื อมิติสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ สาหรับสังคมไทยซึ่ งนิ ยมอยู่กนั แบบครอบครัวขยายหรื อนิ ยมดูแลผูส้ ู งอายุภายใน
บ้าน ทาให้เกิดการรวมกันของบุคคลในวัยที่แตกต่างกันจากรายงานคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์” ดังนั้นงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกแบบที่พกั อาศัยที่เหมาะสม
กับผูส้ ู งอายุและคนทุกวัยแล้วยังศึกษาการเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็ นการทา
เพื่อผูส้ ู งอายุในสังคมแล้ว ยังเป็ นการเตรี ยมพร้อมสาหรับตัวเราในอนาคตด้วยเช่นกัน
วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ได้จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานผ่านการ
สัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิด ทาการสารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ และกายภาพของที่ต้ งั ออกแบบ
และเขียนแบบก่อสร้างดาเนินการก่อสร้าง และเก็บข้อมูลหลังการใช้งาน ผลการวิจยั พบว่า หลักในการพิจารณา
เบื้องต้นคือการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ข้ นั ตอนการพัฒนาแบบ ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มสภาวะทาง
จิตใจของผูส้ ู งอายุให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ และมีการจัดสรรพื้นที่ทากิจกรรมร่ วมกันสาหรับคนทุกวัยทาให้
เกิ ดการเกื้ อหนุ นกัน ดังนั้นหากปรับปรุ งกระบวนการเก็บข้อมูลในเบื้ องต้นให้ครอบคลุ มมากขึ้นจะสามารถ
พัฒนาผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบโครงการบ้านจัดสรร หรื อบ้านสาหรับคนวัยเกษียณในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: การออกแบบ อาคารฟื้ นฟูสุขภาพและพักอาศัย ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
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เครื่ องประดับสตรีจากผ้าปาเต๊ ะด้ วยเทคนิคการปัก
Women's Accessories made from Batik cloth with embroidery techniques
นิอร ดาวเจริ ญพร* จตุภทั ร์ โกกิฬา และ เววิกา ไชยปรปักษ์
Nion Dowcharoenporn *, Jatuphat Gogila and Wawika Chaiparapak
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพระนคร เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
Home Economics Business Aministration Program, Faculty of Home Economics Technology,
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: nion.d@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิ ค
การปั ก และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการ
ปั ก โดยนาผ้าปาเต๊ะที่มีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์มาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่ องประดับเพิ่มมูลค่าให้มี
ความทันสมัยประกอบด้วย สร้อยคอ , ต่างหู และเข็มกลัด ใช้แนวคิดจากรู ปทรงธรรมชาติ และลวดลายของผ้า
ปาเต๊ะเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบภาพร่ างความคิดจานวน 3 รู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณา
เลือกรู ปแบบที่เหมาะสม และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นสตรี พบว่า 1) แนวคิดเพื่อการออกแบบเครื่ องประดับสตรี จาก
ผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปั ก ได้แก่ รู ปทรงธรรมชาติที่มีลกั ษณะพริ้ วไหว โดยใช้ลวดลายดอกกุหลาบและผีเสื้ อ
จากผ้าปาเต๊ะ ปั กตกแต่งด้วยดิ้น เลื่อม ลูกปั ดเพิ่มมิติ สี สันและทาให้เครื่ องประดับมีความร่ วมสมัย 2) ความพึง
พอใจต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปั ก ด้านลวดลาย ค่าเฉลี่ย 4.68 พึงพอใจระดับมากที่สุด
ด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ย 4.72 พึงพอใจระดับมากที่สุด และด้านประโยชน์ใช้สอย ค่าเฉลี่ย 4.68 พึงพอใจระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: เครื่ องประดับสตรี ผ้าปาเต๊ะ เทคนิคการปัก
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การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานจากเส้ นพลาสติก ตาบลหนองบอน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ ว
A Study on the Development of Woven Bags from Plastic Threads, Nong Bon
Subdistrict Mueang Sakaeo District Sa Kaeo Province
สโรชา โอภาษี1 และ รัฐ ชมภูพาน1,2*
Sarocha O-Pasri1and Rath Chombhuphan1,2*
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Department of Creative Craft in Home Economic Program, Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
2,1
Department of Creative Craft in Home Economic Program, Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: rath@rmutt.ac.th
1

บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติ ก ตาบลหนองบอน อาเภอเมื องสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ของกลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้นพลาสติ ก
ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
สานจากเส้นพลาสติก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ง่ าย (Simple Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 การวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ การเก็บข้อมู ลเชิ งลึ กด้วยการสั มภาษณ์ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้างจากกลุ่มชุมชนและผูป้ ระกอบการเครื่ องสานเส้นพลาสติก ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว จานวน 10 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) พบว่า พัฒนารู ปแบบเป็ นผลิ ตภัณฑ์
กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติ ก เพื่อพัฒนาในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตรา
สิ นค้าให้กบั กลุ่มชุ มชนดังกล่าว โดยที่ อาศัยหลักการออกแบบและการผลิ ตอย่างง่ายซึ่ งกลุ่มชุ มชนสามารถทาได้เพื่ อมี
โอกาสขยายตลาดและกลุ่มผูซ้ ้ื อต่อไปในอนาคต ขั้นตอนที่ 2. การวิจยั เชิ งปริ มาณศึกษาจากผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน ด้วย
การใช้ แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่าจากการสารวจ
ความพึงพอใจจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
สานจากเส้นพลาสติ ก โดยรวมเท่ากับ 4.20 ± 0.05 การพัฒนาให้มีรูปแบบที่ ทนั สมัยมากขึ้ น มีสีสันที่ สวยงาม ซึ่ งคนใน
ชุมชนสามารถนามาพัฒนาเป็ นอาชีพเสริ ม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เป็ นอาชีพให้แก่ครัวเรื อนได้อย่างมัน่ คง
คาสาคัญ: พัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสาน เส้นพลาสติก

219

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากกกฤาษีของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
Development of cattail products of communities in Pathum Thani Province
เสริ มศรี สงเนียม1 และ รัฐ ชมภูพาน1,2*
Sermsri Songnium1 and Rath Chombhuphan1,2*
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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Department of Creative Craft in Home Economic Program, Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala University
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University of Technology Thanyaburi, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
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บทคัดย่อ
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา
รู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีเพื่อเสริ มสร้างอาชีพของชุ มชนในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ จานวน 120 คน
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ดา้ นวัสดุของเหลื อ
ใช้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมโครงการสร้างมูลเพิ่มผลิตภัณฑ์ และด้านความต้องการหรื อ
สนใจผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เสื่ อทอมือ ร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็ นกระเป๋ าสาน
ร้อยละ 36.7 และกล่องแฮนเมด ร้อยละ 25.8 ระยะที่ 2 ผลการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจ
ต่อด้านรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่ระดับคะแนน
4.41 ด้านความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์ไวนิ ลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่ระดับ
คะแนน 4.51 ด้านความสะดวกสบายต่อการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์จากกก ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.43 ข้อเสนอแนะ เป็ นแนวความคิดที่ดีใน
การสร้ างผลิ ตภัณฑ์จากวัสดุ เหลื อทิ้งและได้ช่วยลดจานวนขยะได้ดี และเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างอาชี พ
ให้กบั ผูส้ นใจทัว่ ไปได้
คาสาคัญ: การพัฒนา ผลิตภัณฑ์กกฤาษี
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่ อสร้ างที่อยู่อาศัย
แบบชุ มชนเป็ นแกนในโครงการบ้ านมั่นคง
Appropriate Technology for Community-Based Housing Construction
In Baan Mankong project
กรณ์พงศ์ ทองศรี *
Kornpong Thongsri*
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
Major of Vernacular Architecture, Faculty of Architecture , Silpakorn University,
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*
Corresponding Author E-mail: Kornpong.t@rmutp.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่ อยู่อาศัยแบบชุมชนเป็ นแกนในโครงการบ้านมัน่ คง เป็ น
งานวิจยั ที่ศึกษาถึงกระบวนการบริ หารจัดการก่อสร้างภายในชุมชน มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1.) ศึกษาถึงแนวคิดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและแนวคิ ดบ้านมัน่ คง 2.) วิเคราะห์ถึงปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการ
งานก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคและงานก่อสร้างภายในโครงการบ้านมัน่ คง 3.) ศึกษาปั จจัยในการเลือกรู ปแบบการ
บริ หารจัดการงานก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคและงานก่อสร้างที่ อยู่อาศัย โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและการอยู่
อาศัยก่อนและหลังการปรับปรุ งของชุมชน 4.เสนอแนะถึงแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่
อยู่อาศัยแบบชุ มชนเป็ นแกนในโครงการบ้านมัน่ คง โดยขอบเขตของการศึ กษาด้านเนื้ อหา เกี่ ยวกับข้อมูลเบื้ องต้น
เกี่ ย วกับ ชุ ม ชน ลัก ษณะทางกายภาพ ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รู ป แบบการจัด การงานก่ อ สร้ า งระบบ
สาธารณู ปโภค และงานก่อสร้างบ้าน โดยใช้ 6 ชุ มชนในโครงการบ้านมัน่ คงในเขตภาคตะวันออกจังหวัดเป็ นพื้ นที่
ศึกษา
ผลจากการศึ กษาพบว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่ อยู่อาศัยแบบชุ มชนเป็ นแกนในโครงการบ้า น
มัน่ คง ในส่ วนประเด็นการก่ อสร้างที่ อยู่อาศัยเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญในการทาให้คนในชุ มชนได้เข้ามีส่วนร่ วมในการ
จัดการกับปัญหาของชุมชนร่ วมกัน เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่ งเกิดจากการที่สมาชิ ก
ในชุมชน มีความสนใจที่จะรับรู ้และตระหนักถึงปั ญหาของชุมชนร่ วมกัน รู ปแบบการบริ หารจัดการงานก่อสร้างแบบ
ร่ ว มกันสร้ า ง จะทาให้เ กิ ด ความสามัค คี ใ นชุ มชนก่ อ ให้เ กิ ด การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนได้อ ย่ า ง
กว้างขวาง เกิดการร่ วมมือกันในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด ฉะนั้นชุมชนมีความพร้อมในการดาเนินการก่อสร้างด้วยคน
ในชุมชนเอง มีช่างชุมชน มีศกั ยภาพในการออม มีคณะกรรมการที่มีความสามารถในการจัดการ ก็สามารถดาเนินการได้
ด้วยตัวเอง
คาสาคัญ: เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย ชุมชนเป็ นแกน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อการออกแบบและตัดเย็บชุ ดบุ รุษ สตรี จากผ้าลิ นินย้อมสี จากเปลื อก
มะพร้าว และการพิมพ์ลาย สารวจความพึงพอใจต่อการออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษสตรี จากการย้อมสี เปลื อกมะพร้ าว
และการพิ ม พ์ล าย กลุ่ ม ตัว อย่า งเลื อ กเฉพาะกลุ่ ม ผู ส้ นใจผลิ ต ภัณ ฑ์เ สื้ อ ผ้า ย้อ มสี ธ รรมชาติ จ านวน 100 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษ สตรี ผลการศึกษา
ด้านกระบวนการย้อมสี จากเปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลายธรรมชาติ ได้ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ การสกัดสี การ
ย้อมผ้า และการพิมพ์ลายธรรมชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชุดบุรุษและชุดสตรี จากผ้า
ลินินโดยภาพรวม พบว่า ทั้ง 6 ชุดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.43 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจต่อ
รายละเอียดการออกแบบทั้ง 6 รายการอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.60
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความทันสมัยและมีความเป็ นแฟชัน่ มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านความคิดสร้ างสรรค์ของชุ ด มีค่าเฉลี่ ย 4.81อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความน่าสนใจของ มี
ค่าเฉลี่ย 4.80 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความสวยงามของลวดลาย มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ด้านความประณี ตในการตัดเย็บชุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด และด้านความโอกาส
ในการสวมใส่ ของชุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: การย้อมสี จากเปลือกมะพร้าว การพิมพ์ลายธรรมชาติ ออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษ สตรี
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลื อทิ้ง มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดินปั้ น 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อดินปั้ นจากก้านดอกไม้ 4) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือ
ทิ้ง
วิธีการวิจยั โดยศึกษาปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดิ นปั้ นเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสม ทาการ
ประเมิ นและให้คะแนนความเหมาะสมของสู ตรดิ นปั้ นจากก้านดอกไม้เหลื อทิ้ง โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ ก้าน
ดอกไม้เหลื อทิ้งร้ อยละ 40, 50 และ 60 ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (CRD) จะได้ท้ งั หมด 3 สิ่ ง
ทดลอง จากนั้นนามาวิเคราะห์คุณภาพได้แก่ ลักษณะปรากฏ และนามาทดสอบสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทา
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของลักษณะดิ นปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านงานศิลปประดิษฐ์ 5
ท่ า น เมื่ อ ได้สู ตรดิ นปั้ นจากก้า นดอกไม้เหลื อ ทิ้ง ที่ ดีที่ สุด แล้ว นามาปั้ นเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์งานประดิ ษฐ์ และทาการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้าของร้ านดอกไม้ ช่ างดอกไม้ พนักงานในร้ านดอกไม้ และลูกค้าของ
ร้านดอกไม้ ที่ตลาดไท จานวน 150 คน โดยการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิง้ สู ตรที่เหมาะสมที่สุดคือ สู ตรที่ 1 ก้านดอกไม้เหลือทิง้ ร้อย
ละ 40 ต่อแป้ งข้าวโพดร้อยละ 60 กาวลาเท็กซ์ ร้อยละ 50 ผลการทดสอบทางเคมี ค่าความชื้นร้อยละ 42.12 ผลการ
ทดสอบทางกายภาพ มีค่าความยืดหยุน่ เท่ากับ 7.59 มิลลิเมตร มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 56.23 ค่า (a*) และ (b*) มี
ค่าไปในทิศทางสี เขียวและสี น้ าเงิ น เมื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ในส่ วนของการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมสาหรับงานประดิษฐ์ ในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ ใช้เป็ นของประดับตกแต่ง ใช้เป็ นของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย
4.87, 4.76, 4.73 และ 4.70 ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50
คาสาคัญ: ก้านดอกไม้ ดินปั้ น งานประดิษฐ์ การพัฒนา
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการเผาไหม้ข องวัส ดุ ท ดแทนการใช้ ก ระดาษท า
ดอกไม้จนั ทน์เดิม ซึ่ งทาการศึกษาชนิดของวัสดุจานวน 3 ชนิด ประกอบด้วย กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และ
เปลือกข้าวโพด โดยทาการศึกษาลักษณะกลิ่นควัน สี ของควันไฟ ระยะเวลาในการเผาไหม้ และลักษณะที่ปรากฏ
ของขี้เถ้าหลังกระบวนการเผาไหม้ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กระดาษสี มีความเหมาะสมในการนามาใช้เป็ นวัสดุ
ทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์ เนื่องจากเมื่อทาการทดสอบการเผาไหม้กระดาษสี จะมีกลิ่นไหม้ ไม่มีกลิ่นฉุ น
ของสารเคมี ลักษณะที่ปรากฎของสี ควันไฟ เป็ นสี เทาอ่อน มีควันไฟเกิ ดขึ้นหลังการเผาไหม้จานวนน้อย ใช้
ระยะเวลาในการเผาไหม้เพียง 10.39 วินาที มีการเผาไหม้ที่เร็ ว มีเปลวไฟต่า ไฟมีการลุกลามไปทัว่ วัสดุค่อนข้าง
เร็ ว และเมื่อทาการศึกษาลักษณะของขี้เถ้าที่ปรากฏพบว่า ขี้เถ้ามีลกั ษณะเบา ลอยตัวได้ง่าย ผงขี้เถ้าเป็ นชิ้ นเล็ก
และไม่คงรู ปทรงเดิมของวัสดุ เมื่อนามาผลิตเป็ นดอกไม้จนั ทน์มีตน้ ทุนในการผลิตโดยประมาณ 3 บาท/ชิ้น
คาสาคัญ: ดอกไม้จนั ทน์ ประสิ ทธิภาพ การเผาไหม้
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การสร้ างสรรค์จติ รกรรม เรื่ อง จิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลสภาวะการแสดงออก
ทางความรู้ สึกของวัยรุ่ นในสั งคมไทย
Portrait painting emotional state of teenager in Thai society
เจษฎาร์ เรื อนเงิน และ สมพร ธุรี*
Chetsada Reuanngern and Somporn Turee *
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: Somporm_t@gmail.com, yoda.yt3345@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เพื่อวิเคราะห์การแสดงออกทางความรู ้สึกของวัยรุ่ นในสังคมไทย รวมทั้งศึกษาองค์ความรู ้ใหม่
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลเกี่ยวกับการแสดงออกทางความรู ้สึกของวัยรุ่ นด้านเทคนิค
วิธีการวาดภาพ และสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลสภาวะการแสดงออกทางความรู ้สึกของวัยรุ่ น
กระบวนการสร้างสรรค์ เป็ นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยใช้เทคนิคสี น้ ามันบนผ้าใบ เป็ นการสร้างงาน
จิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลโดยได้รับแรงดลใจจากพฤติกรรมของวัยรุ่ นในสังคมไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
วัยรุ่ นหญิงในสังคมไทยปัจจุบนั พัฒนาการทางด้านจิตใจที่หลากหลาย วัยรุ่ นมีความเป็ นตัวของตัวเอง รักอิสระ
ไม่ค่อยชอบอยูใ่ นกฎเกณฑ์กติกาใด ๆ เชื่อมัน่ ในความคิดตนเองสู ง ไม่พอใจกับความไม่ถูกต้อง ความไม่เสมอ
ภาคกันในสังคม บางครั้งจะแสดงออกโดยการวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้าน ในช่วงวัยรุ่ นนี้การควบคุมตนเองอาจ
ยังไม่ดีนกั แต่เมื่อพ้นช่วงวัยรุ่ นนี้ไป การควบคุมตนเองจะดีข้ ึน
ผลการสร้ า งสรรค์จิ ต รกรรมภาพเหมื อ นบุ ค คลสภาวะการแสดงออกทางความรู ้ สึ ก ของวัย รุ่ นใน
สังคมไทย เพื่อศึกษาวิเคราะห์การแสดงออกทางความรู ้สึกของวัยรุ่ นในสังคมไทย เป็ นการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อสื่ อถึ งพฤติกรรมวัยรุ่ นที่แสดงออกผ่านทางความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ นจากความสุ ข และความทุกข์ โดยนาองค์
ความรู ้ใหม่มาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิควิธีการวาดภาพ เป็ นแบบเหมือนจริ ง จานวน 9 ภาพ เพื่อให้
ผูค้ นได้มีส่วนร่ วมในผลงานจิตรกรรมที่แสดงเรื่ องราวของวัยรุ่ น ความรู ้สึกของวัยรุ่ น และถ่ายทอดเรื่ องราว
วัยรุ่ นไทยอย่างตรงไปตรงมา ทาให้ผเู ้ สพผลงานศิลปะเข้าถึงสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อได้อย่างชัดเจน
คาสาคัญ: ภาพเหมือนบุคคล วัยรุ่ น
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การสร้ างสรรค์สื่อสมัยใหม่ ทางพุทธศาสนาในรูปแบบปริศนาธรรม
Creation of modern Buddhist media with the form of Dharma Puzzles.
วาริ นทร์ เงินลาด และไชยพจน์ หวลมานพ*
Warin Ngernlad and Chaipoth Hualmanop*

ภาควิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Visual Art and Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: chaipoth_h@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการสร้ างสรรค์สื่อสมัยใหม่ทางพุทธศาสนาในรู ปแบบปริ ศนาธรรม มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์ ตีความ สร้ างองค์ความรู ้ และสร้ างสรรค์ผลงานการออกแบบภาพประกอบชุดสื่ อสมัยใหม่ทางพุทธ
ศาสนาในรู ปแบบปริ ศนาธรรม โดยใช้ ห ลัก การจัด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ทฤษฎี ก ารรั บ รู ้ ท างทัศ นศิ ล ป์
ประวัติศาสตร์ และสุ นทรี ยะ
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ นัก วิ ช าการการสร้ า งสรรค์ภ าพประกอบ และบุ ค คลทั่ว ไปในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดปั ญญานันทรารามโดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน
พบว่าส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 20-50 ปี เป็ นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย
ผลการวิ จ ัย พบว่า 1) เป็ นการน าเสนอรู ป แบบให้ป ระจัก ษ์ท างสายตาแก่ ช าวพุ ท ธ โดยใช้ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ทางศิลปะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ถ่องแท้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ต่อการทดลองผสมผสานจินตภาพสมมติจากปริ ศนาธรรม 2) การออกแบบภาพประกอบทาให้ผู ้
พบเห็นเข้าใจเนื้อหา สาระ คาสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ลึกซึ้งดียงิ่ ขึ้น 3) การประเมินความการรับรู ้และเข้าใจ
ของผูค้ นในภาพประกอบชุ ดสื่ อสมัยใหม่ทางพุทธศาสนาในรู ปแบบปริ ศนาธรรมทาให้เกิ ดการรับรู ้และเข้าใจ
ของผูค้ นในรู ปแบบแสดงผลงานศิลปะ ส่ งเสริ มสร้างจินตนาการ ประสบการณ์ ในหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า
ได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น มีการแนะนาและบอกต่อผูอ้ ื่นให้มาชมผลงานภายในวัดปั ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
มากยิง่ ขึ้น เป็ นอีกหนทางหนึ่งช่วยให้สังคมไทยเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นหนทางไปสู่ ผลบุญและความสุ ขอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .005
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์ สื่ อสมัยใหม่ ปริ ศนาธรรม
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การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ร่วมสมัยสาหรับผลิตภัณฑ์
ชุ มชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้ า จังหวัดพัทลุง
Development and packaging design contemporary for community
product: Case Study production catfish basket, Phatthalung
เมทิกา พ่วงแสง1* และ หญิง มัทนัง2
Maythika Puangsang1* and Ying Mutthanung2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต จ.กรุ งเทพฯ
Department of General Education,Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phanakhon, Dusit,
Bangkok, THAILAND
2
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต จ.กรุ งเทพฯ
2
Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Phanakhon, Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: maythika.p@rmutp.ac.th
1

บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1.) พัฒ นาและออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ร่ ว มสมัย ส าหรั บ การพัฒ นา
ภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าแก่ชุมชน กลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง 2.) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มี ต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุ ง โดยศึกษากับกลุ่มผูผ้ ลิ ตปลาดุ กร้ าในพื้นที่ จงั หวัดพัทลุ ง
จานวน 25 ราย ใช้การเลื อกแบบการเจาะจง และ ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป จานวน 400 คน ใช้การเลื อกตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์สาหรับ ปลาดุ ก ร้ า
จานวน 3 รู ปแบบ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า มีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบที่ 3 สู งสุ ด โดยมีลกั ษณ์เป็ น
กล่องกระดาษแข็งแรง มีหูหิ้ว เหมาะสาหรับเป็ นของฝากและง่ายต่อการขนส่ ง และเมื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคต่อบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บรรจุภณั ฑ์สามารถปกป้ องรักษาสิ นค้าภายในได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมา
คือ ตัวบรรจุภณั ฑ์มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสิ นค้าด้านใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ บรรจุภณั ฑ์สามารถ
เพิม่ มูลค่าให้กบั สิ นค้า/การสื่ อความหมายโดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
คาสาคัญ: การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณั ฑ์ บรรจุภณั ฑ์ร่วมสมัย การเพิ่มยอดจาหน่าย
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การออกแบบเครื่ องแต่ งกายสาหรับสุ ภาพสตรีรูปแบบปาร์ ตแี้ วร์ ทสี่ ะท้ อนเอกลักษณ์ ของชนเผ่ าอาข่ า
อาเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
COSTUME DESIGN FOR LADIES IN A PARTYWEAR STYLE THAT REFLECTS THE
IDENTITY OF THE AKHA TRIBE, MAE FHA LUANG DISTRICT, CHEANG RAI PROVINCE
มธุรส เวียงสี มา1 ฐิติมา พุทธบูชา1 บุญยวีร์ วงษ์อนุ2 และ วรวิทย์ โวหาร2
Maturod Viengsima1, Thitima Puttabucha1, Bunyawee Wonganu2 and Worawit Wohan2

สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
Department of Fashion Design and Textile, Faculty of Industry Textile and Fashion Design, Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon, THAILAND
2
Student of Fashion Design and Textile, Faculty of Industry Textile and Fashion Design, Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon, THAILAND
1

บทคัดย่ อ
วัฒนธรรมด้านสิ่ งทอเป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สิ่ งทอของกลุ่มชาติพนั ธุ์
สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ของชุมชนนั้นได้เป็ นอย่างดี กลุ่มชาติพนั ธุ์จึงมีความ
เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตนที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านวัฒนธรรมด้านสิ่ งทอ การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ ได้นาเอา
แนวความคิดและการออกแบบลวดลายผ้าของชนเผ่าอาข่า อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย มาทาการประยุกต์ออกแบบร่ วมสมัย
ด้วยการเลือกใช้ลวดลายผ้าปั กและสี ที่ชนเผ่าอาข่าใช้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาถึงคติความเชื่ อ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชนเผ่าอาข่า
ผ่านผลงานศิ ลปะการปั กผ้าที่ เป็ นภู มิปัญญาที่ สืบทอดกันมาช้านาน ในการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึ กษาลวดลายผ้าปั ก
ประจาชนเผ่าอาข่า 2) เพื่อออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ และ 3) เพื่อออกแบบเครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี ในรู ปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ ดาเนิ นการ
วิจยั โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ กล้องถ่ายภาพ แบบสัมภาษณ์ และตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของลายผ้าปั กเทคนิค และสี เพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์และนาไปออกแบบเป็ นเครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ ในช่ วงอายุ 18-25 ปี มี
วิธีดาเนินการวิจยั คือ ศึกษาภาคเอกสาร ลงพื้นที่ภาคสนามที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลและทาการ
ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์และออกแบบชุดสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ต้ ีแวร์จากผ้าพิมพ์ที่ได้ออกแบบลวดลายไว้ ผลการศึกษาลวดลายผ้า
ของชนเผ่าอาข่าจากกลุ่มตัวอย่าง 10 ลวดลายคือ ลายอาก่อ ลายถ่อง ลายลาเถ่ ลายอาลูละโอ ลายลาพาเนบะ ลายพะดื่อ ลายชิมิจาคุ ลาย
พาย ลายโจวพะ และลายอาอู่โลหมะ พบว่าลวดลายจะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตที่ เลียนแบบจากธรรมชาติ สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปและ
สิ่ งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยสอดแทรกคติความเชื่อที่มีความหมายที่ดีไว้ในลวดลาย เทคนิคที่ใช้ในการทาคือการปั กและการตัด
ต่อผ้า สี ที่นิยมใช้คือสี แดง สี น้ าเงิ น สี เหลือง สี ขาว และสี ดา การออกแบบเครื่ องแต่ งกายสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ ต้ ี แวร์ ในครั้ งนี้
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ การออกแบบเครื่ องแต่งกายโดยการใช้ลวดลายผ้าพิมพ์ที่ทาการคัดเลือกลายลาเถ่กบั ลายชิ มิจาคุมา
ผสมผสานเพื่อสร้างเป็ นลวดลายใหม่ และโดยการใช้เทคนิคการปักลงบนเครื่ องแต่งกาย อย่างละ 5 ชุด รวมเป็ น 10 ชุด
คาสาคัญ: ชนเผ่าอาข่า เอกลักษณ์ชนเผ่าอาข่า รู ปแบบปาร์ต้ ีแวร์
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น เพื่อสร้ างสรรค์
งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ
A Study of Frescoes in the Early Rattanakosin Period:
Centering Nature in Thai Painting
เบญจวรรณ วรรณสวัสดิ์* และ ไชยพจน์ หวลมานพ
Benjawan wansawat* and Chaipoth Humlmanp
ภาควิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: benjawan_w@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์น้ ีเพื่อวิเคราะห์ รู ปแบบ เนื้อหาสาระ หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา องค์ประกอบศิลป์
สั ญ ลัก ษณ์ ใ นการแสดงออกภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น เพื่ อ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ นกา
สร้างสรรค์แนวเรื่ องจิตรกรรมไทยธรรมชาติ จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น และ
เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงภาพจิตรกรรมไทยธรรมชาติ นาไปสู่ หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา และธรรมชาติของ
โลก
จากการวิเคราะห์ตีความรู ปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นที่โดดเด่นแนวธรรมชาติ
อาทิเช่น ภาพต้นไม้ดอกไม้ รากไม้ โขดหิ นพืชพรรณ ของจิตรกรรมฝาผนังวัดสุ วรรณารามราชวรวิหาร วัดบวร
นิเวศวิหาร การวิเคราะห์ตีความสู่ การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยธรรมชาติ ในรู ปแบบจิตรกรรมฝาผนังร่ วมสมัยที่
แสดงออกเรื่ องราวของธรรมชาติเป็ นหลัก สื่ อถึงหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา ผลการศึกษาจิตรกรรมฝา
ผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น สู่ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ เป็ นการพัฒนางานจิตรกรรมไทย
ธรรมชาติ 2 มิติ เพื่อให้ผคู ้ นได้เห็นได้รับรู ้ และเข้าใจธรรมชาติ ที่แสดงถึงหลักธรรมคาสอน กฎไตรลั กษณ์สิ่ง
สาคัญแห่ งธรรมชาติ อนิ จจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความทนอยูไ่ ม่ได้) อนัตตา (ความไม่ใช่ตวั ตน) เสมือนการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ไม่มีอะไรคงที่คงทนจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตามกาลเวลาผ่านความงามทางศิลปะ
คาสาคัญ: จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ สร้างสรรค์ จิตรกรรมไทยธรรมชาติ
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การส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่
Promoting the Creation of Visual Arts through Technology and Modern Media
ภัทรธิดา ห้าวหาญ ชิษณุพงศ์ พยัฆศาสตร์ อัฐภิญญา สิ งห์ทองวรรณ์ ธนิ ดา พรกิตติ์
พัทธมนกานต์ โครตศรี สุ ภธั กานต์ โชติวาทิน สมชาย พินิจทรัพย์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม
และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Pattaratida Horhaw, Chitsanupong Payakasart, Atthapinya Singthongwan, Thanida Ponkit ,
Pattamonkarn Khotsri, Supattakan Chotivatin1, Somchai Phinitsap, Tongluck Boontham1
and Niti Witthayawiroj*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ ตาม
แนวคิดพฤติกรรมและวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คื อ นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีต่อการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ ย (𝑥𝑥𝑥𝑥 ) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจยั พบว่า การสร้ างผลงานทัศนศิลป์ การจัดแสดงผลงานของนักเรี ยน
ผ่าน เฟสบุค๊ (Facebook) และติ๊กตอก (Tiktok) มีระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การสร้างผลงานทัศนศิลป์ เทคโนโลยี สื่ อสมัยใหม่ วิถีชีวติ แบบปกติใหม่
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
Developing Thailand's Logistics System for Sustainable Development
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์*
Taweesak Theppitak*
คณะโลจิสติกส์และการจัดการ มหาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
Logistics and Supply Chain Management, Burapha University, Saen Suk, Chon Buri District, Chon Buri, THAILAND.
*
Corresponding Author E-mail: Taweesak99@hotmail.com

บทคัดย่อ
ตามที่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ ของประเทศ ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบ เมื่ อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนยุทธศาสตร์ ฯ เป็ นกลไกการดาเนิ นงานให้สาเร็ จและใช้ประโยชน์ได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยแผนยุทธศาสตร์ ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการในการเก็บ
เกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่ อุปทาน (Supply Chain Enhancement) โดยส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริ หาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ อีกทั้งมีการยกระดับประสิ ทธิ ภาพระบบอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล
(Trade Facilitation Enhancement) และพัฒนาปั จจัยสนับสนุ นด้านโลจิ สติ กส์ (Capacity Building and Policy Driving
Factors) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าในห่ วงโซ่ อุปทาน (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวก และ (3) การพัฒนาปั จจัย
สนับสนุ นด้านโลจิ สติ กส์ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ได้มีการดาเนิ นการเพื่อขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ฉบับที่ 3 มาครบ 5 ปี แล้ว ดังนั้น การบรรยายครั้งนี้จะได้ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ 3 โดยเปรี ยบเที ยบกับตัวชี้ วดั เป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ ความ
แตกต่างระหว่างสิ่ งที่ คาดหวังกับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจริ งและการประเมิ นดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
เปรี ยบเทียบกับตัวชี้ วดั เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งจะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้ไม่บรรลุเป้ าหมายหรื อทาไมจึง
เบี่ยงเบนจากเป้ าหมายตัวชี้ วดั ที่กาหนดไว้ และจะได้สรุ ปผลการดาเนิ นงาน ปั ญหา อุปสรรคและข้อจากัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ ฯของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ปัจจัยและบริ บทการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ต่าง ๆ ซึ่ งมี
กรอบซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิ จและโลจิสติกส์ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ โลจิ
สติ กส์ ของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่ งผลการประเมินผลกระทบของบริ บทการเปลี่ ยนแปลงต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและการขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของไทยพบว่าแนวทางการกาหนดนโยบายหรื อ
ทิศทางของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศควรจะมุ่งเน้นการปรับตัวและการตอบสนองให้สอดคล้องกับ
บริ บทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่ งจะได้บรรยายรายละเอียดในลาดับต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ที่ยึดกระบวนการถ่ ายทอดองค์ความรู ้ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ส่ งเสริ มการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากต้นกระวานพืชสมุนไพร ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็ นอาหารที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์และเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า หมู่ที่ 2 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง จานวน 20
คน และผูร้ ับจ้างภายใต้โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (U2T) จานวน 20 คน ประเภทการวิจยั และพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง
สรรพคุณและคุณค่า 2. กระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากต้นกระวาน ตั้งแต่ข้ นั ตอนการจัดเตรี ยมวัตถุดิบจนถึง
การปรุ ง 3.การจัดทาต้นทุนการผลิต และเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อนามาสรุ ปผล ได้แก่ (1) แบบเก็บข้อมูล
อัตราส่ วนผสมวัตถุดิบ (2) ผลผลิตของน้ าพริ กที่ได้ ผลการวิจยั พบว่า การใช้วตั ถุดิบด้วยปริ มาณตามสัดส่ วนที่
เหมาะสมได้เป็ นสู ตรการผลิตน้ าพริ กกระวานที่มีรสชาติตามที่ตอ้ งการ รวมทั้งการใช้บรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิ ตภัณฑ์ ใช้เครื่ องมื อบรรจุ ระบบสุ ญญากาศเพื่ อถนอมอาหาร การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์น้ าพริ กกระวานที่
หลากหลายจากน้ าพริ กกระวานต้นแบบ และเพิ่มอรรถรสของสิ นค้าพื้นเมืองเป็ นน้ าพริ กกระวานทุเรี ยนทอด
น้ าพริ กกระวานกุง้ แห้ง น้ าพริ กกระวานเห็ดนางฟ้า ฯ ตามความต้องการ ออกแบบตราสิ นค้าและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายทางออนไลน์ เน้นการใช้เทคนิ คการลดต้นทุ น (Cost Reduction) โดยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุ ดิบในชุ มชน เพื่อลดต้นทุนการผลิ ตที่ เข้ามาช่ วยเพิ่มกาไร ส่ งผลให้กลุ่มสามารถ
ดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายได้ ทาให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาอาชีพเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจจากนวัตกรรมกระบวนการและผลผลิตที่ได้
คาสาคัญ: การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กระวาน เศรษฐกิจชุมชน น้ าพริ กกระวาน การสร้างรายได้
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บทคัดย่อ
การศึกษาการนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ในตลาดดิจิทลั
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนใน
บริ บทที่สามารถสร้างเร่ งกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการทาธุ รกรรมซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ และยืนยัน
ผลของการนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบตั ิที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการส่ งเสริ มการขายได้จริ ง 2) ศึกษา
ความแตกต่างของกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและ
การตลาดแบบดิ จิทลั เนื้ อหาหลักในบทความเรื่ องนี้ คือการนาองค์ความรู ้จากทฤษฎีการศึกษาของดร.โรเบิร์ต
ชาลดินิ นักจิตวิทยาชื่ อดังผูเ้ ชี่ ยวชาญศาสตร์ ดา้ นการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะกลยุทธ์ความขาดแคลนที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการกระตุน้ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ผ่านการใช้ขอ้ ความ อาทิเช่น สิ นค้ามีจานวนจากัด, สิ นค้ารุ่ นพิเศษมี
จานวนจากัด, หรื อ สิ นค้ามีแค่ในระยะเวลาที่กาหนด รวมไปถึงการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของการนากล
ยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการส่ งเสริ มการขายการในการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดแบบ
ดิจิทลั เพื่อสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้ามีจานวนจากัด หายาก จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภคให้
มาสนใจในตัวสิ นค้าและตัดสิ นใจซื้ อในที่ สุด ท่ามกลางการแข่งขันที่ พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วในการตลาดยุค
ดิ จิทลั ดังนั้นประโยชน์ของผลงานวิชาการการวิจยั เชิ งคุณภาพเรื่ องนี้ จะสามารถส่ งเสริ มให้นกั การตลาดและ
ผูป้ ระกอบการในตลาดธุ รกรรมทางธุ รกิ จออนไลน์ สามารถนาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทากลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการขายได้อย่างแม่นยาและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะโน้มน้าวผูบ้ ริ โภคให้เร่ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถสร้างความได้เปรี ยบให้กบั ธุ รกิ จและ
องค์กรได้ดียงิ่ ขึ้น
คาสาคัญ: กลยุทธ์ความขาดแคลน กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย การตลาดดิจิทลั
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ของบริ ษทั จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 – 2561 รวม 623 บริ ษทั โดยใช้แบบสารวจรายการด้วยตนเอง
จากการศึกษาพบว่า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเปิ ดเผยการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100
รองลงมาคือการเปิ ดเผยการจ่ายเงินปั นผล ส่ วนการลดทุนมีการเปิ ดเผยน้อยที่สุด นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่ม
สิ นค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ท้ งั 3 ปี ใน 3 อันดับ
แรกโดยเรี ย งจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น การจ่ายเงิ นปั นผล และ การงด
จ่า ยเงิ นปั นผล สารสนเทศที่ ได้จากงานวิจยั นี้ ชี้ ใ ห้เห็ นถึ ง การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่ ตลาดหลัก ทรัพย์
กาหนด ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐานที่ผถู ้ ือหุ ้นควรได้รับ และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจสาหรับนักลงทุน
คาสาคัญ: การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายงบดาเนินงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจาปี งบประมาณ 2560-2561
เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร กับ งบประมาณที่เบิกจ่ ายจริง
The Analysis of Operating Budget Expenses of Faculty of Industry and
Technology, RMUTI-SKC Campus in fiscal year 2017-2018:
Comparison between Allocated Budget and Actual Budget
สุ มินทร เบ้าธรรม* และ ดวงใจ จันทร์มาลา
Sumintorn Baotham* and Duangjai Juanmala

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
Department of Business Administration, Faculty of Industry and Technology,
Rajamangala University of Technology Isan, Sakon-Nakhon Campus, THAILAND
*Corresponding Author E-mail: sumintorn.ba@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย และค่าวัสดุ งบประมาณเงิ นรายได้ และงบประมาณเงิ นรายจ่าย ปี งบประมาณ 25602561 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า (1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน ทั้ง 3 หมวด ของ
งบประมาณเงินรายจ่าย ปี งบประมาณ 2560-2651 มีการเบิก-จ่ายงบประมาณจริ ง เกือบร้อยละ 100 ส่ วน
ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน ทั้ง 3 หมวด ของงบประมาณเงินรายได้ ปี งบประมาณ 2560-2561 ยังมีงบประมาณ
คงเหลื อภาพรวมทั้ง 3 หมวด เกิ นร้ อยละ 35 (2) เปรี ย บเที ย บงบดาเนิ นงานที่ ไ ด้รับ การจัดสรรจาก
งบประมาณเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2561 ลดลงร้อยละ 28.46
เมื่อเทียบกับปี งบประมาณ 2560 และเปรี ยบเทียบงบดาเนิ นงานที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงิน
รายจ่าย ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2561 ลดลงร้อยละ 23.50 เมื่อเทียบกับ
ปี งบประมาณ 2560 โดยมีงบดาเนินงานเงินรายได้ลดลงมากกว่างบดาเนิ นงานเงินรายจ่าย คิดเป็ นร้อยละ
4.96 ข้อสนเทศที่ได้จากงานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการบริ หารงบประมาณที่เหมาะสม
ต่อไป
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

236

การประชุ
มวิชดาการระดั
หาวิทยาลับยชาติ
เทคโนโลยี
ครั้งที่ 12ราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
มการจั
งานประชุบชาติ
มวิชมาการระดั
มหาวิทราชมงคล
ยาลัยเทคโนโลยี
The 12th Rajamangala
University of Technology National Conference
th
The 12 Rajamangala University of Technology National Conference”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย
E-Coupon ของผู้บริโภค
The Technology Acceptance Model affects Consumer Purchasing Decisions
with E-Coupon
แคร์ ตรี สุข1 แวอุสมาน เจะกา1* ชุติภา หนูชู1 สุ ภาพร เฟื่ องบุญ1 และ วัลลภา พัฒนา2
Care Treesuk1, Wae-usman Jehka1*, Chutipa Nuchoo1, Supaporn Fuangboon1 and Wanlapa Phattana2
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อ.เมือง จ.สงขลา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อ.เมือง จ.สงขลา
1
Department of Marketing, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya,
Mueang District, Songkhla Province, THAILAND
2
Lecturer of Marketing, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya,
Mueang District, Songkhla Province, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: Wea-usman.j@rmutsvmail.com
1

2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย
E-Coupon (2) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon โดยเก็บ
ข้อ มู ล แบบเจาะจง และใช้แ บบสอบถามออนไลน์ จ ากผู ้ที่ เ คยใช้ E-Coupon จ านวน 385 ตัว อย่า ง
วิเคราะห์ ข้อมู ล ด้วยการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า การรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค (R =
.695) ค่าความแปรปรวนของการตัดใจซื้ อได้ร้อยละ 48.2 ความง่ายในการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค (R = .676) ค่าความแปรปรวนของการตัดใจซื้ อ
ได้ร้อยละ 45.7 และทัศนคติต่อการใช้ E-Coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของ
ผูบ้ ริ โภค (R = .733) ค่าความแปรปรวนของการตัดใจซื้ อได้ร้อยละ 53.7 ดังนั้น โดยภาพรวมและรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ทฤษฎี การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภคอย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: E-coupon การรับรู ้ถึงประโยชน์ ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อ ความง่ายในการใช้งาน
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พฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรมและความตื่นตัวในการปฏิบัตงิ านที่มผี ลต่ อประสิทธิผลใน
การทางานเชิงรุกของพนักงาน บริษทั พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
Innovative work behaviors and alertness in work that affect the proactive work efficiency of
employees of Panasonic Manufacturing
(Thailand) Co., Ltd.
จันทิมา พรหมเกษ* จักเรศ เมตตะธารงค์ ปาณิ สรา ประจุดทะศรี สิ รินดา บุตรวงค์
และ ขจรทิพย์ โสสี ดา
Chanthima Phromket*, Jakret Mettathamrong, Parnisara Prajudtasri, Sirinda Butwong
and Khajornthap Soseeda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร
Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus, Phang Khon, Sakon Nakhon, Thailand
*
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรม ความตื่นตัวในการปฏิบตั ิงานที่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทางานเชิ งรุ กของพนักงานบริ ษทั พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่ มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จานวน 110 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1)
พฤติกรรมการทางานเชิ งนวัตกรรมในด้านการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และเพิ่มพูนทักษะ การนาเทคโนโลยีมาใช้และ
พัฒนา การเผยแพร่ ทกั ษะความรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการส่ งเสริ มการให้รางวัลที่เป็ นธรรมมีผลต่อความตื่นตัว
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 2) พฤติกรรมการทางานเชิ งนวัตกรรม ในด้านการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และเพิ่มพูน
ทักษะ การนาเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนา การเผยแพร่ ทกั ษะความรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการส่ งเสริ มการให้
รางวัลที่เป็ นธรรมมีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทางานเชิ งรุ กของพนักงาน 3) ความตื่นตัวในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการทางานเชิ งรุ ก สรุ ปพฤติกรรมการทางานเชิ งนวัตกรรม ความตื่นตัวในการปฏิ บตั ิงานมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการทางานเชิ งรุ กของพนักงานบริ ษทั พานาโซนิ ค แมนู แฟลเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด อย่างมี
นัยสาคัญที่สถิติระดับ .05 โดยสรุ ปผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
และสามารถใช้ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: พฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรม ความตื่นตัวในการปฏิบตั ิงาน ประสิ ทธิผลการ ทางาน เชิงรุ ก
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของผู ้ สู งอายุ ใ นภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย (2) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคผู ้สู ง อายุ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจการใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีเครื่ องมือใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูบ้ ริ โภคผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี
ขึ้ นไป จานวน 400 ตัวอย่า ง ด้วยวิธี สุ่ ม ตัวอย่า ง เป็ นการสุ่ ม ตัวอย่า งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) ส่ วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage)
และ Chi - square ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า การวางแผนช่วงบั้นปลายชี วิตหลัง จาก
เกษียณขึ้นอยูก่ บั ระดับการศึกษา และระดับรายได้ โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคจะวางแผนร่ วมกับครอบครัว
และระดับรายได้ต่ า และปานกลาง เห็ นว่าสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุควรจัดให้มีการพบปะพูดคุ ยและท า
กิจกรรมร่ วมกัน ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้ระดับที่สูงเห็นว่าควรมีกิจกรรมการท่องเที่ยว และจัดงานอดิเรก
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูส้ ู งอายุ การบริ บาลผูส้ ู งอายุ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
องค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์เชิ งลึก ใช้แบบ
สัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างกับผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลักจากผูท้ ี่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ขององค์การภาครัฐในจังหวัดฉะเชิ งเทรา
และผูบ้ ริ หารระดับสู งและระดับกลาง ผู ป้ ฏิ บ ัติ งานด้านทรั พยากรมนุ ษย์ของธุ รกิ จภาคเอกชนในพื้ นที่ เขตนิ คม
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งสิ้ นจานวน 24
คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในลักษณะพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของ
ทรัพยากรมนุ ษย์สาหรับองค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชน ประกอบด้วย (1) การกาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
องค์การ โดยการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้สอดคล้องกับยุคดิ จิทลั (2) การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
โดยการส่ งเสริ มให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิ จิทลั ในรู ปแบบออนไลน์ (3) การจัดการความรู ้ โดยการสร้ างช่ องทาง
ภายในองค์การให้เป็ นแหล่งถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นดิจิทลั (4) ระบบเทคโนโลยีขององค์การ โดยการพัฒนาระบบ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพรองรับการใช้งานด้านดิ จิทลั (5) ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั โดยการส่ งเสริ มให้
ทรัพยากรมนุ ษย์นาประสบการณ์ดา้ นดิ จิทลั มาปรับใช้ในการพัฒนางาน และ (6) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมื อกับ
ภายนอกองค์การโดยการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ทั้งนี้ องค์การ
ภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชนควรมีการเสริ มสร้างศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู ้ มีทกั ษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการในทุ กมิ ติขององค์การ สามารถปรั บตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ ยนแปลง และเพิ่มขี ดความสามารถที่ เหมาะสมกับยุคดิ จิทลั เพื่อนาไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งดิ จิทลั ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: ศักยภาพ ทักษะด้านดิจิทลั ทรัพยากรมนุษย์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปั จจัยคุ ณภาพของการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่วยั ทางานทั้งชาย
และหญิง อายุระหว่าง 21-38 ปี (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 2630 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนและมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์
พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยูใ่ นระดับการยอมรับที่ระดับมากที่สุด ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับการยอมรับที่ระดับมาก และปั จจัยคุณภาพของการ
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับการยอมรับที่ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยี ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค าสาคั ญ: บริ ก ารสั่ง อาหารออนไลน์ โมบายแอปพลิ เคชัน การยอมรั บเทคโนโลยี ส่ วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพของการให้บริ การ
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ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร
ที่ส่งผลต่ อการปรับตัวและผลการดาเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษา
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี
Study Influence of Job Characteristics and Perceived Organization Support
affect to Adjustment and Performance of Employee:
A Case Study of Siam Commercial Bank in Nonthaburi Province
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บทคัดย่อ

การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อการปรับตัว
ของพนักงาน ศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กรที่ส่งผลต่อการปรับตัวของพนักงาน
และศึกษาอิทธิ พลการปรับตัวของพนักงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนิ นงานของพนักงาน โดยใช้เครื่ องมือ
แบบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 255 คน การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เป็ นการหา
ความสัม พันธ์ ข องตัวแปรโดยใช้ CFA และทดสอบข้อสมมุ ติฐานจากสมการโครงสร้ าง ( Structural
Equation Modeling : SEM ) ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะงาน การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร และ
การปรับตัวของพนักงาน มีค่า p-value น้อยกว่า .05 จึงสรุ ปว่า คุณลักษณะงาน และการรับรู ้การสนับสนุน
จากองค์กรมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อการปรับตัวของพนักงาน และการปรับตัวของพนักงานก็มีอิทธิ พลเชิ ง
บวกต่อผลการดาเนิ นงานของพนักงาน จากผลวิจยั ดังกล่าว ผูน้ าในองค์กรควรเล็งเห็ นความสาคัญใน
ลักษณะของการมอบหมายงาน และระบบการสนับสนุนการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางาน โดย
การสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติและการคิดในแง่บวก และกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม เพื่อ ให้
เกิ ดสิ่ งใหม่และสร้ างสรรค์ และมีการพัฒนาหรื อสนับสนุ นในการทางานเพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุ
เป้ าหมายของส่ วนตนและส่ วนรวม
คาสาคัญ: คุณลักษณะงาน การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร การปรับตัวของพนักงาน ผลการดาเนินงาน
ของพนักงาน
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การสร้ างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรดแปร
รู ปที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ2) เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
ผลิ ตภัณ ฑ์สั บ ปะรดแปรรู ป ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค จัง หวัดประจวบคี รี ข ันธ์ การวิจ ัย
ดาเนิ นการโดยใช้ก ารวิ จยั ทั้ง เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสัมภาษณ์ ต ัวแทนผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภท
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป เป็ นข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนามาวางแผนพัฒนา
รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรร่ องแก้ว ตาบลเกาะหลัก อาเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยการแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าผลิตภัณฑ์
สับปะรดแปรรู ป จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยการรับรู ้ตราสิ นค้า ปัจจัย
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ และปั จจัยพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ มีความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ ผล
การวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างที่มีตวั แปรการรับรู ้ตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์สู่พฤติกรรมการตั้งใจ
ซื้อ พบว่าการรับรู ้ตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์มีอิทธิพลต่อผลพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ
คาสาคัญ: การรับรู ้ตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ ความตั้งใจซื้อ
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจเลือกใช้แอปพลิ เคชัน
ชอปปิ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอปพลิ เคชัน
ชอปปิ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค โดยใช้วิธีการเก็บข้อมู ลการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จาก
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ หรื อที่เคยใช้บริ การแอปพลิเคชันชอปปิ งออนไลน์ จานวน 385 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การ
รับรู ้ถึงประโยชน์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอปพลิเคชันชอปปิ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.668) โดยมีความ
แปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 44.6 การรับรู ้ถึงความง่าย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอปพลิเคชันชอปปิ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.618) โดยมีความแปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 38.2 การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอปพลิ เคชันชอปปิ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.713) โดยมีความแปรปรวนของการ
ตัดสิ นใจได้ร้อยละ 50.9 และ ทัศนคติ ที่ มี ต่อการใช้งาน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอปพลิ เคชันชอปปิ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.663) โดยมีความแปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 44.0 ดังนั้น การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การแอปพลิเคชันชอปปิ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค มีระดับความสาคัญมาก นอกจากนี้ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ด้าน การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่าย การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ส่ งผลต่อการการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การแอปพลิเคชันชอปปิ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ: การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่าย การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
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ระบบแจ้ งซ่ อมบารุงคอมพิวเตอร์ ผ่านไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
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บทคัดย่อ
เมื่ ออุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขดั ข้องหรื อชารุ ด สิ่ งแรกที่ ผูใ้ ช้ทว่ั ไปนึ กถึ งคื อ การแจ้งซ่ อมเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลและดาเนิ นการแก้ไข จากการวิเคราะห์ปัญหาของการแจ้งซ่อมบารุ ง
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) แบบเดิ มพบว่า ใช้วิธีการโทรแจ้งและจดบันทึก
ข้อมูลลงในกระดาษ ทาให้ยากต่อการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามข้อมูล งานวิจยั นี้จึงนาเสนอระบบแจ้ง
ซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ผา่ นไลน์ กรณี ศึกษาโรงเรี ยน เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) จังหวัดสงขลา โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนการแจ้ง ซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ พัฒ นาระบบแจ้ง ซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์ ผ่านไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ผ่า นไลน์ กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) ส าหรั บ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ นงาน
ประกอบด้ ว ย LINE Official Account , Google Apps Script , Canva , Snapseed , Google Form และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่ มีต่อการใช้ง าน งานวิจยั นี้ พ ฒ
ั นาแอปพลิ เคชัน ภายใต้วิธีการ
ดาเนินงานแบบการสร้างต้นแบบ (Prototype) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ระบุความต้องการ
2) พัฒนาต้นแบบแรก 3) ติดตั้งและใช้งาน และ 4) ปรับแต่งต้นแบบ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า สามารถ
แจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ผา่ นไลน์ สามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่ อม สามารถดูขอ้ มูลอุปกรณ์ได้
และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ผา่ นไลน์ที่
พัฒนาขึ้นโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.62, S.D. = 0.56)
ค าส าคั ญ : ระบบแจ้ง ซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ ผ่า นไลน์ ระบบซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ LINE Official
Account
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้พฒั นาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชี
ไลน์สาหรับธุ รกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ดังนี้ 1)
เพื่อศึกษาขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนของโรงเรี ยนท่าชนะ
2) เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่ องทางการจัดจาหน่ายอุ ปกรณ์ การเรี ยนผ่านบัญชี ไลน์ส าหรั บ
ธุ รกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อระบบที่
พัฒนาขึ้นเครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงานประกอบด้วย LINE , LINE Official Account , LINE My Shop
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ งานวิจยั นี้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ จึงเลือกใช้วิธีการพัฒนาแอปพลิ เคชันอย่างรวดเร็ ว (Rapid Application Development:
RAD) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ การกาหนดความต้องการ การออกแบบโดยผูใ้ ช้ การสร้างระบบ
โดยการใช้ตวั ซอฟต์แวร์ ประยุกต์อย่างเร็ ว และการเปลี่ยนระบบ ผลการดาเนินงานปรากฎว่า สามารถส่ ง
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบส่ งข้อความ แสดงรายละเอียดอุปกรณ์การเรี ยนและจัดการคาสั่ง
ซื้ อ มีระบบการชาระเงิน และแสดงรายงานสรุ ปการขาย ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้โดยเฉลี่ย
เท่า กับ 4.42 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (𝑥𝑥̅ =4.42, S.D.=0.81) ดัง นั้น สามารถสรุ ป ได้ว่า การพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชี ไลน์สาหรับธุ รกิจ (LINE Official
Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสารไป
ยังกลุ่มเป้ าหมายและเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น และยังช่ วยเพิ่มช่องทางจาหน่ ายอุปกรณ์ การ
เรี ยนผ่านระบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ชีวติ วิถีใหม่ (New Normal)
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์ จัดจาหน่ายสิ นค้า บัญชีไลน์สาหรับธุ รกิจ อุปกรณ์การเรี ยน
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั LINE เป็ นหนึ่ งในแอปพลิ เคชันยอดนิ ยม มีการนาไปใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย และมี
การนา LINE ไปใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร จากการศึกษาขั้นตอนการจองห้อง
ประชุ มของโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) แบบเดิ มพบว่า มีจุดด้อยบางประการ ได้แก่ เกิ ดกรณี
การจองห้องซ้ าซ้อนกัน ข้อมูลการจองไม่สมบูรณ์ ยากต่อการตรวจสอบและค้นหาข้อมูล ยังไม่มีระบบที่
ช่วยทารายงานสรุ ปผลการจองห้องประชุ ม งานวิจยั นี้ จึงนาเสนอระบบการจองห้องประชุ มผ่าน LINE
Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขั้นตอน
การจองห้องประชุ มผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT 2) พัฒนาระบบการจองห้องประชุ มผ่าน LINE
OFFICIAL ACCOUNT และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อระบบการจองห้องประชุ มที่พฒั นาขึ้น
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานประกอบด้ว ย LINE Official Account , Google Apps Script ,
Photo Scape , Snapseed , Canva, Google Form และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้
งานระบบการจองห้องประชุ ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน และได้พฒั นาแอปพลิ เคชัน ภายใต้
วิธีการดาเนิ นงานแบบการสร้ างต้นแบบ (Prototype) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุความ
ต้องการ 2) พัฒนาต้นแบบแรก 3) ติดตั้งและใช้งาน และ 4) ปรับแต่งต้นแบบ ผลการดาเนิ นงานพบว่า
ผูใ้ ช้สามารถจองห้องประชุ มที่ตอ้ งการผ่านแอปพลิเคชัน LINE และตรวจสอบสถานะการจองได้ ผูด้ ูแล
ระบบสามารถจัดการข้อมูลการจองและพิมพ์รายงานสรุ ปข้อมูลการจองได้ ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้งานระบบจองห้องประชุ มผ่าน LINE Official Account ของโรงเรี ยนเทศบาล
5 (วัดหัวป้ อมนอก) โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.54, S.D. = 0.64)
คาสาคัญ: ระบบการจองห้องประชุมผ่านไลน์ ระบบจองห้องประชุม LINE Official Account
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื� อง ปัจจัยเชิงสาเหตุท�ีมีผลต่อความเสี� ยงของสถาบันการเงินชุมชนในยุคไทยแลนด์ �.� วัตถุประสงค์
เพื�อศึกษา ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท�ีส่งผลต่อความเสี� ยงขององค์กรการเงินชุมชน กลุ่มตัวอย่างจํานวน �� คน
เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี� (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี� ย (Mean) ค่าส่ วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-SquareTest) ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของ
ปั จจัยความจําเป็ นพื�นฐาน อยู่ในระดับความต้องการมากที�สุด ในด้านความต้องการทางกายภาพ ลําดับถัดมาเป็ นด้าน
ความต้องการความมัน� คงปลอดภัย ความรักและความเป็ นเจา้ ของความเคารพนับถือเกียรติยศ ชื�อเสี ยงความสมบูรณ์ของ
ชีวิต ตลอดจนความต้องการอื� น ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ความต้องการขั�นพื�นฐานส่ งผลต่อความเสี� ยงของสถาบัน
การเงินชุมชนทุกด้านณ ระดับนัยสําคัญที� .�� จึงปฏิเสธH� และยอมรับ H� สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการพื�นฐานของ
มาสโลว์ (Maslow) ที�เป็นปัจจัยที�สาํ คัญมากของความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสัญชาตญาณที�ติดตัวมนุษย์มาแต่กาํ เนิด
ในส่วนของการทดสอบด้านความต้องการอื�นส่งผลต่อความเสี�ยงของสถาบันการเงินชุมชนไม่ทกุ ด้านประกอบด้วย ความ
ต้องการอื�นส่งผลต่อความเสี�ยงของสถาบันการเงินชุมชนด้านปฏิบตั ิการ และด้านการบริ หารจัดการทางการเงิน ณ ระดับ
นัยสําคัญที� .�� จึงปฏิเสธ H�และยอมรับ H� ความต้องการอื�นไม่ส่งผลต่อความเสี� ยงของสถาบันการเงินชุมชนด้านกล
ยุทธ์และด้านกฎระเบียบข้อบังคับณ ระดับนัยสําคัญที� .�� จึงปฏิเสธH� และยอมรับ H� สอดคล้องกับทฤษฏีแรงจูงใจ-สุข
ภาวะของเฮอร์ ซเบิ ร์ก ที� มี ความสัมพันธ์ ในแง่ของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิ บ ัติงาน ซึ� งเป็ นเพียง
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) หรื อ องค์ประกอบคํ�าจุน เป็ นอีกหนึ�งความต้องการของคนเราในขั�นต่อมา
คําสําคัญ: ปัจจัย ความเสี� ยง สถาบันการเงินชุมชน
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ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการธุรกิจสํ าหรับนักดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่
Information system of managing business for musician in Chiang-Mai
ธีรภพ แสงศรี *
Theeraphop Saengsr*
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ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Bachelor of Business Administration Program in Business Information System, Faculty of Business Administration
and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Huay Kaew Road Amphoe Muang Chiang-Mai,
THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: tees@rmutl.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื� องระบบสารสนเทศเพื�อการบริ หารจัดการธุ รกิจสําหรับนักดนตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์ธุ รกิจสําหรั บ นัก
ดนตรี จงั หวัดเชียงใหม่ และประเมินคุณภาพของระบบ ระบบสารสนเทศที�พฒั นาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน มี
การใช้รูปแบบในการพัฒนาระบบเป็ นรู ปแบบจําลองแบบนํ�าตก (Waterfall Model) ใช้โปรแกรมสํา เร็ จ
XAMPP ในการจําลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ พัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูล โดยประกอบไปด้วยโปรแกรม
Apache, ภาษาพีเอชพี (PHP) และ ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผูว้ ิจัยได้ทาํ การประเมิ นความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผูเ้ ชี�ยวชาญจํานวน � คน ผลการประเมินมีค่า
เท่ากับ �.�� และได้ทาํ การประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มตัวอย่างที�ใช้งานระบบจํานวน �� คน ผล
การประเมินมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที�สุด (𝑥𝑥̅ = 4.74, S.D. = 0.44)
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศเพื�อการบริ หารจัดการ การประเมินคุณภาพของระบบ ธุรกิจนักดนตรี
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แนวทางการจัดการธุรกิจร้ านอาหารในสถานการณ์โควิด-��
พื�นที�ตําบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี
Guideline for Restaurant Business Management during the COVID-19
Pandemic in Khlong Hok, Pathum Thani Province
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์1 ภูมิพฒั น์ ฉายา1* พนัส สื บยุบล1
จุฑารัตน์ นามเสาร์ � อรทัย ปักเคทัง� และธนสิทธิ� อ่อนธนู�
Pornnapa Thanapotivirat1, Phumipat Chaya1*, Phanat Subyubon1,
Jutarat Namsao2, Orathai Pakkatang2 and Thanasit Oanthanu2

1

สาขาวิชาการท่องเที�ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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สาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Department of Hotel and Tourism, Faculty of Liberal Arts
2
Department of Hotel Management, Faculty of Liberal Arts
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: phumipat_c@rmutt.ac.th

บทคัดย่ อ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-��ที�เกิดขึ�นทัว� โลกในปัจจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบริ การ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็ นต้น ซึ� งธุรกิจร้านอาหารเป็ นหนึ� งในธุ รกิจที�ไ ด้รับ
ผลกระทบโดยตรง จากการที�ภาครัฐมีนโยบายไม่ใ ห้รับประทานอาหารภายในร้าน หรื อจํากัดจํานวน
ลูกค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารจึงมีความจําเป็ นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น
เพื� อ ตอบสนองผูบ้ ริ โภคและเพื� อให้ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารสามารถดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อไปได้ อี ก ทั�ง เป็ นการ
เตรี ย มพร้ อ มการเข้า สู่ ยุค วิถีชี วิตใหม่ (New Normal) งานวิจัยครั� งนี� มี วตั ถุประสงค์เ พื� อ �) เพื�อศึ ก ษา
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-�� ต่อการจัดการของธุ รกิจร้านอาหาร พื�นที�
ตําบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี �) เพื�อศึกษาการปรับเปลี�ยนกลยุทธ์การจัดการธุ รกิจร้านอาหาร พื�นที�
ตําบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้
เก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการร้านอาหารจํานวน �� ร้าน ในพื�นที�ตาํ บลคลองหก จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ และได้ปรับรู ปแบบการให้บริ การเน้นการ
ส่ งอาหาร การเข้าร่ วมโครงการคนละครึ� งของภาครัฐ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื� อสังคมออนไลน์
มากขึ�น
คําสํ าคัญ: ธุรกิจร้านอาหาร การจัดการ ผลกระทบจากโควิด-��
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ความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาที�มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กรณีศึกษา : แขนงวิชาการจัดการทั�วไป สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
The Satisfaction of Graduates towards Business Administration
Program : Case Study in General Management Field of Study
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon.
ปาริ ชาติ ช้วนรักธรรม1 พีรญา เชตุพงษ์1 วรัญญา สมศิริ1 และ กําพร ศุภเศรษฐ์เทศา1,2*
Parichat Chuanrakthum 1, Phiraya Chetupong 1, Warunya Somsiri1 and Gumporn Supasettaysa 1,2*

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุ งเทพมหานคร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุ งเทพมหานคร
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Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
2
bachelor of business administration majoring in International Business, Faculty of Business Administration,
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND
1

2

Corresponding Author E-mail: parichat.c@rmutp.ac.th

*

(เว้น 1 บรรทัด)

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั� งนี� เป็ นการวิจ ัย เชิ ง สํ า รวจ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื� อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาที� มี ต่ อ หลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต กรณี ศึ ก ษา : แขนงวิ ช าการจัด การทั�ว ไป สาขาวิ ช า
การจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั�ง
นี� คือ ผูส้ ําเร็ จการศึกษาแขนงวิชาการจัดการทัว� ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี การศึกษา 2562 จํานวนทั�งสิ� น �� คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม สถิติท�ีใ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี�ย และส่ วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า �) ผูส้ ําเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเป้าหมายเมื�อสําเร็ จการศึกษาต้องการ
ทํางานที�มน�ั คง �) ความพึงพอใจของผูส้ ําเร็ จการศึกษาที�มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี�ย �.�� คือ ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน รองลงมา คือ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที�พึงประสงค์ ด้านรายวิชาในหลักสู ตร และด้านปั จจัยสนับสนุ นการ
เรี ยนการสอน ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ปรับปรุ งหลักสูตร, การจัดการทัว� ไป
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ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ�นมาเพื�อตอบสนอง
ความต้องการ นาฬิ กาอัจ ฉริ ย ะ หรื อ Smart Watch เป็ นอุปกรณ์เ สริ ม กับโทรศัพ ท์ที� ไ ด้รับ ความนิ ย ม
นาฬิ ก าอัจ ฉริ ย ะยัง จัดเป็ นกลุ่มเครื� อ งประดับ ที� ใ ช้ค วบคู่ กับสมาร์ ตโฟนโดยส่ ง คําสั� ง สามารถใช้ว ดั
ชีพจร บันทึกการออกกําลังกายต่างๆและยังสามารถใช้ในการแจ้งเตือนโดยส่ งข้อความโดยตรงออกจาก
นาฬิ ก าที� เชื� อมต่อ กับ มาร์ ต โฟนทํา ให้ผูใ้ ช้มีค วามสะดวกสบายมากขึ� น การแข่ งขันในตลาดนาฬิ ก า
อัจ ฉริ ย ะมี ก ารแข่ ง ขัน กัน หลายรู ป แบบทั�ง ด้า นคุ ณ ภาพและราคา เมื� อ ทํา การศึ ก ษาการสั�ง ซื� อสิ นค้า
ออนไลน์ โดยการศึ กษาการซื� อขายโดยข้อมูล ETDA ที� ทาํ การศึก ษาสิ นค้า ออนไลน์พบว่าการสั�ง ซื� อ
ปริ มาณสิ นค้าออนไลน์มียอดการสั�งซื�อที�เพิ�มขึ�นอย่างก้าวกระโดด การวิจยั ครั�งนี� มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื�อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้ ที�ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื� อสิ นค้า
กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร (2) คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ความภักดี การรู ้จกั
การรับรู ้คุณภาพ ความคุม้ ค่า ที�ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื�อสิ นค้ากลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร (3) เพื�อศึกษาการสื� อสารการตลาดออนไลน์ ได้แก่ การตลาดผ่านเครื� องมือค้นหาบน
อิ น เทอร์ เ น็ ต การตลาดเพื� อ การยํ�า ความสนใจ การโฆษณาบนอิ น เทอร์ เ น็ ต การตลาดบนสื� อ สัง คม
ออนไลน์ การตลาดผ่า นจดหมายอิเ ล็กทรอนิ กส์ ที� ส่ ง ผลต่อการตัด สิ นใจเลื อ กซื� อสิ นค้า กลุ่มนาฬิก า
อัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ จํานวน 400 ตัวอย่างจาก 3 อําเภอ 9 ตําบล
โดยใช้วิ ธี ก ารแบบการสุ่ ม ตัวอย่างตามสะดวก ช่ วงความเชื� อมั�น 95 เปอร์ เ ซ็ นต์โดยมี นัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านอาชีพ ระดับการศึกษา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื� อนาฬิกาอัจฉริ ยะ
เพียงด้านการรับรู้ปัญหา ส่วนรายได้ คุณค่าตราสิ นค้าและการสื� อสารการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื� อ
นาฬิกาอัจฉริ ยะ ทั�งการรับรู ้ปัญหา การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื� อของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร
คําสํ าคัญ: การสื� อสารการตลาดออนไลน์ นาฬิกาอัจฉริ ยะ การตัดสิ นใจ
252

การประชุ
มวิมชการจั
าการระดั
บชาติมหาวิ
ยาลัยเทคโนโลยี
าชมงคล
ที่ 12 ราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุ
ดงานประชุ
มวิชทาการระดั
บชาติมรหาวิ
ทยาลัครัย้งเทคโนโลยี
The 12th Rajamangala
University
of
Technology
National
Conference
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปัจจัยสํ าคัญในการตัดสิ นใจซื�อปลาสลิดบางบ่ อในมุมมองของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ
พัทชา ทองเจือ1 ธนากร รัชตกุลพัฒน์1* และ ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ 1
Phatcha Thongchua1, Thanakon Ratchatakulpat1* and Thanaphon Ratchatakulpat1

1

สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขต ดุสิต กรุ งเทพ
Department of Marketing, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon,
Dusit, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: thanakon.r@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ

ความมุ่งหวังในครั� งนี� เพื�อศึ กษา ปั จจัยสําคัญในการตัดสิ นใจซื� อปลาสลิ ดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สมุทรปราการ จากผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ ��.�� มีอายุ ��-�� ปี คิดเป็ นร้ อยละ ��.��
สถานะภาพสมรสคิดเป็ นร้อยละ��.��ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็นร้อยละ��.��อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ��.��
รายได้มากกว่า��,���บาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื�อปลาสลิดบางบ่อใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที� ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื� อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี�ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายด้านกระบวนการ ด้านการ
ส่งเสริ มการขายด้านองค์ประกอบทางกายภาพด้านราคา ด้านบุคลากรและด้านผลิตภัณฑ์ เมื�อวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละด้านที�ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื� อโดยการทดสอบค่าสถิติ Chi-Squareที�ระดับความเชื�อมัน� ที� �� % ได้ค่า Sigที�ระดับ �.�� พบค่าความสัมพันธ์
ดังนี� ด้านผลิตภัณฑ์พบว่ารสชาติและกลิ�นมีค่าเฉลี�ย(Sig�.��)กับสิ นค้ามีช�ือเสียงเป็ นที�รู้จกั มีค่าเฉลี�ย(Sig0.01,0.05,�.��ตามลําดับ)
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื�อ และสินค้ามีให้เลือกหลายขนาด(ขนาดปลาสลิด) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื�อ อย่างมีนยั ยะ
ทางสถิติที� �.��ด้านราคาพบว่าราคาสู งเมื�อเทียบกับการแปรรู ปปลาแบบเดียวกันมีค่าเฉลี�ย(Sig0.05,0.03,0.00,�.��ตามลําดับ)กับราคา
เหมาะสมกับคุณภาพมีค่าเฉลี�ย(Sig0.01,�.�� ตามลําดับ)ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื� ออย่างมีนยั ยะทางสถิตทิ ี� �.��ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายพบว่า สถานที�ขายใกล้กบั แหล่งท่องเที�ยวสําคัญมี ค่าเฉลี�ย (Sig�.��)ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื� อและหน้าร้านจัด
จําหน่ายน่าเชื�อถือไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื� ออย่างมีนยั ยะทางสถิติท�ี �.�� ด้านการส่ งเสริ มการขายพบว่า การจําหน่ายปลา
สลิดที�เลี�ยงจากแหล่งอื�นในราคาถูกมีค่าเฉลี�ย(Sig�.��) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื�อและได้รับคําแนะนําจากผูจ้ าํ หน่ายกับมีส่วนลดและ
ของแถมจากผูจ้ าํ หน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื� ออย่างมีนัยยะทางสถิติที� �.��ด้านบุคลากรพบว่า ผูจ้ าํ หน่ายมีความเชี�ยวชาญในตัว
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี�ย(Sig�.��)ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื�อและผูจ้ าํ หน่ายอัธยาศัยดีไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื� ออย่างมีนยั ยะทางสถิติที�
0.05 ด้านกระบวนการพบว่า ผูจ้ าํ หน่ายมีการห่อและบรรจุปลาสลิดให้อย่างดีเพื�อป้ องกันกลิ�นออกสู ้ภายนอกและผูจ้ าํ หน่ ายมีการนํา
ผลิตภัณฑ์ให้ผซู ้ �ื อทดลองชิมไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื�ออย่างมีนยั ยะทางสถิติท�ี �.�� ด้านองค์ประกอบทางกายภาพพบว่า
ร้านจําหน่ายปลาสลิดมีความสะอาดถูกสุ ขอนามัยมีค่าเฉลี�ย(Sig0.05,�.��ตามลําดับ)ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื� อและมีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าดู เช่นการตากปลาสลิดบนแผงตากปลาไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื� ออย่างมีนยั ยะทางสถิติที� �.��

คําสําคัญ: ปลาสลิด, พฤติกรรมการซื� อ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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Chemical Composition of Seized Cannabis and Its Extraction
for Medical Purposes
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Abstract
Cannabis indica obtained from the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) of Thailand
was examined for medical purposes. The ONCB cannabis was seized and distributed to our research
group for investigation of chemical compositions and purification of major cannabinoids. Its essential
oil was analysed and aromadendrene was identified as the major terpene. Small amounts of cannabinoids
were also observed. The components of the seized cannabis were extracted using ethanolic extraction
and supercritical CO2 extraction. All crude extracts were analysed using high-performance liquid
chromatography coupled with a cannabinoid analyser. All extracts contained cannabidiol (CBD),
cannabinol (CBN), and deta 9-tetrahydrocannabinol (deta 9-THC) as the major constituents. A
preliminary study showed notable anticancer activities of CBD, CBN and deta 9-THC against cervix
carcinoma cell and epithelial human breast cancer cell.
Keyword: cannabidiol, cannabinol, deta 9-tetrahydrocannabinol, seized cannabis, cannabinoids,
cannabis extraction, anticancer activity
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การศึกษาค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอมที่จงั หวัดนครปฐมในช่ วงปี 2019-2020
A study of the Ångström parameter in Nakhon Pathom Province during 2019-2020
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บทคัดย่อ
ในงานนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอมที่จงั หวัดนครปฐม ในช่วงปี 2019 ถึง
2020 ซึ่ งช่วงต้นปี ดังกล่าวที่จงั หวัดนครปฐมประสบปั ญหามลพิษฝุ่ นละอองในบรรยากาศส่ งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของประชาชนในพื้นที่ โดยทาการวิเคราะห์การแปรค่า รายวัน ค่ารายวันเฉลี่ยต่อ
เดื อน และค่ า รายวันเฉลี่ ย ต่อปี ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ล ตั้ง แต่ มกราคม 2019 ถึ ง ธันวาคม 2020 จากเครื่ อง
ซันโฟโตมิเตอร์ ที่สถานี นครปฐมขององค์การนาซา ซึ่ งวัดค่าสเปกตรัมรังสี ตรงของดวงอาทิตย์ในช่ วง
ท้องฟ้ าปราศจากเมฆ มาทาการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอม ได้แก่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่น
มัวของอังสตรอม และค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม ผลที่ได้พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของ
อังสตรอม ที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ปี 2019 มีค่าเฉลี่ยสู งในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม แปรค่า
อยู่ระหว่า ง 0.14-0.17 และปี 2020 ค่ า เฉลี่ ย สู ง ในช่ วงเดื อนมกราคมถึ ง พฤษภาคม แปรค่า อยู่ระหว่า ง
0.15-0.18 หมายถึงบรรยากาศมีความขุ่นมัวมาก และในช่วงกลางปี ถึงท้ายปี มีค่าลดลง ค่าตัวเลขยกกาลัง
ของอังสตรอมของทั้งสองปี มีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าสู งตลอดทั้งปี แสดงว่ามีฝนละอองขนาดเล็
ุ่
กมากกว่า
ฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ โดยค่ า รายวัน เฉลี่ ย ต่ อ ปี ในปี 2019 และปี 2020 มี ค่ า เท่ า กับ 1.29±0.20 และ
1.25±0.23 ตามลาดับ
คาสาคัญ: พารามิเตอร์องั สตรอม ฝุ่ นละออง นครปฐม
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การผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
และแสมทะเล (Avicennia marina)
Production of Herbal Mosquito Repellent Incense Stick from
Rhizophora apiculata and Avicennia marina
ขวัญตา ตันติกาธน1* กนกรัตน์ รัตนพันธุ์1 จันทรา อุย้ เอ้ง2 และ ประสิ ทธิ์ ศรี นคร3
Khwanta Tantikamton1* Konokrat Rattanapan1 Jantra Uieng2 and Prasit Srinakorn3
1
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2
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1
Department of Marine Science and Environment, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya
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Department of General Education, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya.
3
Department of Engineering Technology, Faculty of Engineer and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้พืชโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
และแสมทะเล (Avicennia marina) ในการผลิ ตธู ปกันยุงผสมสมุนไพร ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของธู ปกันยุงผสม
สมุนไพร และรู ปทรงที่เหมาะสมในการผลิต ทดสอบโดยการผลิตธู ปกันยุงผสมสมุนไพร จากส่ วนใบ เปลือก
เนื้ อไม้โกงกางใบเล็ก และแสมทะเล จากนั้นศึกษาประสิ ทธิ ภาพการไล่ยุงของธู ปกันยุงผสมสมุนไพรกับยุงเต็ม
วัยครั้งละ 10 ตัว ในกล่องทดสอบ ผลการศึกษาพบว่าโกงกางใบเล็ก และแสมทะเลมีความเป็ นไปได้ในการผลิต
ธูปกันยุงผสมสมุนไพร ยาจุดกันยุงที่ผลิตขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน (p≤0.05) ซึ่ งเปลือกโกงกางใบเล็ก และ
เนื้อไม้แสมทะเลให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เมื่อนาส่ วนผสมของเปลือกและเนื้อไม้ของโกงกางใบเล็ก และส่ วนผสม
ของเปลือกและเนื้ อไม้แสมทะเลมาผลิตเป็ นยาจุดกันยุงสมุนไพรเพื่อทดสอบการใช้งานจริ ง พบว่าประสิ ทธิ ภาพ
ยาจุดกันยุงสมุนไพรจากเปลื อกและเนื้ อไม้ของโกงกางใบเล็ก และแสมทะเล มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่ างกัน
(p>0.05) นอกจากนี้ การทดสอบระดับความเป็ นพิ ษแบบเฉี ยบพลัน (LC50) กับลูกน้ ายุง โดยใช้ส่วนผสมของ
เปลือกและเนื้ อไม้ของโกงกางใบเล็ก และส่ วนผสมของเปลือกและเนื้ อไม้แสมทะเล พบว่าความเป็ นพิษของ
โกงกางใบเล็กมีค่ามากกว่าแสมทะเล โดยค่าความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของแสมทะเล เท่ากับ 3.69 กรัมต่อ 200
มิ ลลิ ลิตร ในขณะที่ โกงกางใบเล็กเท่ ากับ 1.24 กรั มต่ อ 200 มิ ลลิ ลิตร ส่ วนการศึ กษารู ปทรงของยาจุ ดกันยุง
สมุนไพรแบบขึ้ นรู ปโดยใช้พิมพ์ซิลิโคนรู ปใบไม้ และแบบปั้ นเป็ นแท่ง พบว่ามีขอ้ ดี และข้อจากัดแตกต่างกัน
โดยแบบพิมพ์ใบไม้มีความแข็งแรงกว่าแต่จุดติดไฟน้อยกว่า ส่ วนแบบแท่งเปราะง่ายแต่จุดติดไฟได้ดีกว่า
คาสาคัญ: ธูปกันยุงผสมสมุนไพร โกงกางใบเล็ก แสมทะเล
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บทคัดย่อ
ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จัดเป็ นหนึ่งภาคส่ วนสาคัญที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
และส่ งผลต่อปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่ องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่จาเป็ นต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่มีบทบาท
สาคัญอย่างมากในภาคธุ รกิ จ ทั้งนี้ ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งเป็ นระบบบริ การออนไลน์ที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จดั ตั้งอยูใ่ นศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) มีการใช้พลังงานเป็ นจานวนมาก
ดัง นั้น งานวิจยั นี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการใช้พลัง งานภายในศู นย์ข ้อมูล (Power
Usage Effectiveness, PUE) โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ สนับสนุ น
และอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศภายในศู นย์ขอ้ มูลแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย ในระยะเวลา 10 เดื อน
(มกราคม - ตุลาคม 2564) และคานวณค่าสัดส่ วนระหว่างพลังงานที่ศูนย์ขอ้ มูลใช้ท้ งั หมดกับพลังงานที่ใช้
ไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเมตริ ก จากการศึกษาพบว่าศูนย์ขอ้ มูลแสดงค่าเฉลี่ย PUE เท่ากับ
4.00 โดยมีค่าต่าสุ ดในเดือนมกราคม เท่ากับ 3.64 และค่าสู งสุ ดในเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 4.37 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบค่า PUE กับค่ามาตรฐานของสมาคมวิศวกรทาความร้ อน ความเย็นและการปรับอากาศแห่ ง
สหรัฐอเมริ กา กาหนดให้ ค่า PUE เข้าใกล้หรื อเท่ากับ 1 เป็ นค่าแสดงการใช้พลังงานที่มีประสิ ทธิ ภ าพ
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ศูนย์ขอ้ มูลระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง แห่งนี้มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานสาหรับ
อุปกรณ์สนับสนุ นและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่า ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ขอ้ มูลแห่ งนี้ มีการใช้พลังงาน
ปริ ม าณมากส าหรั บ อุ ป กรณ์ ส นับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี จานวนมาก และการวางระบบจ่าย
พลังงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งจาเป็ นต้องมีแนวทางในการจัดการพลังงาน โดยเฉพาะระบบการใช้พลังงาน
สาหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน คลาวด์ คอมพิวติง้ ศูนย์ขอ้ มูล

258

การประชุ
มวิชดาการระดั
หาวิทยาลับชาติ
ยเทคโนโลยี
าชมงคล
ครั้งที่ 12
การประชุ
มการจั
งานประชุบมชาติ
วิชมาการระดั
มหาวิทรยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala
University
of
Technology
National
Conference
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบัตติ วั เพื่อสุ ขภาพ
กรณีศึกษา ศูนย์ อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
The Development of Health for Android Applications:
A Case Study of Regional Health Promotion Center 2
อมิตตา คล้ายทอง* และ พีรพัฒน์ เดชเทศ
Amitta Klaitong* and Pheeraphat Detthet

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ต.บ้านกร่ าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Department of Information Technology, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษา
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก คณะผูว้ จิ ยั ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Java และ มี MySQL
เป็ นระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นสามารถเพิ่ม ลบ ค้นหา แก้ไขและจัดเก็บ
ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภทอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลประเภท
กิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลกิ จกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้งาน ข้อมูล
เกณฑ์การวัดดัชนีมวลกาย ซึ่งช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็ นระเบียบและลดการสู ญหายของข้อมูล สามารถ
แสดงข้อมู ล ต่า งๆได้ถูก ต้อง และสามารถใช้ง านได้อย่า งรวดเร็ ว ผลการประเมิ นความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ
กรณี ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุ โลก อยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจากระบบสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้
ถูกต้องและปลอดภัย สามารถใช้งานได้ง่าย ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
คาสาคัญ: การพัฒนา แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน แนวทางการปฏิบตั ิตวั สุ ขภาพ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.กรุ งเทพมหานคร
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Technology North Bangkok, Bangkok, THAILAND
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการทาแห้งหัวเชื้ อแบบสุ ญญากาศต่อการผลิ ต
ก๊าซชี วภาพจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิ บ หัวเชื้ อเหลวถู กนาไปทาแห้งในตู อ้ บแบบสุ ญญากาศ ที่
อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 และ 96 ชัว่ โมง ภายใต้ความดัน 300 mbar จากนั้นบดหัวเชื้ อ
แห้งให้เป็ นผงก่ อนใช้ในการทดลองผลของอุ ณหภูมิในการทาแห้งหัวเชื้ อแบบสุ ญญากาศต่อการผลิ ตก๊าซ
ชี วภาพ ท าการทดลองในขวดซี รั่ มปริ มาตร 120 มิ ลลิ ลิ ตร แต่ ละขวดมี ปริ มาตรเท่ ากับ 45 มิ ลลิ ลิ ตร
ประกอบด้วยน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบและหัวเชื้ อแห้งในอัตราส่ วน 0.25 ของกรัมซี โอดี (COD) และ
กรัมของแข็งแขวนลอยระเหย (VSS) ค่าpHเริ่ มต้นเท่ากับ 6.4 และใช้หัวเชื้ อเหลวเป็ นกลุ่ มควบคุ ม บ่มแบบ
เขย่าขวดซี รัมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส ด้วยความเร็ ว 120 รอบต่อนาที เมื่อเวลาในการหมักแบบไร้อากาศ
ผ่านไป 20 วัน ผลการทดลองพบว่า การใช้การทาแห้งแบบสุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส ให้มีเทน
สะสมสู งกว่าการท าแห้งที่ 60 องศาเซลเซี ยส (p < 0.05) การทาแห้งแบบสุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซี ยส ปริ มาตรมี เทนสะสมไม่แตกต่างกัน เมื่อใช้เวลาในการทาแห้ง 48 (38.85±3.28 มิลลิลิตร) และ 96
(41.61±2.49 มิลลิลิตร) ชัว่ โมง (p < 0.05) ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การทาแห้งแบบสุ ญญากาศที่อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง เป็ นสภาวะที่เหมาะสมต่อการทาแห้งหัวเชื้ อ
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ กากตะกอนหัวเชื้อเริ่ มต้น อุณหภูมิ การทาแห้งแบบสุ ญญากาศ
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มการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
The 12th Rajamangala
University of Technology National Conference
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การลดจานวนรอบในการพิมพ์ งานประเภทซิลโิ คนความหนาแน่ นสู ง
The Method to Decrease Screen Print Pressing for High Density Silicon
ณัฐวัฒน์ จตุพฒั น์วโรดม1 กรณัท สุ ขสวัสดิ์1 ศัตวรี แซ่กือ1
จิตรลดา คาลีมา1 และ อัครวัฒน์ จตุพฒ
ั น์วโรดม2*
Natawat Jatuphatwarodom1, Kornnut Suksawat1, Sattawaree Saekue1,
Jitlada Khamleema1 and Akarawat Jatuphatwarodom2*
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2
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสู ง
ในโรงงานผูผ้ ลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่มีข้ นั ตอนการพิมพ์ลาย เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการลดจานวนรอบ
พิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่นสู งให้น้อยลง โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์หาปั จจัยที่มี
ผลต่องานพิมพ์ 2. ทดสอบการลดจานวนรอบพิมพ์ และ 3. เปรี ยบเทียบผลการทดสอบกับฐานข้อมูลงาน
พิมพ์เดิมและสรุ ปผล ผลการวิจยั พบว่าการลดจานวนรอบในการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่น
สู งที่ใช้เบอร์ ผา้ สกรี นเบอร์ 100 และใช้ เคมี Silicone B ผสมเชื้อนูน 5% เนื่องจากเชื้ อนู นจะมีคุณสมบัติ
ทาให้สีพิมพ์นูนขึ้น ทาให้สามารถลดจานวนรอบพิมพ์ลงได้ 30% จากเดิมใช้จานวนการพิมพ์ 12 รอบ
ลดลงเหลือ 8 รอบ แต่ยงั คงความหนาของงานพิมพ์อยูใ่ นมาตรฐานของลูกค้า NIKE คือ 450-600 ไมครอน
เวลาในการผลิตลดลง 21% ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น 29% จากเดิมพิมพ์ได้ 136 ตัวต่อวัน แต่เมื่อผสมเชื้ อ
นูน 5% ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็ น 176 ตัวต่อวัน
คาสาคัญ: การพิมพ์สกรี น ซิ ลิโคนความหนาแน่นสู ง ผ้าสกรี น
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แนวทางการลดก๊าซเรื อนกระจกจากการเกษตรของประเทศไทย
ด้ วยวิธีการกาหนดเป้าหมายบนพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target)
Guidelines for Mitigation of Thai Agricultural GHG Emission
Using Science-Based Target Method
ณัฐพล ยิง่ ศักดา* และ สุ ชีลา พลเรื อง
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บทคัดย่อ
จากการที่ ประเทศไทยได้เข้าร่ วมลงนามข้อตกลงปารี ส (Paris agreement) ในการลดก๊า ซเรื อน
กระจก (Greenhouse gas หรื อ GHG) เพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ
ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยทุ ก ภาคส่ วนต้องร่ วมมื อกันเพื่ อให้บ รรลุ เป้ า หมายดัง กล่ า ว ในงานวิจยั นี้ ไ ด้
ทาการศึกษาแนวทางการลด GHG จากภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยเลือกพิจารณาพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศไทย 3 ชนิ ด ได้แก่ มันส าปะหลัง ปาล์ม น้ า มัน และยางพารา ด้วยวิธี ก ารก าหนด
เป้ าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) โดยทาการคาดการณ์ผลผลิตในอนาคตเพื่อ
นามาท าการประเมิ น GHG และก าหนดเป้ า หมายการลด GHG บนพื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์ โดยใช้
หลักการ Absolute-based approach จากผลการประเมินพบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรี ยส์ ามารถลด GHG ในส่ วน
ของการใช้ปุ๋ยได้ 94% และการใช้น้ ามันไบโอดีเซลสามารถลด GHG ในส่ วนของการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ ง
ได้ 9% นอกจากนี้ หากลดการไถพรวนสามารถลด GHG โดยรวมได้สูงสุ ด 20% ซึ่ งรวมทั้ง 3 มาตรการ
สามารถบรรลุเป้ าหมายการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C ในปี พ.ศ. 2573 ได้สาเร็ จ
คาสาคัญ: ก๊าซเรื อนกระจก พืชเศรษฐกิจไทย การกาหนดเป้ าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
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บทคัดย่ อ

สถานการณ์การณ์ฉุกเฉิ นต่างๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ในชี วิตประจาวัน การขอความช่วยเหลือและการติดต่อสื่ อสาร
ที่ผิดพลาด ล่าช้า อาจทาให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชี วิตและทรัพย์สิน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาสติ กเกอร์ ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น และศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อสติ กเกอร์ ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น ประชากรที่
ศึ กษาได้แก่ นักศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 62 คน ทาศึ กษาวิจยั
ระหว่างเดื อน พฤศจิ กายน 2564 ถึง ธันวาคม 2564 ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากนักษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยูภ่ าคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ซึ่ งทั้งหมดยินยอมในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ชุดสติกเกอร์ ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นที่นกั วิจยั พัฒนาขึ้ น และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มี
ต่อการพัฒนาสติกเกอร์ไลน์เเจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ น ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม (Index of item objective congruence: IOC) เท่ากับ 0.8 และนาไป try out กับนักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1
จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ ของแอลฟาของครอนบาค (alpha-coefficient) เท่ากับ 0.97 ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบสติกเกอร์ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นที่พฒั นาขึ้นมีจานวนทั้งสิ้ น 24 รู ปแบบ หลังทดลองใช้พบนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น
ปี ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อสติ กเกอร์ ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นอยู่ในระดับดี มากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ของสติ กเกอร์
ไลน์ (x̄= 4.64, SD= 0.63) ความมีเอกลักษณ์ของสติ กเกอร์ ไลน์ (x̄= 4.68, SD= 0.55) ความง่ายต่อการสื่ อด้านอารมณ์ความรู ้ สึก
(x̄= 4.69, SD= 0.56) และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื่ อสาร (x̄= 4.68, SD= 0.58) เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อสติกเกอร์
ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุด (x̄= 4.67, SD= 0.58) สติกเกอร์ไลน์แจ้งเบอร์ฉุกเฉิ นของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นสามารถแสดงความรู ้สึก อารมณ์ และสื่ อสารได้เข้าใจตรงกับความต้องการ ดังนั้นควรมี
การนาสติกเกอร์ ไลน์แจ้งเบอร์ ฉุกเฉิ นที่พฒั นาขึ้นไปใช้จริ ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูใ้ ช้และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้ น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่างๆ
คาสาคัญ: สติกเกอร์ไลน์ เบอร์ฉุกเฉิ น นักศึกษาพยาบาล
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บทคัดย่อ
การนาของเหลือทิ้งทางการเกษตรได้แก่ แกลบ และฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ โดยนาแกลบผลิตเป็ น
เชื้ อเพลิงอัดแท่ง เพื่อใช้เป็ นพลังงานเชื้อเพลิง แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟื นและถ่านไม้จากป่ าธรรมชาติ โดย
มีกาวแป้ งเปี ยกเป็ นตัวประสาน ผ่านกระบวนการอัดแท่งด้วยเครื่ องอัดมือ ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นแท่งเชื้ อเพลิ งสี
ดา คงรู ป ไม่แตกหัก ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกลบ มีอตั ราการเผาไหม้
เฉลี่ย 10.32 กรัมต่อนาที สามารถใช้งานหุ งต้มได้ดี ไม่แตกปะทุ ติดไฟได้ดี มีควันเล็กน้อย ไม่มีเขม่าและไม่
มีกลิ่ นรบกวนขณะใช้งาน สาหรับการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว สามารถนามาทาผลิ ตภัณฑ์กระถางปลู ก
ต้นไม้แบบต่างๆได้ดี โดยผสมกับปูนซี เมนต์ในอัตราส่ วน 1 : 2 โดยปริ มาตรได้ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 10.5 นิ้ว 8 นิ้ ว 4.5 นิ้ ว และ 2.5 นิ้ ว ปลู กต้นไม้ชนิ ดต่างๆ ทั้งแบบไม้ในร่ ม
และไม้กลางแจ้ง ผลิ ตภัณฑ์กระถางปลู กต้นไม้ทุ กขนาด มี ความคงทน ไม่แตกหัก ไม่มีน้ ารั่ วซึ ม ต้นไม้
เจริ ญเติบโตดี ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าว จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาของเหลือทิ้งทางการเกษตรมา
ใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า ช่วยลดปั ญหาหมอกควันจากการเผาฟางข้าว และช่วยลดปั ญหามลพิษฝุ่ น PM
2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และยังช่วยลดปั ญหาภาวะโลกร้อนได้
อีกทางหนึ่งด้วย
คาสาคัญ: เชื้อเพลิงอัดแท่ง กระถางปลูกต้นไม้ ของเหลือทิ้งแกลบและฟางข้าว
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของไข่น้ า ในการทาเส้นบะหมี่โฮมเมดเสริ ม
โปรตีนจากไข่น้ า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 สู ตร ที่มีการแปรผันไข่น้ าในปริ มาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ 5, 10, 15, 20
และ 34 กรัม ต่อส่ วนผสมทั้งหมด 177 กรัม (คิดเป็ นร้อยละ 3, 6, 8, 11 19 ตามลาดับ) เปรี ยบเทียบกับสู ตร
ควบคุ ม ซึ่ งไม่ มี ไ ข่ น้ าเป็ นส่ วนผสมในเส้ น บะหมี่ ในการทดสอบทางประสาทสั ม ผัส ด้ ว ยวิ ธี
9-point Hedonic Scale พบว่าบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 (เติมไข่น้ าร้อยละ 11) ได้รับการยอมรับสู งสุ ดจากผู ้
ทดสอบจานวน 30 คน (คะแนนความชอบโดยรวมสู งสุ ด 7.17±1.02)โดยผลิ ตภัณฑ์เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ า
สู ตรที่ 4 มีปริ มาณโปรตีนร้ อยละ 10.92±0.19 สารประกอบฟี นอลิกรวมเท่ากับ 1.50±0.03 mg Gallic acid
Eq./g sample และความสามารถในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ ได้แ ก่ ความสามารถในการจับ โลหะ เท่ า กับ
0.38±0.04 mg EDTA Eq./g sample ค่าการรี ดิวซ์ เหล็กเฟอริ ก และความสามารถในการต้านอนุ มูล อิ ส ระ
ABTS เท่ากับ 0.68±0.03 และ 1.57±0.07 mg Trolox Eq./g sample ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่าบะหมี่สูตรควบคุมที่
ไม่มีการเติ มไข่น้ า (p<0.05) จากผลการทดลองดังกล่ าวแสดงให้เห็ นว่าการเสริ มไข่น้ าในผลิ ตภัณ ฑ์เส้ น
บะหมี่ สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้สูงขึ้นได้ และจากการศึ กษาในครั้งนี้ ยังเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ไข่น้ าท้องถิ่นเพื่อนาไปเป็ นส่ วนผสมในอาหารสุ ขภาพอื่นๆ ต่อไป
คาสาคัญ: เส้นบะหมี่โฮมเมด ไข่น้ า ปริ มาณโปรตีน การต้านอนุมูลอิสระ
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บทคัดย่อ
การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวเป็ นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง ลดปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กและ
การปล่ อยแก๊ส เรื อนกระจกสู่ บ รรยากาศจากการเผาฟางข้า วในแปลงนา อย่า งไรก็ตาม เซลลู โลส เฮมิ
เซลลูโลสในฟางข้าวเป็ นข้อจากัดในการผลิตแก๊สชี วภาพ จึงต้องมีการปรับสภาพเพื่อทาลายโครงสร้ างที่
แข็งแรงของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส การประยุกต์ใช้สารเร่ ง พด.1 ซึ่ งเป็ นกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ในการย่อยสลายวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตรเป็ นการปรับสภาพทางชี วภาพที่มีตน้ ทุนต่า และขั้นตอนไม่
ซับซ้อน ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวที่ปรับ
สภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 ด้วยการหมักแบบกะ 45 วัน ผลการศึกษาพบว่า การปรับสภาพด้วยอัตราส่ วนฟาง
ข้าวต่อสารเร่ งพด.1 ที่ 1%(w/w) เวลา 24 วัน เกิดการย่อยสลายฟางข้าวได้ดีให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และค่าซี
โอดีที่ละลายน้ า(SCOD)สู งสุ ดและมีค่าเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ ผลผลิต
ร้อยละของแก๊สชี วภาพจากฟางข้าวที่ปรับสภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 254.3 cm3/gVSaddedซึ่ งมีค่าเพิ่มขึ้น 27 %
เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ นอกจากนี้ พบว่า จุลินทรี ยใ์ นระบบสามารถใช้สารอินทรี ยท์ ี่
ละลายน้ าในฟางข้าวที่ปรับสภาพได้ทนั ทีและมีแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นในวันแรกของการหมัก ขณะที่ฟางข้าวที่
ไม่ปรับสภาพระบบเริ่ มผลิตแก๊สชี วภาพได้ในวันที่ 4 ของการหมัก จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการ
ปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารเร่ ง พด. 1 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายและเพิ่มร้อยละผลผลิตของ
แก๊สชีวภาพจากฟางข้าวได้
คาสาคัญ: การผลิตแก๊สชีวภาพ ฟางข้าว การปรับสภาพ สารเร่ ง พด.1
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(เว้น 1 บรรทัด)

การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์มีวตั ถุประสงค์ คือ 1)
เพื่อศึกษาหาวิธีการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่เกิดจากกระบวนการงานดูแลภูมิทศั น์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกรวดตกแต่งสวน 3) เพื่อพัฒนากรวดตกแต่งสวนที่จากขยะ จากกระบวนการงานดู แล
รักษาภูมิทศั น์ โดยดาเนิ นการทดลอง ทาการสารวจขยะเกิดจากกระบวนการงานดูแลภูมิทศั น์ ซึ่ งสามารถ
แยกขยะออกเป็ น 3 ประเภท คือเศษพลาสติกจากกระถางและถุงปลูก เศษกิ่งไม้ และเศษใบไม้ โดยขยะแต่ละ
ประเภทมาทาการขึ้นรู ปดังนี้ เศษพลาสติกจากกระถางและถุงปลูกทาการบดย่อย หลอมละลาย เศษกิ่งไม้
บดย่อยผสมตัวประสานซี เมนต์ เศษใบไม้บดย่อยอัดแน่นผสมตัวประสานซี เมนต์ เมื่อขึ้นรู ปทาการวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพหลังการขึ้นรู ป ความหนาแน่น การทดสอบการดูดซึ มของน้ า และประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มผูใ้ ช้ คือกลุ่มผูร้ ับเหมา และผูใ้ ช้กรวดตกแต่งสวน โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การวัด พบว่า กรวดตกแต่งสวนจากขยะสู ตร(L) เศษใบไม้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X̅ =4.65, S.D.
=0.48) สู ตร (P) พลาสติกมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X̅ = 4.53 , S.D. =0.47 ) และ สู ตร(W) เศษกิ่งไม้
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง (X̅ =3.25, S.D. =0.44 ) ตามลาดับ ซึ่งพบว่ามีพึงพอใจของด้านประโยชน์ใช้
สอย ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและนาไปทาการจัดสร้าง ด้วยน้ าหนักที่เบา และด้านความสวยงามเป็ น
เอกลักษณ์ โดยกรวดตกแต่งสวน สู ตร( P)พลาสติก มีของความแข็งแรง การดูดซึ มน้ าน้อย แต่ผิวรู พรุ นไม่
เรี ยบเนี ยน กรวดตกแต่งสวนสู ตร(W) เศษไม้ มี ผิวขรุ ขระ เนื้ อหยาบ มีการดู ดซึ มน้ าค่อนข้างมาก กรวด
ตกแต่งสวนสู ตร (L) เศษใบไม้ ใกล้เคียงกับกรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติ น้ าหนักเบา มีการดูดซึมน้ าน้อย
ผิวมีหลุดล่อนบางจุด
คาสาคัญ: งานดูแลรักษาภูมิทศั น์ กรวดตกแต่งสวน ขยะ
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ในปั จจุบนั พลาสติกฟิ ล์มสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารได้รับความนิ ยม อย่างไรก็ตามพลาสติกดังกล่าว
ย่อยสลายยากและทาให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นฟิ ล์ม
ย่อยสลายง่ายจากพอลิเมอร์ ชีวภาพชนิดคาราจีแนนผสมลิกนิ นสาหรับใช้เป็ นฟิ ล์มในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่มี
ฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย โดยแผ่นฟิ ล์มคาราจีแนนผสมลิกนินมีลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาล มีความยืด และมี
ฤทธิ์ ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคที เรี ยชนิ ด Bacillus cerous ได้ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั อัตราส่ วนระหว่างคารา
จีแนนและลิกนิน
คาสาคัญ: พอลิเมอร์ชีวภาพ ลิกนิน ฟิ ล์มมีฤทธิ์ แอนตี้แบคทีเรี ย
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งานวิจยั นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อแยกและคัดเลื อกแบคที เรี ยกรดแลคติ กที่ มี ศ ักยภาพเป็ นโพรไบโอติ ก
จากอาหารหมักพื้นบ้านของไทยประเภทข้าว ได้แก่ ขนมจีนและข้าวหมาก โดยสามารถคัดแยกแบคทีเรี ย
กรดแลคติกจากขนมจีนและข้าวหมากได้ชนิดละ 20 ไอโซเลท รวมทั้งหมด 40 ไอโซเลท เมื่อนาเชื้อที่คดั แยก
ได้ท้ งั หมดมาศึกษาคุณสมบัติการเป็ นโพรไบโอติก พบว่ามีเพียง 7 ไอโซเลท (RF3, RF5, RF6, RF7, KF1,
KF3 และ KF4) ที่สามารถทนต่อสภาวะกรดและเกลือน้ าดีในระบบทางเดินอาหารได้ และมีเพียง 6ไอโซเลท
(RF3, RF5, RF6, RF7, KF3 และ KF4) ที่สามารถย่อยเกลื อน้ าดี ปฐมภูมิ (sodium glycolate) และเกลื อน้ าดี
ทุติยภูมิ (sodium taurodeoxycholate) ได้ ทั้ง 6 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อก่อโรค Escherichia
coli และ Bacillus cereus ได้ นอกจากนี้ ยงั พบว่าทั้ง 6 ไอโซเลท สามารถในการยึดเกาะกับเยื่อบุผนังลาไส้
(มิวซิน) ได้ ผลการจัดจาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรี ยที่คดั แยกได้ พบว่า ไอโซเลท RF3 ที่แยกได้จากขนมจีน
คือ Lactobacillus plantarum CIP 103151 (99% identity) ไอโซเลท RF5, RF6 และ RF7 ที่แยกได้จากขนมจีน
คือ L. fermentum NCDO 1750 (100% identity) ส่ วนไอโซเลท KF3 และ KF4 ที่แยกได้จากข้าวหมาก คือ L.
rhamnosus JCM1136 (99% identity) โดยแบคทีเรี ยกรดแลคติกทั้ง 6 ไอโซเลทนี้มีศกั ยภาพเป็ นโพรไบโอติก
สามารถนาไปพัฒนาเป็ นหัวเชื้อสาหรับการผลิตอาหารหมักพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้
คาสาคัญ: โพรไบโอติก แบคทีเรี ยกรดแลคติก ขนมจีน ข้าวหมาก
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ฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรีย์ตรึงไนโตรเจน
ในดินเขตพืน้ ทีป่ กปักฯ หนองระเวียง
Database of Biodiversity of Nitrogen Fixing Bacteria in Soil
at Conservation Project Area, Nong Raviang
ศศิธร อินทร์นอก1* จิรายุส วรรัตน์โภคา1 และ นันทิดา วัฒนโรจนาพร2
Sasidhorn Innok1*, Jirayus Woraratphoka1 and Nantida Wattanarojanaporn2
สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
บริ ษทั มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้อยและน้ าตาล จากัด เขตคลองเตย จ.กรุ งเทพมหานคร 10110
1
Department of Applied Biology, Faculty of Sciences and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan
2
Mitrphol Sugarcane Research Center Co., Ltd., Khlongtoei, Bangkok 10110, THAILAND
1

Corresponding Author E-mail: nuchza@yahoo.com

*

บทคัดย่ อ

การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจนในพื้นที่ ปกปั กฯ หนองระเวียงมีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้
ได้ขอ้ มูลพื้นฐานของจุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจนซึ่ งสามารถนามาประยุกต์เป็ นปุ๋ ยชี วภาพได้ เก็บตัวอย่างดินปี ละ 3 ครั้งตาม
ฤดูกาล เป็ นเวลา 3 ปี พบปริ มาณแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระในทุกตัวอย่างดินประมาณ 103-108 Colony Forming
Unit (CFU) ต่ อกรั มดิ น ส าหรั บไรโซเบี ยมพบประมาณ 100-104 Most Probable Number (MPN) ต่ อกรั มดิ น ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณจุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางกายภาพ และทางเคมีของดินร่ วมกับชนิดของพืชใน
พื้นที่ ส่ วนการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจนโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ BOXA1R พบ
ไอโซเลตบริ สุทธิ์ ของแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระ และไรโซเบียมจานวน 89 และ 5 ไอโซเลต ตามลาดับ การศึกษา
คุณสมบัติในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตของพืชโดยตรวจสอบกิ จกรรมของแบคที เรี ย ได้แก่ กิจกรรมของเอนไซม์ไน
โตรจี เ นสด้ว ยวิ ธี Acetylene Reduction Assay (ARA) และความสามารถในการสร้ า ง Indole Acetic Acid (IAA) พบ
แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนส และผลิต IAA ได้ 27 ไอโซเลต ส่ วนไรโซเบี ยม
มีกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนสทั้ง 5 ไอโซเลต การวิเคราะห์จุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจนเชิ งคุณภาพโดยตรงจากดินโดย
เทคนิ ค Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) เมื่อนามาทา dendrogram พบว่าจุลินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ที่ให้แถบดี
เอ็นเอจาก DGGE ใกล้เคียงกันจะอยู่ในพื้นที่ป่าเดียวกัน สาหรับแบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
สาหรับการพัฒนาเป็ นปุ๋ ยชีวภาพมีท้ งั สิ้ น 7 ไอโซเลต ในขณะที่ไรโซเบียมมี 2 ไอโซเลต
คาสาคัญ: จุลินทรี ยต์ รึ งไนโตรเจน พื้นที่ปกปักฯ หนองระเวียง แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนแบบอิสระ ไรโซเบียม
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เครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศต้ นทุนตา่ ที่แสดงผลแบบออนไลน์
Low-cost Online Display Weather Detector
อรรถชัย ทองธนะเศรษฐ์ พรภิเษก พลอยพิมล และ เดี่ยว อภัยราช*
Attachai Thongtanaset, Pornpisek Ploypimol and Deaw Aphairaj*

สาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Division of Physics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: deaw_a@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
รายงานนี้ ได้ทาการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่ าที่สามารถแสดงผลแบบ
ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ ด้วยระบบ Network Platform for Internet of Everything (NETPIE) และแอพพลิเคชัน่
ไลน์ โดยมีบอร์ดอีเอสพี (ESP 8266) เป็ นตัวประมวลผล ซึ่งค่าที่ใช้ในการแสดงผลจะประกอบไปด้วยค่าฝุ่ น
ละออง (PM 2.5 ความดันบรรยากาศ อุ ณหภู มิ และความชื้ น เซนเซอร์ ที่ ใ ช้ใ นระบบนี้ ป ระกอบไปด้วย
เซนเซอร์ ต รวจวัด ฝุ่ น (PMS 7003) เซนเซอร์ ต รวจวัด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น (Digital Temperature and
Humidity : DHT 22) และเซนเซอร์วดั ความดันบรรยากาศ (GY-BMP 280) จากการทดสอบประสิ ทธิภาพใน
การตรวจวัดสภาพอากาศเปรี ยบเทียบกับเครื่ องที่มีขายในท้องตลาด พบว่า มีค่าความแม่นยาในการวัดค่าฝุ่ น
ละอองมีค่าประมาณ 91.8% ค่าความแม่นย าของอุณหภูมิ มีค่าประมาณ 99.3% และค่าความแม่นย าของ
ความชื้นมีค่าประมาณ 90.1 %
คาสาคัญ: ฝุ่ นละออง PM 2.5 บอร์ดอีเอสพี 8266 เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่ น PMS 7003
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การสังเคราะห์ ไฮโดรเจลดูดซึมนา้ ยิง่ ยวดพอลิโพแทสเซียมอะคริเลตเพื่อการกักเก็บนา้
Synthesis of superabsorbent hydrogels poly(potassium acrylate)
for water conservation
ธัญวลัย ฉัตรค้ าจุนเจริ ญ พิมพ์ชนก จันทร์ สวาท และ วิไลพร ไกรสุ วรรณ*
Tanwalai Chatkumpjunjalearn, Pimchanok Chansawat and Wilaiporn Kraisuwan*

สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
Program of Polymer Materials Technology, Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology,
Srinakharinwirot University, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120, THAILAND
Corresponding Author E-mail: wilaipornk@g.swu.ac.th
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บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ได้เตรี ยมไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซี ยมอะคริ เลต (พีเคเอ) ผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
แบบอนุมูลอิสระโดยใช้โพแทสเซียมอะคริ เลตเป็ นมอนอเมอร์ และใช้โพแทสเซี ยมเปอร์ ซลั เฟตเป็ นตัวริ เริ่ ม
ปฏิ กิริยา ความเข้มข้นของสารเชื่ อมขวางเอ็น,เอ็น’-เมทิลีนบิสอะคริ ลาไมด์ (เอ็มบีเอ) เท่ากับ 0.5, 1 และ 2
มิลลิ โมล เพื่อศึกษาการดูดซึ มน้ า การกักเก็บน้ า และความสามารถในการโหลดยูเรี ย ผลการทดลองพบว่า
การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของเอ็มบีเอส่ งผลให้การดู ดซึ มน้ าของไฮโดรเจลลดลง ไฮโดรเจลที่มีเอ็มบีเอ
0.5 มิลลิโมล มีค่าการดูดซึมน้ าสู งสุ ด เท่ากับ 229 เท่าของน้ าหนักแห้งของไฮโดรเจล การทดสอบการกักเก็บ
น้ าของไฮโดรเจลพบว่าไฮโดรเจลพีเคเอเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ าในดิ น หลังจาก 27 วัน ดิ นที่
ประกอบด้วยไฮโดรเจลที่มีเอ็มบีเอ 0.5, 1 และ 2 มิลลิโมล มีอตั ราการระเหยของน้ าในดินเท่ากับ 81, 83 และ
86 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ ได้ศึ ก ษาความสามารถในการโหลดยูเ รี ย ของไฮโดรเจลโดยใช้
สารละลายยูเรี ย ที่ มี ค วามเข้ม ข้นแตกต่ า งกัน พบว่า ความสามารถในการโหลดเพิ่ม ขึ้ นเมื่ อความเข้ม ข้น
ของเอ็มบีเอลดลง ไฮโดรเจลที่มีเอ็มบีเอ 0.5 มิลลิโมล สามารถโหลดยูเรี ยได้สูงสุ ด 49 เปอร์เซ็นต์ จากผลการ
วิจยั พบว่าไฮโดรเจลพีเคเอเหมาะสมสาหรับใช้เป็ นวัสดุเพิ่มความชุ่มชื้นในดินเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม
คาสาคัญ: พอลิเมอร์ดูดซึมน้ ายิง่ ยวด พอลิโพแทสเซียมอะคริ เลต การดูดซึ มน้ า การกักเก็บน้ า การโหลดปุ๋ ย

272

การประชุ
มวิดชงานประชุ
าการระดับมชาติ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ครั้งทีร่ าชมงคล
12
การประชุ
มการจั
วิชาการระดั
บชาติ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ครั้งที่ 12
th
The 12The
Rajamangala
University
of Technology
NationalNational
Conference
12th Rajamangala
University
of Technology
Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การพัฒนากระเป๋าจากผ้าขาวม้ าสีธรรมชาติ
The bag development from Natural color Loincloth
ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ และ ชนากานต์ เรื องณรงค์*
Natthapong Panyathikun, and Chanakarn Ruangnarong*
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อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Textile and clothing, Faculty of Home Economics Techmology, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
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บทคัดย่อ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ ตาบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
นาองค์ความรู ้ งานวิจยั และนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรท้องถิ่น โดยชุ มชนเป็ นชาวอีสานที่มา
สร้างถิ่นฐานใหม่ มีทกั ษะและฝี มือในการทอผ้า มีผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิ่นคือผ้าขาวม้า จึงถ่ายทอดองค์
ความรู ้เรื่ องการย้อมสี เส้นด้ายด้วยสี ธรรมชาติ จากนั้นออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าตามสี ของพืชพรรณใน
ท้องถิ่น เช่น ลายดอกตะเคียน ลายฝาง ลายคราม เป็ นต้น และนามาทอเป็ นผืนผ้าเพื่อให้เกิดผ้าขาวม้าที่มีอตั
ลักษณ์ของชุมชน และนามาแปรรู ปเป็ นกระเป๋ า ที่มีรูปแบบ การตัดเย็บไม่ซบั ซ้อนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
ผลิตเองได้ โดยคัดเลือกรู ปแบบด้วยการสอบถามความพึงพอใจและลักษณะการใช้งานกระเป๋ าจากผ้าขาวม้า
โดยรู ปแบบที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดคือรู ปแบบที่ 2 จาก 5 รู ปแบบ คือกระเป๋ าคล้องมือแต่งชายครุ ย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยสร้างแบบและขึ้นตัวอย่างของกระเป๋ าด้วยผ้าดิบก่อนเพื่อให้รูปทรงของ
กระเป๋ าที่ ออกแบบนั้นสมบู รณ์ แบบที่สุ ด จากนั้นจึ ง จะเริ่ ม ตัดเย็บ กระเป๋ าที่ ทาจากผ้า ขาวม้า และนาไป
ถ่ายทอดวิธีการผลิ ต เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอตั ลักษณ์ เพิ่มมูลค่าและคุณค่า สามารถเพิ่มรายได้ใ ห้กบั
ชาวบ้านในชุมชนได้มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ผ้าขาวม้า สี ธรรมชาติ กระเป๋ า
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การประชุ
มวิดชงานประชุ
าการระดับมชาติ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ครั้งทีร่ 12
การประชุ
มการจั
วิชาการระดั
บชาติ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
าชมงคล ครั้งที่ 12
th
The 12The
Rajamangala
University
of
Technology
National
Conference
th
12 Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ถ่ านกัมมันต์ จากผลไม้
Activated Carbon from Fruit
ปณิ ธิ สังข์วร รสกร เทวรัตน์ วริ ศรา นิธิพรเดชะ จิตรลัดดา มะลัยทอง
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Paniti Sungworn, Rossakorn Tavarat, Warisara Nithiporndecha, Jitladda Malaythong,
Tongluck Boontham and Niti Witthayawiroj*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani , THAILAND
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่สามารถให้พลังงานความร้อน 2)
เปรี ยบเที ย บคุ ณ สมบัติ ก ารใช้ ง านของถ่ า นกัม มัน ต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นกับ ถ่ า นตามท้อ งตลาด การผลิ ต ถ่ า น
กัม มัน ต์จ ากผลไม้ ตามแนวคิ ด มาจากการน าของเสี ย ที่ เ หลื อ จากพื ช ผลทางการเกษตรที่ มี จ านวนมาก
ในจังหวัดปทุมธานีมาเพิ่มมูลค่า โดยการนาผลไม้มาเผาให้ความร้อนเเบบไม่ใช้ออกซิ เจน บดให้ละเอียดนา
ผงถ่านผสมกับกาวแป้ งเปี ยกและน้ า ที่อตั ราส่ วน 3:1:0.5 อัดส่ วนผสมลงไปในเครื่ องอัดถ่าน และตัดให้ได้
ตามขนาด ตากแดดเป็ นระยะเวลา 3-4 วัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่ให้ค่าพลังงานความ
ร้อนมากที่สุด คือ ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยน มีค่าเท่ากับ 6,378 ±30.6 Cal/g รองลงมา ถ่านกัมมันต์จาก
มังคุด มีค่าเท่ากับ 5,880±21.6 Cal/g และถ่านตามท้องตลาด มีค่าเท่ากับ 3,726±64.1 Cal/g และ2) คุณสมบัติ
การใช้งานของถ่านกัมมันต์กบั ถ่านตามท้องตลาดมี ความแตกต่างกัน โดยถ่านกัมมันต์มีค่าพลังงานความ
ร้อนสู ง มีความคงทน ไม่แตกหัก ไม่เลอะติดมือ และถ่านตามท้องตลาด มีค่าพลังงานความร้อนต่า มีความ
เปราะ แตกหัก มีความเลอะติดมือ นอกจากนี้ ถ่านกัมมันต์จากผลไม้จดั เป็ นพลังงานทางเลื อกที่ น่าสนใจ
สามารถนามาใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิง้ เป็ นแนวทางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอีกแนวทางหนึ่ง
คาสาคัญ: ถ่านกัมมันต์ ถ่านอัดแท่ง เปลือกผลไม้
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การประชุ
มวิชดาการระดั
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ครั้งที่ร12
การประชุ
มการจั
งานประชุบมชาติ
วิชาการระดั
บชาติ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
าชมงคล ครั้งที่ 12
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Rajamangala
University
of Technology
NationalNational
Conference
12th Rajamangala
University
of Technology
Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การทดแทนแป้งมันสาปะหลังด้ วยแป้ งกล้ วยในเม็ดไข่ มุก
Substituting Tapioca Starch with Banana Starch in Bubble Pearl
ณัฏฐาพัฒน์ ติยะสันต์ ณัฐจ์ปกรณ์ สุ ราช สาริ ศา สุ วรรณคา พลอยไพลิน พร้าโน๊ต วารี กาลศิริศิลป์
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Nattatpat Tiyasan, Natpakorn Surach, Sarisa Suwannakam, Ploypilin Pranote1, Waree Kalsirisilp,
Tongluck Boontham and Niti Witthayawiroj*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Innovation Demonstration School Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani 12110, THAILAND
Corresponding Author E-mail : niti@rmutt.ac.th
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้ อสัมผัสของเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วย และเม็ดไข่มุกในท้องตลาด
ศึกษาชนิดของแป้ งกล้วยที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก ตลอดจนศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อชานมไข่มุกแป้ งกล้วย และเม็ดไข่มุกในท้องตลาด กล้วยที่ศึกษาได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม
และกล้วยไข่ อัตราส่ วนผสมของเม็ดไข่มุกจากแป้ งกล้วยที่ศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ได้แก่ 20
ต่อ 80 ค่าชี้ผลในการศึกษาได้แก่ ลักษณะปรากฏของเม็ดไข่มุก สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของเม็ดไข่มุก
ผลการศึกษาพบว่า ความเหนียว ความหนึบ และความทนทานต่อการเคี้ยวของเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วย จะมีค่า
น้อยกว่าเม็ดไข่มุกในท้องตลาดที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียว ด้านลักษณะปรากฏและสี ของเม็ด
ไข่มุกในท้องตลาดได้รับคะแนนในระดับที่มากกว่าเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วยทุกชนิ ด แต่ดา้ นกลิ่น รสชาติ เนื้ อ
สัมผัส และความชอบโดยรวมมีคะแนนในระดับเดียวกันกับเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วยทั้ง 3 ชนิด ข้อดีของการใช้
แป้ งกล้วยน้ าว้าทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ได้แก่ ในด้านราคา และด้านผลผลิ ต กล้วยน้ าว้ามีราคาถู ก มี
ผลผลิตภายในประเทศไทยมากกว่ากล้วยหอ และกล้วยไข่ ดังนั้น แป้ งกล้วยน้ าว้าจึงเหมาะสมที่สุดในการ
ทดแทนแป้งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก ทั้งในด้านลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านราคา และด้านผลผลิต
คาสาคัญ: แป้งมันสาปะหลัง แป้งกล้วย เม็ดไข่มุก
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การประชุ
มวิดชงานประชุ
าการระดัมบวิชาติ
มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ครั้งทีร่ าชมงคล
12
การประชุ
มการจั
ชาการระดั
บชาติ
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ยเทคโนโลยี
ครั้งที่ 12
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NationalNational
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12th Rajamangala
University
of Technology
Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การตลาดออนไลน์ สาหรับสารสกัดหญ้ าเอ็นยืดหมักเพื่อส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ที่บ้านม่ วงเจริญราษฎร์ ชุมชนปลอดภัยทางการเกษตร จ.น่ าน
Online Marketing for Fermented Plantago Major Linn. Extracts to
Promote Sustainable Economy at Ban Muang Charoenraj
Agricultural Safety Community, Nhan Province
นิภาพร ปั ญญา1 และ ดวงฤทัย นิคมรัฐ2*
Niphaporn Panya1 and Duongruitai Nicomrat2*
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
1
Department of Division Computer Science 2Department of Environmental Science and Technology, Faculty of Science
and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, THAILAND
*Corresponding Author E-mail: duongruitai.n@rmutp.ac.th
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บทคัดย่อ
ทีมวิจยั มีความคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาการตลาดออนไลน์ของน้ าหมักสารสกัดหญ้าเอ็นยืด เพื่อส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตร ชุมชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จังหวัดน่าน จากการเพาะปลูกและเริ่ มทา
ผลิ ตภัณฑ์ ชาหญ้าเอ็ นยื ดเมื่ อสองปี ที่ แล้ว ด้วยการพัฒนาการตลาดออนไลน์ ผลิ ตภัณฑ์ หญ้าเอ็ นยื ดด้าน
เครื่ องสาอาง งานเริ่ มด้วยการศึกษาคุ ณลักษณะของพืชนี้ ตั้งแต่ระยะการเก็บ เกี่ ยว การหมักหญ้าเอ็นยืดด้วย
จุลินทรี ย ์ การสกัดสารสาคัญจากหญ้าเอ็นยืดหมัก และการทดสอบคุณสมบัติการต้านการอักเสบ การต้านอนุมูล
อิสระ และการออกฤทธิ์ ต้านจุลชีพ ด้วยหลักการที่ผสานเทคโนโลยีของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดในเครื่ องสาอาง
มาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบการตลาดออนไลน์ของชุ มชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ผลการศึกษาที่ได้ คือ ด้วยการ
ส่ งเสริ มให้ได้วตั ถุดิบดี ได้เป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ มีการส่ งเสริ มระบบสื่ อออนไลน์ของเฟสบุ๊คเพื่อเป็ นสื่ อทาง
สังคม สื่ อถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ดา้ นรู ปแบบของเนื้อหา และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด ข้อมูลได้ถูกรวบรวม
ผ่านการวิเคราะห์เนื้ อหาและการสัมภาษณ์ เชิ งลึก พบว่ามีการเข้าชมเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้น ช่ วยปรับปรุ งการขาย
ส่ งเสริ มการให้บริ การอย่างทัว่ ถึงและการส่ งเสริ มบริ การแบบครบวงจรเชื่ อมโยงวัตถุดิบ สารเคมีที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง และการจัดการในอนาคต ตลอดจนได้ให้มีการส่ งเสริ มให้
ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการขายออนไลน์ ด้วยการจัดการทั้งหมดเหล่านี้จะก่อให้เกิดแผนธุ รกิจที่ชดั เจน เพื่อเพิ่ม
ผลกาไรโดยไม่มีขอ้ จากัดและเหมาะสมสาหรับสถานการณ์ปัจจุบนั
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ เฟสบุค๊ สารสกัดสมุนไพร
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บทคัดย่ อ
ทีมผูว้ ิจยั ได้พฒั นาต้นแบบการทาตลาดออนไลน์ของสารสกัดไคร้ น้ า ซึ่ งเป็ นที่สนใจของชุ มชนบ้าน
สวก เนื่ องด้วยชุ มชนบ่อสวกเป็ นชุ มชนปลูกไม้ผลและพืชสวนครั วแบบออร์ แกนิ ค จากการศึกษาได้ทาการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางจากสารสกัด จากไคร้ น้ า พบว่าไคร้ น้ าเมื่ อสกัดสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพและ
ทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งจุ ลินทรี ย ์ และการต้านการออกซิ เดชันในเบื้องต้น ด้วยการทาใบไคร้ น้ าแห้งแล้ว
สกัดด้วยเอทานอลร้ อ ยละ 80 ที่ ความเข้มข้น 5,000 ppm มี คุณสมบัติตา้ นจุ ลิ นทรี ยใ์ นกลุ่ มแบคที เรี ย ชนิ ด
Pseudomonas sp. และเชื้อรา Penicillium sp. ได้ระดับปานกลาง และมีการต้านอนุมูลอิสระจากการใช้สารต้าน
อนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH มีฤทธิ์ ในการกาจัดอนุ มูลอิสระ IC50 คือ 0.198 ppm ทีมวิจยั จึ งส่ งเสริ มการตลาด
ออนไลน์การนาสารสกัดไคร้ น้ าและผลิตภัณฑ์ครี มทาหน้าใสจากสารสกัดไคร้ น้ า โดยนาเสนอการขายบน
ตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพจ มีการนาเสนอเนื้ อหาหลายรู ปแบบ เช่น บทความ รู ปภาพ วีดีโอ แบบสอบถาม
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถทากิจกรรมเฟสบุ๊ค เพื่อเชิญชวนให้ผทู ้ ี่สนใจได้เข้ามาเรี ยนรู ้ ชมการสาธิต ทดลอง
ใช้ ทดลองผลิต และซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่ งกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า ผ่านเฟสบุ๊คเพจ
สามารถสร้ างผลสัมฤทธิ์ ทางการตลาด ช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความรู ้และเข้าใจประโยชน์ในตัวสิ นค้าได้เป็ น
อย่างดี สามารถนาเสนอสิ นค้าและบริ การได้สะดวก รวดเร็ ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรื อสมาชิกเฟสบุ๊คเพจได้มาก
ขึ้น
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ เฟสบุ๊ค บริ การแบบครบวงจร สารสกัดจากพืช
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคุ ณภาพการนอนหลับและการผ่อนคลายของผูส้ ู งอายุก่อน
และหลังใช้น้ ามันหอมระเหยสู ตรผสม ขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้เทคนิ คของ Cohen J.ได้จานวน 40 คน
ได้รับน้ ามันหอมระเหยสู ตรผสม ประกอบด้วย น้ ามันลาเวนเดอร์ ซี ดาร์ วดู กระดังงา โรสวูด้ หยดบนแผ่นผ้า
2 หยด(0.1 มิลลิตร) สอดไว้ใต้หมอนส่ วนบน ก่อนนอน ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ประเมินคุณภาพการนอนโดย
ใช้แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพการนอนของฟิ ตสเบิ ร์ ก การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ Paired Sample t-test
เปรี ยบเทียบก่อนและหลัง ผลการวิจยั พบว่า น้ ามันหอมระเหยสู ตรผสมลดอาการนอนไม่หลับของผูส้ ู งอายุ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) สรุ ป ผลการศึกษาครั้งนี้ สนับสนุ นผลการเพิ่มคุ ณภาพการนอนหลับ
และผ่อนคลายของการใช้น้ ามันหอมระเหยสู ตรผสมในผูส้ ู งอายุ
คาสาคัญ: น้ ามันหอมระเหย คุณภาพการนอน ผูส้ ู งอายุ
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บทคัดย่ อ

หมามุ่ย (Mucuna pruriens (L.) DC. ) มีสารสาคัญที่ มีฤทธิ์ ทางชี วภาพหลายชนิ ด สารสาคัญที่ พบมากใน
เมล็ด คื อ แอลโดปา (L-dopa) เป็ นสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นทางการแพทย์ จากการศึ ก ษาทั้ง ในประเทศและ
ต่ างประเทศพบว่า เมล็ดหมามุ่ย มี ฤทธิ์ ในการต้า นอนุ มูลอิ สระ ฤทธิ์ ในการรั กษาโรคพาร์ กินสัน และฤทธิ์ เพิ่ ม
สมรรถภาพทางเพศ แตในประเทศไทยไม่พบการใช้หมามุ่ยเป็ นส่ วนประกอบของยาหรื อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ผ่าน
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่มีการใช้ในตารับการรักษาของหมอพื้นบ้านที่ใช้สืบทอด
ต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั วัตถุประสงค์การศึ กษาครั้งนี้ เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ รู ปแบบกรรมวิธีการใช้หมามุ่ย
ของหมอพื้นบ้าน และรวบรวมสายพันธุ์หมามุ่ยตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เพื่อนามาใช้เป็ นฐานข้อมูลเชิ งวิชาการ
ด้านการใช้ประโยชน์จากหมามุ่ยเพื่อการพัฒนาเป็ นยาหรื อผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึ กษาใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับหมอพื้นบ้านในแต่ละ
ภาค จานวน 10 ราย ที่มีประสบการณ์การใช้หมามุ่ยมากกว่า 10 ปี ผลการศึกษา พบว่า องค์ความรู ้และรู ปแบบการ
ใช้หมามุ่ยของหมอพื้นบ้านทั้ง 10 ราย มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน หมามุ่ยที่หมอพื้นบ้านใช้ในตารับยาประกอบด้วย
สายพันธุ์อินเดียและ/หรื อสายพันธุ์ไทย ส่ วนใหญ่ร้อยละ 75 ใช้ท้ งั สายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์ไทย ร้อยละ 25 ใช้
เฉพาะสายพันธุ์อินเดี ย วัตถุดิบที่ นามาใช้ส่วนใหญ่เป็ นการปลูกมากกว่าการเก็บตามธรรมชาติ เนื่ องจากสามารถ
ควบคุมผลผลิตได้หมอพื้นบ้านร้อยละ 80 ใช้เมล็ดเป็ นส่ วนประกอบในตารับยา ร้อยละ 20 ใช้ส่วนอื่นร่ วมในตารับ
ยา ได้แก่ ใบและราก วิธีการนาเมล็ดปรุ งยา ใช้การคัว่ เพื่อให้เปลือกหุ ้มเมล็ดเปิ ดออกนาไปบดเป็ นผง หรื อใช้การ
หมักด้วยเหล้า รู ปแบบการใช้มีท้ งั ยาเดี่ ยวและยาตารับ ด้านสรรพคุณ หมอพื้นบ้านทุกรายใช้ยาเพื่อบารุ งร่ างกาย
เสริ มสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อย ผูท้ ี่มารักษาร้อยละ 90 เป็ นเพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไปหมอพื้นบ้านส่ วนใหญ่
พบว่าการรักษาได้ผลดี แต่ไม่มีการบันทึกผลการรักษาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คาสาคัญ: หมามุ่ย หมอพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
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องค์ ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติ
ในการสมานแผลของใบแป๊ ะตาปึ ง
Phytochemical constituents and biological activities with wound healing
properties of Sambung Nyawa Leaf (Gynura procumbens (Lour.) Merr.)
กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา นริ นทร์ทร พันธ์สวัสดิ์ สิ ริภทั ร ชมัฒพงษ์*
Kunthasaya Akkarasiritharattana, Narintorn Pansawat and Siriphatr Chamutpong*
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่อ
แป๊ ะตาปึ ง เป็ นพืชสมุนไพรที่พบในชุ มชนตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มี
การนามาใช้สมานบาดแผล และรักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก การศึกษาวิจยั ครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการสมานแผลของสารสกัดด้วย
เอทานอลจากส่ วนใบ โดยวิเคราะห์ องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ด้วยวิธีการตรวจสอบสารพฤกษเคมี
เบื้ องต้นและวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง ศึกษาหาปริ มาณฟี นอลิ กรวมทั้งหมดด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu ทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ด้ ว ยวิ ธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging
capacity (DPPH) และทดสอบฤทธิ์ ต้า นการอัก เสบด้วยวิธีก ารวิเคราะห์หาปริ มาณการยับ ยั้งการผลิ ต
ไนตริ กออกไซด์ ใ นหลอดทดลอง ผลการวิ จ ัย พบสารกลุ่ ม อัล คาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิ น
สารประกอบฟี นอกลิ ก และไตรเทอปี น และพบว่าสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ มีสารรู ทินสู งที่สุด เท่ากับ
3,171.64±11.84 ไมโครกรัมต่อกรัม ในการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ มีค่า IC50 เท่ากับ 363.93±49.52
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและพบปริ มาณฟี นอลิกรวม เท่ากับ 43.72±4.02 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อ
กรัมสารสกัดหยาบ นอกจากนั้นยังพบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งการผลิตไนตริ กออกไซด์ได้สูงถึงร้อยละ
70 ดัง นั้นการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่า ใบแป๊ ะต าปึ งเป็ นพื ช ที่ มี ศ กั ยภาพในการที่ จะน ามาใช้เ ป็ น
สมุ นไพรต้า นการอัก เสบและสมานแผล ซึ่ ง อาจนาไปสู่ ก ารพัฒนาเป็ นยารั ก ษาแผลทดแทนยาแผน
ปัจจุบนั ในอนาคต
คาสาคัญ: แป๊ ะตาปึ ง พฤกษเคมี ฤทธิ์ ทางชีวภาพ ต้านอักเสบ สมานแผล
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ผลของโปรแกรมการเสริมสร้ างสุ ขภาวะชุมชนด้ วยภูมิปัญญาไทย
ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี
Effects of Community Health Promotion Program with Thai Wisdom,
Khlong Hok Subdistrict, Pathum Thani Province
ปุณยนุช อมรดลใจ1 พัชราภา โสมา2 และ ปิ ยภรณ์ ประสมสาสน์1,2*
Punyanut Amorndoljai1, Patcharapa Soma 2 and Piyaporn Prasomsart1,2*
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์บูรณาการ
ผูป้ ฏิบตั ิโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1
Department of Applied Thai Traditional Medicine Faculty of Integrative Medicine
2
University & Community Network Center for Innovative Co-Creation officer (UCNC) Institute of Research and
Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
1

2

*
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริ มสร้ างสุ ขภาวะชุ มชนด้วยภู มิ
ปั ญญาไทย ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมโดยเลื อกวิธีผสมผสานการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
เป็ นหลักร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ จานวนอาสาสมัคร 30 คน การดาเนินการวิจยั มี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1) ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน 2) สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ส่ ว นร่ ว ม 3) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
4) สรุ ป ผลผลการวิจ ัย ผลการวิจ ัย พบว่า 1) Key Person มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น กิ จกรรมทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม 2) ผลสุ ขภาวะชุมชน คุณภาพการนอนหลับ (PSQI) และแบบประเมินความรู ้ วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
Paired Sample t-test การเปรี ย บเที ย บก่ อ น-หลัง พบว่ า แบบประเมิ น ความรู ้ ก่ อ นและหลัง เข้า ร่ ว ม
(p = 0.000) สุ ขภาวะด้านการรับรู ้คุณค่าของตัวเอง (p = 0.718) สุ ขภาวะด้านสังคม (p = 0.066) สุ ขภาวะ
ด้า นสติ ปั ญ ญา (p = 0.685) สุ ข ภาวะด้า นอารมณ์ (p = 0.841) และคุ ณ ภาพการนอนหลับ (PSQI)
(p = 0.002) สรุ ปได้ว่าคุณภาพการนอนหลับ และการประเมินความรู ้ ก่อนและหลังเข้าร่ วมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.05) ส่ วนที่เหลือยังไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: สุ ขภาวะชุมชน การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ภูมิปัญญาไทย

281

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
th Rajamangala
การประชุ
ชาการระดั
บชาติมหาวิUniversity
ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งNational
ที่ 12
Theมวิ12
of Technology
Conference”

The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื
่อนนวันำ�ตเศรษฐกิ
กรรม นจาเศรษฐกิ
จ ดปลู
กแนวคิดสเทคโนโลยี
สีเขีฒยวเพื
“๙ ราชมงคลขั
บเคลื่อนนวั
ตกรรม
ปลูกแนวคิ
เทคโนโลยี
ีเขียวเพื่อการพั
นาที่อ่ยการพั
ั่งยืน”ฒนาที่ยั่งยืน”

ผลของโปรแกรมสร้ างเสริมสุ ขภาวะชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน ด้ วยภูมิปัญญาไทย
แบบบูรณาการตาบลคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
Effects of Sustainable Community Health Promotion Program with Thai
Wisdom by Khlong Nueng subdistrict integration, Pathum Thani Province
ปุณยนุช อมรดลใจ1 กัญชพร จันทร์ เขียว2 และ นันทรัตน์ วิทูรากร2*
Punyanut Amorndoljai1, Kanchaporn Jankeaw2 and Nantarat Witoorakorn2*
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์บูรณาการ
ผูป้ ฏิบตั ิโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1
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2
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้วยภูมิ
ปั ญญาไทย เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาวะของชุ มชนอย่างมีส่วนร่ วม รู ปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
รู ปแบบผสมผสาน โดยเลือกวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก และวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นองค์ประกอบ
เสริ ม ผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครจานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วย โปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย แบบสอบถามข้อมูลด้านสุ ขภาวะ 5 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย (PHW) อารมณ์ (EW)
สติปัญญา (IW) สังคม (SW) การรับรู ้คุณค่าของตัวเอง (SPW) และแบบสัมภาษณ์ผลการวิจยั ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ พบว่า แกนนาสุ ขภาพชุ มชน มีผลต่อการดาเนินโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยมีส่วนร่ วมเป็ นแกนนาในการเข้าร่ วมอบรม การให้ความช่ วยเหลือ การเป็ นตัวอย่าง
ทางอ้อมปฏิสัมพันธ์กบั คนในชุ มชนสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ด้วย
สถิติ Paired Sample t-test เปรี ยบเทียบก่ อนและหลัง พบว่าสุ ขภาวะด้านอารมณ์ (p = 0.033) และองค์
ความรู ้ (p = 0.000) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วนด้านอื่นยังไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของชุมชน สุ ขภาวะชุมชน ภูมิปัญญาไทย
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เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่ วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย
Clothes with herbs for relaxing and relieving aches
ศรี ประไพ จุย้ น้อย1* ณัฏฐา สมบูรณ์1 และ สุ ภาภรณ์ ทุมสอน2
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1
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2
Research Center for Green Materials and Advanced Processing, Yamagata University, Japan
*
Corresponding Author E-mail: sriprapai.j@en.rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลาย
และบรรเทาความปวดเมื่อย กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนวัยทางานที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน จานวน 400 คน
อายุระหว่าง 25-60 ปี โดยวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ 1. ค่าความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยลักษณะของ
แบบเสื้ อ เป็ นเสื้ อคอกลมตัวหลวม ไหล่ล้ า มีกระเป๋ าด้านหน้า 2 ข้าง ด้านในของตัวเสื้ อมีช่องสาหรั บใส่
แผ่นสมุนไพร 2 ตาแหน่ง คือ ช่วงคอ-บ่า-ไหล่ และตาแหน่งหลังล่าง 2. ความยากง่ายในการสวมใส่ จาก
รู ปแบบเสื้ อเป็ นเสื้ อแขนสั้นแบบติดกระดุมด้านหน้า 3. ความชื่ นชอบของกลิ่นน้ ามันระเหยสมุนไพร ซึ่ ง
มีส่วนประกอบของสมุนไพร 8 ชนิด และ 4. ความพึงพอใจโดยรวมของการสวมใส่ เสื้ อสมุนไพรสาหรับ
ช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวดเมื่อย โดยสารวจค่าความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จาก
ผลการวิจยั ได้ค่าความพึงพอใจด้านการออกแบบที่ 3.51 ค่าความพึงพอใจของความยากง่ายในการสวม
ใส่ คือ 3.63 โดยความชื่ นชอบของกลิ่นน้ ามันระเหยสมุนไพร มีค่าความพึงพอใจ 4.20 และค่าความพึง
พอใจโดยรวมของการสวมใส่ เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่ วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวดเมื่อย คือ 3.98
ดังนั้นผลการสารวจความพึงพอใจของการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวด
เมื่อยนี้ ได้รับค่าความพึงพอใจทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
คาสาคัญ: เสื้ อสมุนไพร แผ่นสมุนไพร ความพึงพอใจ น้ ามันระเหย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั : เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการประยุกต์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ
จากการใช้ค วามรู ้ จากการฝึ กอบรมในเชิ ง การพัฒนาการท างานของผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจา (R2R)” รวมถึ งปั จจัย ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการที่ต่อเนื่อง
วิธีดาเนิ นการวิจยั : การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธี วิจยั เชิ งปริ มาณ เครื่ องมื อที่ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ
แบบสอบถาม ประชากรในการวิจยั คื อ ผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ การ “การพัฒนางาน
วิชาการจากงานประจา (R2R) รุ่ นที่ 7 – 14 จานวน 247 คน โดยการสุ่ มรายชื่อของประชากรแบบใช้ความ
น่าจะเป็ น (Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดย ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: x̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) t-test, F-test และ ANOVA
ผลการวิจยั : 1) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการ
ฝึ กอบรมในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.94, S.D. = 0.59) 2) ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการฝึ กอบรมฯ มี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานวิชาการตามเป้ าหมายของโครงการฝึ กอบรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅ = 3.97, S.D. = 0.55) 3) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ ส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาหรื ออุปสรรคใน
การประยุกต์ใช้ความรู ้จากการอบรมเพื่อการพัฒนาการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 53.91 และประสบปั ญหา
ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 61.29 รองลงมาประสบปั ญหาด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คิดเป็ นร้อยละ 19.35 และปัญหาด้านการเผยแพร่ งานวิเคราะห์หรื องานวิจยั คิดเป็ นร้อยละ
11.29 ตามลาดับ 3).ข้อเสนอแนะและความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ มีความต้องการให้
โครงการฝึ กอบรมฯ จัดอบรมเกี่ ยวกับเทคนิ คการทาวิจยั การติดตามดูแลและให้คาปรึ กษาระหว่างการ
พัฒนาผลงานวิจยั หลักสู ตรเทคนิ คการขอตาแหน่ งทางวิชาการ และการรวบรวมเครื อข่าย R2R ของ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และ 4) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
ระดับการศึกษาและอายุการทางานที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ความรู ้จากการ
ฝึ กอบรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ ที่มีปัจจัย
ส่ วนบุ คคลด้านสถานภาพบุคลากร ระดับการศึกษา อายุและอายุการทางานที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั คือ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุ นสามารถนาองค์ความรู ้ไปต่อยอดสู่ การ
พัฒนาตนเองและสายอาชี พได้ รวมทั้งควรมีการออกแบบขยายเวลาการฝึ กอบรมฯ ให้มีความต่อเนื่ อง
ตั้งแต่กระบวนการเริ่ มต้นของการทาการวิจยั ไปจนถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และไปสู่
การพัฒนางานในสายอาชีพ
คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้ความรู ้ การฝึ กอบรม ผลงานทางวิชาการ
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การพัฒนาระบบเชื่ อมโยงข้ อมูลรายได้ ค่ารักษาพยาบาลระหว่ างระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (DT-HIS)กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผนทรัพยากร
องค์กร(DT-ERP) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Developing system to interface medical income data between hospital
information systems (DT-HIS) with Information System for Management
and Organizational Resource Planning (SAP) Faculty of Dentistry
Mahidol University
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บทคัดย่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามศูนย์ตน้ ทุน
(CO) แบบระบบเก่าในรู ปแบบ manual export data excel file แล้วผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนิ นการคียข์ อ้ มูลต่าง ๆ
ลงในระบบ DT-ERP ซึ่ งทาให้เกิ ดความล่าช้าของการรั บ รู ้ รายได้และอาจทาให้ขอ้ มู ลผิดพลาดจากผู ้
ปฏิบตั ิได้และกระบวนการเดิมยังไม่สามารถบันทึกค่ารายได้ไปถึ งหลักสู ตร (IO) ได้ จากการศึกษาการ
ทางานของระบบงานเดิ ม ตรวจสอบปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น และหาแนวทางในการแก้ไข จึงได้มีการพัฒนา
ปรับปรุ งระบบการส่ งข้อมูลรายได้ให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความ
ถู ก ต้อง รวดเร็ ว และสามารถใช้เพื่อการบริ หารส านัก งานแยกรายได้ตามหน่ วยงานตามพันธกิ จ ได้
นอกจากนี้ ยงั แสดงรายงานทางการเงินเพื่อส่ งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการสร้างระบบที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP)
กับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture
(SOA) เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส (Web service) โดยการส่ งข้อมูลเป็ นแบบ REAL-TIME (การประมวลผล
แบบทันที) และแบบ Batch (ประมวลผลที่ทาต่อเนื่ องกันไปตามลาดับ) มีกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ
แบบ Systems Development Life Cycle (SDLC) ผลการพั ฒ นาระบบดั ง กล่ า ว ท าให้ ค ณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มีการรับส่ งข้อมูลรายได้ค่ารั กษาพยาบาลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS)
ส่ งไปยังระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(SAP) มีความถูกต้องของข้อมูล
ตั้งแต่ 98 % เป็ นต้นไป มีความรวดเร็ ว ลดความซ้ าซ้อนและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: SDLC Web Service SOA REAL-TIME Batch
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบและศึกษาผลของการใช้รูปแบบทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ โดยใช้การวิจยั ผสานวิธี
แบบแผนแบบขั้นตอนเชิ งอธิ บาย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาจานวน 78 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ รู ปแบบกิ จกรรมที่ ใช้ทฤษฎี การเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
สื่ อสารและความร่ วมมือที่บูรณาการเข้ากับรายวิชาการบริ หารตนเอง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้ อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษา
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากกิจกรรม ฯ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชี วิตจริ งระดับมากที่สุด (𝑋𝑋̅ = 4.74, S.D. =
0.44) และหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม นักศึกษามีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมื อ
อยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑋𝑋̅ = 4.44, SD = 0.50) และข้อมู ลจากการวิเคราะห์ เนื้ อหาจากการสนทนากลุ่ ม
พบว่า นักศึ กษามี การเปลี่ ยนแปลงหลายด้านซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ นามาพัฒนาชี วิตตนเองได้ เช่ น การเข้า ร่ วม
กิจกรรมฯ นี้ ทาให้ตนเองมีการพิจารณา วิเคราะห์ สรุ ปก่อนการสื่ อสารหรื อแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะ
พูดแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มและกล้าพูดนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนมากขึ้น
คาสาคัญ: ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความ
ร่ วมมือ การวิจยั ผสานวิธี
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเอทิลนี ความหนาแน่ นสู ง พอลิเอทิลนี ความหนาแน่ นตา่ และ
พอลิสไตรีน ที่ขนึ้ รู ปชิน้ ทดสอบด้ วยกระบวนการฉีดขึน้ รูป และกระบวนการอัด
Mechanical properties of high density polyethylene Low density
Polyethylene and Polystyrene from injection molding and compression
molding specimen
รัตติญา มะกะ*
Rattiya Maka*
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: rattiya_phakdee@hotmail.com

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศึกษาการเตรี ยมชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉีด และอัด จาก พอ
ลิ เอทิ ลีนความหนาแน่ นสู ง (High Density Polyethylene ,HDPE) พอลิ เอทิลีนความหนาแน่ นต่ า (Low
density polyethylene, LDPE) และ พอลิ สไตรี น (Polystyrene, PS) เพื่อเปรี ยบเที ยบสมบัติทางกล จาก
การศึกษาพบว่าค่าความทนแรงกระแทก ความทนแรงดึง และมอดูลสั ของยังของชิ้นทดสอบที่ข้ ึนรู ปด้วย
กระบวนการฉี ดมีผลการทดสอบที่มีค่าสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด ในขณะที่ HDPE ให้ผลการ
ทดสอบความทนแรงดึงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และพบว่า HDPE และ LDPE ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการ
อัดมีค่าการยืดตัวสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด แต่กลับพบว่า PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ด
ได้ผลการทดสอบที่มีค่าการยืดตัวที่สูงกว่ากระบวนการอัด จากการศึกษาสมบัติความทนแรงดัดโค้ง และ
มอดุลสั ดัดโค้งของ HDPE และ LDPE ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันให้ผลการทดสอบที่มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ และพบว่า PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีค่าผลการทดสอบความทน
แรงดัดโค้ง และมอดุลสั ดัดโค้งที่มากกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด ผลการทดสอบอุณหภูมิการโค้ง
งอพบว่า HDPE และ LDPE ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการอัดมีค่าสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด แต่
พบว่า PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดได้ผลการทดสอบที่มีค่าสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด และ
ผลการทดสอบอุ ณ หภู มิ อ่อนตัวแบบไวแคตพบว่า ชิ้ นงานทดสอบที่ ข้ ึ นรู ป ด้วยกระบวนการขึ้ นรู ปที่
ต่างกันมีค่าผลการทดสอบที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด การขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด HDPE LDPE PS
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การเปรียบเทียบความต้ องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามลักษณะปัจจัยส่ วนบุคคล
Comparison of self-development needs of academic personnel of
Rajamangala University of Technology Thanyaburi according
to personal factors
พรชลิศา ยะจะนะ* วรรณยา เฉลยปราชญ์ และ ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
Pornchalisa Yachana*, Wanaya Chaloeyprach and Nuttakit Iamsomboon
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิช าการมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุ รี ตามลัก ษณะปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึ ก ษา และประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ศึ ก ษาคื อ บุ ค ลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวนทั้งสิ้ น 400 คน ที่ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test ค่าสถิติ F-test (One-way ANOVA) และ ค่าสถิติ LSD
(Least Significant Difference) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ผลการศึกษา พบว่า 1) บุคลากร
สายวิชาการที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกันมีความต้องการการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณารายด้า น พบว่า บุ ค ลากรสายวิชาการที่มี สถานภาพทาง
ครอบครัวแตกต่างกันมีความต้องการการพัฒนาตนเอง ด้านการฝึ กอบรมและสัมมนา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 2) บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรสายวิชาการที่การศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการการพัฒนา
ตนเองด้า นการสอน ด้า นการฝึ กอบรมและสัม มนา ด้า นการวิจยั ด้า นการเข้า สู่ ตาแหน่ งทางวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อสามารถทานายความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเอง ซึ่ งสามารถ
นามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้และแนวทาง วิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ: ความต้องการพัฒนาตนเอง บุคลากรสายวิชาการ งานประจาสู่ งานวิจยั (R2R)
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ปัจจัยที่มีผลต่ อประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
The factors affecting performance efficiency in electronic office system of
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
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Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
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Corresponding Author E-mail: marida_k@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษา 1) พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
และการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้ และ 2) ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุค ลากรมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี จานวนทั้งสิ้ น 400
คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตราฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที ค่าเอฟ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และค่า
สหสัมพันธ์เชิงถดถอย
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ทุกวัน
คิดเป็ นร้อยละ 44.3 มีวตั ถุประสงค์การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อส่ งเอกสาร – รับเอกสาร คิด
เป็ นร้อยละ 45.5 ไม่เคยได้รับการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้อยละ 72.3 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ จากผูด้ ู แลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดเป็ นร้อยละ 38.5
จากการทดสอบปั จจัยที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
พบว่า จานวนวันการใช้ที่แตกต่างกันมี ผลต่ อการยอมรับ การใช้และประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บ ตั ิ ง านที่
แตกต่างกัน ผูท้ ี่เคยได้รับการอบรมกับผูท้ ี่ไม่เคยได้รับการอบรมมีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ข้ นั ตอนเพื่อหาตัวแปรที่
มีอานาจในการทานายของประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ตั ิ ง าน พบว่า ปั จจัย การยอมรั บ เทคโนโลยีส่ ง ผล
ต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ในภาพรวมมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
เท่ากับ .799 เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ก ารใช้ง านส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย เท่ากับ .276 และการรับรู ้ความง่ายการใช้
งานส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
เท่ากับ .202
คาสาคัญ: งานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
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12th Rajamangala
of Technology
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ นา้ ตาลมะพร้ าว 100 %
ของตาบลท่ าคา จังหวัดสมุทรสงคราม
Physical characteristics of 100 % coconut sugar products
of Tha Kha Subdistrict, Samut Songkhram Province
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % และ
ศึกษาปริ มาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % ดาเนินการโดยทาการ
บรรจุน้ าตาลมะพร้าว ปริ มาณ 1,000 กรัม ในบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 แบบ คือ ถุงพลาสติกใส และกระปุกพลาสติก
เก็บที่ สภาวะปกติ ที่อุณหภู มิห้อง (29 ±1 องศาเซลเซี ยส) ทาการวิเคราะห์ ค่าสี และสังเกตุ ลกั ษณะเนื้ อ
สัมผัสน้ าตาลทุก ๆ สัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า สี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่ อง การบรรจุดว้ ยถุงพลาสติกมีการเปลี่ยนแปลงของสี นอ้ ยกว่าการบรรจุในกระปุกพลาสติก อย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p0.05) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า สี ที่ เข้ม ขึ้ นตามล าดับ L* a* b* สัป ดาห์ ที่ 1 เท่ า กับ
57.15, 9.30 และ 29.89 สัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 55.84, 9.64 และ 31.62 สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 53.48, 10.16 และ
36.01 และสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 52.42, 10.61 และ 38.65 ซึ่ งค่าสี ในแต่ละสัปดาห์สามารถบอกคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % ได้เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
ผลจากศึกษาปริ มาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % โดย
ใส่ เนื้ อฟางข้าวพร้ อมกับน้ าตาลในถุ งพลาสติก 5 ระดับ ฟางร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ต่อน้ าหนักน้ าตาล
เก็บที่ สภาวะปกติ ที่อุณหภู มิห้อง (29 ±1 องศาเซลเซี ยส) ทาการวิเคราะห์ ค่าสี และสังเกตุ ลกั ษณะเนื้ อ
สัมผัสน้ าตาลทุก ๆ สัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ฟางช่ วยปรับบรรยากาศภายในถุ งทาให้รูปทรง
ลักษณะเนื้ อสัมผัส กลิ่นน้ าตาลใกล้เคียงน้ าตาลที่ผลิ ตใหม่ ปริ มาณฟางที่เหมาะสมในการรักษาคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้ าว 100 % อยู่ที่ร้อยละ 1-2 ทาให้คุณภาพน้ าตาลมะพร้ าว 100 % มีคุณภาพสี ที่ดี และ
เนื้อสัมผัสที่ดี
คาสาคัญ: ตัวชี้วดั ทางกายภาพ น้ าตาลมะพร้าว 100 % การเปลี่ยนแปลงของสี
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“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่อการประชาสั มพันธ์
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Catering Business of Krungsri Kitchen
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ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พัฒ นาและประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ดเนื้ อ หาบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เพื่อการประชาสัม พันธ์ ธุ รกิ จจัดเลี้ ย งร้ า นครั วกรุ ง ศรี 2) เพื่ อประเมิ นผลการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) ชุ ดเนื้อหาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ ยงร้ านครัวกรุ งศรี 2) แบบประเมินคุ ณภาพด้านเนื้ อหาและ
ด้านสื่ อการนาเสนอ 3) แบบประเมินผลการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง 4) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่า งที่ มี ต่อชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่ อการประชาสัม พันธ์ ธุรกิ จจัดเลี้ ย งร้ า นครั วกรุ งศรี
ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผูท้ ี่กดติดตามเฟซบุ๊กเพจครัวกรุ ง
ศรี ฮ าล้า ลฟู๊ ด และยิน ดี ต อบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน ซึ่ งผลการพัฒ นาได้ชุ ด โปสเตอร์ พ ร้ อ ม
เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดจานวน 4 ชุด พร้อมคลิปวีดิทศั น์ ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่ามีผล
การประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅=4.71, S.D. = 0.01) ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ อ
การนาเสนอ อยูใ่ นระดับดี (x̅=4.42, S.D. = 0.10) ผลการประเมินด้านการรับรู ้ในกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅= 4.23, S.D. = 0.12) และผลประเมิ นด้า นพึ ง พอใจในกลุ่ ม ตัวอย่า งอยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 4.47,
S.D. = 0.03) ดังนั้นชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี ที่
พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้อย่างมีคุณภาพ
คาสาคัญ: สื่ อสังคมออนไลน์ ชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ธุ รกิจจัดเลี้ยง
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บทคัดย่อ
กำรออกแบบระบบให้ค ำปรึ ก ษำและบริ ก ำรข้อ มู ล เทคโนโลยีอ อนไลน์ ส ำหรั บ ศู น ย์ค ลิ นิ ก
เทคโนโลยีสถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อออก
แบบระบบให้คำปรึ กษำและบริ กำรข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ และสร้ำงระบบให้คำปรึ กษำและบริ กำร
ข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ สำหรับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร ระบบที่สร้ำงขึ้น ช่วยอำนวยควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรติดต่อสื่ อสำร กำรรับข้อมูล
ควำมต้องกำร และนำส่ งข้อมูลคำปรึ กษำและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อตอบกลับแก่ผรู ้ ับบริ กำรให้ได้เร็ วที่สุด
อีกทั้งยังเป็ นกำรลดขั้นตอนกำรประสำนงำน ลดกำรใช้กระดำษ ตลอดจนสำมำรถเก็บรวบรวมสถิติขอ้ มูล
ควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำร และเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ำยทอด กำรจัดเก็บข้อมูลมีควำมเป็ นระเบียบ โดย
ใช้ภำษำ ASP.NET C#, HTML, Java และใช้โปรแกรม Microsoft Sql Server 2012 ในกำรออกแบบระบบ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิ ภำพของระบบ จำนวน 226 คน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมอยู่ใ นระดับ มำกที่ สุ ด ค่ำ เฉลี่ ย 4.68 แสดงให้เห็ นว่ำ ระบบให้ค ำปรึ ก ษำและบริ ก ำรข้อ มู ล
เทคโนโลยีออนไลน์ สำหรับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร สำมำรถนำไปใช้ในกำรให้คำปรึ กษำและบริ กำรข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผขู ้ อรับบริ กำรได้
คาสาคัญ: ระบบให้คำปรึ กษำ ระบบบริ กำรข้อมูล ให้คำปรึ กษำออนไลน์
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจยั และพัฒนำ
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เครื่ องบันทึกค่ าสาธารณูปโภคโดยใช้ อาร์ ดูโน่ และเว็บไซด์ สาหรับตรวจสอบ
ข้ อมูลค่ าสาธารณูปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Utility bill recorder by arduino and web recheck For NPRU
ณัฏฐปัญญำ พิเชฐพิริยะ*
Natthapanya Pichetpiriya

งำนอำคำรสถำนที่ฯ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
Division central of the president, Office of President Nakhon Pathom Rajabhat University, THAILAND
Corresponding Author E-mail: sumetha2517@gmail.com

*

บทคัดย่อ
งำนวิจยั เรื่ องเครื่ องบันทึกค่ำสำธำรณู ปโภคโดยใช้อำร์ ดูโน่ และเว็บไซด์สำหรั บตรวจสอบข้อ
มู ลค่ำสำธำรณู ปโภคสำหรับมหำวิทยำลัย รำชภัฏ นครปฐม เป็ นกำรศึ กษำเพื่อแก้ปัญหำที่ เกิ ดจำกกำร
ท ำงำนจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล สำธำรณู ป โภคค่ ำ ไฟฟ้ ำ และน้ ำประปำ ที่ มี ค วำมซั บ ซ้ อ นและยุ่ ง ยำกของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงำน สิ้ นเปลืองกระดำษ ทำให้ขำดควำมน่ำเชื่ อถื อ งำนวิจยั แบ่งเป็ นสองส่ วนคื อ เครื่ องบันทึ ก
ข้อมู ลสำธำรณู ปโภคโดยใช้แผงวงจรสำเร็ จรู ปอำร์ โน่ รุ่นเมก้ำ2560 จอแสดงผลแบบผลึ กเหลวขนำด
2x16 คียบ์ อร์ ดขนำด 4x4 และกำร์ ดหน่ วยควำมจำขนำด 16 กิ กะไบต์ กำรทำงำนของเครื่ องบันทึ กค่ำ
สำธำรณู ปโภคโดยใช้อำร์ ดูโน่มีดงั นี้ ระบุเลขที่ห้องพัก แสดงผลหน่วยกำรใช้สำธำรณู ปโภคของเดื อน
เก่ ำ และบันทึกหน่ วยกำรใช้สำธำรณู ปโภคใหม่ของเดื อนใหม่ และบันทึ กข้อมู ลลงในหน่ วยควำมจำ
โปรแกรมฐำนข้อมู ล ที่ แสดงผลบนเว็บ บรำว์เ ซอร์ แสดงผล4ส่ วนแบ่ ง ตำมประเภทบ้ำ นพัก ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครปฐมดัง นี้ บ้ำนพักข้ำรำชกำร อำคำรชุ ด และบ้ำนพักคนงำน โดยผูพ้ กั อำศัย
สำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูลค่ำสำธำรณู ปโภคได้ดว้ ยตนเอง ถ้ำผูป้ ฏิบตั ิงำนบันทึกข้อมูลผิดพลำด ผูพ้ กั
อำศัย สำมำรถแจ้งข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อง ลงในโปรแกรมฐำนข้อมู ล ที่ แสดงผลบนเว็บบรำว์เ ซอร์ ไ ด้ท ัน ที
ผลกำรวิจยั เครื่ องบันทึกค่ำสำธำรณู ปโภคโดยใช้อำร์ ดูโน่สำมำรถบันทึกค่ำสำธำรณู ปโภค และส่ งข้อมูล
แสดงผลบนเว็บบรำว์เซอร์ ค่ำควำมพึงพอใจต่อเว็บไซด์สำหรับตรวจสอบข้อมูลค่ำสำธำรณู ปโภคสำหรับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมอยูท่ ี่ 4.75 อยูใ่ นเกณฑ์มำกที่สุด จำกจำนวนประชำกร 160 คน
คาสาคัญ: เครื่ องบันทึกค่ำสำธำรณูปโภค เว็บแสดงผล อำร์ ดูโน่
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การพัฒนาระบบการจัดการของเสี ยโดยการจาแนกและจัดหมวดหมู่ของเสี ย
จากการเรียนปฏิบัตกิ ารเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
System Improvement of Waste Management from Chemistry Laboratory by
Waste Classification of Department for Materials and Metallurgy
Engineering Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
กัลยำณี ศรี วำริ นทร์*
Kanlayanee Sriwarin*
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: kanlayanee_s@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งำนวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ต้อ งกำรจ ำแนกและจัด หมวดหมู่ ข องเสี ย จำกกำรเรี ย น
ปฏิ บตั ิกำรเคมี เพื่อนำไปสู่ แนวทำงในกำรนำของเสี ยเคมี แต่ละหมวดหมู่กลับคื นมำใช้ใหม่และบำบัด
เบื้องต้นลดจำนวนของเสี ยลง ของภำควิชำวิศวกรรมวัสดุและโลหกำร ซึ่ งดำเนินกำรโดยกำรเก็บรวบรวม
ข้อมู ล ของเสี ย จำกกำรเรี ย นปฏิ บ ัติก ำรเคมี ข องนัก ศึ ก ษำ ในปี กำรศึ ก ษำ 2563 มี จำนวนนัก ศึ ก ษำที่
ลงทะเบียนเรี ยนใน 4 รำยวิชำ ได้แก่ วิชำเคมีอินทรี ย1์ วิชำเคมีอินทรี ย2์ วิชำเคมีวเิ ครำะห์เชิงปริ มำณ และ
วิชำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์
ผลกำรศึ ก ษำวิจ ัย ครั้ งนี้ พบว่ำ ของเสี ย เคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรเรี ย นปฏิ บ ัติ ก ำรใน 4 รำยวิ ช ำ
สำมำรถแบ่งประเภทของเสี ย ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสี ยเคมีที่เป็ นของเหลว และของเสี ยเคมีที่
เป็ นของแข็ง โดยของเสี ยเคมีที่เป็ นของเหลว สำมำรถแยกออกเป็ น 6ประเภท 1) ของเสี ยที่ เป็ นของเหลว
อินทรี ยท์ ี่ประกอบด้วยน้ ำ มีจำนวน 2.20% 2) ของเสี ยที่เป็ นกรดมี จำนวน 48.45% 3) ของเสี ยที่เป็ นเบส
มีจำนวน 40.95% 4) ของเสี ยที่เป็ นเกลือ มีจำนวน 2.16% 5) ของเสี ยที่เป็ นสำรไวไฟ มีจำนวน 2.00% 6)
ของเสี ยที่เป็ นสำรฮำโลเจน มีจำนวน 4.24% และของเสี ยที่เป็ นของแข็ง สำมำรถแยกออกเป็ น 3 ประเภท
1) ขวดแก้วขวดสำรเคมีที่ใช้หมดแล้ว ได้แก่ ขวดแก้วเปล่ำที่เคยบรรจุสำรเคมี 2) เครื่ องแก้วหรื อขวด
สำรเคมีเก่ำ ได้แก่ เครื่ องแก้ว ขวดสำรเคมีที่แตก หักชำรุ ด หลอดทดลองที่แตกหัก ชำรุ ด 3) ขยะปนเปื้ อน
ั ฑ์ที่ปนเปื้ อนสำรเคมี ตัวอย่ำง ทิชชู ถุงมือ เศษ
สำรเคมี ได้แก่ ขยะที่มีกำรปนเปื้ อนสำรเคมี หรื อบรรจุภณ
ผ้ำ หน้ำกำก กำรนำภำชนะบรรจุสำรเคมีกลับมำใช้ใหม่ ขวดสำรเคมีที่สภำพยังดีอยูใ่ ห้ลำ้ งและเก็บไว้ใช้
บรรจุของเสี ยอันตรำยเพื่อนำไปกำจัด กำรบำบัดของเสี ยเบื้องต้นจำกกำรที่แยกชนิ ดของเสี ยออกมำแล้ว
นั้น ทำให้สำมำรถนำของเสี ยบำงประเภทมำบำบัดของเสี ยเบื้องต้นได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ ของเสี ยที่
เป็ นกรด และของเสี ยที่เป็ นเบส โดยใช้กำรปรับพีเอช(pH)ให้เป็ นกลำง สำรละลำยกรดหรื อเบสเข้มข้น
ทำกำรปรับพีเอชให้เป็ นกลำงก่อนทิ้งลงท่อน้ ำทิ้ง ทำให้สำมำรถลดปริ มำณของเสี ยสำรเคมีลงได้ 88.63%
คาสาคัญ : กำรจัดกำรของเสี ย ห้องปฏิบตั ิกำรเคมี สำรเคมี ของเสี ย กำรจำแนกของเสี ย
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การผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ ความรู้ เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
The Production Of Interactive Multimedia: Copyright Law
ศรชัย บุตรแก้ว1* วิภำวี วีระวงศ์ 2
Sornchai Budgaew1, Wipawee Weerawong 2
สำขำเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย 2สำขำเทคโนโลยีกำรโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสี ยง คณะเทคโนโลยีสือสำรมวลชน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
1
2
Multimedia Technology Radio and Television Broadcasting Technology Mass Communication Technology,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
1

Corresponding Author E-mail: Sornchai_b@rmutt.ac.th
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บทคัดย่อ
กำรผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ควำมรู ้เรื่ อง กฎหมำยลิขสิ ทธิ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ ค วำมรู ้ เ รื่ อ ง กฎหมำยลิ ข สิ ท ธิ์ และศึ ก ษำผลกำรใช้สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย
ปฏิ สัมพันธ์เพื่อให้ควำมรู ้ เรื่ อง กฎหมำยลิขสิ ทธิ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึกษำ
ระดับปริ ญญำตรี หลักสู ตรปกติ สำขำเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ปี กำรศึกษำ 2563 จำนวน 51 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำกฎหมำยและ
จริ ยธรรมทำงสื่ อสำรมวลชน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลได้แก่ สื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้ควำมรู ้เรื่ อง กฎหมำยลิขสิ ทธิ์ จำนวน 1 ชุด แบบทดสอบวัดควำมรู ้ของกลุ่มตัวอย่ำงก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนจำนวน 20 ข้อซึ่ งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกันซึ่งผ่ำนกำรหำประสิ ทธิภำพเรี ยบร้อยแล้ว จำกนั้นจึงนำ
ผลกำรทำแบบทดสอบมำคำนวณควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยวิธีกำร
ทำงสถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนได้แก่ t–test แบบ Dependent Samples
ผลกำรศึกษำสรุ ปว่ำ
1. สื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ควำมรู ้เรื่ อง กฎหมำยลิขสิ ทธิ์ มีคุณภำพอยูใ่ นระดับมำก
2. คะแนนทดสอบควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่ อง กฎหมำยลิขสิ ทธิ์ หลังเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์สูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : สื่ อมัลติมีเดีย สื่ อปฏิสัมพันธ์ กฎหมำยลิขสิ ทธิ์
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บทคัดย่อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษำหน่ วยงำนที่สังกัดในกำรปฏิ บตั ิงำนต่อปั ญหำกำรพัฒนำ
กระบวนกำรขอทุนวิจยั งบประมำณเงินรำยได้ประจำปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และเพื่อ
ศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรขอทุนวิจยั งบประมำณเงินรำยได้ประจำปี
กลุ่ ม ตัวอย่ำ งที่ ใ ช้ใ นงำนวิจยั นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หำรและเจ้ำ หน้ำที่ วิจยั จำนวน 23 คน มหำวิท ยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุ รี โดยใช้วิธี แบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) กำรวิจยั นี้ ใ ช้วิธี ก ำร
ดำเนินกำรวิจยั เชิงคุณภำพ (Qualitative research) และใช้แบบสัมภำษณ์ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก โดยแบบ
สัมภำษณ์แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสัมภำษณ์เพื่อกำรวิจยั สำหรับผูบ้ ริ หำร และ ตอนที่ 2 แบบ
สัมภำษณ์ เพื่ อกำรวิจยั ส ำหรั บ เจ้ำ หน้ำ ที่ ฝ่ำยวิจยั ข้อมู ล จำกกำรสัม ภำษณ์ นำมำวิเครำะห์ ด้วยวิธี ก ำร
วิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)
ผลกำรวิจยั พบว่ำ แหล่ ง ทุ นงบประมำณรำยได้ข องบำงหน่ วยงำนมี งบประมำณไม่เพี ย งพอ
สำหรับนักวิจยั ระยะเวลำไม่เพียงพอต่อกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร กำรปรับแก้ไขข้อเสนอโครงกำรจึง
ท ำให้ง ำนออกมำไม่มี คุ ณ ภำพ กรอบยุท ธศำสตร์ ก ำรวิจยั ออกมำช้ำ กว่ำ ที่ หน่ วยงำนเปิ ดรั บ ข้อ เสนอ
โครงกำรไปแล้ว นักวิจยั ไม่ถนัดในกำรส่ งข้อเสนอโครงกำรในระบบ DRMS และกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจยั
ไม่สำมำรถทำได้ทุกคน เนื่ องจำกงบประมำณน้อย จำกปั ญหำที่พบดังกล่ำว จึงนำมำสู่ แนวทำงในกำร
พัฒ นำกระบวนกำรขอทุ น วิ จ ัย งบประมำณเงิ น รำยได้ป ระจ ำปี ได้แ ก่ กำรเปิ ดกำรรั บ ข้อ เสนอทุ น
งบประมำณรำยได้ให้มีเวลำนำนขึ้น เพรำะนักวิจยั จะได้เขียนข้อเสนอออกมำได้มีประสิ ทธิ ภำพ กำรลด
ขั้นตอนกำรกรอกในระบบ DRMS โดยกำรที่ให้หน่ วยงำนเป็ นคนตรวจข้อเสนอโครงกำร นอกจำกนี้
นักวิจยั จะได้รับกำรอบรบกำรใช้ระบบ DRMS สำหรับกำรเสนอโครงกำรผ่ำนระบบ เพื่อให้ฝ่ำยวิจยั กับ
นักวิจยั สำมำรถเข้ำใจและส่ งโครงกำรวิจยั ผ่ำนระบบได้ดว้ ยตนเอง สุ ดท้ำยนี้ กำรที่ทำให้นกั วิจยั เข้ำใจใน
ระบบ DRMS ท ำให้ตดั ปั ญหำกำรส่ ง เล่ ม ฉบับ สมบู ร ณ์ ด้วยกระดำษ แต่นัก วิจยั สำมำรถส่ ง เป็ นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DRMS เพื่อประหยัดงบประมำณในกำรจัดทำเล่ม อีกด้วย
คาสาคัญ: งบประมำณเงินรำยได้ประจำปี กำรพัฒนำกระบวนกำร กำรขอทุนวิจยั
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บทคัดย่ อ
ไข่ผำเป็ นพืชน้ ำที่ได้รับกำรยอมรับให้เป็ นหนึ่งในอำหำรแห่ งอนำคต ในกลุ่มพืชโปรตีนทำงเลือก
ไข่ผำเป็ นพืชน้ ำที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสู ง เพำะเลี้ยงได้ง่ำย แต่เนื่ องจำกเป็ นพืชที่ผนังเซลล์บำง ทำให้
เซลล์ได้รับควำมเสี ยหำยง่ำย มีผลต่ออำยุกำรเก็บรักษำ เน่ำเสี ยได้เร็ ว เป็ นข้อจำกัดที่สำคัญในกำรกำหนด
สภำวกำรณ์ตลำดของไข่ผำสด งำนวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำปริ มำณสำรต้ำนอนุมูลอิสระ และผล
ของสภำวะกำรเก็บรักษำต่อกำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณจุลินทรี ยใ์ นไข่ผำสด โดยไข่ผำสดถูกนำมำวิเครำะห์
องค์ประกอบทำงเคมี และเปรี ยบเทียบกำรปนเปื้ อนของจุลินทรี ยใ์ นกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิห้อง (25-30
องศำเซลเซี ย ส) และแช่ เย็น (3-7 องศำเซลเซี ยส) เพื่ อดู ก ำรเปลี่ ยนแปลงปริ ม ำณจุ ลินทรี ยเ์ ที ยบกับที่
มำตรฐำนกำหนด ผลกำรทดลองพบว่ำ ไข่ผำสดมีปริ มำณควำมชื้นร้อยละ 97.43 โปรตีนร้อยละ 0.49 และ
เถ้ำร้อยละ 0.43 (โดยน้ ำหนักเปี ยก) มีค่ำปริ มำณน้ ำอิสระ (aw) 0.98 มีปริ มำณฟี นอลิก 379.81 µg GAE/g
และสำรต้ำนอนุมูลอิสระ 97.29 µg Trolox/g ในกำรศึกษำกำรเก็บรักษำต่อปริ มำณจุลินทรี ยข์ องไข่ผำสด
พบว่ำ กำรเก็บรักษำไข่ผำสดที่อุณหภูมิห้อง มีค่ำจุลินทรี ยท์ ี่เกินกว่ำที่ค่ำมำตรฐำนกำหนด (น้อยกว่ำ 1 x
106 CFU/g) ในระยะเวลำ 1 วัน คือ 1 x 106 CFU/g และกำรเก็บรักษำไข่ผำสดที่สภำวะแช่เย็น สำมำรถเก็บ
ได้ 3 วัน (3 x 105 CFU/g) จำกผลกำรทดลองสรุ ปได้ว่ำ ไข่ผำสดหลังจำกกำรเก็บเกี่ ยวควรแช่ เย็นทันที
เพื่อลดกำรเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ แนะนำให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้ไม่เกิน 3 วัน ก่อนบริ โภคไข่ผำสดต้อง
ทำควำมสะอำดและทำให้สุกก่อนเพื่อทำลำยจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรำย
คาสาคัญ: ไข่ผำ สำรต้ำนอนุมูลอิสระ จุลินทรี ย ์ กำรเก็บรักษำ
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