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การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
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I 

 

 

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ใน
หัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพานิชย์” เป็นการสร้างความต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำบทความวิจัยที่มีคุณภาพเข้าร่วมนำเสนอทั้งใน
แบบบรรยายและโปสเตอร์ ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณเครือข่ายนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย และ
คณะกรรมการจัดการประชุมทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้การประชุมวิชาการในครั ้งนี ้ประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถผลิตในเชิงพานิชย์ต่อไป 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวดล  กัญญาคำ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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II 

 

 

สารจากคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ทำงานร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 หรือ The 2nd National Conference on 
Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Mahasarakham University 2022  (SEAT -
RMU 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของ
นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั ่วไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ ว ิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  2. เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และ
วิทยาการใหม่ ๆ แก่สังคม และ 3.ก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อันจะทำให้เกิดการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวางเผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การจัดประชุม ได้รับความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี          
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
และคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 การประชุมวิชาการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์  โดยมีการนำเสนอแบบปากเปล่า 
จำนวน 42 บทความ ประเภทโปสเตอร์ จำนวน 39 บทความ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำนวน 16 บทความ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 36 บทความ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 29 บทความ  
 ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ 
ฉวีราช  วิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏม หาสารคาม 
ขอขอบคุณเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพร่วม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบ
ความสำเร็จได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายจากทุกคณะ ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านจากทุกคณะที่เป็นเจ้าภาพ 
ที่ทำให้การประชุมวิชาการในครั้งนี้เกิดข้ึนได้ต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความยั่งยืนสืบไป  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง 
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
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III 

 

 

สารจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ในนามของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้มาเข้า
ร่วมใน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ ๒ (The 2nd National Conference on Science Engineering Agriculture and 
Technology Rajabhat Mahasarakham University 2022 (SEAT-RMU 2022)” ซึ ่งจะจัดขึ ้นในว ันที ่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และ
นักวิชาการ ทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนเพื่อผลิตและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้มีความเข้มแข็งต่อไป  

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยให้การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
 

      อาจารย์ ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ  
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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IV 

 

กำหนดการ  
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

************************ 
เวลา รายการ แพลตฟอร์ม ออนไลน์ 

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์  
เปิดระบบถ่ายทอดสด 

 
 

Zoom Meeting ID  
988 3935 5485 

Passcode seat2022 
 

Facebook Live 
คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

  

09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  

กล่าวต้อนรับโดย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิวา แก้วมาตย ์
รองคณบดฝี่ายวิชาการ ประกันคณุภาพและบริการวิชาการ                   

กล่าวรายงานโดย  
                      

รองศาสตราจารย์ศิวดล กัญญาคำ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

กล่าวเปิดงานโดย   
                        

รองศาสตราจารย์นิรตุ  ถึงนาค 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พิธีมอบเกียรติบัตร “เจ้าภาพร่วมจัดการประชุม”  
โดย รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

09.30 – 11.00 น.                  บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์อรณุรตัน์ ฉวีราช  
หัวข้อ”สรา้งสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพานิชย์”  

11.00 – 12.00 น. ผู้นำเสนอผลงานเตรียมความพร้อม และทดสอบเข้าระบบห้องออนไลน ์ เว็บไซต์การประชุมฯ 
http://seat.rmu.ac.th/ 

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย  ลิงก์ Zoom meeting 

นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  ลิงก์ Zoom meeting 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/SCIRMU
https://www.facebook.com/EngineerRMU
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-127354154014994
https://seat.rmu.ac.th/timetable/0
https://seat.rmu.ac.th/timetable/1
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V 

 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
ห้องออนไลน์ A  

Zoom Meeting ID 988 3935 5485  Passcode seat2022   Breakout Room A 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1 27 แนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินพระราชทานของเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม 
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี

13:00–13:15 

2 29 แนวทางการพัฒนาสมาชิกกลุม่เกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง สู่การ
เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 

13:15–13:30 

3 30 แนวทางการพัฒนาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของ
กลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงบ้านโคกกอ่ง  ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
อุบลราชธาน ี

13:30–13:45 

4 44 แนวทางการส่งเสริมการเรยีนรู้การผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัด
หนองคาย 

13:45–14:00 

5 48 การจัดการความรู้ของเครือข่ายศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ์

14:00–14:15 

6 71 การส่งเสริมการจัดการกลุ่มและการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ของสมาชิกกลุม่อำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

14:15–14:30 

7 131 ยกระดับผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนท่ีเหมาะสมระดับชุมชนตาม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดนครพนม 

14:30–14:45 
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VI 

 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้องออนไลน์ B  

Zoom Meeting ID 988 3935 5485  Passcode seat2022   Breakout Room B 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1 36 เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus 
pelegicus)  ที่เลี้ยงในระบบจำลองบ่อดินและบ่อท่ีปูด้วยโพลิเอทลิีน 

13:00–13:15 

2 37 ผลกระทบของระดับความเข้มข้นของสีน้ำเทียมต่อการพัฒนาการ และอัตรา
รอดตายของลูกปมู้า (Portunus pelagicus) ระยะซเูอี้ย 1 ถึง 4 

13:15–13:30 

3 43 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในตำบลง้ิว
ด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 

13:30–13:45 

4 53 ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องเกี่ยวนวดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถ่ัว
เหลือง  พันธุ์เชียงใหม่ 60 ของเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมลด็พันธ์ุ จังหวัด
อุดรธาน ี

13:45–14:00 

5 60 การพัฒนาผลิตภณัฑโ์ดนัทน้ำตาลโตนดผสมลูกตาล 14:00–14:15 

6 94 การพัฒนาผลิตภณัฑ์วาฟเฟลิจากแป้งกล้วยไข่  14:15–14:30 

7 112 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไรเ้มลด็ในระบบโรงเรือน จังหวัด
นครพนม 

14:30–14:45 

8 79 การยอมรับการใช้ผลติภณัฑส์ารเรง่ซุปเปอร์ พด.7 ในการผลิตสารควบคุม
แมลงศัตรูพืชของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม 

14:45–15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
VII 

 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ห้องออนไลน์ C 

Zoom Meeting ID 988 3935 5485  Passcode seat2022   Breakout Room C 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1 52 ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในระบบกกัตัวท่ีบ้าน 
(Home Isolation) กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบลเชิงทะเล อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเกต็ 

13:00–13:15 

2 63 โครงสร้างสังคมพืช การกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ ทางกายภาพของผิวดินบางประการ ภายหลังจากการฟื้นฟูป่าใน
โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

13:15–13:30 

3 87 การศึกษาเปรยีบเทียบปัจจัยที่มผีลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการแยกขยะ
ในกลุ่มบุคคลทั่วไป นิสติหอพักและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

13:30–13:45 

4 98 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านทันต
สุขภาพและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดสกลนคร 

13:45–14:00 

5 99 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เจตคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร 

14:00–14:15 

6 103 การวางนัยทั่วไปการแปลง(f, g) ของพีชคณิต BE 14:15–14:30 

7 113 ความเหนียวและแนวทางการพัฒนาผลติภณัฑ์ฝา้ยเข็นมือเสรมิเส้นใย
ธรรมชาต ิ

14:30–14:45 

8 122 การจัดการคลังโลหิตและการจัดสรรโลหิตเพื่อลดการขาดแคลนและสูญเสีย
โลหิตจากการหมดอายุของงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ 

14:45–15:00 

9 128 ประสิทธิภาพของแหนแดงในการบำบัดและเจรญิเติบโตในน้ำเสียจาก
กระบวนการผลติข้าวฮางงอก 

15:00–15:15 

10 135 ผลของโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะหค์นชรา 

15:15–15:30 

 
 
 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
VIII 

 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ห้องออนไลน์ D  

Zoom Meeting ID 988 3935 5485  Passcode seat2022    Breakout Room D 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1 32 การสร้างแบบทดสอบความสมัพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์
(ภาษาอังกฤษ) 

13:00–13:15 

2 89 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้วีดิทัศน์ เรื่องนาโนเทคโนโลย ี

13:15–13:30 

3 92 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับตรวจสอบการมาเรยีนของนักเรียนบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กรณศีึกษาโรงเรยีนประสาทรัฐประชากิจ 
จังหวัดราชบุร ี

13:30–13:45 

4 107 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เรื่อง ปริมาณสารสมัพันธ์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

13:45–14:00 

5 108 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

14:00–14:15 

6 124 แอปพลิเคชันแนะนำอุปกรณ์ช่างดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม 14:15–14:30 

7 125 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ
คลอไรด์ในน้ำ 

14:30–14:45 

8 127 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน สําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ
กรดแอซิติกในน้ำส้มสายช ู

14:45–15:00 

9 132 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ
กรดแอสคอร์บิกในตัวอย่าง 

15:00–15:15 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
IX 

 

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  
ห้องออนไลน์ E  

Zoom Meeting ID 988 3935 5485  Passcode seat2022   Breakout Room E 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1.  42 การนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้แก้ไขปัญหาการสื่อสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจ 

13:00–13:15 

2.  91 การลดการสูญเสียในกระบวนการตัดเมด็ไนล่อน 6 13:15–13:30 

3.  96 การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้นธูปฤาษี 13:30–13:45 

4.  100 เครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดกังหันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย ์ 13:45–14:00 

5.  121 การจัดตารางการผลติเครื่องจักรแบบขนานท่ีไม่เหมือนกัน ของการทอผ้าหน้า
เดียวหลายชนิด 

14:00–14:15 

6.  123 การจัดตารางการทำงานท่ีหมาะสมในการตรวจสอบคณุภาพก่อนส่งมอบของ
ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนนาฬิกา 

14:15–14:30 

7.  126 การจัดตารางการผลติในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์

14:30–14:45 

8.  130 การประเมินความเสีย่งอุบัติเหตุทางถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

14:45–15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
X 

 

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์  ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  และบุคคลทั่วไป 
ห้องออนไลน์ F 

Zoom Meeting ID 954 4153 0120  Passcode 625744   Breakout Room F 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1 28 การจัดการธุรกิจบริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในเขตพื้นท่ีตำบลแวงน่าง อำเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 

13:00–13:05 

2 46 สภาพและปัญหาการจดัซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจดัจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Government Procurement: e-GP) ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

13:05–13:10 

3 50 ผลการเสริมสารยับยั้งเอนไซม์ยรูีเอส (Courit®) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในโคเนื้อลูกผสม 

13:10–13:15 

4 54 การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมศัตรคูะน้าโดยชีววิธี ในระบบโรงเรือน
จังหวัดขอนแก่น 

13:15–13:20 

5 55 ผลของภาชนะบรรจเุมลด็พันธ์ุถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคณุภาพของเมล็ด
พันธุ ์ในสภาพการเก็บรักษา 

13:20–13:25 

6 59 การตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ HPLC ของตัวบ่งช้ีฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ของ
ไม้เท้ายายม่อม 

13:25–13:30 

7 68 สมบัติทางความร้อนและทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสม
ระหว่างเส้นใยตะไคร้กับนำ้ยางพารา 

13:30–13:35 

8 70 ความรอบรู้และความต้องการใช้กญัชาทางการแพทย์ของประชาชน บ้านหนอง
บก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

13:35–13:40 

9 73 การศึกษาความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและช่วงเวลาการให้แสงตอ่การ
เจริญเติบโตของผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

13:40–13:45 

10 74 ผลของการออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและการ
ทำงานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3: 
การศึกษานำร่อง 

13:45–13:50 

11 80 แอปพลิเคชันสนุกคิดคณติศาสตรช้ั์นประถมศึกษาปีท่ี 3 13:55–14:00 

12 95 ผลของเครื่องกะเทาะข้าวโพดพร้อมระบบทำความสะอาดที่มตี่อคุณภาพเมล็ด
พันธุ ์

14:00–14:05 

13 101 การเปลีย่นคาบการโคจรและพารามิเตอรส์ัมบรูณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา TY 
Boo 

14:05-14:10 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
XI 

 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

14 102 แนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ขีอง
เกษตรกรในอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 

14:10-14:15 

15 106 พันธุศาสตรเ์ซลล์ของปลากดัป่าบางชนิด จากแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย 14:15-14:20 

16 134 การหาปรมิาณสารไตรฮาโลมีเทนในตัวอย่างน้ำดื่มด้วยเทคนิคแกส๊โครมาโทก
ราฟ ี

14:20-14:25 

17 136 ผลของสูตรดินผสมต่อการเจรญิเตบิโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าท่ีปลูกใน
กระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ 

14:25-14:30 

18 142 การพัฒนาตัวช้ีวัดสุขภาพผูสู้งอายโุดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์คลมุเครือ 14:30-14:35 

19 152 เครื่องผสมอาหารวัวพลังงานแสงอาทิตย์ 14:35-14:40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
XII 

 

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์  ระดับปริญญาตรี 
ห้องออนไลน์ G  

Zoom Meeting ID 954 4153 0120  Passcode 625744    Breakout Room G 
 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

1 65 ผลของอาหารสังเคราะหส์ูตร Murashige and Skoog (1962) ดัดแปลง
ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ RSU S1 ต่อการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อกัญชา 

13:00–13:05 

2 66 ผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอรไ์รซาต่อการเจรญิเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าท่ี
ปลูกในกระถาง 

13:05–13:10 

3 67 ผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) 

13:10–13:15 

4 75 ผลของไมคอร์ไรซาต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิการต้าน
อนุมูลอิสระของฟ้าทะลายโจร 

13:15–13:20 

5 76 ผลของปุ๋ยคอกต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิการต้านอนุมูล
อิสระของฟ้าทะลายโจร 

13:20–13:25 

6 77 ผลของน้ำหมักมลูหนอนไหมต่อฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของฟ้าทะลายโจร 

13:25–13:30 

7 104 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ เรื่อง 
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยใช้แอปพลิเคชัน ClassDojo สำหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 

13:30–13:35 

8 105 การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตวัเป็นแรงต้านท่ีมีต่อดัชนีมวลกายและ
เปอร์เซ็นต์ไขมันของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

13:35–13:40 

9 109 การกำจัดฟอสฟอรัสจากนำ้เสยีโรงฆ่าสัตว์ด้วยเถ้ากระดูกหมู 13:40–13:45 

10 115 ผลของน้ำตาลกลโูครสต่อผลผลติและคณุภาพดอกกญัชาทางการแพทย์ 13:45–13:50 

11 116 การคัดเลือกสายพันธ์ุระหว่างคูผ่สม RSU 01 กับ RBF4 13:50–13:55 

12 138 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจรญิเติบโตของกิ่งปักชำผักชายา 
(Cnidoscolus chayamansa McVaugh) 

14:00–14:05 

13 141 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของลูกประคบสมุนไพรไทยเก็บจากกลุ่มวิสาหกิจ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

14:05-14:10 

14 143 ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลสัของบัวบกในสภาพปลอดเช้ือ 14:10-14:15 

15 144 ผลของปุ๋ยน้ำหมักต่อการเจรญิเตบิโตของกัญชา 14:15-14:20 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
XIII 

 

ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา 

16 145 ผลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค 14:20-14:25 

17 146 ผลของสารฟอกฆ่าเช้ือต่อการขยายพันธ์ุโกฐจุฬาลมัพาในสภาพปลอดเช้ือ 14:25-14:30 

18 147 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจรญิเติบโตของโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอด
เชื้อ 

14:30-14:35 

19 148 ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลสัของโกฐจุฬาลมัพาในสภาพปลอด
เชื้อ 

14:35-14:40 

20 151 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจรญิเติบโตและการเกิดรากของกิ่งปักชำ
บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson) 

14:40-14:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
XIV 

 

สารบัญ 
กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
27 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทานของเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม 

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
1 

  ณฤดี จินตนานุสรณ์  
28 การจัดการธุรกิจบริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในเขตพื้นที่ตำบลแวงน่าง อำเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม 
2 

  ปริญญา เปรมโต, มนันยา นันทสาร, เกศจิตต์ ขามคุลา, มหินทร โพธิวรรณ์ 
และนฤดล สวัสดิ์ศรี 

 

29 แนวทางการพัฒนาสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง  
สู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 

3 

  สกุฤตา สว่างเนตร  

30 แนวทางการพัฒนาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของกลุ่ม
แปลงใหญ่หอมแดงบ้านโคกก่อง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
อุบลราชธานี 

4 

  บรรพต ศรชัย,  สัจจา บรรจงศิริ  และ วรรธนัย อ้นสำราญ  
36 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus 

pelegicus)  ที่เลี้ยงในระบบจำลองบ่อดินและบ่อที่ปูด้วยโพลิเอทิลีน 
5 

  รุ่งทิวา คนสันทัด, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์ และ อนุรักษ์ สุขดารา  
37 ผลกระทบของระดับความเข้มข้นของสีน้ำเทียมต่อการพัฒนาการ และอัตรา

รอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ระยะซูเอี้ย 1 ถึง 4 
6 

  อัครพงษ์ มหาสินไพศาล, เอกภพ งิ้วลาย, สุธัญญา พูลเกษม, เจนจิรา กรุดทอง, 
ทัตมาพร ชนะสงคราม, วาสนา อากรรัตน์ และ รุ่งทิวา คนสันทัด 

 

43 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในตำบลง้ิว
ด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

7 

  บษุดี รัตนกร, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ บ าเพ็ญ เขียวหวาน  



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
XV 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
44 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัด

หนองคาย 
8 

  มัทนา วงทองคำ, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม  
48 การจัดการความรู้ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
9 

  ณฐัวฒุิ จิตจกัร์, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสริม  

50 ผลการเสริมสารยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอส (Courit®) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในโคเนื้อลูกผสม 

11 

  ปิยะรัฐ จันทร์อ่อน, ปวัสดา แสนล้อม และ สุธิสา มาเจริญ  
53 ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องเกี่ยวนวดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 ของเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  
จังหวัดอุดรธานี 

12 

  วิมลรัตน์  ดำขำ, สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์  และ เอกภาพ ป้านภูมิ  
54 การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูคะน้าโดยชีววิธี ในระบบโรงเรือน

จังหวัดขอนแก่น 
 

  ศิริลักษณ์ พุทธวงค์, ปภัสสร  สีลารักษ์, รพีพร ศรีสถิตย์  
และ อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 

14 

55 ผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์ ในสภาพการเก็บรักษา 

16 

  เปรมจิตต์  ถิ่นคำ, วิมลรัตน์  ดำขำ และ สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์  
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทน้ำตาลโตนดผสมลูกตาล  
  วรายุส บุตรเคียง, ณัฐกานต์ พรหมมา, พูนศิริ ทิพย์เนตร  

และ สุคนธา สุคนธ์ธารา 
17 

65 ผลของอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (1962) ดัดแปลง
ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ RSU S1 ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา 

18 

  อริศรา เหง้าชัยภูมิ, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, ประณต มณีอินทร์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, 
กันตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกุล และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

 

 
XVI 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
66 ผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่

ปลูกในกระถาง 
19 

  ผกามาศ สินสมบัติ, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, ประณต มณีอินทร์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี 
กันตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกุล และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 

67 ผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) 
20 

  วรรณรัช เผือกราชพลี, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง,  
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, อภิเดช เอมเอ่ียม  
และ อรพรรณ หัสรังค์ 

 

71 การส่งเสริมการจัดการกลุ่มและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่ม 
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

21 

  นิชาภา พนาจันทร์, เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ และ พลสราญ  สราญรมย์  
75 ผลของไมคอร์ไรซาต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูล

อิสระของฟ้าทะลายโจร 
22 

  ปณชัย เจริญพานทอง, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 

76 ผลของปุ๋ยคอกต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ของฟ้าทะลายโจร 

23 

  ณัฐกิจ สีน้ำเงิน, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 

77 ผลของน้ำหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของฟ้าทะลายโจร 

24 

  ยุทธนา แสงเพ็ชร, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 

79 การยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการผลิตสารควบคุมแมลง
ศัตรูพืชของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม 

25 

  กัลยาวรรณ วรษา, เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ และ พลสราญ  สราญรมย์  
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XVII 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
94 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลจากแป้งกล้วยไข่  26 
  ฉัตรชัย จันทรสิงหไชย, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, สุทิศา ชัยกุล  

และ ถาวร ฉิมเลี้ยง 
 

95 ผลของเครื่องกะเทาะข้าวโพดพร้อมระบบทำความสะอาดที่มีต่อคุณภาพ 
เมล็ดพันธุ์ 

27 

  กาญจนา มหาเวศย์สกุล, มงคล ตุ่นเฮ้า, และ สิทธิ์พงศ์ ศรีสว่างวงศ์  
102 แนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของ

เกษตรกรในอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 
28 

  สุภัคชญา เครือศิริกุล, เบญจมาศ อยู่ประเสริมฐ  
และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 

 

112 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน  
จังหวัดนครพนม 

30 

  ปัญจพล สิริสุวรรณมา, นิยม ไข่มุกข์, วุฒิพล จันทร์สระคู  
และ อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 

 

115 ผลของน้ำตาลกลูโครสต่อผลผลิตและคุณภาพดอกกัญชาทางการแพทย์  
  อภิรักษ์ จันทรพิภพ, เอกพร ลิ่มวงค์สวัสดิ์, สุบรรณ จิตนิยม,  

ประณต มณีอินทร์ และ อรพรรณ หัสรังค์ 
31 

116 การคัดเลือกสายพันธุ์ระหว่างคู่ผสม RSU 01 กับ RBF4 32 
  เอกพร ลิ่มวงค์สวัสดิ์, อภิรักษ์ จันทรพิภพ, สุบรรณ จิตนิยม,  

ประณต มณีอินทร์ และ อรพรรณ หัสรังค์ 
 

131 ยกระดับผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตาม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดนครพนม 

33 

  นิยม ไข่มุก, ปัญจพล สิริสุวรรณมา และ มะนิต สารุณา  
136 ผลของสูตรดินผสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่ปลูกใน

กระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ 
34 

  ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, อรพรรณ หัสรังค์,  
กัญตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกุล, อภิเดช เอมเอ่ียม  
และ พีระพงศ์ สาคริก 
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XVIII 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
138 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของกิ่งปักชำผักชายา 

(Cnidoscolus chayamansa McVaugh) 
35 

  สุทธิรักษ์ จันทรุพันธ์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 

143 ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของบัวบกในสภาพปลอดเชื้อ 36 
  อนุเทพ ฮั้วเจียม, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 

เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 
 

144 ผลของปุ๋ยน้ำหมักต่อการเจริญเติบโตของกัญชา 37 
  ธีระเดช ภัทรภิญโญกุล, วิศรฒุ นาจธศิลมงคล, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, 

กัญตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกุล และ อรพรรณ หัสรังค์ 
 

145 ผลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค 38 
  อภิสิทธิ์ สมหวัง, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 

เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 
 

146 ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อต่อการขยายพันธุ์โกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ 39 
  สุชัญญา ยินดีสิงห์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 

เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 
 

147 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของโกศจุฬาลัมพา 
ในสภาพปลอดเชื้อ 

40 

  จิรัฐโชติ แก้วคำตา,  กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 

 

148 ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ 41 
  Tith Thol, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกุล, 

ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม  
 

151 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดรากของกิ่งปักชำ
บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson) 

42 

 
 

Sovannreaksa Chea, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, กัญตนา หลอดทองหลาง, 
เกศินี ศรีปฐมกุล, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด และ อภิเดช เอมเอ่ียม 
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XIX 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

32 การสร้างแบบทดสอบความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์ 43 
  มงคล แสงสุข และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์  

52 ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในระบบกักตัวที่บ้าน 
(Home Isolation) กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล  
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

44 

 
 

สมพร รุจิกิตติอังศุธร, ชยาทิตย์ แก้วพิทักษ์, ลลิดา ภคเมธาวี, 
พรรณวดี ขำจริง และ ศราวุธ จงจิตร 

 

59 การตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ HPLC ของตัวบ่งชี้ฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ของ
ไม้เท้ายายม่อม 

45 

 
 

ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์, วงศ์วิวฒัน์ ทัศนียกุล, วราภรณ์ ภูตะลุน 
และ ปราโมทย์ มหคุณากร 

 

63 โครงสร้างสังคมพืช การกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ ทางกายภาพของผิวดินบางประการ ภายหลังจากการฟื้นฟูป่าใน
โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

47 

  คนุพงษ์ งามเนตร และ สคาร ทีจันทึก    
68 สมบัติทางความร้อนและทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสม

ระหว่างเส้นใยตะไคร้กับน้ำยางพารา 
48 

  ปริย นิลแสงรัตน์  
70 ความรอบรู้และความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน  

บ้านหนองบก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
49 

  อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร และ มณฑิรา จันทวารีย์  
73 การศึกษาความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและช่วงเวลาการให้แสงต่อการ

เจริญเติบโตของผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
50 

  พงศธร กองแก้ว  
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XX 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
74 ผลของการออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและการ

ทำงานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3: 
การศึกษานำร่อง 

51 

 
 

คณรัตน์ เดโฟเซซ์, คุรุศาสตร์ คนหาญ, สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์  
และ ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 

 

80 แอปพลิเคชันสนุกคิดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 52 
 

 
กาญจนา คำสมบัติ, วันวิสา เจริญยิ่ง, ทินกร คุณาสิทธ์  
และ อนุวัต ขัยเกียรติธรรม 

 

87 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการแยกขยะใน
กลุ่มบุคคลทั่วไป นิสิตหอพักและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

53 

  กานต์รวี ธรรมแสง และ จีมา ศรลัมพ์  
89 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้วีดิทัศน์ เรื่องนาโนเทคโนโลยี 

54 

  ชลนรา หรพริ้ง, พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ และ ยุวดี อินสำราญ  
92 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
จังหวัดราชบุรี 

55 

  คณิน อุดมแดงอร่าม และ แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  
98 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ

และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลแห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดสกลนคร 

56 

 

 

กรกนก โพธิ์ศรี, กรรณิการ์ พิมคีรี, นนิษฐา จำปาเทศ, น้ำฝน เก้ากระโทก, 
มนิศรา บุญสิทธิ์, ภาสกร สุวรไตร, ละดาพร โลสิงห์, ทิฆัมพร ประเทพา,  
วันวิษา ศรีพรหม และ นิติกร ภู่สุวรรณ 
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XXI 

 

รหัสบทความ บทความวิจัย หน้า 
99 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เจตคติ และ

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร 

57 

 
 

เจริญขวัญ คชรินทร์,  เครือวัลย์ ติละบาล, น้ำทิพย์ ปานพรม,  
ภัทรวรินทร์ ไชยคุณ, วลีรัตน์ จิตจง, สายชล ชมชัยรัตน์ และ นิติกร ภู่สุวรรณ 

 

101 การเปลี่ยนคาบการโคจรและพารามิเตอร์สัมบูรณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา 
 TY Boo 

58 

  ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์  
103 การวางนัยท่ัวไปการแปลง(f, g) ของพีชคณิต BE 59 

  เอกวิทย์ ลำพาย, อัฐชัย ชฎา และ จุฑาทิพย์ สุรเกียรติกุล  
106 พันธุศาสตร์เซลล์ของปลากัดป่าบางชนิด จากแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย 60 

  ปริญญาศักดิ์  เจียระแม  
107 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา  

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

61 

  ศรัญญา สมภักดี, พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ และ ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส  
108 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
62 

  ธนพัฒน์  ทับไธสง, เนตรชนก  จันทร์สว่าง และ ปนัดดา  แทนสุโพธิ์  
109 การกำจัดฟอสฟอรัสจากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ด้วยเถ้ากระดูกหมู 63 

 
 

เจนจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ, ธนัชพร จินตะชิน, ศศิญาพร นรราษฎร์  
และ วุฒิกร สายแก้ว 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพภมูิสงัคมของเกษตรกรที่ได้รับการจดัที่ดินพระราชทาน การใช้ประโยชน์ 
ที่ดินพระราชทานของเกษตรกร สภาพปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทานของเกษตรกร และ
แนวทางการจดัการการใช้ที่ดินพระราชทานของเกษตรกร 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือเกษตรกรผู้ ได้รับการจัดที่ดิน
พระราชทาน ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี 326 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของ             ทา
โรยามาเน ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 180 ราย สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสดัส่วนของแต่ละหมู่บ้าน เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบบนัทึกข้อมลู
ทตุิยภมูิและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสยั ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจยัเชิงคณุภาพ 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลู คือ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ ปกครองท้องที่ และเกษตรกรในพืน้ที่ จ านวนทัง้สิน้ 15 
ราย เคร่ืองมือที่ใช้ คือแบบบนัทึกการประชมุกลุ่ม วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และการท ากลยทุธ์เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ถือครองที่ดินพระราชทานเฉล่ีย 31.13 ปี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยตนเอง 
ประกอบอาชีพท าสวน มีแนวทางการพฒันา ได้แก่ การจดัท าแผนบรูณาการความร่วมมือระดบัพืน้ท่ี ส่งเสริมการท าการเกษตร
แบบผสม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนบัสนนุแหล่งเงินทนุดอกเบีย้ต ่า การบนัทึกความร่วมมือในการรับซือ้ผลผลิต ส่งเสริมการน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการประกอบอาชีพ เน้นการสร้างเครือข่าย เพิ่มช่องทางการตลาด การยกระดบั
มาตรฐานสินค้าเกษตร การจดัการโซ่อปุทานสินค้าเกษตร ติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน; ที่ดินพระราชทาน; บงึกาสาม 
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การจัดการธุรกิจบริการเคร่ืองเกี่ยวนวดข้าวในเขตพืน้ท่ีต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม   

Service business management of rice combine harvester Waengnang Sub-District, 
Muaung District, MahaSarakham Province. 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการจดัการเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวและเปรียบเทียบความเห็นของเกษตรกรที่
ใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวและเกษตรกรที่ใช้เคร่ืองเก่ียวนวดข้าว ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องโดยการส ารวจ
เคร่ืองเก่ียวนวดข้าวในพืน้ที่ ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวจ านวนทัง้หมด 6 รายและสุ่มตวัอย่างเกษตรกรที่ปลกูข้าวนาปีและนาปรัง ที่ใช้แรงงานคน
และใช้บริการเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวในการเก็บเก่ียว จ านวน 60 รายโดยใช้แบบสมัภาษณ์ผลการศกึษาพบว่า ผู้ประกอบการแต่
ละรายมีจ านวนเคร่ืองเก่ียวนวดข้าว 1 เคร่ืองโดยนิยมซือ้เคร่ืองเก่ียวนวดข้าวมือสอง การติดต่อให้ไปรับจ้างเก็บเก่ียว เกษตรกร
จะติดต่อมาเองเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 70 โดยเสียค่าจ้างเคร่ืองเก่ียวนวดข้าว นาปีไร่ละ 700 บาท และนาปรังไร่ละ 500 บาท 
พืน้ที่ที่ไปรับจ้างเก็บเก่ียว คือ ต าบลแวงน่าง ต าบลเขวา ต าบลหนองปลิง และต าบลดอนหว่าน ไม่มีการเดินทางไปรับจ้างเก็บ
เก่ียวต่างจังหวัด เนื่องจากเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวยังมีน้อยไม่เพียงพอต้อความต้องการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง มี
ค่าใช้จ่ายในการรับจ้างเก่ียวข้าวทัง้หมดเฉล่ีย 645,000 บาทต่อปีมีรายได้ 960,000 บาทต่อปี และมีรายได้สทุธิ 315,000 บาท
ต่อปี ในด้านการเปรียบเทียบความเห็นของเกษตรกรที่ใช้แรงงานคนและที่ใช้เคร่ืองเก่ียวนวดข้าวในการเก็บเก่ียวพบว่า
ความเห็นในการใช้เคร่ืองเก่ียวนวดข้าว เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าจ้างแรงงาน ใช้เวลาเก็บเก่ียวน้อยที่สดุ สะดวกสบายลดขัน้ตอน
การท างาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้มากใช้เวลาในการติดต่อมาเก็บเก่ียวไม่นานแต่มีข้อเสียคือ มีการสญูเสียข้าว
มากเหตุผลหลกัที่เกษตรกรมีความพึงพอใจใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวคือ การสญูเสียข้าวน้อย สามารถลดการปนเปือ้นได้
มาก มีความชืน้ท่ีเหมาะสม สามารถขายผลผลิตได้ราคาสงู แต่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้เคร่ืองเก่ียวนวดข้าว ใช้เวลาในการ
เก็บเก่ียวนาน ติดต่อแรงงานมาเก็บเก่ียวช้า ปัญหาและอปุสรรคที่พบคือเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ 
 
ค าส าคัญ : เคร่ืองเก่ียวนวดข้าว; ต้นทนุ; ผลตอบแทน 

 
 
 

mailto:ohmirez@gmail.com
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แนวทางการพัฒนาสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง  
สู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 

Development Guidelines for Ban Yang Rubber Farmers Group Members  
to be Smart Farmers 

 
สกุฤตา สวา่งเนตร* 

Sukrita Sawangnetr* 
 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
*Corresponding author. E-mail: aea.progress@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพภูมิสงัคม เศรษฐกิจ การจดัการการผลิตยางพารา และประเมินศกัยภาพ
ความสามารถในการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะของสมาชกิกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านแยง เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยงในการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะ กลุ่มตวัอย่าง คือ เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 
115 ราย เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประชุมกลุ่ม ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร 9 คน เกษตรกรชาวสวนยาง 10 คน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงา นที่
เก่ียวข้อง 3 คน วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา  

ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 51.32 ปี ท าสวนยางพาราเป็นอาชพี
หลกั รายได้รวมภาคการเกษตรเฉล่ีย 346,695.65 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉล่ีย 153,304.34 บาท ประสบการณ์การท า
สวนยางพาราเฉล่ีย 13.28 ปี การประเมินศักยภาพการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ พบว่า คุณสมบัติพืน้ฐานที่เกษตรกรมี
ความสามารถสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม/สงัคม การบริหาร
จดัการผลิตและการตลาด และการมีข้อมลูประกอบการตดัสินใจ คณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีเกษตรกรมีความสามารถน้อยที่สดุ ได้แก่ 
ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัยางพาราและความตระหนกัถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภยัของผู้บริโภค น า
ผลการประเมินศกัยภาพความสามารถในการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านแยง มา
จัดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Existing Smart Farmer ร้อยละ 36.50 2) Developing Smart Farmer ร้อยละ 53.00 และ 3) ขาด
คณุสมบตัิการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะ ร้อยละ 10.40 เนื่องจากการด าเนินการผลิตไม่เข้าเกณฑ์เกษตรกรอจัฉริยะ  

ดังนัน้ เกษตรกรควรได้รับการส่งเสริมและผลักดันจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อต่อยอดให้พัฒนา
เกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ของการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะ 
 
ค าส าคัญ : แนวทางพฒันา; สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง; เกษตรกรอจัฉริยะ 

 



การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2 

  

 
4 

 

แนวทางการพัฒนาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของกลุ่มแปลง
ใหญ่หอมแดงบ้านโคกก่อง ต าบลข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอบุลราชธานี 

 Development Guidelines for Shallot Production in accordance with Good Agricultural 
Practice of Ban Khok Kong Shallot Collaborative Farming Group in Khao Pun 

Subdistrict, Kut Khao Pun District, Ubon Ratchathani Province 
 

บรรพต ศรชยั1*, สจัจา บรรจงศิริ 2 และ วรรธนยั อ้นส าราญ2 

Banpot Sornchai1*, Sujja Banchongsiri2 and Wattanai Onsamrarn2 

 
1นกัศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
*Corresponding author. E-mail: ictmtk19134@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษา 1) ข้อมลูพืน้ฐานของเกษตรกร 2) การผลิตหอมแดงตามการปฏิบตัิทางการเกษตร
ที่ดี 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 4) แนวทางการพฒันาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี  การวิจยัเชิงปริมาณ
ศึกษาจากประชากรทัง้หมด จ านวน 44 ราย เก็บข้อมลูโดยแบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูจากการประชมุกลุ่มผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
จ านวน 10 ราย  ผลการวิจยัพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 56.66 ปี สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.30 คน 
รายได้รวมเฉล่ีย 70,909.09 บาท 2) ไถเตรียมดิน 2 ครัง้ ใส่ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยคอกระหว่างเตรียมดิน ใช้พนัธุ์พืน้เมือง ปลกูด้วยหวั
พนัธุ์ ใช้ฟางคมุ ใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์และให้น า้จ านวน 1 ครัง้/วนั ป้องกนัโรคและแมลงโดยฉีดพ่นสารเคมี เก็บเก่ียวด้วย
มือโดยการสงัเกตสีของใบ 3) เกษตรกรเกือบทัง้หมดปฏิบตัิในด้านการเตรียมการก่อนผลิต การจดัการผลผลิตให้ปลอดภยัจาก
ศตัรูพืช การจดัการเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียว และการจดบนัทึกข้อมลูประจ าแปลง 4) ปัญหาอยู่ในระดบัความรุนแรงมาก
ในการเลือกแหล่งน า้ที่มีเพียงพอ การบนัทึกข้อมลูและการเสนอแนะด้านการจดัหาแหล่งน า้ให้เพียงพอ มีการตรวจวิเคราะห์ดนิ
และน า้ หาตลาดรองรับผลผลิต และมีเจ้าหน้าที่ติดตามและสอนการบนัทึก 5) แนวทางการพฒันา ได้แก่ เก็บพนัธุ์ไว้ใช้เอง ใช้
พนัธุ์ที่ให้ผลผลิตสงูและทนทานต่อโรค ใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สร้างแหล่งกกัเก็บน า้ แปรรูปผลผลิต พฒันาบรรจภุณัฑ์ให้ได้
มาตรฐาน และการขยายตลาด  
 
ค าส าคัญ : การผลิตหอมแดง; การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี; แนวทางการพฒันาการผลิต  
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus pelegicus) 
ท่ีเลีย้งในระบบจ าลองบ่อดินและบ่อท่ีปูด้วยโพลิเอทลินี 

Comparison of Growth and Survival Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) 
Reared in Simulation Condition of Earthen Pond and Pond Lined with Polyethylene 

 
รุ่งทิวา คนสนัทดั*, วฒุิชยั อ่อนเอีย่ม, วาสนา อากรรัตน์ และ อนรัุกษ์ สขุดารา 

Rungtiwa Konsantad*, Vuttichai Oniam, Wasana Arkronrat and Anurak Sookdara 
 

สถานีวิจยัประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
*Corresponding author. E-mail: rungtiwa0014@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus pelegicus) ที่
เลีย้งในระบบจ าลองบ่อดิน (ชุดการทดลองที่ 1) และบ่อที่ปดู้วย PE (ชุดการทดลองที่ 2) ที่ระยะเวลา 120 วนั ผลการศึกษา
พบว่า ปูม้ามีความกว้างกระดองเฉล่ียเท่ากับ 10.40±0.20 และ 9.90±0.26 เซนติเมตร และมีน า้หนักตัวเฉล่ียเท่ากับ 
79.03±15.98 และ 63.13±7.00 กรัม ตามล าดบั โดยปูม้าทัง้สองชุดการทดลองมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  (ADG)  
และอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (SGR) ไม่แตกต่างกัน แต่ปมู้าในชุดการทดลองที่ 2 จะมีอตัรารอดตาย (51.81±3.23 %) 
และอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ (2.76±0.11) ดีกว่าของปูม้าในชุดการทดลองที่ 1 (31.46±11.54 % และ 3.90±0.18
ตามล าดับ) โดยค่าคุณภาพน า้ของทัง้สองชุดการทดลองในการศึกษาครัง้นีอ้ยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการ
เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปูม้าที่เลีย้ง การศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่า การเลีย้งปมู้าด้วยการใช้ PE ปูพืน้บ่อจะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลผลิตของปมู้าที่เลีย้งได้ 
 
ค าส าคัญ : ปมู้า; บ่อดิน; บ่อปพูีอ;ี การเจริญเติบโตและอตัรารอดตาย 
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ผลกระทบของระดับความเข้มข้นของสีน า้เทียมต่อการพัฒนาการ และอัตรารอดตาย 
ของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ระยะซูเอีย้ 1 ถึง 4 

Effect of Water Colorant Intensity on Development and Survival Rate of Blue Swimming 
Crab (Portunus pelagicus) Larval Stages in Zoea 1 to 4 

 
อคัรพงษ์ มหาสินไพศาล1, เอกภพ งิว้ลาย1, สธุัญญา พลูเกษม1, เจนจิรา กรุดทอง2, ทตัมาพร ชนะสงคราม2,  

วาสนา อากรรัตน์3* และ รุ่งทิวา คนสนัทดั3 
Akarapong Mahasinpaisan1, Eakkapob Ngewlay1, Suthanya Phoonkasem1, Jenjira Krutthong2,  

Thattamaporn Chanasongkram2, Wasana Arkronrat3*and Rungtiwa Konsantad3 

 
1นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 

2นิสิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม 73140 
3สถานีวิจยัประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 

*Corresponding author. E-mail: ffiswna@ku.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระดบัความเข้มข้นของสีน า้เทียมที่มีต่อการพฒันาระยะ และอัตรา
รอดตายของลกูปมู้า (Portunus pelagicus) โดยทดลองระดบัความเข้มข้นที่ต่างกนั 4 ระดบั ได้แก่ ไม่ใส่สีน า้เทียม (control) 
ใส่สีน า้เทียมที่1 ppm (T1) 25 ppm (T2) และ 50 ppm (T3) ชุดการทดลองละ3 ซ า้ ศึกษาการพัฒนาระยะของลูกปูทุก 12 
ชัว่โมง และบนัทึกอตัรารอดตายของลกูปใูนแต่ละระยะ ผลการศกึษาพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการพฒันาจากระยะซูเอีย้ 1 ถึง 2
ของลกูปใูนชุด control (72.0±0.0 ชัว่โมง) และ T1 (72.0±0.0 ชัว่โมง) ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) และมีระยะเวลาของ
การพฒันาระยะเร็วกว่าของลกูปใูน T2 (128.0±6.9 ชัว่โมง) และ T3 (128.0±6.9 ชัว่โมง) (P<0.05) และการพฒันาจากระยะ
ซูเอีย้ 2 ถึง 3 ของชุด controlและ T1 (48.0±0.0 และ 56.0±6.9 ชั่วโมง ตามล าดบั) จะเร็วกว่า T2 และ T3 (64.0±6.9 และ 
64.0±6.9 ชัว่โมง ตามล าดบั) นอกจากนีลู้กปใูนชดุ controlและ T1 สามารถพฒันาจากระยะซูเอีย้ 3 ถึง 4 ได้ (72.0±0.0 และ 
64.0±6.9 ชัว่โมง ตามล าดบั) แต่ไม่พบการพฒันาระยะดงักล่าวในชุด T2 และ T3 ส่วนอตัรารอดตายของลกูปใูนแต่ละชดุการ
ทดลองพบว่า ชดุ control และ T1จะมีอตัรารอดตายเฉล่ียสงูกว่าของชดุ T2 และ T3 (P<0.05) การศกึษานีแ้สดงให้เห็นว่า การ
ใส่สีน า้เทียมมีความเป็นไปได้ในการน ามาประยกุต์ใช้กบัการอนบุาลลกูปมู้า แต่ควรเลือกใช้ในระดบัความเข้มข้นท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : ปมู้า; สีน า้เทยีม; พฒันาการระยะ; อตัรารอดตาย 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในต าบลงิว้ด่อน  
อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 

Factors Related to Adoption of Organic Rice Production in Ngew Don Sub- district, 
Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon Province 

 

บษุดี รัตนกร1*, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ2 และ บ าเพ็ญ เขียวหวาน2  
Busadee Rattanakorn1*, Benchamas Yooprasert 2 and Bumpen Keowan 2  

 
1นกัศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

*Corresponding author. E-mail: busadee.rattana@gmail.com   
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ 3) การยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร 4) ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกร และ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  

กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมการข้าว ปี 2562 ในต าบลงิว้
ด่อน อ าเภอเมืองสกลนคร ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 ราย สุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค ่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ การจดัอนัดบัและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

ผลการวิจยัพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 56.38 ปี จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉล่ีย 3.95 คน มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวอินทรีย์เฉล่ีย 5.67 ปี เกษตรกรเป็นสมาชกิผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ มีรายได้
จากการขายข้าวในรอบการผลิตที่ผ่านมาเฉล่ีย 20,660.61 บาทต่อปี มีรายจ่ายในการผลิตข้าวเฉล่ีย 1,505.49 บาทต่อไร่ มี
ภาระหนีสิ้นเพื่อการเกษตรเฉล่ีย 23,738.10 บาทต่อปี มีพืน้ท่ีผลิตข้าวอินทรีย์เฉล่ีย 10.64 ไร่ และส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีถือครองเป็น
ของตนเอง มีแรงงานในภาคการเกษตรเฉล่ีย 2.35 คน มีแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรเป็นเงินทุนของตนเอง  2) เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการผลิตข้าวอินทรีย์อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา ร้อยละ 22.5 มีความรู้อยู่ในระดบัมาก ได้รับข้อมลู
ข่าวสารและความรู้ในระดบัมาก จากสื่อกิจกรรม และเกษตรกรเห็นด้วยกบัการผลิตข้าวอินทรีย์ในระดบัมากที่สดุ 3) เกษตรกร
ยอมรับปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์อยู่ในระดับมาก 4) เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายจ่ายในการผลิตข้าว มี
ความสมัพนัธ์กับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 5) เกษตรกรมีปัญหาการส่งเสริมใน
ประเด็นการแปรรูป และคดับรรจุ โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการส่งเสริมเก่ียวกบัการจดัการดินและปุ๋ ย และวิธีการส่งเสริมแบบ
มวลชน   
 

ค าส าคัญ : ปัจจยัที่เก่ียวข้อง; การยอมรับ; การผลิตข้าวอินทรีย์ 
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แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร 
ในจังหวัดหนองคาย 

Guideline for learning Extension of Cassava Production by Farmers  
in Nongkhai Province 

 

มทันา วงทองค า*, เบญจมาศ อยูป่ระเสริฐ และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสริม 
Mattana  Wongthongkham*, Benchamas Yooprasert and Sineenuch Khrutmuang Sanserm 

 
 ส านกังานเกษตรจงัหวดัหนองคาย 

*Corresponding author. E-mail: Nongkhai@doae.go.th 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลกูมนัส าปะหลงัในจงัหวดั
หนองคาย 2) ความรู้เก่ียวกบัการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 3) สภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 4) การส่งเสริม
การเรียนรู้การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตมัน
ส าปะหลงัของเกษตรกร โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 147 ราย เคร่ืองมือวิจยั คือแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า 1) เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 50.67 ปี จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มี
ประสบการณ์ปลูกมันส าปะหลังเฉล่ีย 8.09 ปี มีแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน 2.45 คน พืน้ที่ปลูกมันส าปะหลั งเฉล่ีย 
10.15 ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 5,051.02 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 4.34 ตนัต่อไร่ ราคาขายผลผลิตเฉล่ีย 2.17 บาทต่อกิโลกรัม 
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตมันส าปะหลังเฉล่ีย 91,787.07 บาทต่อปี 2) เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตมันส าปะหลงัใน
ระดับมากและส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากเพื่อนเกษตรกร ญาติพี่น้องและเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร 3) เกษตรกรปลูกมัน
ส าปะหลงัด้วยพนัธุ์ที่ให้ผลผลิตสงู เก็บพนัธุ์ไว้ใช้เอง ปลกูต้นฤดฝูน ใช้แรงงานในครัวเรือนโดยใช้น า้ฝนตามธรรมชาติ เก็บเก่ียว
มันส าปะหลังเมื่ออายุ 12 เดือน ขายหัวมันสดที่ลานมันเอกชนด้วยการขนส่งด้วยตนเอง 4) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในระดับน้อย มีความต้องการได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้โดยวิธีการอบรมถ่ายทอดความรู้มากที่สุด รองลงมาจาก
เจ้าหน้าที่เกษตรจากการเยี่ยมเยียนเกษตรกรและจากการศกึษาดงูาน โดยมีความต้องการเรียนรู้ด้านเนือ้หาในประเด็นวิธีการ
ปลูกและระยะการปลูกที่เหมาะสม การเตรียมพืน้ที่ในเร่ืองการตรวจวิเคราะห์ดิน และการคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังที่
เหมาะสมกบัพืน้ท่ี 5) เกษตรกรมีปัญหามากจากการอบรมถ่ายทอดความรู้ไม่ต่อเนื่อง ขาดการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรและ
การศึกษาดูงาน โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การอบรมถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การฝึก
ปฏิบตัิในแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้โดยยึดเกษตรกรเป็นศนูย์กลาง ก าหนดเนือ้หาการเรียนรู้มุ่งเน้นประโยชน์ในการน าไปใช้ได้
จริงตามความต้องการของเกษตรกร มีการปรับปรุงเนือ้หาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นปัจจบุนั มีการล าดบัเนือ้หา
จากง่ายไปหายากเพื่อเข้าใจง่าย  
ค าส าคัญ : แนวทางการส่งเสริม; การเรียนรู้; การผลิตมนัส าปะหลงั  
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การจัดการความรู้ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ในอ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
Knowledge Management of Agricultural Learning Center in Somdet District,  

Kalasin Province 
 

ณฐัวฒุิ จิตจกัร์*, เบญจมาศ อยูป่ระเสริฐ และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสริม 

Natawoot Chitjak*, Benchamas Yooprasert and Sineenuch Khrutmuang Sanserm  
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
*Corresponding author. E-mail: Natawoot@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศนูย์เรียนรู้ 
2) การด าเนินงานและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ 3) ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ของ
เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศนูย์เรียนรู้ 4) กระบวนการจดัการความรู้ของเครือข่ายศนูย์เรียนรู้ 5) ปัจจยัเอือ้และปัจจยัอปุสรรคใน
การจดัการความรู้ของเครือข่ายศนูย์เรียนรู้ 6) ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการจดัการความรู้ของเครือข่ายศนูย์เรียนรู้   

ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการการผลิตสินค้าเกษตรในอ าเภอ
สมเด็จ จงัหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 175 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 122 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่  
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ร้อยละ 63.1 เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 52.76 ปี ร้อยละ 
50.1 มีการศกึษาระดบัประถมศกึษา ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสงัคม มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรเฉล่ีย 6.02 ปี  และ
มีรายได้ภาคการเกษตรเฉล่ีย  58,401.64 บาทต่อปี 2) มีการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้อยู่ในระดับมากในด้าน
เกษตรกรต้นแบบ การให้บริการ การด าเนินงานด้านการจดัการ และการด าเนินงานในด้านองค์ประกอบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ 
โดยมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ในด้านเกษตรกรต้นแบบ การให้บริการ การ
ด าเนินงานด้านการจดัการ และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดบัปานกลางในด้านองค์ประกอบเครือข่ายศนูย์เรียนรู้ 
3) เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้มีความรู้เก่ียวกับการจดัการความรู้มากที่สดุในด้านการเรียนรู้ และน้อยที่สดุในด้าน
การบ่งชีค้วามรู้ 4) เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศนูย์เรียนรู้ มีจดัการความรู้ตามกระบวนการจดัการความรู้ในระดบัมากในขัน้การ
แสวงหาความรู้ และระดบัน้อยในขัน้การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 5) ปัจจยัเอือ้ต่อการจดัการความรู้มากที่สดุ คือ ปัจจยัด้าน
ความรู้ เกษตรกรต้นแบบ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้ และปัจจยัอปุสรรคต่อการจดัการความรู้ในระดบัมาก คือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ 6) มีปัญหาในกระบวนการจดัการความรู้ระดบัมากในประเด็น การประมวล
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และกลัน่กรองความรู้ และการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้เกษตรกรเพิ่มพูนความรู้ในการจดัการความรู้ 
นกัส่งเสริมเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการใช้กระบวนการจดัการความรู้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานควรมีแนวทางการจดัการ
ความรู้ที่ชดัเจน 

 
ค าส าคัญ : การจดัการความรู้; เครือข่ายศนูย์เรียนรู้; การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
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ผลการเสริมสารยับยัง้เอนไซม์ยูรีเอส (Courit®) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ในโคเนือ้ลูกผสม 

Effect of Urease Inhibitor (Courit®) Supplementation to Improve Production Efficiency  
in Beef Cattle 

 
ปิยะรัฐ จนัทร์อ่อน1*, ปวสัดา แสนล้อม1 และ สธิุสา มาเจริญ2 

Piyarat Jun-On1*, Pawatsada Sanlom1, and Sutisa Majarune2 

 
1บริษัท แอนิมลั ซพัพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 

2ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
*Corresponding author. E-mail: piyarat.j@vetproducts.co.th 

 
บทคดัย่อ 

การศกึษาในครัง้นีใ้ช้โคเนือ้เพศผู้  ลกูผสมบราห์มนั และชาโลเล่คละกนั ช่วงอาย ุ2 ปี โดยมีน า้หนกัตวัเฉล่ียช่วง 300-
400 กก./ตวั จ านวน 30 ตวั แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 10 ตวั ซ า้ละ 1 ตวั ระยะเวลาในการทดลอง 34 วนั 
โดยกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่กินอาหาร 2%Urea Feed (Control) กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่กินอาหาร 2%Urea Feed + Courit® และกลุ่มที่ 3 
กลุ่มที่กินอาหาร 3%Urea Feed + Courit® โดยทัง้หมดกินอาหารที่มีระดับโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และกรดอะมิโนที่
จ าเป็นเหมือนกนัทกุกลุ่ม เก็บข้อมลูปริมาณการกินอาหาร (Feed Intake) ทกุวนั, น า้หนกัตวั (Bodyweight) เร่ิมต้น-สิน้สดุการ
ทดลอง, เปอร์เซ็นต์การสญูเสีย (%Mortality), เจาะเลือดวิเคราะห์ Blood Urea Nitrogen (BUN) และสภาพแวดล้อมอณุหภมูิ 
(°C) โดยติดเม็ดกระดุมด้านใน-ด้านนอกโรงเรือน เพื่อใช้บันทึกอุณหภูมิในแต่ละวัน ผลการทดลองครัง้นีพ้บว่าการเสริม 
Courit® ที่เหมาะสมคือที่ระดับ 2%Urea เพราะท าให้ด้านประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มที่ 2 2%Urea+Courit® เป็นกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตดีที่สดุในเร่ืองน า้หนกัตวัที่เพิ่มขึน้ 24.61 Kg/ตวั, ADG 819.89 Kg/ตวั/day และFCR 11.21 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่ 1, 3 น า้หนักตัวที่เพิ่มขึน้ 19.51 , 16.11 Kg/ตัว ADG 567.74, 494.64 Kg/ตัว/day และFCR 14.15, 14.78 
ตามล าดบั แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต (P<0.05) แต่เมื่อเพิ่มระดบั 3%Urea กลุ่มที่ 3 ท าให้กระทบกับปริมาณการ
กินได้ของโคเนือ้อย่างเห็นได้ชดัเจน คือกินอาหารได้น้อยลง อาจเป็นเพราะมีกล่ินฉนุของยเูรียที่เพิ่มมากขึน้ ส่วนค่า BUN ค่าที่
ได้ค่อนข้างแปรปรวน ท าให้ไม่สามารถแปลผลได้ อุณหภูมิสูงสุดกลุ่มที่ 1 32.15 °C กลุ่มที่ 2 32.07 °C กลุ่มที่ 3 32.27 °C 
อุณหภูมิสงูสดุเฉล่ียของแต่ละกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิต (P<0.05) ส่วนอุณหภูมิต ่าสดุกลุ่มที่ 1 21.08 °C กลุ่มที่ 2 
20.84 °C และกลุ่มที่ 3 20.52 °C อณุหภมูิต ่าสดุเฉล่ียของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) 
 
ค าส าคัญ : สารยบัยัง้เอนไซม์ยรีูเอส; อาหารเสริม; BUN; ประสิทธิภาพการผลิต; โคเนือ้ 
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ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเคร่ืองเกี่ยวนวดต่อคุณภาพเมลด็พันธ์ุถั่วเหลือง 
พันธ์ุเชียงใหม่ 60 ของเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุจังหวัดอดุรธานี 

Effect of Harvesting Method with combine harvester on seed qualityof ChiangMai 60 
Soybean Seed of Farmers in the Seed Producer Networks 

of Udon Thani Province 
 

วิมลรัตน์  ด าข า1*, สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์1  และ เอกภาพ ป้านภมูิ2 
Wimolrat Dumkhum1*, Sitthipong Srisawangwong1 and Ekapab Panpoom2 

 
1ศูนย์วิจยัและพฒันาเมล็ดพนัธุ์พืชขอนแก่น 

2ศูนย์วิจยัเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
*Corresponding author. Email: mui-mui@windowslive.com 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาผลของวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดต่อคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง พนัธุ์เชียงใหม่60 ของ
เกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์จงัหวดัอุดรธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเคร่ืองจกัรกลเกษตรและ
เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมในแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์ ด าเนินการในฤดแูล้ง ปี 2563 โดยด าเนินการเก็บเก่ียว 3 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่1 เก็บเก่ียวด้วยแรงงานคนและนวดด้วยเคร่ืองนวด กรรมวิธีที่2 การเก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดถัว่เหลืองที่ความเร็ว
รอบลกูนวด 395 รอบ/นาที และกรรมวิธีที่ 3 เก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดถั่วเหลืองที่ความเร็วรอบลกูนวดน้อยกว่า 395 รอบ/
นาที เก็บเก่ียวผลผลิตระยะฝักแก่เปล่ียนเป็นสีน า้ตาล ร้อยละ 95 (R8) พบว่า กรรมวิธีที่1 การเก็บเก่ียวด้วยแรงงานคนและนวด
ด้วยเคร่ืองนวด มีผลผลิตเมล็ดพนัธุ์ (181 กิโลกรัม/ไร่) สงูกว่ากรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3 ด้านองค์ประกอบผลผลิตพบว่าทัง้ 
3 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การสูญเสียจากการเก็บเก่ียว  ความชืน้เมล็ดหลังการเก่ียวนวด และการแตกร้าว 
พบว่าทัง้ 3 กรรมวิธีมีความชืน้ขณะเก่ียวนวด ไม่แตกต่างกนั กรรมวิธีที่2 การเก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดถัว่เหลืองที่ความเร็ว
รอบลกูนวด 395 รอบ/นาที มีเปอร์เซ็นต์การแตกร้าวต ่ากว่า (9.30%) กรรมวิธีที่1 และ3 แต่มีเปอร์เซ็นต์การสญูเสีย (5.28%) 
สงูกว่า กรรมวิธีที่1 และ3 ด้านคุณภาพเมล็ดพนัธุ์หลงัการเก่ียวนวด พบว่าการเก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดที่ความเร็วรอบลกู
นวด 395 รอบ/นาที มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่ากรรมวิธีที่1 และ3 หลังจากปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ได้น ามาตรวจสอบ
คุณภาพ พบว่ากรรมวิธีที่ 2 เก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดความเร็วรอบลกูนวด 395 รอบ/นาที มีความงอกเฉล่ีย 94 % สงูกว่า
ทกุกรรมวิธี และ ปี 2564 ด าเนินการในฤดแูล้ง ปลกูถัว่เหลือง พนัธุ์เชียงใหม่60 มีเกษตรกรร่วมด าเนินการ 10 ราย เก็บเก่ียวถัว่
เหลืองโดยใช้เคร่ืองเก่ียวนวดที่ความเร็วรอบลกูนวด 395 รอบ/นาที ผลการทดลอง พบว่า ได้ผลผลิตเฉล่ีย 150.90 กิโลกรัม/ไร่ 
ผลผลิตเมล็ดพนัธุ์ 134.1 กิโลกรัม/ไร่ มีเปอร์เซ็นต์การสญูเสียก่อนการใช้เคร่ืองเก่ียวนวด 0.46 % การสญูเสียหลงัเก่ียวนวด 
5.96 % เมล็ดแตกร้าว 10.4 % โดยมีความชืน้ขณะนวด 14.8 % ด้านคุณภาพเมล็ดพนัธุ์หลงัเก็บเก่ียว มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
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เฉล่ีย 79 % เมื่อสอบถามข้อมลูความพึงพอใจของเกษตรกรต่อวิธีการเก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดความเร็วรอบลกูนวด 395 
รอบ/นาที พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเก็บเก่ียวด้วยความเร็วรอบลูกนวด 395 รอบ/นาที ระดับมากร้อยละ 70 
ระดบัปานกลางร้อยละ 30 เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านประหยดัแรงงาน และเวลาในการเก็บเก่ียวในระดบัมากร้อยละ100 
เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านส่ิงเจอืปนที่ติดมากบัเมล็ดพนัธุ์หลงัเกบ็เก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดระดบัมากร้อยละ 80 ระดบัปาน
กลางร้อยละ 20 และเกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการแตกหกัของเมล็ดหลงัเก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดระดบัปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 60 และระดบัมากร้อยละ 40 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิธีการเก็บเก่ียวด้วยเคร่ืองเก่ียวนวดด้านการประหยดั
แรงงาน และเวลาในการเก็บเก่ียว ร้อยละ 100 
 
ค าส าคัญ : เมล็ดพนัธุ์; การผลิตเมล็ดพนัธุ์; เคร่ืองจกัรกลขนาดเล็ก; รถเก่ียวนวดเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลือง 
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การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูคะน้าโดยชีววิธี 
ในระบบโรงเรือนจังหวัดขอนแก่น 

Biological Pest Control Efficiency Testof Chinese Kale Production in the Greenhouse 
System in KhonKaen Province 

 
ศิริลกัษณ์ พทุธวงค์1*, ปภสัสร  สีลารักษ์2, รพีพร ศรีสถิตย์2 และ อรัญญ์ ขนัติยวิชย์3 

Siriluk Buddhawong1*, Papatsorn Seelarak2, Rapeepron Srisathit2 and Aran Khantiyawit3 

 
1 ศูนย์วิจยัและพฒันาเมล็ดพนัธุ์พืชขอนแก่น  

2 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่3 ขอนแก่น 
3ศนุย์วิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 
*Corresponding author. Email: siriluk9@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

ประสิทธิภาพการควบคุมศตัรูคะน้าโดยชีววิธีในระบบโรงเรือนจงัหวดัขอนแก่นและถ่ายทอดการควบคุมศตัรูคะน้า
โดยชีววิธีในระบบโรงเรือน ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2564 โดยเปรียบเทียบวิธีการทดสอบการจดัการ
ศตัรูพืชแบบผสมผสานกบัวิธีการของเกษตรกร รายละเอียดดงันี ้(1) กรรมวิธีทดสอบการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานเร่ิมจาก
การเตรียมวสัดุปลูกที่ผ่านการฆ่าเชือ้และไข่แมลงโดยการหมักหรืออบด้วยแสงอาทิตย์ ผสมเชือ้ราไตรโคเดอร์มาในสดัส่วน 
1:50 และพ่นไส้เดือนฝอยก าจดัแมลงอตัรา 600  ล้านตวัต่อน า้ 20 ลิตรต่อพืน้ท่ี 10 ตารางเมตรก่อนปลกู เพาะกล้าในวสัดเุพาะ
พีทมอส อนุบาลต้นกล้าในโรงเรือน และย้ายปลกูเมื่อต้นกล้าอายุ 20 วนั ใส่ปุ๋ ยสตูร AB หลงัย้ายปลกู 20 วนั 1 ครัง้ ใช้กับดกั
กาวเหนียวสีเหลือง จ านวน 4กับดกัต่อ 10 ตารางเมตร ใช้เชือ้รา Beauveria bassiana พ่นควบคุมเพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ และไร 
หากพบหนอนผีเสือ้ พ่นเชือ้ Bacillus thuringensis สลบักับไส้เดือนฝอยสายพนัธุ์ไทย หากพบโรคใบจดุและราน า้ค้าง พ่นไตร
โคเดอร์มาทกุ 7 วนั (2) กรรมวิธีเกษตรกรควบคมุการระบาดของแมลงศตัรูพืชและไร โดยใช้ อะบาเมกติน ไซเพอร์เมทริน คลอ
ไพริฟอส คาร์บาริล 85%WP ทุก 5 วนัและเมตาแลกซิล + แมนโคเซบ (72% WP)  อตัราตามฉลาก ทุก 5 วนั ผลการทดลอง
พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉล่ียศตัรูพืชคิดเป็นร้อยละน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  ดงันี ้พบด้วงหมดัผกั 7.11 และ 10.03 เพลีย้
อ่อน 5.11 และ 12.67 และพบเพลีย้ไฟ 3.97 และ 7.87 ตามล าดับ กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉล่ีย 12.80 กิโลกรัมต่อ 10 
ตารางเมตร สงูกว่ากรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ีย 12.41กิโลกรัมต่อ10 ตารางเมตรต่อรอบการผลิต  กรรมวิธีทดสอบและ
กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุน 310 และ 350 บาท มีรายได้เฉล่ีย 1,024 และ 992.80 บาท ผลตอบแทน (ก าไร) 714 และ 642.80 
บาท ผลตอบแทนต่อหน่วยลงทุน (BCR) 2.30 และ 1.84 ตามล าดบั ในปี 2564 ได้จดัท าแปลงต้นแบบในพืน้ที่เกษตรกรและ
โรงเรือนศูนย์วิจยัและพฒันาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศตัรูพริกหยวกโดยชีววิธีในระบบ
โรงเรือนในแปลงต้นแบบ ผลการจดัท าแปลงต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่าแปลงต้นแบบให้ผลผลิตและผลตอบแทน
เป็นไปในทางเดียวกันกับผลการทดลอง มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 200 ราย มีโรงเรือนเกษตรกรที่น า
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เทคโนโลยีไปใช้จ านวน 67 โรงเรือน และจากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ เข้าร่วมอบรม พบว่า มีความพึงพอใจ
ระดบัระดบัมาก ถึงมากที่สดุ  

 
ค าส าคัญ : คะน้า; โรงเรือน; การควบคมุศตัรูพืชโดยชวีวิธี 
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ผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ 
ในสภาพการเก็บรักษา 

Effect of Shelled Peanut Seed Containers on Seed Quality under Storage Conditions 
 

เปรมจิตต์  ถิ่นค า*, วมิลรัตน์  ด าข า และ สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ ์
Premjot Thinkum*, Wimolrat Dumkhum and Sitthipong Srisawangwong 

 
ศูนย์วิจยัและพฒันาเมล็ดพนัธุ์พืชขอนแก่น 

*Corresponding author. Email: zodiac.scor1@gmail.com 
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 การศกึษาผลของภาชนะบรรจเุมล็ดพนัธุ์ถัว่ลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ในสภาพการเก็บรักษา 
โดยเก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน ซึง่ท าการทดสอบทกุๆ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาในสภาพไม่ควบคมุอุณหภมูิ และควบคมุ
อุณหภูมิที่ 20+2 องศาเซลเซียส ความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันในทุกๆ ภาชนะบรรจุ เปอร์เซ็นต์ความงอกของ
เมล็ดพนัธุ์ พบว่า การเก็บรักษาในสภาพไม่ควบคมุอณุหภมูิ การเก็บรักษาในถงุพลาสตกิแบบไม่สญุญากาศ มีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกสูงที่สุด คือ  84 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การเก็บรักษาถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ ถุงฟอยล์แบบสุญญากาศ และถุง
ฟอยล์แบบไม่สญุญากาศ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 80, 74 และ 65 ตามล าดบั แต่ในการเก็บรักษาที่อณุหภูมิที่ 20+2 องศา
เซลเซียส โดยเก็บในถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศมีความงอกสูงที่สุด คือ 83 เปอร์เซ็นต์  รองลงมา คือ การเก็บรักษา
ถุงพลาสติกแบบสญุญากาศ ถุงฟอยล์แบบสญุญากาศ และถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 78 , 75 
และ 67 ตามล าดบั ในด้านความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์ท าการทดสอบโดยวธีิความเร็วในการงอก พบว่า การเก็บรักษาในสภาพ
ไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ ในการเก็บที่ภาชนะถุงพลาสติกแบบไม่สญุญากาศ มีความเร็วในการงอกเฉล่ียสงูที่สดุ 7.8 
ต้นต่อวนั 
 
ค าส าคัญ : เมล็ดพนัธุ์; ภาชนะบรรจ;ุ สภาพการเก็บรักษา; คณุภาพของเมล็ดพนัธุ์; เมล็ดพนัธุ์ถัว่ลิสงแบบกะเทาะเปลือก 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทน า้ตาลโตนดผสมลูกตาล  
Development of Palmyra palm sugar and Palmyra palm doughnut  

 
 วรายสุ บตุรเคียง1,  ณฐักานต์ พรหมมา1, พนูศิริ ทิพย์เนตร2 และ สคุนธา สคุนธ์ธารา3* 

 
1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

2สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

*Corresponding author. E-mail: sukontara@yahoo.com 

 
บทคดัย่อ    

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการพฒันาผลิตภณัฑ์โดนทัน า้ตาลโตนดผสมลกูตาล โดยคดัเลือกสตูรพืน้ฐานของ
โดนทั พบว่าสตูรพืน้ฐานท่ีได้รับการยอมรับทางประสาทสมัผสัจาก 3 สตูร ประกอบด้วย แป้งสาลีอเนกประสงค์ 250 กรัม ไข่ไก่ 
80 กรัม น า้ตาลทราย 120 กรัม นมผง 50 กรัม น า้ 120 กรัม ผงฟ ู4 กรัม น า้มนัพืช 33 กรัม และเกลือ 4 กรัม ศกึษาปริมาณการ
ทดแทนน า้ตาลทรายด้วยน า้ตาลโตนดและการเสริมลกูตาลในผลิตภณัฑ์โดนทั มีการจดัสิ่งทดลองด้วยวิธีแฟคทอเรียล 2x2 ใน
แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (factorial 2x2 in RCBD) ปัจจยัที่ศึกษามี 2 ปัจจัยคือ อตัราส่วนระหว่างน า้ตาลทราย
ต่อน า้ตาลโตนด 2 ระดบั (50 : 50 และ 0 : 100) และปริมาณลกูตาลอ่อน 2 ระดบั (ร้อยละ 10 และ 20 ของน า้หนกัวตัถุดิบ
ทัง้หมด) พบว่าโดนัทที่อัตราส่วนระหว่างน า้ตาลทรายต่อน า้ตาลโตนดที่ระดบั 50 : 50 และปริมาณลูกตาลร้อยละ 20 ของ
ผลรวมทัง้หมด ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมมากกว่าสตูรอื่นๆ จากนัน้น าโดนทัที่อตัราส่วนระหว่างน า้ตาลทรายต่อน า้ตาล
โตนดที่ระดบั 50 : 50 และปริมาณลกูตาลร้อยละ 20 ของผลรวมทัง้หมด ไปทดสอบกับผู้บริโภคจ านวน 89 คน พบว่าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ร้อยละ 100.00 ยอมรับ และร้อยละ 82.02 คาดว่าจะซือ้พบว่าโดนทัท่ีอตัราส่วนระหว่างน า้ตาลทรายต่อน า้ตาลโตนด
ที่ระดบั 50 : 50 และปริมาณลกูตาลร้อยละ 20 
 
ค าส าคัญ : โดนทั; น า้ตาลโตนด; ลกูตาล 
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ผลของอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (1962) ดัดแปลงร่วมกับ 
ปุ๋ ยไฮโดรโปนิกส์ RSU S1 ต่อการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อกัญชา 

Effect of Murashige and Skoog (1962) Medium in Combination with  
Hydroponics Fertilizer RSU S1 for Cannabis Tissue Culture 

 
อริศรา เหง้าชยัภมูิ, ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด*, ประณต มณีอินทร์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี, 

กนัตนา หลอดทองหลา,ง เกศินี ศรีปฐมกลุ และ อภิเดช เอมเอีย่ม 
Arisara Ngawchaiyapoom, Tanatya Kenkhunthod*, Pranot Maniin, Kasideth Onsri, 

Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul and Aphidet Emeam 
 

คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
*Corresponding author. E-mail: siri.k@rsu.ac.th 
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การดัดแปลงอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (1962) ร่วมกับปุ๋ ยไฮโดรโปนิกส์ส าหรับการเพาะเลีย้ง
เนือ้เยื่อกัญชา (Cannabis sativa L. subsp.indica) โดยการน าชิน้ส่วนข้อของกัญชามาเพาะเลีย้งบนอาหารวุ้นที่เตรียมจาก
อาหารสงัเคราะห์สตูร MS ร่วมกับปุ๋ ยไฮโดรโปนิกส์ ที่มีปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน 4 ระดบัได้แก่ ½ MS + hydroponics 
200 ppm, ½ MS + hydroponics 300 ppm, MS + hydroponics 200 ppm, MS + hydroponics 300 ppm เปรียบเทียบกบั
อาหารสตูร MS ท าการเพาะเลีย้งในสภาพให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวนั ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 สปัดาห์ เมื่อ
สิน้สุดการทดลองพบว่าอาหารสูตร MS +hydroponics 300 ppm และสูตร MS + hydroponics 200 ppm เป็นสูตรอาหารที่
สามารถชกัน าให้ชิน้ส่วนเนือ้เยื่อกัญชามีจ านวนใบ และความกว้างทรงพุ่มมีค่าสูงที่สุด และอาหารสูตร MS +hydroponics 
300 ppm สามารถชกัน าให้ชิน้ส่วนเนือ้เยื่อกัญชามีความสูงยอด น า้หนักสดต้น และน า้หนักแห้งต้นมีค่ามากกว่าทุกชุดการ
ทดลอง และอาหารสตูร ½ MS + hydroponics 300 ppm สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดมากที่สดุ ส่วนเปอร์เซ็นต์การเกิด
ราก และเปอร์เซ็นต์การรอด พบว่าทกุชดุการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : กญัชา; การเจริญเตบิโต; อาหารสตูร Murashige and Skoog (1962); ปุ๋ ยไฮโดรโปนิกส ์
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ผลของปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้า 
ท่ีปลูกในกระถาง 

Effect of Mycorhiza Biofertilizer on Growth of the Arabica Coffee Seedling  
in Pot Cultivation 

 
ผกามาศ สินสมบตัิ, ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด*, ประณต มณีอินทร์, กษิดิ์เดช อ่อนศรี 

กนัตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกลุ และ อภิเดช เอมเอีย่ม 
Phakamas Sinsombat, Tanatya Kenkhunthod*, Pranot Maniin, Kasideth Onsri, 

Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul and Aphidet Emeam 
 

คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
*Corresponding author. E-mail: siri.k@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

กาแฟเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้าและต้องการธาตุอาหารในปริมาณสูง งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ ย
ชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟอาราบิก้าในกระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design; CRD) 4 กรรมวิธี 3 ซ า้ ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ใส่ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า 10, 20 และ 30 
กรัมต่อต้น ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซาไม่มีผลต่อการเจริญเตบิโตด้านความสงูต้น (P>0.05) ความกว้าง
ทรงพุ่ม (P>0.05) จ านวนกิ่ง (P>0.05) และความอดุมสมบรูณ์ของวสัดปุลกู (P>0.05) แต่การใส่ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ท าให้
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (P<0.05) เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ช่วยเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 
(P<0.05) โดย Mycorrhiza 10 g, Mycorrhiza 20 g, และ Mycorrhiza 30 g จะท าให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึน้ 5.322, 
5.700, 6.090, และ 6.145 มม. ตามล าดับ และมีการเข้าอาศัยของใส่ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซาในต้นกาแฟอาราบิก้า 1.27, 
24.03, 51.67 และ 61.17% ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : กาแฟอราบิก้า; ปุ๋ ยชวีภาพ; ไมคอร์ไรซ่า; การเจริญเตบิโต 
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ผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) 

Effect of Silkworm Dropping Compost on Antioxidant Activity and Total Phenolic 
Content of Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.) 

 
วรรณรัช เผือกราชพลี1, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี1*, กญัตนา หลอดทองหลาง1, 

เกศินี ศรีปฐมกลุ1, ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด1, อภิเดช เอมเอีย่ม1 และ อรพรรณ หสัรังค์2 

Wannarat Pueakratchaplee1 Kasideth Onsri1* Kantana Lodthonglang1 

Kesinee Sripathomkul1 Tanatya Kenkhunthod1 Aphidet Emeam1 and Orapan Hussarang2 
 

1คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

*Corresponding author.  Email: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 กะเพราเป็นผกัสวนครัวที่นิยมปลกูและบริโภคกนัมาก แต่ในการผลิตยงัมีต้นทนุสงูจากการใช้ปุ๋ ยเคมีในการเพาะปลกู 
การใช้ปุ๋ ยหมักทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนได้ การศึกษานีจ้ึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาการใช้ปุ๋ ยหมักจากมูล
หนอนไหมซึง่เป็นของเหลือทิง้จากอตุสาหกรรมการผลิตไหม โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาระดบัความเข้มข้นของปุ๋ ยหมกัมลู
หนอนไหมต่อฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพรา วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อค
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์ ได้แก่ การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปริมาณ 10 กรัม (SDC0) เป็นปัจจัยควบคุม และการใส่ปุ๋ ยหมักมูลหนอนไหมปริมาณ 10 20 30 และ 40 กรัม (Silkworm 
Dropping Compost; SDW10 SDW20 SDW30 และ SDW40) จ านวน 10 ซ า้ ซ า้ละ 1 กระถาง ให้ปุ๋ ยโดยการใส่และพรวนลง
ในวสัดุปลกู ทุกสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ก่อนเก็บเก่ียว บนัทึกผลการทดลองฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ
และสารประกอบฟีนอลิกรวม ผลการทดลองพบว่าต้นกะเพราที่ได้รับปุ๋ ยหมกัมลูหนอนไหมปริมาณ 40 และ 30 กรัม มีฤทธ์ิต้าน
อนุมลูอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมมากท่ีสดุ โดยมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระท่ี 63.31 และ 62.19% และสารประกอบฟีนอลิ
กรวม 23.52 และ 23.15 gGAEL-1 ตามล าดับ ดังนัน้หากต้องการผลิตกะเพราเพื่อเพิ่มปริมาณสารส าคญัและลดต้นทุนในการ
ผลิตนัน้ สามารถใช้ปุ๋ ยหมกัมลูหนอนไหมเป็นทางเลือกหนึ่งได้ 
 
ค าส าคัญ: กะเพรา; มลูหนอนไหม; ปุ๋ ยหมกั; ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ; สารประกอบฟีนอลิก 
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การส่งเสริมการจัดการกลุ่มและการผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ของสมาชิกกลุ่ม  
อ าเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม 

Extension of Group Management and Organic Fertilizer Production of Members 
in That Phanom District, Nakhon Phanom 

 

นิชาภา พนาจนัทร์1*, เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ2 และ พลสราญ  สราญรมย์2  
Nichapha Panachan1*, Benchamas Yooprasert2 and Ponsaran Saranrom2 

 
1นกัศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต (ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร) แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
*Corresponding author. E-mail: pattapa.p89@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ความรู้ สภาพการจดัการกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์และ
สภาพการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ สภาพการส่งเสริมและความต้องการการส่งเสริมการจดัการกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ และ 5) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์  อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2556 -2563 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน  ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 172 รายสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เก็บข้อมลูโดย
ใช้แบบสมัภาษณ์วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรเกินกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 59.90 ปี จบประถมศึกษา  มีสมาชิกในครัวเรือน
เฉล่ีย 3.79 คน แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.81 คน มีประสบการณ์ในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เฉล่ีย 10.45 ปี มีพืน้ท่ีของตนเองเฉล่ีย 
10.59 ไร่ รายได้รวมในภาคการเกษตรทัง้หมดของครอบครัวในรอบปีที่ผ่านมาเฉล่ีย 159,897.09 บาท รายได้จากการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์เฉล่ีย 4,720.88 บาท/ปี เกษตรกรทกุรายมีความรู้ในการจดัการกลุ่มและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ในระดบัมากที่สดุในเกือบ
ทุกประเด็น เกษตรกรมีการจดัการกลุ่มและการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยในการจดัการกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์มี
การจดัการกลุ่มด้านผู้น าและกรรมการด้านกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิของกลุ่ม และด้านกิจกรรมกลุ่ม ส่วนด้านการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ ทัง้หมดมีการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง เกษตรกรส่วนมากได้รับการส่งเสริมเนือ้หาความรู้ด้านกิจกรรมกลุ่ม และมี
ความต้องการการส่งเสริมเนือ้หาความรู้ในด้านเป้าหมายของกลุ่ม เกษตรกรต้องการวิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม โดยการประชมุ
กลุ่ม ต้องการการส่งเสริมแบบรายบุคคล จากผู้น าชุมชน และต้องการการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต คือสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 
เกษตรกรมีปัญหาในประเด็น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถไปเยี่ยมเกษตรกรได้ตลอดเวลา และหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนบัสนุนไม่ต่อเนื่อง โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการกลุ่มควรมีการประชุมสรุปผลการด าเนินการของกลุ่มเพื่อ
ประเมินสถานการณ์และสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัสมาชิก  ควรมีการจดทะเบียนกลุ่มตามกฎหมาย และควรจดัให้มีการฝึกอบรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ให้กบัสมาชิก 
 

ค าส าคัญ  การส่งเสริมการจดัการกลุ่ม; การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 
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ผลของไมคอร์ไรซาต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 
และฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระของฟ้าทะลายโจร 

Effects of Mycorrhiza on Total Phenolic Content and Antioxidant Activity  
of Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. 

 
ปณชยั เจริญพานทอง, กษิดิ์เดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกลุ, 

ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด และ อภิเดช เอมเอีย่ม 
Panachai Chareonpanthong, Kasideth Onsri*, Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul,  

Tanatya Kenkhunthod and Aphidet Emeam 

 
คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 

*Corresponding author. E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

ฟ้าทะลายโจร เป็นสมนุไพรพืน้บ้าน ที่นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย มีสรรพคณุแก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ แต่พืน้ท่ีปลกู
บางพืน้ที่ยังมีปัญหาเก่ียวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรให้ได้คุณภาพ การใช้เชือ้ราไมคอร์ไรซาเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้เพิ่มคุณภาพของพืชปลูกได้ เนื่องจากเชือ้ราชนิดนีม้ีความสามารถในการช่วยดูดใช้ธาตุอาหารของพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงต้องการที่จะน าเชือ้ราไมคอร์ไรซามาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของฟ้าทะลายโจรด้าน
สารส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของไมคอร์ไรซาต่อฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิ
กรวมของฟ้าทะลายโจร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 5 
ทรีทเมนต์ คือไม่ผสมเชือ้ราไมคอร์ไรซากบัวสัดปุลกูเป็นปัจจยัควบคมุ และผสมเชือ้ราไมคอร์ไรซากบัวสัดปุลกูปริมาณ 5 10 15 
และ 20 กรัม โดยท าการผสมเชือ้ราไมคอร์ไรซาปริมาณต่าง ๆ กบัวสัดปุลกูก่อนย้ายปลกูต้นฟ้าทะลายโจร ผลการทดลองพบว่า
การให้เชือ้ราไมคอร์ไรซาจ านวน 20 และ 15 กรัม ท าให้ต้นฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิ
กรวมมากท่ีสดุ โดยปริมาณเชือ้ราคอร์ไรซาท่ีเพ่ิมขึน้ท าให้มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเพ่ิมขึน้ 
 
ค าส าคัญ : ฟ้าทะลายโจร; ไมคอร์ไรซา; ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ; สารประกอบฟีนอลิก 
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ผลของปุ๋ ยคอกต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม 
และฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระของฟ้าทะลายโจร 

Effects of Manures on Total Phenolic Content and Antioxidant Activity  
of Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees 
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 ฟ้าทะลายโจร เป็นสมนุไพรที่มีรสขม ถกูบรรจอุยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บญัชียาจากสมนุไพร) กระทรวง
สาธารณสขุ มีสรรพคณุทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวดั แก้ไอและเจ็บคอ การศกึษานีจ้ึงต้องการน าปุ๋ ยคอกมา
ใช้ปลกูฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มคณุภาพผลผลิตด้านสารออกฤทธ์ิซึ่งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถบ่งบอกถึงคณุภาพของผลผลิตฟ้า
ทะลายโจรได้ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาปริมาณปุ๋ ยคอกตอ่ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระ
ของฟ้าทะลายโจร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีตเมนต์ 
คือ ไม่ใส่ปุ๋ ยคอก (ชดุควบคมุ) มลูไส้เดือน มลูววั มลูไก่ มลูหนอนไหม จ านวน 10 กรัมต่อกระถาง ผลการทดลองพบว่า ปุ๋ ยคอก
มีผลต่อคุณภาพด้านสารส าคญัของฟ้าทะลายโจร โดยมลูหนอนไหมและมลูไก่ท าให้ฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระและ
สารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สดุ ดงันัน้จากผลการทดลองของการศึกษานีส้ามารถส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยคอกเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตของฟ้าทะลายโจรด้านสารออกฤทธ์ิได้ 
 
ค าส าคัญ : ฟ้าทะลายโจร; ปุ๋ ยคอก; ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ; สารประกอบฟีนอลิก 
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ผลของน า้หมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของฟ้าทะลายโจร 

Effects of Silkworm Waste Bio-Extract on Antioxidant Activity and Total Phenolic 
Content of King of Bitter 

 
ยทุธนา แสงเพช็ร, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกลุ,  

ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด และ อภิเดช เอมเอีย่ม 
Yuttana Sangpetch, Kasideth Onsri*, Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul,  

Tanatya Kenkhunthod and Aphidet Emeam 

 
คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 

*Corresponding author. Email: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees) ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์คือส่วนเหนือดินทัง้หมด 
มีสรรพคณุแก้ไข้ ระงบัอาการอกัเสบ ปัจจบุนัมีกรส่งเสริมปลกูสมนุไพรด้วยระบบอินทรีย์มากขึน้ การใช้น า้หมกัจงึเป็นทางเลือก
หนึ่งที่จะน าส่งเสริมการปลกูพืชเหล่านีไ้ด้ การศึกษานีจ้ึงต้องการน ามลูหนอนไหมที่เป็นส่ิงเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการท า
เป็นน า้หมกัเพื่อเป็นใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมีในการเพิ่มคณุภาพของฟ้าทะลายโจรด้านสารส าคญั โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาผล
ของน า้หมักมูลหนอนไหมต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของฟ้าทะลายโจร วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์ ได้แก่ การไม่ใส่น า้หมักมูล
หนอนไหม (Silkworm Waste Bio-extract; SWB0) เป็นปัจจยัควบคุม และการใส่น า้หมกัมลูหนอนไหมที่มีการเจือจางความ
เข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 เท่า (SWB5, SWB10, SWB15, SWB20) ผลการทดลองพบว่าน า้หมกัมลูหนอนไหมมีผลท าให้ฤทธ์ิ
ต้านอนมุลูอิสระและสารประกอลฟีนอลิกรวมของฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึน้เมื่อความเข้มข้นของน า้หมกัเพิ่มขึน้ โดยที่ความเข้มข้น 
15 และ 20 เท่า เป็นความเข้มข้นท่ีท าให้ฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและสารประกอลฟีนอลิกรวมมากท่ีสดุ จากผล
การทดลองนีส้ามารถใช้น า้หมกัจากมลูหนอนไหมเพื่อทดแทนปุ๋ ยเคมีในการเพิ่มคณุภาพของฟ้าทะลายโจรด้านสารส าคญัได้ 
 
ค าส าคัญ: ฟ้าทะลายโจร; มลูหนอนไหม; น า้หมกั; ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ; สารประกอบฟีนอลิก 
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การยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการผลิตสารควบคุม 
แมลงศัตรูพืชของหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม 

Adoption of Application of Super LDD 7 in Pest Control Production 
by Volunteer Soil Doctors in Nakhon Phanom Province 
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 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้ การยอมรับการใช้สารเร่งซุปเปอร์           
พด.7 และปัญหาและข้อเสนอแนะ ประชากรที่ศกึษา คือ หมอดินอาสาในจงัหวดันครพนม ปี 2564 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 175 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก และ เก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติที่พรรณนา ได้แก่  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการจดัล าดบั ผลการวิจยั พบว่า หมอดินอาสาส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ีย 58.57 ปี จบการศกึษาในระดบั
ประถมศกึษา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.27 คน ส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีถือครองเป็นของตนเอง เฉล่ีย 16.35 ไร่ มีรายได้จาก
การปลกูข้าว เฉล่ีย  22,951.43 บาทต่อปี และมีรายจ่ายจากการปลกูข้าว เฉล่ีย 11,273.71 บาทต่อปี  มีประสบการณ์การใช้
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7  มากกว่า 5 ปี หมอดินอาสามีความรู้เก่ียวกบัการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7 ในการผลิตสารควบคมุแมลง
ศัตรูพืชอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนมากมีความรู้ในประเด็น คุณสมบัติในความเป็นกรดของสารเร่งซุปเปอร์ พด. 7 , สาร
ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้จากการหมักผัก/ผลไม้และที่ได้จากการหมักสมุนไพร  หมอดินอาสาเห็นด้วยมากที่สุดกับการใช้
ผลิตภณัฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการผลิตสารควบคุมแมลงศตัรูพืช ในประเด็นการผลิตเพื่อควบคุมเพลีย้และเพื่อควบคุม
หนอน และยอมรับน าไปปฏิบตัิในระดับมากถึงมากที่สดุในเกือบทุกประเด็น โดยมีการปฏิบตัิในระดบัน้อย คือ การใช้ร าข้าว 
100 กรัมเป็นส่วนผสมในการผลิต และการใช้สารควบคมุแมลงศตัรูพืชโดยวิธีการรดลงดนิ หมอดินอาสามีปัญหาเร่ืองของราคา
ของวัสดุที่ใช้การผลิต การน าไปใช้มีขัน้ตอนยุ่งยาก และสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.7 ไม่เพียงพอ โดยมีข้ อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ส่งเสริมในประเด็นให้กรมพฒันาที่ดิน มีการจดัอบรมทุกปีโดยเน้นการลงมือปฏิบตัิ และแจกตวัอย่างผลิตภณัฑ์ที่ท าการหมกั
เสร็จสมบรูณ์พร้อมใช้แก่หมอดินอาสาช่วยลดขัน้ตอนการผลิต 
 
ค าส าคัญ : การยอมรับ; การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7; สารควบคมุแมลงศตัรูพืช; หมอดินอาสา   
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลจากแป้งกล้วยไข่ 
Development of Waffle Product from Kluai Khai (Musa (AA group)) Flour  
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กล้วยไข่เป็นผลไม้ที่เน่าเสียได้ง่าย ราคาของกล้วยไข่มกัตกต ่าถ้าผลผลิตมีมากหรือเป็นกล้วยไข่ตกเกรด        หาก
สามารถน ากล้วยไข่มาแปรรูปเป็นแป้ง และใช้ในการท าผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเพื่อทดแทนแป้งสาลีที่มีราคาสงู จะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งกล้วยไข่ 
ปริมาณการใช้แป้งกล้วยไข่เพื่อทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลฮ่องกง และประเมินคุณภาพทางกายภาพ 
เคมี และทางประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้ การทดลองเร่ิมจากผลิตแป้งกล้วยไข่และน าไปใช้พฒันาผลิตภณัฑ์วาฟ
เฟิล โดยแปรปริมาณแป้งกล้วยไข่เพื่อทดแทนแป้งสาลี 5 ระดบั ได้แก่ ร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 ตามล าดบั ผลการทดลอง 
พบว่าแป้งกล้วยไข่ท่ีผลิตได้มีสีขาวเหลือง มีปริมาณโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต    กากใย เถ้า และความชืน้ ร้อยละ 4.21 0.53 
79.48 5.97 1.64 และ 8.17 ตามล าดบั เมื่อน าแป้งกล้วยไข่มาทดแทน      แป้งสาลีที่ระดบัต่าง ๆ และวิเคราะห์คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ผลการทดลองพบว่าแป้งกล้วยไข่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ร้อยละ 25 โดยมีปริมาณโปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต กากใย ความชืน้ และปริมาณน า้อิสระใกล้เคียงกับผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้ทดแทนด้วยแป้งกล้วยไข่ โดยผู้ทดสอบชิม
ให้การยอมรับผลิตภณัฑ์วาฟเฟิลฮ่องกงในคุณลกัษณะด้านลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความชอบโดยรวมในระดบัชอบ
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ซึง่ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มมลูค่าให้กบักล้วยไข่ และกล้วยชนิดอื่น ๆ ได้ 
 
ค าส าคัญ : แป้งกล้วยไข่; วาฟเฟิล; ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
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ผลของเคร่ืองกะเทาะข้าวโพดพร้อมระบบท าความสะอาดที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ Effect 
of Corn Seed Seller Ready with Cleaning System to Seed Quality 

 
กาญจนา มหาเวศย์สกลุ1*, มงคล ตุ่นเฮ้า2 และ สิทธ์ิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 1 
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บทคดัย่อ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) เป็นพืชเศษฐกิจและมีมลูค่าทางการตลาดสงู มีการส่งออกเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด ไปจ าหน่าย
ต่างประเทศมูลค่าและปริมาณมากที่สุด การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก่อนการจ าหน่ายจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก 
งานวิจัยนีเ้ป็นการทดลองเคร่ืองกะเทาะข้าวโพดต้นแบบที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  ด าเนินการระหว่างเดือน
กันยายน 2563 - ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์วิจยัและพฒันาเมล็ดพนัธุ์พืชขอนแก่น ทดลองกับเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด จ านวน 3 พนัธุ์  
ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดหวาน วางแผนการทดลองแบบ Split-plot Design ความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์ 3 
ระดบั กะเทาะด้วยแรงงานคนและเคร่ืองกะเทาะ ระดบั 6 mm/s พบว่าที่ระดบัความชืน้ข้าวโพด 15-16% หรือเมล็ดที่แห้งและแก่
จดั มีความเหมาะสมที่สดุที่จะใช้กับเคร่ืองกะเทาะ ผลการตรวจสอบคุณภาพหลงักะเทาะ พบว่า เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดหวาน มีความบริสทุธ์ิทางกายภาพ เท่ากับ 94.0, 96.6 และ 88.0%  ความงอก 91, 92 และ 73% 
ความชืน้ 11.8-12.0%  ความแข็งแรงโดยการเร่งอายุ 94, 95 และ 67 % น า้หนัก 1000 เมล็ด 229.9, 142.8 และ 84.1 กรัม 
ความเสียหายหรือการแตกร้าว 6.7, 3.7 และ 11.7%  และความงอกในสภาพแปลง 94, 88 และ 62% ตามล าดบั การใช้เคร่ือง
กะเทาะเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดต้นแบบนี ้ใช้ได้กบัเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดได้ทกุสายพนัธุ์  น าไปใช้ทดแทนแรงงานคนได้ดี ก าลงัการผลิต
สงู และยงัไม่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพนัธุ์ ทัง้นี ้เมล็ดพนัธุ์ที่ผ่านการกะเทาะแล้วน าไปเก็บรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่
ท าให้คณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ลดลง 
 
ค าส าคัญ : เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด; เคร่ืองกะเทาะ; คณุภาพเมล็ดพนัธุ์  
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แนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร 
ในอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

Guidelines for Extension of Chili Production According to Appropriate Good  
Agricultural Practice standard of Farmer in Sam Sung District,  

KhonKaen Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) ความรู้ของเกษตรกร ในการผลิต

พริกตามการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี 3) การผลิตพริกตามการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี 4) การได้รับการส่งเสริมการผลิตพริก
ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีของเกษตรกร ประชากรที่ศกึษา คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลกูพริก โดยใช้ตลาดน าการผลิต ปี 
2564ในอ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 100 คน เก็บข้อมลูจากประชากรทัง้หมด เคร่ืองมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด 
ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 59.36 ปี จบการศึกษาชัน้ประถมศึกษา มีพืน้ที่
ปลูกพริกเฉล่ีย 0.44 ไร่ ต้นทุนเฉล่ีย 9,405.96 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 1,626.64 กิโลกรัม/ไร่ รายได้จากการขายพริกเฉล่ีย 
19,045 บาท/ปี 2) เกษตรกรได้รับความรู้เร่ืองการผลิตพริกในระดับมากที่สุด จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความรู้
เก่ียวกับการผลิตพริกตามปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเกือบทุกประเด็นอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด และมีความรู้ในระดบัน้อย
ที่สุดในประเด็นการเก็บวัตถุอันตรายที่เหลือจากการใช้ในแปลง 3) เกษตรกรทัง้หมดมีการผลิตพริกตามการปฏิบัติ ทาง
การเกษตรที่ดี โดยทัง้หมดมีการใช้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรตามค าแนะน า การพกัผลิตผล การขนย้าย การเก็บรักษา และ
การรวบรวมผลิตผล โดยมีการปฏิบัติน้อยในประเด็นการเก็บบันทึกข้อมลูอย่างน้อย 3 ปี4) การได้รับการส่งเสริมความรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยได้รับการส่งเสริมในด้านแหล่งน า้ พืน้ที่ปลูก และ วัตถุอันตราย ทางการเกษตร และ 5) 
เกษตรกรมีปัญหาในด้านเนือ้หาการส่งเสริมและด้านวิธีการส่งเสริมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบปัญหามากที่สดุ ในประเด็น
ขาดความรู้เร่ืองกระบวนการก่อนการเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวและการปฏิบตัิหลงัการเก็บเก่ียว และขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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โดยเกษตรกรเห็นด้วยกบัข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบตัิ ทางการเกษตรที่ดีในระดบัมากที่สดุ ใน
ประเด็น เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้เร่ืองแหล่งน า้ และพืน้ที่ปลกู วตัถุอนัตราย ทางการเกษตร และกระบวนการก่อนและหลงัการ
เก็บเก่ียว และควรจดัให้มีการประชมุ และแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการผลิตพริกตามการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรที่ดี 
 
ค าส าคัญ  :  การผลิตพริก; แนวทางการส่งเสริม; การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี 
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การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน 
จังหวัดนครพนม 

Development of a Prototype of Seedless Watermelon (Citrullus lanatus L.) Production 
Technology in a Greenhouse System in Nakhon Phanom Province. 
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  การทดสอบในโครงการพฒันาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือนจงัหวดันครพนม โดยปัญหา
ของการผลิตแตงโมไรเมล็ดของจงัหวดันครพนม มีข้อจ ากัดในเร่ืองพืน้ที่ปลกูแตงโมจะปลูกซ า้บนที่เดิมไม่ได้ ปัญหาโรคและ
แมลงที่จะส่งผลต่อผลผลิตและคณุภาพผลผลิตแตงโม การพฒันาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน
เพื่อลดปัญหาดงักล่าวได้ การทดสอบการผลิตแตงโมไร้เมล็ดมีวตัถปุระสงค์ เพื่อวิจยัและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไร้
เมล็ดในระบบโรงเรือน พัฒนาต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตแตงโมไร้เมล็ด วิจัยและทดสอบการควบคุมศัตรู
แตงโมไร้เมล็ดโดยวิธีผสมผสาน และการให้ปุ๋ ยทางระบบน า้ที่เหมาะสมของแตงโมไร้เมล็ด ด าเนินการทดลองในปี 2562 – 
2564 ผลการทดลอง พบว่า การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน ในถุงพลาสติกสีขาว ขนาด 10 นิว้ โดยใช้วัสดุปลูก 
ประกอบด้วย หน้าดิน ขุยมะพร้าว และปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ อตัราส่วน 2 : 1 : 1 ให้ปุ๋ ยผ่านระบบน า้ ตามระยะการเจริญเติบโตของ
ของแตงโมไร้เมล็ด ระยะช่วงต้นกล้า AB 1:1 ระยะล าต้นและใบใช้สตูร AB 1:1.2 ระยะออกดอกใช้สตูร AB 1:1.6 และระยะติด
ผลใช้สตูร AB 1:2.4 ผลผลิตแตงโมไร้เมล็ด มีน า้หนกัผลเฉล่ียที่ 2.1 กิโลกรัม และความหวานเฉล่ียอยู่ที่ 12.6 Brix° แตงโมไร้
เมล็ดในโรงเรือนให้ผลผลิตเฉล่ีย 550 กิโลกรัมต่อรอบการผลิตหรือ 3,300 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนและความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนของแตงโมไร้เมล็ด มีต้นทุนการผลิตรวม 7,683  บาท มีรายได้รวม 19,250 บาท มีค่า BCR เท่ากับ 2.5 มี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กบัเกษตรกรและผู้สนใจในพืน้ท่ีจงัหวดันครพนม จ านวน 50 ราย 
 
ค าส าคัญ : แตงโมไร้เมล็ด; โรงเรือน 
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ผลของน า้ตาลกลูโครสต่อผลผลติและคุณภาพดอกกัญชาทางการแพทย์ 
Effects of Glucose on Yield and Quality of Cannabis (Cannabis sativa Rsu01.) 

 
อภิรักษ์ จนัทรพิภพ1, เอกพร ล่ิมวงค์สวสัดิ์1, สบุรรณ จิตนิยม1, ประณต มณีอินทร์1* และ อรพรรณ หสัรังค์2 

Apirak Chanpipop1, Aekkapon Limwongsawat1, Subun Jitniyom1, Pranot Maniin1* and Orapan Hussarang2 
 

1คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรงัสิต  
2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
*Corresponding author. E-mail: pranot.m@rsu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
กญัชาเป็นพืชที่น าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ การรักษาผู้ ป่วย หรือการศกึษาวิจยัและพฒันา เนื่องจากประเทศ

ไทยกญัชาได้ถกูปลดออกจากสารเสพติดประเภทท่ี 5 ประชาชนสามารถปลกูเพื่อใช้ในการผ่อนคลายหรือน ามาประกอบอาหาร
ในครัวเรือนได้  เนื่องด้วยกญัชาเป็นพืชมีสารส าคญัที่สามารถรักษาโรค ได้แก่ THC, CBD, CBN แต่การเพิ่มผลผลิตกญัชายงั
ต้องมีการศกึษา จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาเร่ือง ผลของปริมาณน า้ตาลกลโูคส ต่อการเพิ่มน า้หนักดอก และคณุภาพกญัชาทาง
การแพทย์ โดยการท าแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จ านวน 8 ซ า้ 2 กรรมวิธี 
คือ กรรมวิธีที่1 ไม่ใส่น า้ตาลกลโูคส กรรมวิธีที่ คือ ใส่น า้ตาลกลโูคสปริมาณ 3.2 กรัม โดยท าการให้ทางราบจ านวน 3 สปัดาห์ 
เร่ิมให้หลงัจากออกดอกแล้ว 2 สปัดาห์ จากการทดลองพบว่า น า้หนกัดอกต่อต้น ผลผลิตน า้หนกัต่อ 1 ตารางเมตร ปริมาณ
น า้มนักญัชา ต่อ 1 ตารางเมตร ปริมาณแร่ธาต ุและประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีพ้บว่า 
การให้น า้ตาลกลูโคสที่ปริมาณ 3.2 กรัมต่อต้น ให้ร้อยละน า้มันกัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ท่ี 
18.412% 
 
ค าส าคัญ  :  กญัชา; น า้ตาลกลโูคส; ผลผลิตกญัชา; THC; CBD 
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การคัดเลือกสายพันธ์ุระหว่างคู่ผสม RSU 01 กับ RBF4 
Strain Selection Between Crossbreeds RSU 01 And RBF4 

 
เอกพร ล่ิมวงค์สวสัดิ์1, อภิรักษ์ จนัทรพิภพ1, สบุรรณ จิตนิยม1, ประณต มณีอินทร์1*และ อรพรรณ หสัรังค์2 

Aekkapon Limwongsawat1, Apirak Chanpipop1, Subun Jitniyom1, Pranot Maniin1* and Orapan Hussarang2 
 

1คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรงัสิต 
2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

*Corresponding author. E-mail: pranot.m@rsu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัมีผลงานวิจยัยืนยนัว่าสาร THC (delta-9-tetracannabinol) และ CBD (cannabidiol) สามารถน ามาใช้เป็น

ยารักษาอาการปวด อาการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ ต้านอาการชัก และเพิ่มความอยากอาหาร ทัง้นี ใ้นแต่ละสายพันธุ์จะมี
ปริมาณสาร THC และ CBD แตกต่างกนัออกไป จึงเป็นท่ีมาของการท าวิจยั เร่ือง การคดัเลือกสายพนัธุ์ระหว่างคู่ผสม RSU 01 
กับ RBF4 ต่อผลผลิตและคุณภาพ กัญชาทางการแพทย์โดยท าการทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) ประกอบด้วย 8 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ า้ โดยมีสายพันธุ์  RSU13, RSU14, RSU15, RSU19, RSU21, 
RSU22, RSU23 ท าการทดลองที่สถานีทดลองกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทุกกรรมวิธีจะได้ปริมาณธาตุ
อาหารและน า้เท่าๆกัน โดยผลการทดลองพบว่าสายพันธุ์ RSU15 ให้ผลผลิตน า้หนักดอกต่อต้นและให้ผลผลิตต่อ 1 ตาราง
เมตรสงูที่สดุ (g/m2) อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ 179.99 กรัมต่อต้น และ 358.33 กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) ทัง้นีส้ายพนัธุ์ 
RSU15 ยงัให้ร้อยละน า้มนัและปริมาณน า้มนัต่อตารางเมตรสงูที่สดุที่ 22.96 เปอร์เซ็นต์ และ 40.94 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร 
ในส่วนของปริมาณสารส าคญัทางการแพทย์ซึง่ประกอบด้วยสาร THC และ CBD ไม่มีความแตกต่างกนั แต่พบว่าปริมาณสาร 
CBGA สายพนัธุ์ RSU14 ให้ปริมาณสารสงูสดุที่ 2.51 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : กญัชา; น า้มนักญัชา; ผลผลิตกญัชา; THC; CBD 
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ยกระดับผลผลิตปาล์มน้ามันโดยการจัดการสวนท่ีเหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพ
พืน้ท่ีจังหวัดนครพนม 

Increasing Oil Palm Yield with Appropriate Management According to Area in 
Community in Na-khon Phanom 

 

นิยม ไข่มกุ, ปัญจพล สิริสวุรรณมา และมะนิต สารุณา 
Niyom Khaimuk Punchapon Sirisuwanma Manit Saruna 

 

บทคดัย่อ 
ปาล์มน า้มนัที่ปลกูในเขตจงัหวดันครพนมให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต ่าเมื่อเทียบกบัภาพรวมทัง้ประเทศและเขตภาคใต้ 

ท าให้เกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนัในพืน้ที่ได้รับผลผลตอบแทนต ่าตามไปด้วย จึงศึกษาเพื่อหาวิธีการยกระดบัผลผลิตปาล์ม
น า้มนัของเกษตรกรให้สงูขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การผลิตและการจดัการสวนท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัสภาพ
พืน้ที่จนสามารถน าไปพฒันาและยกระดบัผลผลิตของตนเองได้ โดยการวิเคราะห์พืน้ที่วิเคราะห์การผลิต แล้วน าเทคโนโลยีไป
ทดสอบเพื่อแก้ปัญหาตามศักยภาพของแต่ละแปลง ด าเนินการในปี 2562 - 2564 ในแปลงเกษตรกรในชุมชนที่ปลูกปาล์ม
น า้มันมากที่สุดของจงัหวดั ได้แก่ อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอโพนสวรรค์จ านวน 28 แปลง ซึ่งผลการวิเคราะห์พืน้ที่และการผลิต
พบว่า ดินปลกูมีอินทรียวตัถแุละธาตอุาหารอยู่ในระดบัเหมาะสมต ่า และธาตุอาหารในใบต ่ากว่าค่าเหมาะสมระดบัปานกลาง 
การกระจายตวัของฝน 7 เดือน ต ่ากว่าเกณฑ์เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 8 เดือน) หรือมีค่าการขาดน า้ 5 เดือน คือ เดือนมกราคม-
มีนาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม จึงทดสอบการใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน าหรือตามค่าวิเคราะห์ใบ และให้น า้เสริมในช่วงแล้ง 
ส าหรับแปลงที่สามารถให้น า้ได้ ดูแลรักษาตามค้าแนะของกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ผลการทดสอบ
พบว่า การให้น า้เสริมในช่วงฤดูแล้งร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ใบ ในปีที่ 1 2 และ 3 วิธีทดสอบให้ผลผลิตปาล์มน า้มนั
เฉล่ีย 2.13 2.73 และ 3.12 ตนัต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 14.5 12.8 และ 9.51 ตามล าดบั ส่วนปาล์มน า้มนัท่ีอาศยัน า้
ธรรมชาติให้ผลผลิตเฉล่ีย 1.62 2.30 และ 2.32 ตนัต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 13.1 22.7 และ 18.8 ตามล าดบั การ
ยกระดบัผลผลิต พบว่าในปีที่ 3 วิธีทดสอบมีจ านวน แปลงที่ให้ผลผลิตให้อยู่ในระดบัสงู และระดบัปานกลาง เพิ่มขึน้คิดเป็น
ร้อยละ 71.4 และ 21.4 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 17.9 และ 14.3 และจ านวนแปลงที่ผลผลิตอยู่ในระดบัต ่าลดลงเป็นร้อยละ 7.4 จา
กร้อละ 64.3 ในปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ใบร่วมกับการให้น า้เสริมในช่วงแล้ง และการใส่ปุ๋ ยตาม
ค าแนะน าหรือตามค่าวิเคราะห์ใบสามารถยกระดบัผลผลิตให้สงูขึน้ได้ และสามารถแนะน าเกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนัในพืน้ที่
ได้ 
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ผลของสูตรดินผสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้า 
ท่ีปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ 

Effect of Soil – base growing media on Growth of the Arabica Coffee  
Seedling for Potted Plant 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาสูตรดินผสมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่ปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดบั
ด าเนินการทดลอง ณ โรงเรือนเพาะช า คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely randomized design: CRD) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี  DMRT (Duncan Multiple Range Test) มี
ทัง้หมด 5 ส่ิงทดลอง ดงันี ้ส่ิงทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ดินปลกู แกลบดิบ ปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 1 : 3 : 2  ส่ิงทดลองที่ 2 ดินปลกู 
แกลบดิบ ปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 1 : 3 : 3  ส่ิงทดลองที่ 3  ดินปลกู ขุยมะพร้าว ปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 1 : 3 : 3  ส่วน  ส่ิงทดลองที่ 4  
ดินปลกู พีทมอส ปุ๋ ยคอก; 1 : 3 : 2  ส่วน  ส่ิงทดลองที่ 5 ดินปลกู : แกลบดิบ : ปุ๋ ยคอก; 1 : 3 : 2  ส่วน  เก็บข้อมลูโดยการวดั 
ขนาดทรงพุ่ม จ านวนกิ่ง ความสูงล าต้น  และเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น  ทุกๆ 1  เดือน นาน 6 เดือน แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิติพบว่า ต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่ปลกูในกระถางที่มีวสัดดุินผสมในส่ิงทดลองที่ 4  ดินปลกู  พีทมอส ปุ๋ ยคอก; 1 : 3 
: 2  ส่วน มีการเจริญเติบโตดีกว่าในวัสดุดินผสมกรรมวิธีอื่นๆ (p<0.01)  โดยที่ระยะเวลา 6 เดือน มีขนาดทรงพุ่ม  29.61 
เซนติเมตร จ านวนกิ่ง  6.3  กิ่ง ความสงูล าต้น   47.05 เซนติเมตร  และเส้นผ่านศนูย์กลางของล าต้น  16.08 มิลลิเมตร 
 
ค าส าคัญ : กาแฟอราบิก้า; วสัดดุินผสม; ไม้ประดบักระถาง 
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ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของกิ่งปักช าผักชายา  
(Cnidoscolus chayamansa McVaugh)  

Effect of IBA and NAA on Growth of Cnidoscolus chayamansa Stem Cutting 

 
สทุธิรักษ์ จนัทรุพนัธ์, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกลุ,  

ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด และ อภิเดช เอมเอีย่ม 

Sutthirak chantharuphan, Kasideth Onsri*, Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul,  
Tanatya Kenkhunthod and Aphidet Emeam 

 
คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 

*Corresponding author. Email: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 การศกึษาผลของการใช้สารควบคมุการเจริญเติบโตพืชในกลุ่มออกซิน 2 ชนิด ได้แก่ IBA และ NAA ในการขยายพนัธุ์
ผกัชายาด้วยวิธีการปักช ากิง่ ณ โรงเรือนคณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ 
ประกอบด้วย 9 ทรีตเมนต์ ได้แก ่การแช่กิง่ด้วยน า้ประปา การแชก่ิ่งด้วยสารละลาย IBA ความเข้มข้น 500 1000 2000 3000 
ppm การแช่กิง่ด้วยสารละลาย NAA ความเข้มข้น 500 1000 2000 3000 ppm ปักช าในวสัดปุลกูเป็นเวลา 35 วนั พบว่ากิง่ผกั
ชายาที่แช่สารละลาย IBA ความเข้มข้น 1000 2000 3000 ppm NAA ความเข้มข้น 1000 และ 2000 ppm มีอตัราการเกดิราก
มากที่สดุ (90 เปอร์เซ็นต)์ มจี านวนราก (6.94 ราก) และขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางรากกว้างที่สดุ (0.87 มิลลิเมตร) ในการแช่ NAA 
ความเข้มข้น 1000 ppm ส่วนการเจริญเติบโตของยอดพบวา่ที่ IBA ความเข้มข้น 3000 ppm และ NAA เข้มข้น 2000 ppm มี
อตัราการเกดิยอดสงูที่สดุ (80 เปอร์เซ็นต)์ ซึง่จ านวนยอดเฉล่ียมากที่สดุ (2.15 ยอด) ที่สารละลาย NAA เข้มข้น 2000 ppm 
รองลงมาคือการแชใ่นสารละลาย NAA ความเข้มข้น 1000 ppm ดงันัน้การใช้สารละลาย NAA ที่ความเข้มข้น 1000 ppm 
เหมาะสมกบัการขยายพนัธุ์ด้วยวิธีปักช ากิง่ผกัชายามากที่สดุ  
 
ค าส าคัญ : ผกัชายา; สารควบคมุการเจริญเติบโตพืช; ออกซิน; ปักช า 
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ผลของ 2,4-D ต่อการชักน าให้เกิดแคลลัสของบัวบกในสภาพปลอดเชือ้ 
Effect of 2,4-D on In Vitro Callus Induction of Asiatic Pennywort 

 
อนเุทพ ฮัว้เจียม, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง,  เกศินี ศรีปฐมกลุ,  

ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด และอภิเดช เอมเอี่ยม 
Anuthep Haujiem, Kasideth Onsri*, Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul,  

Tanatya Kenkhunthod and Aphidet Emeam 

 
คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 

*Corresponding author. E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

บวับกเป็นสมนุไพรล้มลกุขนาดเล็ก ทัง้ต้นมีสรรพคุณในการรักษาอาการช า้ใน ช่วยบ ารุงหวัใจ ขบัปัสสาวะ ลดความ
ดนัโลหิต ซึ่งการปลกูบวับกแบบปกติใช้เวลาถึง 90 วนัจึงท าการเก็บเก่ียวได้ ผู้วิจยัจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นท่ี
เหมาะสมของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 2,4-D ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่สามารถชักน าให้บัวบกเกิดแคลลัสใน
สภาพปลอดเชือ้ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ประกอบด้วย 12 ทรีตเมนต์ แบ่งเป็นส่วนปล้อง และส่วนใบ เลีย้งบน
อาหารสงัเคราะห์สูตร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0 0.5 1 1.5 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่าชิน้ส่วนปล้องมีแนวโน้มการตอบสนองต่ออาหารสงัเคราะห์ที่เติม 2,4-D ได้ดีกว่าการชกัน าด้วยชิน้ส่วนจากใบ ในอาหาร
สงัเคราะห์สตูร MS ที่เติม 2,4-D ที่ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้ชิน้ส่วนปล้องของบวับกเกิดแคลลสัได้
มากที่สดุ ซึง่สามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับการผลิตสาระส าคญัจากแคลลสับวับกในสภาพปลอดเชือ้ได้ 
 
ค าส าคัญ  :  บวับก; ปล้อง; ใบ; สภาพปลอดเชือ้; แคลลสั; 
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ผลของปุ๋ ยน า้หมักต่อการเจริญเติบโตของกัญชา 
Effects of Bio-Extract Fertilizer on Growth of Cannabis sativa L.  

 
ธีระเดช ภทัรภิญโญกลุ1, วิศรุฒ นาจธศิลมงคล1, กษิดิ์เดช อ่อนศรี1*, กญัตนา หลอดทองหลาง1,  

เกศินี ศรีปฐมกลุ1 และ อรพรรณ หสัรังค์2 
Teeradech phatharapinyokul1, Wisarut natthasinmongkhon1, Kasideth Onsri1*, 

Kantana Lodthonglang1, Kesinee Sripathomkul1 and Orapan Hussarang2 

 
1คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรงัสิต 

2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
*Corresponding author. E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 การปลูกกัญชาต้องมีการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เหมาะแก่การน าไปใช้ทาง
การแพทย์ ขัน้ตอนการปลกูเป็นขัน้ตอนส าคญัที่มีผลต่อคณุภาพของกญัชา แต่เนื่องจากพืชนีผ่้านการปลดล็อกออกจากบญัชี
สารเสพติดได้ไม่นาน จึงท าให้การศึกษาเก่ียวกับการปลกูและจดัการดูแลค่อนข้างน้อย งานวิจยันีจ้ึงต้องการศึกษาผลของปุ๋ ย
น า้หมกัที่มีต่อการเจริญเติบโตของกญัชาเพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับผู้สนใจเพาะปลกูและการวิจยัต่อในอนาคต วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 4 ทรีทเมนต์ ได้แก่ การให้ปุ๋ ยน า้เคมี เป็น
ปัจจยัควบคุม (T1) การให้ปุ๋ ยน า้หมกัมลูไส้เดือน (T2) การให้ปุ๋ ยน า้หมักมลูไส้เดือนผสมคีเลต (T3) และการให้ปุ๋ ยน า้หมกัมลู
ไส้เดือนผสมคีเลตและสารสกดัสาหร่าย (T4) บนัทึกผลการทดลองหลงัจากย้ายปลกูทกุสปัดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ ได้แก่ 
ความสงูต้น เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์รวม ผลการทดลองพบว่าการให้ปุ๋ ย
น า้หมกัมลูไส้เดือนผสมคีเลตและสารสกัดสาหร่าย (T4) ท าให้ต้นกัญชามีการเจริญเติบโตดีที่สดุ โดยมีความสงูต้น เส้นผ่าน
ศนูย์กลางล าต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากที่สดุ การใช้ปุ๋ ยน า้หมกัมลูไส้เดือนผสมคีเลตและ
สารสกัดสาหร่าย ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติในการปลูกกัญชาอาจจะช่วยลดการสะสมของโลหะหนกัซึ่งเป็นส่ิงที่ก าหนด
คุณภาพของวัตถุดิบกัญชาในการน าไปใช้ทางการแพทย์ได้ ดังนัน้ในการศึกษาต่อไปอาจจะต้องมีการน าตวัอย่างกัญชาไป
วิเคราะห์การสะสมของโลหะหนกัร่วมด้วย 
 
ค าส าคัญ : กญัชา; ปุ๋ ย; น า้หมกั; มลูไส้เดือน; การเจริญเติบโต; 
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ผลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค 
Effects of Pot Size on Growth of Red Oak  

(Lactuca sativa L. cv. ‘Red Oak’)  
 

อภิสิทธ์ิ สมหวงั, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกลุ,  
ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด และ อภิเดช เอมเอีย่ม 

Apisit Somwang, Kasideth Onsri*, Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul, 
Tanatya Kenkhunthod and Aphidet Emeam 

 

คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
*Corresponding author. E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 การปลกูผกัสลดันิยมปลกูด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ แต่ระบบการปลกูพืชนีย้งัมีข้อจ ากดัในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการลงทนุ
เร่ิมแรกสงูและผู้ปฏิบตัิต้องมีความรู้ความเข้าใจ การปลกูพืชแบบไม่ใช้ดินเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้แทนระบบไฮโดรโปร
นิกส์เพื่อลดต้นทุนได้ แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกขนาดกระถางให้เหมาะกับชนิดพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและได้ผลผลิตที่สูง
และเป็นการลดต้นทุนค่าวสัดุปลกูได้อีกทางหนึ่ง การทดลองนีจ้ึงต้องการศึกษาผลของขนาดภาชนะปลกู ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของผกัสลดัเรดโอ๊ค วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design ; CRD) โดยแบ่งการ
ทดลองเป็น 5 ทรีทเมนต์ ได้แก่ ขนาดภาชนะปลกู 2.5 4 6 8 และ 10 นิว้ ปลกูในวสัดปุลกูผสม ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว:กาบ
มะพร้างสับ:ทราย:แกลบด า อัตราส่วน 1:1:1:1 บันทึกผลการทดลองหลังจากย้ายปลูกทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
ได้แก่ ความสงูต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความกว้างใบ และความยาวใบ  ผลการทดลองพบว่าผกัสลดัเรดโอ๊คที่ปลกูในกระถาง
ขนาด 8 และ 10 นิว้ มีการเจริญเติบโตดีที่สุดไม่แตกต่างกัน ดังนัน้จากการทดลองนีแ้สดงให้เห็นว่ากระถางขนาด 8 นิว้คือ
ภาชนะปลกูที่สามารถปลกูผกัสลดัเรดโอ๊คให้ได้ผลผลิตสงูที่สดุและลดต้นทนุการใช้วสัดปุลกูได้ 
 
ค าส าคัญ  :  ผกัสลดั; เรดโอ๊ค; ขนาดกระถาง; การเจริญเติบโต 
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ผลของสารฟอกฆ่าเชือ้ต่อการขยายพันธ์ุโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชือ้ 
Effect of disinfectants on In Vitro of Artemisia annua L. 

 
สชุญัญา ยินดีสิงห์, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง,  เกศินี ศรีปฐมกลุ,  

ธนชัยา เกณฑ์ขนุทด และ อภิเดช เอมเอีย่ม  

Suchanya Yindeesing, Kasideth Onsri*, Kantana Lodthonglang, Kesinee Sripathomkul,  
Tanatya Kenkhunthod and Aphidet Emeam  

 
1คณะนวตักรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรงัสิต 

*Corresponding author. E-mail: kasideth.o@rsu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

โกฐจุฬาลมัพาหรือชิงเฮาเป็นพืชสมนุไพรที่มีสารส าคญัชื่อว่าอาร์เทมิซินิน (Artemisinin) หรือ ชิงเฮาซู (Qinghousu) 
ซึ่งมีฤทธ์ิต้านเชือ้มาลาเรีย ในปัจจุบนัมีการศกึษาฤทธ์ิในการต้านเชื่อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของการขยายพนัธุ์นิยมใช้เมล็ดใน
การปลกู ซึ่งสามารถผลิตได้ในปริมาณน้อย การศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ในการหาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้ที่เหมาะสมส าหรับการ
ขยายพนัธุ์โกฐจฬุาลมัพาในสภาพปลอดเชือ้เพื่อเป็นแนวทางการผลิตพืชสมนุไพรชนิดนีส้ าหรับใช้ประโยชน์ ด าเนินการทดลอง 
ณ ห้องปฏิบตัิการ วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 6 ทรีตเมนต์ โดยแบ่งเป็นการฟอกฆ่าเชือ้ชิน้ส่วนข้อด้วยสารละลายไฮเตอร์ตามด้วยสารละลายไฮ
เตอร์ และสารละลายไฮเตอร์ ตามด้วยสารละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จากนัน้เลีย้งบนอาหารสงัเคราะห์
สตูร MS เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การฟอกฆ่าเชือ้ด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 
10 นาที ตามด้วยสารละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที พบการปนเปือ้นน้อยที่สดุ และมี
อตัราการรอดชีวิตของชิน้ส่วนพืชมากที่สดุ จึงเหมาะสมต่อการขยายพนัธุ์โกฐจฬุาลมัพาในสภาพปลอดเชือ้มากที่สดุ  

 
ค าส าคัญ : โกฐจฬุาลมัพา; ชงิเฮา; ฟอกฆ่าเชือ้; การขยายพนัธุ์ในสภาพปลอดเชือ้ 
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ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของโกฐจุฬาลมัพาในสภาพปลอดเชือ้ 
Effect of BA&NAA on Growth of Artemisia annua L. In Vitro 

 
จิรัฐโชติ แก้วค าตา, กษิดิเ์ดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง,  เกศินี ศรีปฐมกลุ,  
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บทคดัย่อ 

โกฐจุฬาลัมพาเป็นพืชสมุนไพรจีนในวงศ์ Asteraceae มีฤทธ์ิในการต้านเชือ้มาลาเรียที่เกิดจากเชือ้ Plasmodium 
falciparum  ซึ่งได้มีการน าพืชชนิดนีเ้ข้ามาทดลองปลูกเลีย้งที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย โกฐจุฬาลัมพาเป็น
สมนุไพรที่นิยมขยายพนัธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักช ากิ่งซึง่เป็นวิธีการขยายพนัธุ์ที่ได้ต้นพนัธุ์ในปริมาณน้อยและใช้ระยะ
เวลานาน แต่ส าหรับการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื อ้หรือการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ท าให้ได้ต้นพืชที่
ปราศจากเชือ้โรคในปริมาณมากด้วยระยะเวลาไม่นาน ผู้วิจยัจึงมีวตัถปุระสงค์ในการขยายพนัธุ์โกฐจฬุาลมัพาในสภาพปลอด
เชือ้ด้วยอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ที่เติมสารควบคมุการเจริญเติบโตพืชได้แก่ BA และ NAA ที่ความเข้มข้น 0 0.5 1 1.5 และ 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ เพื่อกระตุ้นการเกิดยอด และรากจากชิน้ส่วนข้อของสมนุไพรชนิดนี ้จากการศกึษา
พบว่าการเลีย้งชิน้ส่วนข้อของโกศจฬุาลมัพาในอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชกัน าให้โกศจฬุาลมัพาเกิดยอดได้มากที่สดุ ส่วนอาหารสงัเคราะห์ที่มีการเติม NAA ที่ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผล
ให้เกิดรากมากที่สดุ  
 
ค าส าคัญ : โกฐจฬุาลมัพา; การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช; BA; NAA 
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ผลของ 2,4-D ต่อการชักน าให้เกิดแคลลัสของโกฐจุฬาลมัพาในสภาพปลอดเชือ้ 
Effect of 2,4-D on In Vitro Callus Induction of Artemisia annua L. 

 
Tith Thol, กษิดิ์เดช อ่อนศรี*, กญัตนา หลอดทองหลาง, เกศินี ศรีปฐมกลุ,  
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บทคดัย่อ 

โกฐจุฬาลมัพาเป็นพืชสมนุไพรท่ีมีสารส าคญัเฉพาะตวัชื่อว่า artemisinin มีฤทธ์ิในการยบัยัง้เชือ้มาลาเรีย ยบัยัง้การ
แบ่งตวัของเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตบั มะเร็งผิวหนงั เป็นต้น ซึ่งสาร  artemisinin พบสะสมมากบริเวณใบ 
ก้านใบ และก้านดอก ซึ่งในการผลิตสมนุไพรเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทัว่ไปมกัใช้เวลานาน ดงันัน้การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืชเพื่อ
เป็นแหล่งผลิตสารส าคญัมีข้อได้เปรียบกว่าการปลกูพืชแบบทัว่ไปเนื่องจากใช้เวลาไม่นาน สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมได้ สมุนไพรที่ผลิตได้ปราศจากโรคและแมลง นอกจากนีย้ังสามารถกระตุ้นให้ชิน้ส่วนพืช หรือแคลลัสที่เพาะเลีย้ง
สงัเคราะห์สารได้โดยการเติมสารกระตุ้น การศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการชกัน าแคลลสัของโกฐจุฬาลมัพาในสภาพ
ปลอดเชือ้ด้วยชิน้ส่วนของใบ และปล้องบนบนอาหารสงัเคราะห์สตูร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 2,4-D  ความ
เข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่าทัง้ชิน้ส่วนใบและ
ปล้อง มีการตอบสนองต่ออาหารสังเคราะห์ที่เติม 2,4-D ได้ดีกว่าในชุดควบคุมซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ การเลีย้งบนอาหาร
สงัเคราะห์สตูร MS ที่เติม 2,4-D ที่ความเข้มข้น 2- 3 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชกัน าให้เกิดแคลลสัได้มากที่สดุ (100 เปอร์เซ็นต)์ 
และในอาหารสงัเคราะ MS ที่มีการเติมสารละลาย 2,4-D ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดของแคลลสัจากใบเฉล่ีย
มากที่สดุ (14.55 มิลลิเมตร) ส่วนอาหารสงัเคราะห์ MS ที่เติม 2,4-D  ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร กระตุ้นให้แคลลสัที่เกิด
จากปล้องมีขนาดใหญ่ที่สุด (13.54 มิลลิเมตร) ซึ่งเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการเพาะเลีย้งแคลลัสพืชสมุนไพรชนิดนีเ้พื่อผลิต
สารส าคญัในอนาคต 

 
ค าส าคัญ : โกฐจฬุาลมัพา; แคลลสั; พืชในสภาพปลอดเชือ้; ชิน้ส่วนใบ; ชิน้ส่วนปล้อง 
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ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดรากของกิ่งปักช าบอระเพด็ 
(Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson) 

Effect of IBA and NAA on Growth and Rooting of Tinospora crispa Vine Cutting 
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บทคดัย่อ 

บอระเพ็ดเป็นพืชสมนุไพรไทยท่ีมีสรรพคณุทางยาและฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาท่ีหลากหลาย เช่น ต้านการอกัเสบ ต้านเชือ้
แบคทีเรียลดไข้ ช่วยในการเจริญอาหาร ลดระดบัน า้ตาลในเลือด นอกจากนีย้งันิยมน าไปเป็นส่วนผสมของอาหารสตัว์อีกด้วย 
โดยส่วนที่นิยมน ามาใช้ประโยชน์ได้แก่เถาหรือกิ่งที่มีรสขมจดั วิธีที่นิยมในการขยายพนัธุ์บอระเพ็ดคือการปักช าเถา แต่มกัพบ
ปัญหาการออกรากที่จะต้องใช้ระยะเวลานาน วิธีที่มกัใช้ในการขยายพนัธุ์โดยการปักช าคือการใช้ฮอร์โมนกลุ่มออกซินในการ
กระตุ้นการออกราก การทดลองนีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ NAA และ IBA ต่อการเจริญเติบโต
และการกระตุ้นรากของกิ่งปักช าบอระเพ็ด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ประกอบด้วย 9 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 5 ซ า้ 
ได้แก่ ด้วยการแช่น า้สะอาด การแช่ในสารละลาย NAA และ IBA ที่ความเข้มข้น 500 1000 2000 และ 3000 ppm โดยการแช่
กิ่งปักช าบอระเพ็ดในสารละลายฮอร์โมนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 2 นาทีและผ่ึงให้แห้งก่อนปักช าลงในวสัดปุลกู ผลการ
ทดลองพบว่าการแช่กิ่งปักช าในสารละลาย IBA และ NAA ที่ความเข้มข้น 3000 ppm กระตุ้นการเกิดรากมากที่สดุ จ านวนราก
เฉล่ีย 1.90 ราก และให้ความยาวรากเฉล่ียมากที่สดุ 15.18 และ 14.44 เซนติเมตร น า้หนกัสดและน า้หนกัแห้งรากมากที่สดุใน
กิ่งปักช าที่แช่สารละลาย IBA ความเข้มข้น 3000 ppm 396.60 และ 30.06 มิลลิกรัม  
 
ค าส าคัญ : บอระเพ็ด; ปักช ากิง่; ออกซิน; NAA; IBA 
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การสร้างแบบทดสอบความสมัพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของพืชและสตัว์ 
Creating a Test Food Chain of Plants and Animals  
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการพฒันาแบบทดสอบความสมัพนัธ์ทางห่วงโซ่อาหารของพืชและสตัว์ในรูปแบบภาษาองักฤษ ซึง่เป็น
การสร้างแบบทดสอบท่ีโจทย์ค าถามไม่ซ า้กนั เพื่อให้ผู้ทดสอบไม่สามารถลอกกนัแบบผิดๆได้และเป็นการทบทวนความรู้ ได้คิด
วิเคราะห์โจทย์ใหม่ๆ การสร้างแบบทดสอบที่ไม่ซ า้กนัมีวิธีสร้างดงันี ้มีโจทย์รูปภาพต้นแบบ 5 รูป ค าถามต้นแบบ 6 แบบ โดย
ระบบจะสุ่มโจทย์รูปภาพต้นแบบ ค าถามต้นแบบ และสร้างค าถามที่ไม่ซ า้กนัมา 1 ชดุ แบบทดสอบ 1 ชดุ จะมี 2 โจทย์ใหญ่ แต่
ละโจทย์ใหญ่จะมีโจทย์รูปภาพ 1 รูปและค าถามจ านวน 10 ข้อย่อย การทดลองแบบทดสอบครัง้นีม้ีกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการท า
แบบทดสอบทัง้หมด 80 คน ระบบใช้เวลาในการสร้างแบบทดสอบหนึ่งไฟล์เฉล่ีย 19.40 วินาที ระบบตรวจค าตอบและรายงาน
ผลการทดสอบไปยงัผู้ท าแบบทดสอบในเวลาเฉล่ีย 25.36 วินาที ผลคะแนนของผู้ท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เฉล่ียอยู่ที่ 32.74 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 
ค าส าคัญ : ห่วงโซ่อาหาร; แบบทดสอบออนไลน์; กเูกิล้แอปสคริปต์ 
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ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเหน็ของประชาชนในระบบกักตัวท่ีบ้าน  
(Home Isolation) กรณีศึกษาประชาชนในเขตพืน้ท่ีต าบลเชิงทะเล  

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
The Study of Cognition and Comments of People Who Were in Home Isolation 

Quarantine; Case Study People in Cherng Talay Sub-district, Thalang District, Phuket 
 

สมพร รุจิกิตติองัศธุร1*, ชยาทิตย์ แก้วพิทกัษ์2, ลลิดา ภคเมธาวี1, พรรณวดี ข าจริง1 และ ศราวธุ จงจิตร3 
Somporn Rujikittioangsuthon1*, Chayathit kaewpithak2, Lalida Pakamaetavee1,  

Panwadee Khumjing1 and Sarawut Jongjit3 
 

1สาขาวิชาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2นกัวิชาการสาธารณสขุ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

3นกัศึกษาวิศวกรสงัคม สาขาวิชาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในระบบกักตัวที่บ้ าน (Home Isolation) กรณีศึกษา
ประชาชนในเขตพืน้ท่ีต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น
ของประชาชนในระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)  วิธีการวิจัยสถิติ เชิงพรรณนา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ประชาชนที่อาศยั อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวนทัง้หมด 483  คน การ
วิเคราะห์ข้อมลู ใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดงันี  ้ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อระบบกักตวัที่บ้าน (Home Isolation) โดยรวม มีระดับความรู้ ความเข้าใจในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน เห็นได้ว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบกักตวัที่บ้าน (Home 
Isolation) ความหมายของระบบกกัตวัที่บ้าน (Home Isolation) ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 87.50, 75.00, 50.00 ยกเว้นด้าน
สิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิด ซึง่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิด อยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ตามล าดบั และประชาชนมีความคิดเห็นว่า ความเหมาะสม ความจ าเป็นที่ ต้องการมีระบบกักตวัที่บ้าน (Home 
Isolation) คือการแยกกักตวัที่บ้านในผู้ที่ติดเชือ้โควิด-19 ซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่า สามารถท าได้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
ระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)  มีความคิดเห็นว่า ระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) มีความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจที่ถกูต้องที่ต่อไปทกุคนจะต้องเรียนรู้ ดแูลตนเอง และครอบครัวให้มีสขุภาวะอนามยัที่ด ี  และการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชมุชนให้มีความเข้าใจรู้เท่าทนัโรค 

 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจ; ความคิดเห็น; ระบบกกัตวัที่บ้าน (Home Isolation) 
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การตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ HPLC ของตัวบ่งชีฟ้ลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ของ
ไม้เท้ายายม่อม 

HPLC Method Validation for Flavonoids and Glycoside Biomarkers of  
Clerodendrum petasites 

 
ธิดารัตน์ ขวญัสวสัดิ์1,3*, วงศว์ิวฒัน์ ทศันียกลุ2, วราภรณ์ ภตูะลนุ2  และ ปราโมทย์ มหคณุากร2 

Thidarut Kwuansawat1,3*, Wongwiwat Tassaneeyakul2, Waraporn Putalun2 and Pramote Mahakunakorn2 
 

1แพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทน า: ไม้เท้ายายม่อม (Clerodendrum petasites, CP) เป็นสมนุไพรไทยที่ใช้ในการรักษาไข้มายาวนาน การศกึษา
นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาสภาวะ HPLC และตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ตวับ่งชีท้างชีวภาพฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ ได้แก่ กรด
โรสมารินิก ฮิสพิดลิูน รูติน และเวอร์บาสโคไซด์ สารเหล่านีน้่าสนใจที่จะใช้เป็นตวับ่งชีท้างชีวภาพของพืชเนื่องจากมีคณุสมบตัิ
ทางชีวภาพท่ีหลากหลาย วิธีด าเนินการวิจัย: พฒันาวิธี HPLC โดยใช้คอลมัน์ C18 และเคร่ืองตรวจจบัรังสียวูีความยาวคล่ืน 
330 นาโนเมตร เฟสเคล่ือนที่ปรับโดยสารละลายอะซิโตไนไทรล์และกรดอะซิติกในโหมดเกรเดียน ความเป็นเส้นตรงประเมิน
ในช่วงความเข้มข้น 6 ระดับ โดยเวอร์บาสโคไซด์ถูกเตรียมที่ 6.25 - 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร, กรดโรสมารินิก 3.125 - 100 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร, เควอซิทินและฮิสพิดูลิน 1.56 - 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ความเที่ยงตรงของวิธีวิเคราะห์แสดงโดยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (RSD) ความแม่นย าของวิธีวิเคราะห์แสดงด้วย % Recover โดยใช้การเติมสารมาตรฐานด้วย
ปริมาณที่แน่นอนลงในตัวอย่าง สุดท้ายวิเคราะห์ขีดจ ากัดของการตรวจจับ (LOD) และขีดจ ากัดของปริมาณ (LOQ) จาก
สัญญาณ HPLC ของตัวอย่างเทียบกับ blank ผลการวิจัย: เฟสเคล่ือนที่ HPLC ประกอบด้วย acetonitrile 19 - 80% และ 
2.5% acetic acid โดยมีอัตราการไหล 0.5 – 1 ml/min ความเป็นเส้นตรงเมื่อวิเคราะห์สารมาตรฐาน verbascoside, 
rosmarinic acid, quercetin และ hispidulin พบว่า R2 เท่ากับ 0.9996, 0.9986, 0.9990 และ 0.9997 ตามล าดับ ความ
เที่ยงตรงของวิธีวิเคราะห์พบว่า %RSD ของ intra-day ของสารมาตรฐาน verbascoside, rosmarinic acid, quercetin และ 
hispidulin เท่ากับ 1.11, 1.41, 1.22 และ 0.70 ตามล าดับ ความเที่ยงตรง inter-day ของ verbascoside, rosmarinic acid, 
quercetin และ hispidulin คือ 2.14, 3.04, 1.2 และ 1.20 % นอกจากนี ้% recover ของ verbascoside, rosmarinic acid, 
quercetin และ hispidulin เท่ากับ 96.47, 97.5, 99.82 และ 97.9% ในส่วนของ LOD ของ verbascoside, rosmarinic acid, 
quercetin และ hispidulin คือ 2.30, 1.62, 0.84 และ 0.48 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ LOQ คือ 7.66, 5.40, 2.80 และ 1.60 
µg/ml µg/ml ตามล าดับ สรุปผล: วิธีการวิเคราะห์สารมาตรฐานด้วย HPLC จากงานวิจัยนีแ้สดงความเป็นเส้นตรง ความ
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เที่ยงตรง ความแม่นย าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดงันัน้วิธีการท่ีพฒันาขึน้นีจ้ึงสามารถใช้ประเมินตวับ่งชีท้าง
ชีวภาพฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ของไม้เท้ายายม่อม และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการควบคมุคณุภาพสมนุไพรต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ไม้เท้ายายม่อม; ฟลาโวนอยด์; ไกลโคไซด์; HPLC 
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โครงสร้างสังคมพืช การกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดิน และการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
ทางกายภาพของผิวดินบางประการ ภายหลังจากการฟ้ืนฟูป่า 

ในโครงการปลูกป่าอย่างย่ังยืนของ ปตท. ในพืน้ท่ีวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
Ecological Structure, Carbon Storage and Some Physical Properties of Surface Soil Change 

after Restoration in PTT's Sustainable Forest Project at Wang Chan Area,  
Rayong Province 
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 วิธีการฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพและความอดุมสมบูรณ์ของดินมีบทบาทส าคญัต่อการลดการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ผิวดินภายหลงัจากการฟืน้ฟู โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างตามชัน้ภูมิ ขนาด 20 x 20 เมตร ตามรูปแบบการปลูก
ฟืน้ฟูป่า พบว่า ป่าเชิงนิเวศ (MIYAWAKI) มีค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพและความหนาแน่นของต้นไม้ มากกว่าป่า
คาร์บอนต้นแบบ สวนป่าผสม และสวนผลไม้ โดยมีการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินของการฟืน้ฟปู่าเชิงนิเวศและสวนป่าผสมมี
การกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินมากกว่าป่าคาร์บอนต้นแบบและสวนผลไม้ เท่ากับ 8.23, 6.40, 2.47 และ 0.32 ตันต่อไร่ 
หลังจากการปลูกฟื้นฟูป่าความหนาแน่นรวมของดิน ป่าเชิงนิเวศและสวนป่าผสมมีค่าความหนาแน่นรวมของดินลดลง 
แตกต่างจากค่าเฉล่ียของความหนาแน่นรวมของดินในป่าคาร์บอนต้นแบบและสวนผลไม้ซึง่มีค่าเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่า
เชิงนิเวศ (Miyawaki) ที่มีค่าความหนาแน่นรวมของดินลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินชัน้บนของการฟืน้ฟูป่าแต่ละรูปแบบมีการเปล่ียนแปลงหลงัจากการฟืน้ฟูมีความเป็นกรดลดลงในป่าคาร์บอนต้นแบบ
และป่าเชิงนิเวศ แต่ในสวนป่าผสมดินกลับมีความเป็นกรดมากขึน้  ในภาพรวมการฟื้นฟูป่าที่มีสังคมพืชที่แตกต่างกันส่งผล
โครงสร้างทางกายภาพของผิวดินและการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดิน 
 
ค าส าคัญ : การฟืน้ฟปู่า; มิยาวากิ; การกกัเก็บคาร์บอน; การเปล่ียนแปลงผิวดิน 
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สมบัติทางความร้อนและทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใย
ตะไคร้กับน า้ยางพารา 

Thermal and Physical Properties of Thermal Insulation from Lemongrass Fiber and 
Natural Rubber Latex Composite Material 

 
ปริย นิลแสงรัตน์ * 

Pariya Nilsaengrat * 
 

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
*Corresponding author. E-mail: pariya_nil@hotmail.co.th 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาคณุสมบตัิทางกายภาพและทางความร้อนของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้น
ใยตะไคร้และน า้ยางพาราโดยอตัราส่วนเส้นใยตะไคร้และน า้ยางพาราที่ใช้คือ 140:450 150:450 และ 160:450 โดยน า้หนัก 
คณุสมบตัิที่ท าการศกึษามีดงันี ้ค่าการน าความร้อนและค่าความร้อนจ าเพาะทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-19 การลาม
ไฟทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D635-18 ความหนาแน่น การดูดซบัน า้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C570 และสมบตัิการ
โค้งงอทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 พบว่าฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยตะไคร้กับน า้ยางพาราใน
อัตราส่วน 160:450 โดยน า้หนกั มีค่าการน าความร้อนที่ต ่า ค่าความร้อนจ าเพาะสูงกว่าอัตราส่วนอื่น ไม่ติดไฟ ส่วนน า้หนกั
หรือความหนาแน่นและการดดูซบัน า้มีแนวโน้มสงูขึน้ตามปริมาณเส้นใยท่ีเพ่ิมขึน้ เมื่อเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิการน าความ
ร้อนของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยตะไคร้กับน า้ยางพาราในอัตราส่วน 160:450 โดยน า้หนัก ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.145 W/m·K กับฉนวนใยแก้วที่ได้จากเชิงพาณิชย์มีค่าเท่ากบั 0.035 W/m·K จะเห็นได้ว่าฉนวนกนัความร้อนจากเส้น
ใยตะไคร้มีค่าการน าความร้อนท่ีสงูกว่าฉนวนใยแก้ว 
 
ค าส าคัญ : เส้นใยตะไคร้; น า้ยางพารา; ฉนวนกนัความร้อน; การน าความร้อน 
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ความรอบรู้และความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน 
บ้านหนองบก ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
Health Literacy and Demand for Medical Cannabis of People in  
Nong Bok Village, Kham Pom Sub-district, Wapi Pathum District,  

Maha Sarakham Province  
 

อรนชุ วงศว์ฒันาเสถียร* และ มณฑิรา จนัทวารีย์ 
Oranuch Wongwattanasatian* and Montira Juntavaree 

 
อาจารย์สาขาสาธารณสขุชมุชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail:  wongnuc@yahoo.com 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรอบรู้และความต้องการใช้
เก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ของประชาชนบ้านหนองบก ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 200 คน โดยใช้การสุ่มแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.0 มีช่วงอายทุี่ 50–59 ปี ร้อยละ 33.5 ความรอบรู้
เก่ียวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชนพบดังนี  ้1) ด้านความรู้เก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ พบว่าประชาชน
สามารถวิเคราะห์ ข้อดี/ข้อเสีย เก่ียวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้   คิดเป็นร้อยละ 55.5  2) ด้านการเข้าถึงข้อมลู พบว่า
ประชาชนสามารถขอค าปรึกษาจากบคุคลากรทางการแพทย์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบักญัชาทางการแพทย์  
คิดเป็นร้อยละ 78.0 3) ด้านทักษะการส่ือสาร พบว่าประชาชนกล้าที่จะซักถามในส่ิงที่ท่านสงสัยกับผู้ รู้เก่ียวกับกัญชาใน
การแพทย์ได้ คิดเป็นร้อยละ 74.5 4) ด้านการจดัการตนเอง พบว่าประชาชนทราบว่าในประเทศไทย กัญชาจดัส่ิงเสพติดผิด
กฎหมาย สามารถใช้ในทางการแพทย์เท่านัน้ ยงัไม่สามารถใช้เพื่อการนนัทนาการหรือซือ้ขายกันได้อย่างเสรี คิดเป็นร้อยละ 
80.5 5) ด้านการตดัสินใจ พบว่าประชาชนเลือกที่จะเข้ารับการบริการที่คลินิกกัญชามากกว่าเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล คิด
เป็นร้อยละ 71.0 6) ด้านการรู้เท่าทนัส่ือ พบว่าประชาชนติดตามข่าวสารเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์เฉพาะข้อมลูที่มาจาก
ทางการเท่านัน้ คิดเป็นร้อยละ 68.0 ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้กัญชาร้อยละ 
64.5 แต่เห็นด้วยในการน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ร้อยละ 93.0 ซึ่งมีเหตุผลที่เลือกใช้กัญชาทางการแพทย์ เพราะมี
ปัญหาทางด้านสขุภาพร้อยละ 42.5  
 
ค าส าคัญ : ความรอบรู้/กญัชาทางการแพทย์; ความต้องการใช้กญัชาทางการแพทย์ 
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การศึกษาความเข้มแสงจากหลอดแอลอดีีและช่วงเวลาการให้แสงต่อการเจริญเติบโต 
ของผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 Study of Light Intensity and Duration LEDs light on the growth of Chinese Cabbage in 
hydroponic system 

 
พงศธร กองแก้ว*  

Pongsathorn Kongkaew* 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
*Corresponding author. E-mail: Pongsathorn.ko@rmu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

ในงานวิจยันีไ้ด้ท าการศกึษา (1) ชนิดความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีตอ่การเจริญเติบโตผกักวางตุ้ง โดยใช้ความยาว
คล่ืนที่ต่างกัน คือ แอลอีดีสีแดง (600-700 นาโนเมตร) และแอลอีดีสีน า้เงิน (400-500 นาโนเมตร) (2) การเจริญเติบโตของ
ผกักวางตุ้งและคุณภาพน า้ซึง่เก็บข้อมลู ได้แก่ จ านวนของใบ ความกว้างของใบ ความยาวของใบ ความสงูของต้น ความยาว
ของราก อณุหภมูิน า้ ค่า pH และค่า EC  

ผลการศึกษา พบว่า (1) ความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีสีแดงมีค่าน้อยกว่าความเข้มแสงหลอดแอลอีดีสีน า้ เงิน (2) 
ในด้านการเจริญเติบโตของผกักวางตุ้ง พบว่า ความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีสีแดงส่งผลต่อความยาวของใบ ความ 
สงูของต้น และความยาวราก (p<0.05) ส่วนคณุภาพของน า้ภายใต้ระบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า ความเข้มแสงจากหลอด 
แอลอีดีสีแดงมีผลต่ออณุหภมูิของน า้และค่า pH ของน า้ (p<0.05)  
 
ค าส าคัญ : ความเข้มแสงหลอด LED; การเจริญเติบโตผกักวางตุ้ง; ระบบไฮโดโปรนิกส์ 
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ผลของการออกก าลังกายด้วยสายสร้างชีวิตท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายและการท างานของ
ระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะท่ี 3: การศึกษาน าร่อง Effect of 
the life – build – line exercise on physical performance and cardiovascular function in 

chronic kidney disease stage 3 patients: A pilot study 
 

คณรัตน์ เดโฟเซซ์1, ครุุศาสตร์ คนหาญ2, สมุน ตัง้สนุทรวิวฒัน์3 และ ณิชานนัทน์ ปัญญาเอก4* 
Kanarat Defossez1, Kurusart Konharn2, Sumon Tungsuntornvivat, MD3 and Nichanun Panyaek 4* 

 
1วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2ภาควิชากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3ศูนย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลศูนย์อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

4ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
*Corresponding author. E-mail: pnicha@kku.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

บทน า ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะที่ 3 มีสาเหตหุน่ึงมาจากไตเส่ือมตามอาย ุพฤติกรรม และขาดการออกก าลงักาย เมื่อร่างกายมี
การเคล่ือนไหวที่ลดลงส่งผลให้ร่างกายเกิดการสะสมของมวลไขมนัและสมรรถภาพร่างกายที่ลดลง การศึกษาก่อนหน้าพบว่า
การออกก าลงักายด้วยอุปกรณ์สายสร้างชีวิตมีผลต่อการท างานของหวัใจและก าลงักล้ามเนือ้ต้นขาเพิ่มขึน้มากกว่ากลุ่มกาย
บริหารในผู้ ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง ผู้วิจยัจึงน ามาประยกุต์ใช้ในการศกึษานี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบผล
ของการฝึกออกก าลงักายด้วยสายสร้างชีวิตกับกายบริหารเป็นเวลา 6 สปัดาห์ ต่อสมรรถภาพทางกายและการท างานระบบ
หายใจและไหลเวียนเลือดในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะที่ 3 
เคร่ืองมือและวิธีการวิจัย การวิจยัครัง้นีเ้ป็นรูปแบบการสุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบ (RCT) กลุ่มตวัอย่าง 8 คน มีอายุ 40-65 ปี 
ถูกแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการฝึกออกก าลงักายด้วยสายสร้างชีวิตและกลุ่มกายบริหาร ออกก าลงักายเป็นเวลา 6 
สปัดาห์ 
ผลการวิจัย กลุ่มออกก าลงักายด้วยสายสร้างชีวิตมีอายเุฉล่ีย 58.75 ปี (eGFR 52.4 มล./นาที/1.73 ม2) และกลุ่มกายบริหารมี
อายุเฉล่ีย 61.75 ปี (eGFR 54.05 มล./นาที/1.73 ม2) หลงัการออกก าลงักาย 6 สปัดาห์พบว่าความอ่อนตวัเพิ่มขึน้ในกลุ่มที่
ออกก าลงักายด้วยสายสร้างชีวิตเมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มกบักลุ่มกายบริหาร (p<0.05) 
สรุปผล การออกก าลังกายด้วยสายสร้างชีวิตเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ช่วยเพิ่มสรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตวัในกลุ่ม เมื่อ
เปรียบเทียบกบัการกายบริหารในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะที่ 3  
 
ค าส าคัญ : การออกก าลงักายทีม่ีแรงต้าน; กายบริหาร; สมรรถภาพทางกาย; ความอ่อนตวั; ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รัง 
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แอปพลิเคชันสนุกคิดคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
Fun application to think math grade 3 

 
กาญจนา ค าสมบตัิ1*, วนัวิสา เจริญยิ่ง1, ทินกร คณุาสิทธ์1 และ อนวุตั ขยัเกียรตธิรรม2 

Kanjana Khamsombut1*, Wanwisa Charoenying1, Tinnakorn Kunasit1 and Anuwat Chaikiattidham2  
 

1สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail: kanjana@cs.rmu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาแอปพลิเคชนัสนุกคิดคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 2) ประเมินหา
ความเหมาะสมของแอปพลิเคชนั 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้แอปพลิเคชนั กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ผู้ เชี่ยวชาญการพฒันาระบบจ านวน 5 คน และกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชนัจ านวน 20 คน การได้มาทัง้สองกลุ่มเป็นแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชนั และแบบสอบถามความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันการท างานหลัก
ประกอบด้วย การสมัครสมาชิก เนือ้หาน าเสนอจ านวน 6 เร่ือง แบบฝึกหัด และการแสดงผลคะแนน 2) ผลประเมินความ

เหมาะสมของแอปพลิเคชนัโดยผู้ เชี่ยวชาญ เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅  = 4.29 และ S.D. = 0.50) 3) ผลการศกึษาความพึงพอใจ

ของกลุ่มตวัอย่างที่มีต่อแอปพลิเคชนั โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( �̅�̅ = 4.30 และ S.D. = 0.10)   
 
ค าส าคัญ : การพฒันาแอปพลิเคชนั; คณิตศาสตร์สนกุคดิ; นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
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การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความตัง้ใจและพฤติกรรมการแยกขยะในกลุ่ม 
บุคคลทั่วไป นิสิตหอพกัและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Comparative study of Factors Affecting Intention and Behavior in Solid Waste  
Separation between General people, Student dormitories and Shops within 

Kasetsart University 
 

กานต์รวี ธรรมแสง* และ จีมา ศรลมัพ์ 
 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ 10900 
*Corresponding author. E-mail: kanrawee.t@ku.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจและ

พฤติกรรมการแยกขยะในกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลทั่วไป จ านวน 400 คน กลุ่มนิสิตหอพักและกลุ่มร้านค้า
ภายในมหาวิทยาเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน โดยกลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตที่อยู่หอพกัของทางมหาวิทยาลยัจ านวน 22 หอพกั 
จ านวน 46 คน และกลุ่มร้านค้าภายในมหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ขายภายในโรงอาหารและร้านค้าภายในมหาวิทยาลยั 
จ านวน 105 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมลู ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูเชิงเส้นแบบขัน้ตอน 

ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรต้นที่ร่วมกันส่งผลต่อความตัง้ใจ ซึ่งแบ่งเป็น ด้านความตัง้ใจที่จะรีไซเคิลให้ได้แน่นอนและ
ด้านความตัง้ใจที่จะเร่ิมรีไซเคิลให้ได้ทกุวนั โดยด้านความตัง้ใจที่จะรีไซเคิลให้ได้แน่นอน มีจ านวน 3 ตวัแปร ดงันี ้มี 2 ตวัแปรที่
อยู่ทัง้ในกลุ่มนิสิตหอพกั และกลุ่มร้านค้าภายในมหาวิทยาลยั เหมือนกนั คือ ปัจจยัอิทธิพลของคนโดยรอบและปัจจยัด้านการ
รับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา ส่วนที่เหลืออีก 1 ตัวแปร อยู่ในกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัย คือ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการรับรู้ รับทราบ นโยบายที่เก่ียวข้องกับการคัดแยกขยะ สรุปกลุ่มร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มเดียวที่ใช้ตวัแปรต้นที่ร่วมท านายมากที่สุดถึง 3 ตัว ในด้านความตัง้ใจที่จะเร่ิมรีไซเคิลให้ได้ทุกวนั มีจ 
านวน 4 ตวัแปร ดงันี ้มี 1 ตวัแปรที่อยู่ทัง้ 3 กลุ่มตวัอย่าง คือปัจจยัด้านการรับรู้ถึงการควบคมุพฤตกิรรมที่จะแสดงออกมา มอีกี 
1 ตวัแปรที่อยู่เฉพาะกลุ่มบคุคลทัว่ไปและนิสิตหอพกั คือ ปัจจยัด้านประสิทธิภาพการรับรู้ รับทราบ นโยบายที่เก่ียวข้องกบัการ
คดัแยกขยะ ส่วนในกลุ่มร้านค้าภายในมหาวิทยาลยัมีการใช้ตวัแปรที่ไม่เหมือนกับ 2 กลุ่มดงักล่าวคือ ปัจจยัอิทธิพลของคน
โดยรอบและปัจจยัด้านทศันคติร่วมด้วย และยงัเป็นกลุ่มเดียวที่ใช้ตวัแปรต้นที่ร่วมท านายมากที่สดุถึง 3 ตวั และท้ายที่สดุตวั
แปรต้นท่ีร่วมกนัส่งผลต่อ พฤติกรรมการแยกขยะ มี 1 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านประสิทธิภาพการรับรู้ รับทราบ นโยบายที่เก่ียวข้อง
กบัการคดัแยกขยะ ที่อยู่เหมือนทัง้ 3 กลุ่มตวัอย่าง จากตวัแปรทัง้หมดที่กล่าวมาสามารถท านายความตัง้ใจและพฤติกรรมการ
แยกขยะได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการแยกขยะ; ความตัง้ใจ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

ใช้วีดิทัศน์ เร่ืองนาโนเทคโนโลยี 
Learning Achievement and Scientific Attitude of the first year student of vocational 

certificate with learned via Learning Activity Package entitle the Nanotechnology focus 
on video  

 

ชลนรา หรพริง้,  พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ และ ยวุดี อินส าราญ 
Chonnara Horapring, Pornnarong Siripiyasing and Yuwadee Insumran 

 

สาขาชีววิทยาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
*Corresponding author.  E-mail: Chonnara34@gmail.com  

 
บทคดัย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์ เร่ือง นาโนเทคโนโลยี ของนักเรียน
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 70/70  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง นาโนเทคโนโลยี หลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทศัน์ กับก่อนเรียน และ  ศึกษา
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทศัน์ เร่ือง นาโนเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายคอื 
นกัเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2564  จ านวน  38  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจยั 1) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วดีิทศัน์ 2) การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 

(Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์ เร่ือง นาโนเทคโนโลยี ของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  73.83/81.23  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทศัน์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทศัน์ เร่ือง นาโนเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ ( X  = 4.53 , S.D. = 0.51) รายด้าน พบว่า ด้านความคิดของผู้อื่น มีระดบัเจตคติมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นกัเรียนมีเจตคติสงูสดุ คือความละเอียดถ่ีถ้วนในการท างาน รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มีเห็นผลของ

ผู้อื่น ( X = 4.66 , S.D. = 0.48) มีความอดทนแม้การด าเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้เวลา ( X = 4.63 , S.D. = 0.54)   
 

ค าส าคัญ : ชดุกิจกรรมการเรียนรู้วีดิทศัน์; ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์; เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชนัส าหรับตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ กรณีศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี 

The application development for checking class attendance of students on the Android 
operating system: the case study at Pracharat Prachakit School,  

Ratchaburi Province 
 

คณิน อดุมแดงอร่าม* และ แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  
Kanin Udomdengaram* and Kaewjai Apornpisarn  

  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

*Corresponding author. E-mail: 594230001@webmail.npru.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
การตรวจสอบการมาเรียนของนกัเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดัการเรียนการสอน มีผลต่อการประเมินผลการ

เรียน เนื่องจากเป็นคะแนนเก็บ โดยปัจจบุนัครูประจ าชัน้ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จงัหวดัราชบรีุ ท าการตรวจสอบการ
มาเรียนด้วยใบรายชื่อที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งเอกสารอาจเสียหายหรือช ารุดได้ ดงันัน้การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
พฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับตรวจสอบการมาเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จงัหวดัราชบรีุ และ 2) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานแอปพลิเคชนันี ้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแอปพลิเคชนัส าหรับตรวจสอบ
การมาเรียนของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนของอาจารย์ประจ าชัน้สามารถตรวจสอบการมาเรียนของนกัเรียนในชัน้เรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ และส่วนของผู้ดแูลระบบ
สามารถจดัการข้อมลูอาจารย์ประจ าชัน้ นกัเรียนในชัน้เรียน ตลอดจนออกรายงานสรุปการมาเรียนของนกัเรียนในชัน้เรียนต่าง 

ๆ ได้  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ = 4.25, S.D. = 0.68) แสดงให้เห็นว่า แอป
พลิเคชนันีช้่วยตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ครูประจ าชัน้ได้   
 
ค าส าคัญ : ตรวจสอบการมาเรียน; แอปพลิเคชนั; เช็คนกัเรียน 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ    และ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ต าบลแห่งหน่ึง ในจังหวัดสกลนคร 

Factors Related to Health Literacy, Dental Health Literacy and Depresion in Type 2 
Diabetes Mellitus Patients in a District in Sskon Nakhon Province 

 
กรกนก โพธ์ิศรี, กรรณิการ์ พิมคีรี, นนิษฐา จ าปาเทศ*, น า้ฝน เก้ากระโทก, มนิศรา บญุสิทธ์ิ, ภาสกร สวุรไตร,  

ละดาพร โลสิงห์ , ทิฆมัพร ประเทพา, วนัวษิา ศรีพรหม และ นิติกร ภู่สวุรรณ 

Kornkanok Phosri, Kannika Phimkhiri, Nanittha Champathat*, Numfon Kaokratok, Manissara Boonsit, Padsakorn 
Suuaoratai, Ladaphon Losing, Thikampon Pratepa, Wanvisa Sripom and Nitikorn Phoosuwan 

 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

*Corresponding author. E-mail: nanittha.j@ku.th 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) ในผู้ ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อศึกษาระดบัความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพและภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วย
เบาหวานและศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กับระดบัความรอบรู้ด้านสขุภาพ ระดบัความรอบรู้ทางทนัตสขุภาพ และ     ภาวะ
ซมึเศร้าในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ต าบลแห่งหนึ่ง ในจงัหวดัสกลนคร  กลุ่มตวัอย่างคือผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 72 
คน ที่มีอายุระหว่าง 35-69 ปี ใช้การสมุแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน  มาตรฐาน และฟิชเชอร์    เอกแซค (fisher’s 
exact test) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ  52.78 ระดับ
ความรอบรู้ด้านทนัตสขุภาพอยู่ในระดบัสงูร้อยละ 77.78 และระดบัภาวะซมึเศร้าอยู่ในระดบัต ่าร้อยละ 86.11ปัจจยัส่วนบคุคล
ไม่มีความสมัพนัธ์กับความรอบรู้ด้านสขุภาพโดยรวมและภาวะซมึเศร้า ขณะที่ ศาสนา มีความสมัพนัธ์          กับความรอบรู้
ด้านทนัตสขุภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.042) ผลการวิจยัครัง้นีม้ีข้อเสนอแนะว่าศาสนาที่แตกต่างกนัท าให้ความรอบ
รู้ด้านทนัตะสขุภาพแตกต่างกนั ดงันัน้บคุลากรสาธารณสขุควรให้ความรู้ที่แตกต่างกนัแต่ละศาสนา 
 
ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านสขุภาพ; ทนัตสขุภาพ; ภาวะซมึเศร้า; ผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เจตคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันการตัง้ครรภ์ ในนักเรียนหญิง ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ต าบลแห่งหน่ึง  

ในจังหวัดสกลนคร 
Factors Rerated to Knowledge, Decisions, Attitudes and Pregnancy Prevention 

Behaviors Among Female High School Students in A District in 
Sakon Nakhon Province 

 

เจริญขวญั คชรินทร์,  เครือวลัย์ ติละบาล, น า้ทิพย์ ปานพรม, ภทัรวรินทร์ ไชยคณุ, วลีรัตน์ จิตจง*,  
สายชล ชมชยัรัตน์ และ นิติกร ภูส่วุรรณ1 

Jareakwan Kotcharin, Krueawan Tilaban, Namthip Panprom, Pattarawarin Chaiyakhun, Walirat Chitchong*,  
Saichon Chomchairat and Nitikorn Phoosuwan 

 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) เพื่อศึกษาระดับ

ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร การตดัสินใจเลือกปฏิบตัิเพื่อป้องการการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอันควร 
เจตคติต่อการป้องกันการตัง้ครรภ์ และพฤติกรรมป้องกันการตัง้ครรภ์ในนกัเรียนหญิง ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ต าบลแห่ง
หน่ึง ในจงัหวดัสกลนคร กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนหญิง ชัน้มธัยมตอนปลาย จ านวน 122 คน ใช้การสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์ (chi-square test) และ ฟิชเชอร์ เอกแซค ( fisher’s exact test) ก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ในการป้องกันการตัง้ครรภ์อยู่ในเกณฑ์สงูร้อยละ 
30.23 การตดัสินใจเลือกปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการตัง้ครรภ์อยู่ในเกณฑ์สงูร้อยละ 72.09 เจตคติในการป้องกนัการตัง้ครรภ์อยู่ใน
เกณฑ์สงูร้อยละ 16.28 และพฤติกรรมป้องกันการตัง้ครรภ์อยู่ในเกณฑ์สงูร้อยละ 52.33 ศาสนามีความสมัพนัธ์กับความรู้ใน
ป้องกันการตัง้ครรภ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ การดื่มแอลกอฮอล์มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกปฏิบตัิเพื่อป้องกันการ
ตัง้ครรภ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ศาสนา และการดื่มแอลกอฮอล์มีความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อการป้องกนัการตัง้ครรภ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ระดับการศึกษา ผลการเรียน ศาสนา และการดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการ
ตัง้ครรภ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ : นกัเรียนหญิง; ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย; การป้องกนัการตัง้ครรภ์ 
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การเปลี่ยนคาบการโคจรและพารามิเตอร์สัมบูรณ์ของระบบดาวคู่อปุราคา TY Boo 
Orbital Period Variation and Absolute Parameters of Eclipsing Binary TY Boo 

 
ปฐม์พงศ์ พนัธ์พิบลูย์* 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาอตัราการเปล่ียนคาบการโคจรและพารามิเตอร์สมับรูณ์ของระบบดาวคู่อปุราคา  TY Boo โดยการ

วิเคราะห์หาค่าเวลาที่แสงน้อยที่สดุจากข้อมลูโฟโตเมตรีบนฐานข้อมลูออนไลน์ในช่วงความยาวคล่ืนแสงที่ตามองเห็น ได้แก่ 
AAVSO และ SuperWASP การค านวณหาคาบการโคจรและค่าพารามิเตอร์ของระบบดาวคู่อุปราคาจากการวิเคราะห์กราฟ
แสงโดยใช้โปรแกรม PHOEBE พบว่า ระบบดาวคู่อปุราคา TY Boo มีคาบการโคจรเท่ากบั 0.31714 วนั อตัราการเปล่ียนแปลง
คาบการโคจรมีค่าลดลงด้วยอตัรา 1.7408 x 10-7 วนั/ปี ค่าพารามิเตอร์สมับรูณ์ที่ค านวณได้ท าให้ทราบว่าระบบดาวคู่อปุราคา 
TY Boo โดยดาวสมาชิกปฐมภูมิมีความสว่างและความร้อนสงูกว่าดาวสมาชิกทุติยภูมิ  นอกจากนีบ้นดาวสมาชิกพบว่ามีจุด
ร้อนบนดาวปฐมภูมิและจดุเย็นบนดาวทตุิยภูมิ อีกทัง้ยงัพบว่าระบบดาวคู่นีม้ีวตัถุที่สามโคจรรอบจุดศนูย์กลางมวลของระบบ
ด้วยคาบการโคจรประมาณ 53.05 ปี ระยะห่างจากจดุศนูย์กลางมวลประมาณ 3.950 AU และมีมวลประมาณ 0.760 เท่าของ
มวลดวงอาทิตย์ 
 
ค าส าคัญ : ดาวคู่อปุราคา; การเปล่ียนคาบการโคจร; แบบจ าลองกราฟแสง; พารามิเตอร์สมับรูณ์; วตัถทุี่สาม 
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การวางนัยท่ัวไปการแปลง (f, g) ของพีชคณติ BE 
 Generalized (f, g) Derivation of BE-algebra 

 
เอกวิทย์ ล าพาย*, อฐัชยั ชฎา และ จฑุาทิพย์ สรุเกียรติกลุ  
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บทคดัย่อ  
 ในบทความนี ้เป็นการวางนยัทัว่ไปของการแปลงของพชีคณิต BE เราจะแนะน าแนวคิดของการวางนยัทัว่ไปการแปลง 
(f, g) ของพชีคณิต BE และยงัได้ศกึษาสมบตัิบางประการของการแปลง (f, g) ของพชีคณิต BE  
 
ค าส าคัญ : พีชคณิต BE;  การแปลง;  การแปลง f;  การแปลง (f-g) 
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พันธุศาสตร์เซลล์ของปลากัดป่าบางชนิด จากแหล่งน า้ธรรมชาติในประเทศไทย 
Cytogenetics of some Wild Fighting Fish from Natural Water Sources in Thailand 

 
ปริญญาศกัดิ์ เจียระแม* 
Parinyasak Jiaramae* 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาพนัธุศาสตร์เซลล์ของปลากดัป่าบางชนิด จากแหล่งน า้ธรรมชาตใินประเทศไทย ได้แก่ ปลากดัป่าภาคกลาง 
(Betta spendens) ปลากัดป่าภาคตะวันออก (B. siamorientalis) และปลากัดป่าภาคอีสาน (B. smaragdina) โดยเตรียม
โครโมโซมจากไตและย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ปลากัดป่าภาคกลาง มีโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 42 
แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพืน้ฐาน 62 ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 
แท่ง ซบัเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดกลาง 30 แท่ง สตูรคาริโอไทป์คือ 2n (42) = Lm

4 + Lsm
2 + Msm

6 

+ Mt
30  ปลากัดป่าภาค ตะวันออก มีจ านวนโครโมโซม ดิพลอยด์ เท่ากับ 42 แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพืน้ฐานเท่ากับ 54 

ประกอบ ด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง 
ซบัเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 20 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาด
เล็ก 6 แท่ง สตูรคาริโอไทป์คือ 2n (42) = Lm

2 + La
2 + Lt

4 + Msm
6 + Ma

2 + Mt
20 + St

6  ปลากดัป่าภาคอีสาน มีจ านวนโครโมโซมดิ
พลอยด์ เท่ากับ 42 แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพืน้ฐาน เท่ากับ 42 ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เทโลเซนทริกใหญ่ 14 แท่ง และ
เทโลเซนทริก ขนาดกลาง 28 แท่ง สตูรคาริโอไทป์คือ 2n (42) = Lt

14 + Mt
28 

 
ค าส าคัญ: โครโมโซม; แคริโอไทป์; อิดิโอแกรม 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 The Development of Science Activity Packages by Encouraging T-five Technique  

to Promote Problem Solving Ability on Stoichiometry  
for Grade 10th Students 

 

ศรัญญา สมภกัดี1*, พชัราภรณ์ พิมพ์จนัทร์ 2 และ ฌาณกุรณ์ ทบัทิมใส2 
Saranya Sompakdee1*, Patcharaporn Pimchan2 and Chanukorn Tabtimsai 2 

 
1นกัศึกษาสาขาวิชาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2อาจารย์สาขาวิชาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail: 638220060101@rmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการ

จดัการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เร่ือง ปริมาณสารสมัพนัธ์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/3 จ านวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 โรงเรียน
โขงเจียมวิทยาคม ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการจดัการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เร่ือง ปริมาณสารสมัพนัธ์  จ านวน 6 ชดุ แบบวดั
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เป็นข้อสอบแบบอตันยั จ านวน 6 ข้อ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยั 
4 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ One sample t–test ผลการวิจยั
พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการจดัการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เร่ือง ปริมาณสาร
สมัพนัธ์ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.05/82.60 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลงัเรียน 
ของนกัเรียน โดยรวมสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และจ าแนกตามองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขัน้
ท าความเข้าใจปัญหา 2) ขัน้วางแผนแก้ปัญหา และ 3) ขัน้ด าเนินการตามแผน สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.33  

 

ค าส าคัญ : ชดุกิจกรรมการเรียนรู้; การจดัการเรียนรู้แบบทีไฟว์; ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา เร่ือง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

The Development Activity Packages based on STEM Education  
to Promote Science Problem Solving Ability  

on Polymer for Grade 12th Students 
 

ธนพฒัน์  ทบัไธสง*, เนตรชนก  จนัทร์สว่าง และ ปนดัดา  แทนสโุพธ์ิ 
Thanaphat Tabthaisong*, Natchanok Jansawang and Panadda Tansupo 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail: t.tabthasong@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง พอลิเมอร์ ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาชดุกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เร่ือง พอลิเมอร์ และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมและจ าแนกเป็นราย
องค์ประกอบ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง พอลิเมอร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย คือ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง พอลิเมอร์ จ านวน 6 ชุด รวมเวลา 18 ชัว่โมง แบบวดัการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบก าหนดสถานการณ์ 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พอลิเมอร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ One – sample t – test ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศกึษา เร่ือง พอลิเมอร์ จ านวน 6 ชดุ มีความเหมาะสมเฉล่ีย 4.35 - 4.96 อยู่ในระดบั มากที่สดุ จ านวน 5 ชดุ ระดบั มาก จ านวน 
1 ชุด และ 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมและจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็มศกึษาเร่ือง พอลิเมอร์ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 
ค าส าคัญ : ชดุกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศกึษา; การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์; พอลิเมอร์ 
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การก าจัดฟอสฟอรัสจากน า้เสียโรงฆ่าสัตว์ด้วยเถ้ากระดูกหมู 
Phosphorus Removal from Slaughterhouse Wastewater by Pig Bone Ash 

 
เจนจิราภรณ์ ศรีสวุรรณ, ธนชัพร จินตะชิน ,ศศิญาพร นรราษฎร์ และ วฒุิกร สายแก้ว* 

Janjiraporn Srisuwan, Thanatchaporn Jintachin, Sasiyapron Norarat and Wutthikorn Saikaew* 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
*Corresponding author Email: ajkornrmu@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการก าจัดฟอสฟอรัสจากน า้เสียโรงฆ่าสัตว์ด้วยเถ้า
กระดูกหมแูละศกึษาประสิทธิภาพการก าจดัฟอสฟอรัสจากน า้เสียโรงฆ่าสตัว์ด้วยเถ้ากระดกูหม ูน า้เสียใช้ในการศกึษาเป็นน า้
เสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมหาสารคาม ศึกษาการก าจดัฟอสฟอรัสด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยเคร่ืองจาร์เทสต์ ศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมของค่าความเป็นกรด-ด่างที่ 8 และ 12 ความเข้มข้นน า้เถ้ากระดูกหมูที่ 30, 40, 50 และ 80 กรัม/100 
มิลลิลิตร และระยะเวลาในการกวนที่ 30, 40 และ 50 นาที พารามิเตอร์ของคุณลกัษณะของน า้เสียที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
ฟอสฟอรัสรวม บีโอดี ความเป็นกรด-ด่าง และการน าไฟฟ้า และคุณลกัษณะของน า้เสียหลงัการทดลอง ได้แก่ ฟอสฟอรัสรวม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาคณุลกัษณะของน า้เสียโรงฆ่าสตัว์ที่ใช้ในการทดลอง พบว่ามีค่าฟอสฟอรัสรวมเท่ากับ 3.124 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่าบีโอดีเท่ากับ 715.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.42 และค่าการน าไฟเท่ากับ 1,043 ไมโคร
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ส าหรับสภาวะที่เหมาะสมในการก าจดัฟอสฟอรัสจากน า้เสียโรงฆ่าสตัว์ด้วยเถ้ากระดกูหม ูคือ ค่าความ
เป็นกรด-ด่างเท่ากบั 8, ความเข้มข้นน า้เถ้ากระดกูสตัว์เท่ากบั 80 กรัม/100 มิลลิลิตร และระยะเวลาในการกวนเท่ากบั 30 นาที 
ซึง่พบว่าประสิทธิภาพการก าจดัฟอสฟอรัสสงูสดุจากการศกึษาในครัง้นีค้ือร้อยละ 53.59 
 
ค าส าคัญ : การก าจดัฟอสฟอรัส; เถ้ากระดกูสตัว์; น า้เสียโรงฆ่าสตัว์ 
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ความเหนียวและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายเข็นมือเสริมเส้นใยธรรมชาติ 
 Toughness and Guideline for Product Development of Hand-woven Cotton Fabric 

Supplement the Natural Fibers 
 

เมตตา  เถาว์ชาลี* 

Metta thaochalee* 

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม1* 

*Corresponding author. E-mail: mettathaochalee8@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหนียวและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นฝ้ายเข็นมือเสริมเส้นใย
ธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ต่อยอดองค์ความรู้เดิมและร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภมูิปัญญาด้านการทอผ้าฝา้ยเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ เปรียบเทียบความเหนียวของเส้นฝา้ยเข็นมือทัง้ก่อน
และหลังการเติมเส้นใยธรรมชาติ การทดสอบความเหนียว ใช้เคร่ือง texture analyzer (TA.XT plus from UK) สถิติที่ใช้
ค่าเฉล่ีย ผลการวิจยัพบว่าความเหนียวของเส้นฝ้ายเข็นมือ  เส้นฝ้ายเข็นมือผสมเส้นใยลิน้มงักรและปยุฝ้าย (อตัราส่วน 1:4,1 
เส้น) เส้นฝา้ยเข็นมือผสมเส้นใยกล้วยหกัมกุและปยุฝา้ยและเส้นฝา้ยเข็นมือผสมเส้นใยกล้วยเทพพนม และปยุฝา้ยมีแรงดงึ ณ 
จุดขาดเฉล่ียเท่ากับ 20.38 N, 27.96 N 38.96 N และ 40.33 N ตามล าดบั เส้นใยธรรมชาติ (10 เส้น) ได้แก่ ลิน้มงักร กล้วย
หกัมกุ และกล้วยเทพพนม มีแรงดงึ ณ จดุขาดเฉล่ียเท่ากบั 420.57 N, 513.22 N, และ 551.30 N ตามล าดบั เส้นใยธรรมชาติ
จะช่วยเพิ่มความเหนียวของเส้นฝา้ยเข็นมือและเส้นใยธรรมชาติต่างชนิดกันมีผลต่อความเหนียวและแนวทางที่หลากหลายใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของกลุ่ม 
 
ค าส าคัญ : ความเหนียว; ฝา้ยเขน็มือ  
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การจัดการคลังโลหติและการจัดสรรโลหติเพื่อลดการขาดแคลนและสูญเสียโลหติจากการ
หมดอายุของงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

Blood Inventory Management and Allocation for Reducing Blood Shortage and Wastage 
from Expiration of Blood Bank Section Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital 

 
วรินตา มาสู่สขุ,  สาลินี ธ ารงเลาหะพนัธุ์* และ วฐา มินเสน 

Warinta Masusuk, Salinee Thumronglaohapan* and Watha Minsan 
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
*Corresponding author. E-mail: salinee.t@cmu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การจดัการคลงัโลหิตและการจดัสรรโลหิตที่เหมาะสมสามารถลดการขาดแคลนและสญูเสียโลหิตจากการหมดอายุ 
ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของงานธนาคารเลือด การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการจดัการคลงัโลหิตและการจดัสรรโลหิตที่เหมาะสมให้แก่แผนกต่าง ๆ ของงานธนาคาร
เลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยลดปริมาณการขาดแคลนและสูญเสียโลหิตจากการหมดอายุ ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการจดัการคลงัโลหิตและการจดัสรรโลหิต ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของเกล็ดโลหิต ซึง่ได้รับการอนเุคราะห์ข้อมลูจากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
โดยข้อมูลแบ่งเป็นรายสัปดาห์ทัง้หมด 52 สัปดาห์ ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ โปรแกรมส าเร็จรูป LINGO 19.0 
ส าหรับแก้ปัญหาของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถลดปริมาณการเกบ็
รักษาเกล็ดโลหิตได้ทัง้หมด 1,696 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 7.88 สามารถลดต้นทุนการขาดแคลนได้ทัง้หมด 44 สัปดาห์ โดย
สามารถลดปริมาณการขาดแคลนเกล็ดโลหิตได้ทัง้หมด 447  ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 60 รวมทัง้สามารถลดค่าใช้จ่ายเมื่อโลหิต
หมดอายุได้ทัง้หมด 32 สัปดาห์ โดยสามารถลดปริมาณ  การหมดอายุของเกล็ดโลหิตได้ทัง้หมด 239 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 
13.56 และสดุท้ายแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถลดต้นทนุรวมได้ทัง้หมด 172,635.71 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 1.55 
 
ค าส าคัญ : การจดัการคลงัโลหิตและการจดัสรรโลหิต; การขาดแคลนโลหิต; ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม;  

    งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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แอปพลิเคชันแนะน าอปุกรณ์ช่างด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 
The Development of Digital Media Recommends Technician 

Equipment with Technology Augmented Reality 
 

พิชยา สขุปลัง่, ศภุกฤต พ่วงเกดิ* และ เทพนิมิต อิ่มทองค า 

Pichaya Sookplung, Suphakit Phuangkoed* and Thepnimit Imthongkham 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

*Corresponding author. 604230035@webmail.npru.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสมผสานโลกแห่งความจริง  (Real world) กบั
โลกเสมือน (Virtual World) ซึง่เป็นท่ีน่าสนใจปัจจบุนัถกูน ามาใช้ในหลายด้าน เช่น การแพทย์ เกม การบนัเทิงการใช้เป็นส่ือการ
เรียนการสอน การใช้เป็นส่ือให้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยว หรือ โบราณสถานเป็นต้นโดยการน าเทคโนโลยี AR มารวมกัน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ หลายด้าน เช่น การแสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงผ่านโทรศัพท์มือถือใน
ปัจจบุนัการให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมลูกบับางส่ิงบางอย่างมีความส าคญัมาก เพื่อผู้ใช้งานหรือผู้ศกึษาจะได้เข้าใจได้มากขึน้  

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาแอปพลิเคชนัแนะน าอุปกรณ์ช่างด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ใ ห้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการดูเคร่ืองมือ 7 ชิน้มี ค้อน คีม น็อต ประแจแหวน ประแจแหวนคู่ เล่ือยและไขควงเพื่อให้ได้ข้อมลูที่
สามารถเข้าใจได้มากขึน้ ได้มากกว่าการดรููปภาพและข้อความ สามารถดโูมเดลสามมิติ เพียงแค่ใช้โทรศพัท์ส่องตวัแผ่นภาพ ก็
สามารถดโูมเดล และวิดีโอได้  

ผลของการวิจยัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์  ได้แอปพลิเคชนัแอพพลิเคชนัแนะน าอุปกรณ์ช่างด้วยเทคโนโลยี ความจริง
เสริม  ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ใช้งานผ่านไฟล์ apk. ซึง่แอปพลิเคชนันีถื้อได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริม
การให้ความรู้ แนะน าอุปกรณ์ช่างด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม  และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล 
และก่อให้เกิดมลูค่าเพิ่มด้านการสร้างแอปพลิเคชนัสอดคล้องกบัแนวคิดของ จิตรนนัท์ ศรีเจริญ และคณะ (2562)  ที่มีการน า
เทคโนโลยี AR มาประยกุต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีความจริงเสริม; อปุกรณ์ชา่ง; แอปพลิเคชนั 
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การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน 
ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน า้ 

Development of A Small-Scale Chemistry Experiment Test Kit 
for the Determination of Chloride in Water 

 
เกษสดุา ทิพยสทธ์ิุ1 รุ่งนภา มาฆะเซ็นต์1 อารียา ศรีสวุรรณ1 ธัญญลกัษณ์ เขจรภกัดิ์2, 

รัตติกาล สารกอง3, และขวญัยืน เลี่ยมส าโรง1* 

Ketsuda Thippayasut1, Rungnapa Makasen1, Areeya Srisuwan1, Rattikan Sarnkong3, 
Thanyaluck Kechonphak2 and Kwanyuen Leamsamrong1* 

 
1สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2สาขาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail: Kwanyuen.le@rmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์
ในตัวอย่างน า้โดยชุดการทดลองนีส้ามารถประดิษฐ์ขึน้มาได้ง่าย และราคาประหยัด จากขวดหยดขนาด 10 มิลลิลิตร โดย 
ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาช่วงความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์เท่ากบั 0.4-10  มิลลิโมลต่อลิตร 
ผสมกับอินดิเคเตอร์โพแทสเซียมโครเมต จากนัน้น าไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรท ช่วงความเข้มข้น 0.4 -
10 มิลลิโมลต่อลิตร พบว่าความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์เท่ากบั10 มิลลิโมลต่อลิตร และความเข้มข้น
ที่เหมาะสมของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทเท่ากบั 5 มิลลิโมลต่อลิตร มีร้อยละของความผิดพลาด (%error) เท่ากบั 7.62 จากนัน้
น าชุดทดสอบเคมีย่อส่วนที่พฒันาขึน้นีไ้ปใช้ในตวัอย่างน า้เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน มีร้อยละของความผิดพลาด (% error) 

อยู่ในช่วง 0-25อยู่ในระดบัสามารถยอมรับได้ ชดุอปุกรณ์นีม้ีต้นทนุต ่ากว่าชดุไทเทรตมาตรฐาน ราคาประมาณ 217 บาทต่อชดุ 
อุปกรณ์ที่ได้น ามาพฒันาขึน้ครัง้นีเ้หมาะส าหรับบริบททางการศกึษาที่ไม่สามารถเข้าถึงเคร่ืองมือที่ทนัสมยัในหลายโรงเรียนที่
อยู่ในเขตชนบทของประเทศไทย สามารถน ามาประโยชน์เป็นส่ือการสอนส าหรับครูสามารถช่วยดึงดูดความสนใจ เพิ่ม
ประสบการณ์ที่สนุกสนานให้กับนกัเรียนแทนการใช้ห้องปฏิบตัิการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนสงู นอกจากนี ้ครูวิทยาศาสตร์อาจ
ประยกุต์ใช้ชดุไทเทรตที่พฒันานีส้ าหรับห้องเรียนของตนเองในรายวิชาเคมีและสาขาเก่ียวข้องได้ 

 

ค าส าคัญ : การทดลองแบบย่อส่วน; การไทเทรต; การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ 
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การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  
ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอซิติกในน า้ส้มสายชู 

Development of a small-scale chemistry experiment test kit 
for the determination of acetic acid in vinegar 

 
กรพิณ ศิริมาลา2, ปิยธิดา สิทธิวงษ์2, วสคุนธ์ พลสงา่2, รัตติกาล สารกอง3,  

ธัญญลกัษณ์ เขจรภกัดิ2์ และ ขวญัยืน เล่ียมส าโรง1* 
Korapin Sirimala2, Piyathida Sitthiwong2, Wasukon Phonsanga2, Rattikan Sarnkong3,  

Thanyaluck Khechornphak2 and Kwanyuen Leamsamrong1* 

 
1สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2สาขาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail: Kwanyuen.le@rmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดการทดลองการวิเคราะห์ปริมาณกรดแอซิติกในน า้ส้มสายชูแบบย่อส่วน ชุด

การทดลองนีส้ามารถประดิษฐ์ได้ง่าย ทดลองสารเคมีปริมาณน้อย อุปกรณ์ที่ใช้เป็นพลาสติกคงทนต่อการแตกหกัและน า้หนกั
เบา หลอดหยด 10 มิลลิลิตร บรรจุสารละลาย โพเทสเซียมพทาเลต (KHP) ช่วงความเข้มข้น 0.1, 0.05, 0.02, 0.005 และ 
0.004 M ตามล าดบั ผสมกับอินดิเคเตอร์ฟีนอล์ฟทาลีน และสารละลายมาตรฐาน โซเดียมไฮดร็อกไซด์(NaOH) ความเข้มข้น 
0.1 โมลาร์ พบว่า เมื่อ ชุดทดสอบเคมีย่อส่วนที่พฒันานีไ้ปประยุกต์ใช้ในตวัอย่างน า้ส้มสายชูให้ผลที่ใกล้เคียงกับชุดไทเทรต
มาตรฐานมีร้อยละความผิดพลาด (%error) อยู่ในช่วง 0-70% ซึง่น า้ส้มสายชทูี่มีค่าใกล้เคียงกบัค่ามาตรฐานต ่าสดุที่ยอมรับได้
คือ น า้ส้มสายชตูราทิพรส ปริมาณกรดอะซิติก 4 %w/v ซึง่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 204 พ.ศ.2543 
 
ค าส าคัญ : การทดลองแบบย่อส่วน; การไทเทตร; การหาปริมาณกรดแอซติิกในน า้ส้มสายช ู
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ประสิทธิภาพของแหนแดงในการบ าบัดและเจริญเติบโตในน า้เสีย 
จากกระบวนการผลิตข้าวฮางงอก 

Efficacy of Azolla in Treatment and Growth of Wastewater  
from the Hang Germinated Rice Processing 

 
ชลธิชา บาริศรี1, ชตุิมา คุ้มขลิบ1, ศรัญญา อุ้ยปัชฌาวงศ์1, เมตตา เก่งชวงูศ์*2,  

องัศมุา ก้านจกัร2 และ รติกร แสงห้าว2 
 

1นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

*Corresponding author. E-mail: metta.k@rmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาประสิทธิภาพของแหนแดงในการบ าบดัน า้เสียจากกระบวนการผลิตข้าวฮาง 

งอกและศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงในน า้เสีย โดยเป็นน า้เสียจากขัน้ตอนการแช่ข้าวเปลือกแล้วเจือจางให้มีความ
เข้มข้นร้อยละ 4 ซึ่งแบ่งชุดทดลองออกเป็น 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 น า้ เสีย 5 ลิตร (ชุดควบคุม) ชุดที่ 2, 3 และ4ใส่แหนแดง 25,50, 
และ 75 กรัมต่อน า้เสีย 5 ลิตร แต่ละชุดศึกษาคุณภาพน า้ก่อน-หลงัการบ าบดั และชัง่น า้หนกัสดของแหนแดง ที่ระยะเวลา 2 
และ 4 สปัดาห์ โดยพารามิเตอร์คณุภาพน า้ที่ศกึษาประสิทธิภาพ ได้แก่ ความสกปรกในรูปของบีโอดี(BOD) ปริมาณไนโตรเจน
ในรูปของทีเคเอ็น(TKN)และปริมาณฟอสฟอรัสทัง้หมด(TP) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพท่ีระยะเวลา 2 และ 4 สปัดาห์ด้วยสถิติ F-test ที่ระดบั .05 ผลศกึษาเป็นดงันี ้

1. การบ าบัด BOD, TKN, และ TP ของชุดที่ 2, 3 และ 4 พบว่า ประสิทธิภาพที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์มีค่าร้อยละ
13.48-45.39, (-13.33)-23.33,และ (-18.29)-23.14 ตามล าดบั และที่4 สปัดาห์ มีค่าร้อยละ (-9,93)-30.50, (-12.91)30.0 และ 
(-342.88)-76.21 ตามล าดบั โดยประสิทธิภาพการบ าบดัในแต่ละชุดทดลองที่ระยะเวลาต่างกันของทุกพารามิเตอร์พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

2. การเจริญเติบโตของแหนแดง พบว่า น า้หนกัสดที่เพิ่มขึน้ที่ระยะเวลา 2 สปัดาห์ของชุดที่ 2, 3 และ 4 มีค่าร้อยละ-
24.472, -31.999,และ -42.083 ตามล าดับ และที่ 4 สัปดาห์พบว่าน า้หนักเพิ่มขึน้ร้อยละ-51.739, -50.132และ -100 
ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ : น า้เสียจากกระบวนการผลิตข้าวฮางงอก; แหนแดง 
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การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน 
ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิกในตัวอย่าง 
Development of a Small-scale chemistry experiment test kit 
for the determination of ascorbic acid content in the sample 

 
เขมจิรา แก้วเกษ1, พรสดุา พลกนัยา2, อนนัญา ค าภกัดี2, ธัญญลกัษณ์ เขจรภกัดิ2์,  

รัตติกาล สารกอง2 และ ขวญัยืน เลี่ยมส าโรง1* 
 

1สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
2สาขาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
*Corresponding author. E-mail: Kwanyuen.le@rmu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาชดุการทดลองเคมีแบบย่อส่วนส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิกใน
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับชุดทดลองเคมีแบบมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพ ชุดการทดลองนีส้ามารถท าการทดลองได้ง่ายใช้
สารเคมีในปริมาณน้อย มีอปุกรณ์ที่หาง่าย มีขนาดเล็ก และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก หลอดหยดขนาด 10 มิลลิลิตร บรรจุ
สารละลายกรดแอสคอร์บิก (C6H8O6) ความเข้มข้น 5.68 มิลลิโมลาร์ผสมกับอินดิเคเตอร์(น า้แป้ง) และสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) ความเข้มข้น 2.50 , 1.25 , 0.5 , 0.25 , 0.125 และ 0.1 มิลลิโมลาร์จากผลการทดลองเมื่อน าชดุ
ทดสอบเคมีย่อส่วนที่พฒันานีไ้ปประยกุต์ใช้ในตวัอย่างผลไม้พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน; การไทเทรต; การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิก 
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การหาปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในตัวอย่างน า้ดื่มด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 
Determination of Trihalomethane in Drinking Water by Gas Chromatography 

 
ภิรมย์ สวุรรณสม1*, ปนดัดา แทนสโุพธ์ิ1 และ วฒุิกร สายแก้ว2    

Pirom Suwannasom1*, Panadda Tansupo 1 and Wuttikorn Saikaew 2  
 

1สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
2สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   

*Corresponding author. E-mail: pirom_su@rmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาและพัฒนาวิธีหาปริมาณของสารไตรฮาโลมีเทน 3 ชนิดซึ่งได้แก่ คลอโรฟอร์ม โบรโมไดคลอโร

มีเทน และโบรโมฟอร์ม ในตัวอย่างน า้ดื่มโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี และได้ศึกษาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (1%, 5% 
10%และ15%) ที่เหมาะสมในการสกดั จากกราฟมาตรฐานพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิของความเป็นเส้นตรงของ คลอโรฟอร์ม โบรโม
ไดคลอโรมีเทน และโบรโมฟอร์ม เท่ากับ 0.9998, 0.9997, และ 0.9999 ตามล าดับ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ 10% เป็น
ปริมาณที่เหมาะสมในการสกัด ซึ่งให้ค่าค่าร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 95.22 ถึง 99.89  เมื่อน าวิธีนีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์
ตวัอย่างน า้ดื่มจ านวน 10 ตวัอย่าง พบว่า ปริมาณคลอโรฟอร์มอยู่ในช่วง 0.09 ถึง 0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร โบรโมไดคลอโรมีเทน
อยู่ในช่วง 0.06 ถึง 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร พบปริมาณโบรโมฟอร์มอยู่ในช่วง 0.05 ถึง 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสารไตรฮาโล
มีเทนทัง้ 3 ชนิด ที่พบนีม้ีปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐาน จากเทคนิคนีส้ามารถน าไปหาการตกค้างของสารไตรฮาโลมีเทนใน
ตวัอย่างน า้ดื่มได้ 
 
ค าส าคัญ : สารไตรฮาโลมเีทน; น า้ดื่ม; แก๊สโครมาโตกราฟ 
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ผลของโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 
ในสถานสงเคราะห์คนชรา 

The Effect of Brain Activation Program to Prevent Dementia 
among the Elderly in the Almshouse 

 
ณิชมน ทิพย์โอสถ* และ ธนิดา ผาติเสนะ  

Nichamon Thiposod* and Tanida Phatisena   
 

คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
*Corresponding author. Email: nichamonthiposod@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัแบบกึ่งทดลองครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อป้องกนัภาวะสมองเส่ือมของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา  โดยใช้แนวคิดการบริหารสมองและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองประยุกต์ใช้ร่วมกัน  กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยั  ได้แก่  ผู้สงูอายทุี่มีอายตุัง้แต่  60 - 80 ปี ทัง้เพศหญิงและเพศชาย เป็นผู้สงูอายกุลุ่มติดสงัคมไม่มีภาวะสมอง
เส่ือม จ านวน  66  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  กลุ่มละ  33  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ   โปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตามแนวคิดการบริหารสมองประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู  คือ  แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าสูงสุด  ค่าต ่าสุด  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Pair- Samples  T-Test  และ  Independent-Samples  T - Test 

ผลการวิจัย  พบว่า  ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรู้  ความเข้าใจภาวะสมองเส่ือม  การ
รับรู้ความสามารถตนเองในการบริหารสมอง  ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติต ัวในการบริหารสมอง  พฤติ
กรรมการบริหารสมอง ภาวะสมอง  สงูกว่าก่อนการทดลอง  และสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสมอง; ภาวะสมองเส่ือม; โปรแกรมส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nichamonthiposod@gmail.com
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ฤทธิ์ต้านเชือ้แบคทีเรียของลูกประคบสมุนไพรไทยเก็บจากกลุ่มวิสาหกิจ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

Antibacterial activity of Thai herbal compress ball collected from community 
enterprise groups in Roi Et Province 

 
ปร่ิมมาลา ข าคมเขตต์1, อณิสณี แทนอาษา1, สิริมา โพธ์ิวฒันเจริญ1 และ ภาวนา พนมเขต2* 

Primmala Khumkomket1, Anisanee Thaenasa1, Sirima Povattanajaroen1 and Pawana Panomket2* 

 
1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 45120 

2วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานีอ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 3419 
*Corresponding author. E-mail: pawana.p@ubu.ac.th 

 
บทคดัย่อ    

วตัถุประสงคข์องการศกึษาเพื่อประเมินฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของลกูประคบสมนุไพรไทยจากกลุ่มวิสาหกิจสมนุไพรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ลูกประคบจ านวน 14 ตัวอย่าง น ามาใช้ในการทดสอบฤทธ์ิต้านแบคทีเรียกับเชือ้ประจ าถิ่นของผิวหนัง และ
ส่ิงแวดล้อม วิธีที่ใช้ในการศึกษานีเ้ป็นการทดสอบโดยให้สารสมุนไพรซึมแผ่นกระดาษลงไปในอาหารวุ้น และการหาความ
เข้มข้นต ่าสดุของสมนุไพรที่ยบัยัง้เชือ้ได้ในอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดเหลว ผลการทดลองจากการหาความเข้มข้นต ่าสดุของสมน ุไพร
ที่ยับยัง้เชือ้ได้แสดงให้เห็นว่า ทุกตัวอย่างของลูกประคบสมุน ไพรไทยมีฤทธ์ิต้านต่อเชือ้ Staphylococcus aureus และ 
coagulase-negative Staphylococcus (CNS) ด้วยค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยัง้เชือ้ได้ 0.92-10.0 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร การทดสอบโดยสารสมนุไพรซมึแผ่นกระดาษลงไปในอาหารวุ้นยืนยนัลกูประคบสมนุไพรหมายเลข 4 มีฤทธ์ิต้านเชือ้ 
S. aureus ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณการยบัยัง้ 11 มิลลิเมตร ในขณะท่ีลกูประคบสมนุไพรหมายเลขอ่ืนๆ ไม่พบฤทธ์ิ
ต้านจลุชีพด้วยวิธีนี ้ฤทธ์ิต้านจลุชีพที่ดีที่สดุ คือลกูประคบหมายเลข 12 ซึง่มีฤทธ์ิต้านทกุเชือ้แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 
S. aureus, CNS, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii และ  Proteus mirabilis แ ล้ ว
ยืนยนัด้วยการทดสอบทัง้ค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถยบัยัง้เชือ้และค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถฆ่าเชือ้ได้ ส่วนใสจาก
ลกูประคบสมนุไพรไทยได้น ามาท าให้แห้งที่อุณหภูมิต ่าจนได้เป็นผงแห้ง แล้วน ามาทดสอบฤทธ์ิต้านแบคทีเรียด้วยการหาค่า
ความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถยบัยัง้เชือ้และค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถฆ่าเชือ้ได้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใช้ผง
แห้งและส่วนใสจากลกูประคบสมนุไพรไทยให้ผลการทดลองที่เหมือนกนั 
 
ค าส าคัญ : ฤทธ์ิต้านนเชือ้แบคทเีรีย; ลกูประคบสมนุไพรไทย 
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การพัฒนาตัวชีว้ัดสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ  
Development of Elderly Health Indicators Using Fuzzy Logic Model 

 
ณิฏะญาร์ บรรเทา1*, อรนชุ วงศ์วฒันาเสถียร1, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว1, นิวตัร สวุรรณะ1  

มณฑิรา จนัทวารีย์1 และ รดา สมเขื่อน2 

 
1สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

2กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

*Corresponding author. E-mail: nitaya.bu@rmu.ac.th 

 
บทคดัย่อ    

งานวิจยันีว้ตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัชีว้ดัสขุภาพผู้สงูอายุโดยใช้ตวัแบบตรรกศาสตร์คลมุเครือ  การตรวจสอบระดบั
สขุภาพผู้สงูอายโุดยใช้ตวัแบบที่สร้างขึน้ใช้ข้อมลูผู้สงูอาย ุต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อพิจารณาผู้สงูอายจุ าแนก
ตามเพศ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ  58.80 และเพศชาย ร้อยละ 
41.20 ผู้สงูอายทุี่มีโรคประจ าตวัสงูถึงร้อยละ 42.70 การวิเคราะห์ตวัแบบตวัแบบตรรกศาสตร์คลมุเครือพบว่าสรุปสขุภาพมวล
รวมของผู้สงูอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมสขุภาพของผู้สงูคือประเด็นควรส่งเสริมให้ความรู้ผู้สงูอายุใน
การดแูลสขุภาพให้เหมาะสมเพื่อให้สขุภาพมวลรวมดีขึน้ 

 
ค าส าคัญ : ผู้สงูอาย;ุ ตวัชีว้ดัสขุภาพ; ตรรกศาสตร์คลมุเครือ; สขุภาพมวลรวม 
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การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ไขปัญหาการสื่อสาร 
และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจ 

Using Information Technology to Solve Communication Problems 
and Increase Efficiency in Business Organizations 

 
ริศภพ ตรีสวุรรณ* 

Rissaphop Treesuwan* 
 

สาขาการจดกัารเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
*Corresponding author. Email: rissaphop.tree@vru.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัญหา (1) ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารขององค์กรธุรกิจที่ใช้ส าหรับการส่ือสาร 
(2) อุปกรณ์การส่ือสารกับระบบเทคโนโลยีขององค์กร ทัง้นีเ้พื่อน าไปแก้ไขปัญหา (1) เพื่อให้การส่ือสารในองค์กรมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ (2) เพื่อให้เกิดการติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการท างาน (3) เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อส่ือสาร
ทางไกล แบบสอบถามออนไลน์กบับคุลากรและกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 292 ชดุ ผลจากการศกึษาพบว่า 1) เคร่ืองมือการส่ือสาร
ของบุคลากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่ไม่สามารถ ตอบสนองกับระบบเทคโนโลยีกา รส่ือสารขององค์กร ส่งผลให้การ
ติดต่อสื่อสารงานในแต่ละครัง้ค่อนข้างยาก ท าให้การท างานขาดตกบกพร่องบ่อยครัง้ 2) อปุกรณ์การส่ือสารไม่รองรับกบัระบบ
การส่ือสารขององค์กร ซึ่งส่งผลให้การส่ือสารขาดมีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ ทัง้นีจ้ากการส ารวจ
บุคลากรและกลุ่มตวัอย่างได้ให้ความเห็นว่าองค์กรควรต้องปรับเปล่ียนระบบเทคโนโลยีการส่ือสารให้ครอบคลมุอุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับการส่ือสารได้ทุกชนิด การท างานง่ายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดงันัน้องค์กรจึงน าระบบ Google Meet (กูเกิล้ 
มีต) เข้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ือสารในองค์กร ท าให้สามารถติดต่อส่ือสารได้ทุกที่ใช้ได้ทุกอุปกรณ์เคร่ืองมือการส่ือสาร
และนอกจากนีย้งัสามารถน าเสนอผลงานระหว่างบุคลากรและลกูค้าได้ป็นอย่างดีจึงส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน
มากขึน้ 
 
ค าส าคัญ : Google Meet (กเูกิล้ มีต); TOWS Matrix (ทาวซ์เมททริกซ์); กลยทุธ์เชิงรุก 
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สภาพและปัญหาการจดัซือ้จัดจ้างผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กกทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement: e-GP) ของหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
The Conditions and Problems about Procurement Management of the Offices in 

Rajabhat Maha Sarakham University through e-Government Procurement 
 

ประโชติ ประจนัตะเสน* 
Prachote Prachantasena* 

 
กองคลงั ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคราม 
*Corresponding author. E-mail: prachod_16@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัย เร่ือง สภาพและปัญหาการจัดซือ้จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government 
Procurement : e-GP) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดซือ้จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 2) เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วิธีด าเนินการวิจยัมีดงันี ้1) ประชากร คือ บคุลากรท่ีปฏิบตัิงานด้านการเงิน และพสัด ุภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 60 คน 2) ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา ตวัแปรต้น ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ
ประเภทบุคลากร และตัวแปรตาม สภาพและปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-
Government Procurement : e-GP) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ประกอบด้วย ความพร้อมด้าน
บุคลากร ความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ และความพร้อมด้านงบประมาณ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมส าหรับการวิจยั
ในครัง้นี ้โดยใช้วิธีการสอบถามจากประชากรกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้แบบสอบถาม  

จากการวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) ปรากฏผลการวิจยั ดงันี ้ 

1. ระดบัสภาพและปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างของบคุลากรปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ พสัด ุและการเงิน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (𝑥̅ = 3.81) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้าน

บคุลากร (𝑥̅ = 3.87) รองลงมาด้านงบประมาณ (𝑥̅ =3.80) และด้านระบบสารสนเทศ (𝑥̅ = 3.781) ตามล าดบั  
2. เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 

Procurement : e-GP) จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ พสัดุ และการเงิน พบว่า ทัง้โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างไม่แตกต่างกัน เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมและรายได้บุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ พสัดุ และการเงินมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเส่ียงไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรมีความคิดแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั 0.05   

3. ข้อเสนอแนะสภาพและปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดในรูปแบบเชิงพรรณนา พบว่า 1) ด้านบคุลากร จากข้อเสนอแนะของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ และการเงิน ที่รับผิดชอบโดยตรง พบว่า เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานโดยตรงนัน้มีปัญหาในเร่ืองของการน าเสนอและเป็นวิทยากรส าหรับการปฏิบตัิงานเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และยังมีปัญหาในเร่ืองของการสรุปผลที่จะเสนอต่อผู้บริหารได้ทราบผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานต่อผู้บริหาร อีกทัง้ไม่กล้าที่จะรายงานปัญหาที่เกิดขึน้ในการด าเนินงานจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-
Government Procurement : e-GP) 2) ด้านระบบสารสนเทศ จากข้อเสนอแนะของบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานบคุลากรท่ีปฏิบตัิงาน
ด้านงบประมาณ พัสดุ และการเงิน ที่รับผิดชอบโดยตรง พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดซือ้จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) มีปัญหากับระบบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นผลต่อการปฏิบตัิงานท า
ให้ล่าช้า และมีความยุ่งยากหลายขัน้ตอนซึง่เป็นการปฏิบตัิงานท่ีเพิ่มภาระงานมากเกินความจ าเป็น อีกทัง้มีการเชื่อมโยงไปยงั
การปฏิบัติงานด้วยระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System) จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 3) ด้าน
งบประมาณ จากข้อเสนอแนะของบุคลากรที่ปฏิบตัิงานบุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้านงบประมาณ พสัดุ และการเงิน ที่รับ ผิดชอบ
โดยตรง พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ส าหรับในเร่ือง
ของบประมาณที่ยงัไม่ชดัเจนและไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตัง้เอาไว้ มีการปรับเปล่ียนอยู่เสมอ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
บางตัวท าให้การปฏิบัติงานส าหรับงบประมาณที่ตัง้เอาไว้ ดังนัน้จึงได้มีการเปล่ียนแปลงงบประมาณอยู่เสมอท าให้การ
ปฏิบตัิงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้ 
 
ค าส าคัญ : การจดัซือ้จดัจ้าง; ระบบจดัซือ้จดัจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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การลดการสูญเสียในกระบวนการตัดเม็ดไนล่อน6 
Waste Reduction in the Cutting Process of Nylon-6 Pellets 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อลดการเกิดของเสียในกระบวนการตดัเม็ดไนล่อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดย
การศึกษาสาเหตทุี่มีผลกระทบด้วยการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ลกัษณะข้อบกพร่องมาใช้ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการตดัเส้น
ไนล่อนจากเคร่ืองตดัเส้นพลาสติกของโรงงานกรณีศึกษา โดยมีวิธีวิจยัคือ ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูของเสียและวิเคราะห์
หาสาเหตุของการเกิดของเสียด้วยแผนภูมิวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ (Causes and effect diagram) และใช้เทคนิค FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis) หาค่าดชันีความเส่ียงชีน้ าเพื่อจดัล าดบัความส าคญัและวเิคราะห์ ผล จากการวิจยัพบวา่
สาเหตุส าคญัที่ท าให้เกิดเม็ดของเสียได้แก่อุปกรณ์น าเส้นใยและอุณหภูมิน า้หล่อเย็นท่ีไม่เหมาะสม หลงัจากเสนอแนะและท า
การปรับปรุงโดยการออกแบบตวัน าเส้นให้มีขนาดที่เหมาะสมจากเดิมมชี่องวา่ง 8 ช่องกว้าง 20 มิลลิเมตร ลกึ 4 มิลลิเมตร เป็น 
36 ช่องมีขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตรและลึก 4 มิลลิเมตรเพื่อให้พอดีกบัจ านวนเส้นใยรวมถึงปรับอณุหภูมิเย็นขาออกในการตดัให้
อยู่ในช่วง 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปริมาณของเสียจากชุดตดัเม็ดลดลงเฉล่ียจาก  401 กิโลกรัมต่อเดือนเป็น 117 
กิโลกรัมต่อเดือนและสามารถลดการสญูเสียคิดเป็นมลูค่า25,560 บาทต่อเดือน โดยมีการสญูเสียลดลง 71 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค าส าคัญ : ไนล่อน-6; เมด็ไนล่อน; กระบวนการตดัเมด็; อาการขดัขอ้งและผลกระทบ 
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การพัฒนาเชือ้เพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้นธูปฤาษี 
Development of Compressed Biomass Fuel from Cattail 

 
ชาญฉจติ วรรณนรัุกษ์* 

Chanchajit Wannurak* 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเชือ้เพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้นธูปฤาษี งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตถ่านอดัแท่งจากต้น

ธูปฤาษีที่เป็นส่วนผสมหลกัมาผสมกบักะลามะพร้าวในอตัราส่วนผสมที่ 100:0, 80:20, 60:40, 40:60 และ 20:80 มีขัน้ตอนคือ
จดัหาวตัถดุิบ เผาอบวตัถดุิบให้เป็นถ่าน การบดให้ละเอียด การผสมอตัราส่วนของถ่าน การเข้าเคร่ืองอดัแท่งและการตากแดด 
โดยท าการอัดแท่งถ่านให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูกลวง 1 เซนติเมตร ความยาว 12 เซนติเมตร และถ่านอัดแท่งรูป
ทรงกระบอกมีครีบ 6 ครีบรอบด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร และมีการทดสอบคุณสมบัติค่าความร้อนทาง
เชือ้เพลิงตามมาตรฐาน ASTM เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช. 238/2547) ทดสอบปริมาณค่าความชืน้ 
ค่าคาร์บอนคงตัว ปริมาณสารที่ระเหยได้ เถ้า และค่าความร้อน ผลการทดสอบพบว่าถ่านเชือ้เพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้น
ธูปฤาษีผสมกับกะลามะพร้าวในอตัราส่วน 20:80 (ต้นธูปฤาษี 20% ต่อกะลามะพร้าว 80%) มีค่าความชืน้ร้อยละ 2.70±0.28 
เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง ที่ความชืน้ต้องไม่เกินร้อยละ 8 โดยน า้หนัก และมีค่าความร้อน 
6,817.71±2.26 แคลอรีต่อกรัม สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.238/2547) ที่ก าหนดไว้ว่าถ่านอดัแท่งจะต้องมี
ค่าความร้อนไม่ต ่ากว่า 5,000 แคลอรีต่อกรัม นอกจากนีย้งัมีค่าคาร์บอนคงตวัร้อยละ 46.88±1.33 ปริมาณสารท่ีระเหยได้ร้อย
ละ 27.76±0.87 และ เถ้าร้อยละ 22.66±0.46 ที่วดัได้ส่วนถ่านเชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่งจากต้นธูปฤาษีในอตัราส่วนผสมอื่นๆ ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช. 238/2547) 
 
ค าส าคัญ : เชือ้เพลิงอดัแท่ง; ต้นธูปฤาษี; กะลามะพร้าว. 
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เคร่ืองกลเติมอากาศในน า้ชนิดกังหันพลังงานเซลล์แสงอาทติย์ 
The Aerator Water for Treatment Using Solar Cell Energy 

 
ธวชัชยั สอนสนาม*, ประสิทธ์ิ ภสูมมา, ประยทุธ นิสภกลุ และ ชาลี อินทรชยั 

TawatchaiSonsanam*, Prasit Phoosomma, Prayut Nisapakul and ChalieIntarachai 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน าเสนอเคร่ืองกลเติมอากาศชนิดกังหันในน า้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมสวิตช์รีเลย์เพื่อสั่งการ
ท างานของมอเตอร์ผ่านแอปพลิเคชนัมาประยกุต์ใช้ร่วมกับกงัหนัน า้ ระบบของเคร่ืองประกอบด้วย ทุ่นลอยพลาสติกจ านวน  2 
ชิน้ โดยใช้ดีซีมอเตอร์ขนาด 350 วตัต์ ถูกติดตัง้กับใบพดักังหนัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. จ านวน 2 ใบ เพื่อให้พลงังาน
ขบัเคล่ือนกงัหนัซึง่ระบบนีจ้ะช่วยบ าบดัน า้โดยหลกัการเติมออกซเิจนในน า้ จากการทดสอบพบว่าระบบนีส้ามารถใช้งานได้จริง
สามารถเปิด-ปิด มอเตอร์ได้จากระยะไกลโดยผ่านมือถือและเมื่อทดลองในบ่อปฏิบตัิการเขตพืน้ชุมชนอ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ พบว่าระบบกังหนัสามารถท างาน 8 ชัว่โมงได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วรอบระหว่าง  250-350 รอบต่อนาที 
เมื่อท าการวัดปริมาณออกซิเจนในน า้รัศมีห่างจากตัวกังหัน 5 เมตรพบว่าสามารถเพิ่มออกซิเจนในน า้ได้เฉล่ียประมาณ 
3.0mg/L 
 
ค าส าคัญ : เคร่ืองเตมิอากาศ; เซลล์แสงอาทิตย์ 
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การจัดตารางการผลิตเคร่ืองจักรแบบขนานท่ีไม่เหมือนกัน 
ของการทอผ้าหน้าเดียวหลายชนิด 

Non Identical Parallel Machine Scheduling for Weaving Several Types  
of Single Layer Forming Fabrics 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเพื่ออลดเวลาล่าช้าในการทอผ้าของโรงงานกรณีศึกษา โดยโรงงานนัน้ใช้วิธีการจดัตาราง

การผลิตแบบ First Come First Service (FCFS) จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ จึงได้น าเสนอวิธีการจัด
ตารางการผลิตเพื่อช่วยลดเวลาล่าช้าในการทอผ้า และด้วยข้อจ ากดัของเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการทอผ้าและความสามารถในการ
ผลิตของเคร่ืองจกัรแต่ละชนิดไม่เหมือนกนั ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงพฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับ 
การจดัตารางการผลิตของการทอผ้าหน้าเดียว และใช้โปรแกรม Excel What’s Best ในการหาผลลพัธ์ ผลจากการวิจยั พบว่า 
การประยกุต์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่พฒันากบัตวัอย่างชดุข้อมลูสามารถลดเวลาล่าช้ารวมร้อยละ  24. 13 
 
ค าส าคัญ : การจดัตารางการผลิต; เคร่ืองจกัรแบบขนานที่ไม่เหมือนกนั; แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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การจัดตารางการท างานท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบคณุภาพ 
ก่อนส่งมอบของผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนนาฬิกา 

Optimization of Process Scheduling in the Final Quality Control of Watch Parts 
 

พฒัน์นรี ผาฉิมพลี* และ เตือนใจ สมบรูณ์วิวฒัน์ 
Phatnaree Phachimplee* and Tuanjai Somboonwiwat  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

*Corresponding author. E-mail: tuanjai.som@kmutt.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
อุตสาหกรรมผลิตนาฬิกาสวิสเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุในปัจจบุนัและในการผลิตนัน้ต้องการชิน้ส่วนท่ีมี

คุณภาพ ดงันัน้ในขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพก่อนส่งมอบจึงเป็นกระบวนการส าคญัส าหรับเป็นหลกัประกนัคณุภาพสินค้า 
หากกระบวนการนีเ้กิดความล่าช้าจะส่งผลให้ส่งมอบได้ไม่ทนัตามก าหนดและตามจ านวนที่ลกูค้าต้องการ ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึง
ได้น าเสนอการจัดตารางการท างานท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบของผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนนาฬิกา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตารางการท างานของแผนกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ได้ตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการ  โดยใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการหาค าตอบที่เหมาะสมโดยใช้ Excel Solver จากนัน้พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าแบบจ าลองที่ถูกพัฒนาขึน้สามารถช่วยให้หาสภาวะที่เหมาะสมในการ
มอบหมายงาน ซึ่งน าไปสู่การลดโอกาสในการเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ได้ทันตามจ านวนที่
ก าหนด ผลลพัธ์จากการวิจยันีท้ าให้พนกังานตรวจสอบคุณภาพงานได้ทนัตามเป้าหมายและลดเวลาท างานลงมากถึงร้อยละ 
26.84 

 
ค าส าคัญ  :  การจดัตารางการท างาน; การตรวจวิเคราะห์คณุภาพ; แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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การจัดตารางการผลิตในกระบวนการป๊ัมขึน้รูปชิน้ ส่วนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
Production Scheduling in the Process of Stamping Parts for the Automotive Industry 

 
ขวญัภิรมย์ เหมือนสมยั* และ เตอืนใจ สมบรูณ์ววิฒัน์ 

Kwanpirom Muansamai* and Tuanjai Somboonwiwat  
 

สาขาวิชา วิศวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
*Corresponding author. E-mail: kwanpirom.8871@mail.kmutt.ac.th. 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อลดเวลาปิดงานของระบบในกระบวนการป๊ัมขึน้รูปชิน้ส่วนส าหรับอตุสาหกรรม  

ยานยนต์จากข้อจ ากดัเคร่ืองจกัรที่ต้องผลิตงานหลากหลายกระบวนการ ตลอดจนต้องเลือกเคร่ืองจกัรเรียงอยู่ติดกนั  
ผลิตงานได้แบบไม่ข้ามกระบวนการ ท าให้เกิดความซบัซ้อนในการจดัตารางการผลิต งานวิจยันีจ้ึงได้สร้างวิธีการจดั 
ตารางการผลิตของกระบวนการป๊ัมขึน้รูปชิน้ส่วนส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ด้วยวิธีการก าหนดขัน้ตอนการจดัตาราง  
การผลิตขึน้มาใหม่ โดยการจดัเซตของเคร่ืองจกัร ใช้กฎฮิวริสติกในการจดัล าดบังานและมอบหมายงานให้เคร่ืองจกัร ผล 
การจดัตารางการผลิตเมื่อเปรียบเทียบเวลาปิดงานของการจดัล าดบังานด้วยวิธีอตัราวิกฤติและวิธีเวลาเหลือต่อขัน้ตอน 
การท างานท่ีเหลือ พบว่าการจดัล าดบังานด้วยวิธีอตัราวิกฤติ มีเวลาปิดงานของระบบน้อยกว่า 405 นาที และสามารลด 
เวลาปิดงานลงได้ร้อยละ 18.92 เมื่อเทียบกบัวิธีการจดัตารางการผลิตแบบเดิม 
 
ค าส าคัญ : การจดัตารางการผลิต; เคร่ืองจกัรขนาน; ฮิวริสติก 
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การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34  
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

Road Accident Risk Assessment of National Highway No.34 in Samut Prakan  
 

นิศากร ลานทอง*  
สาขาวิศวกรรมความปลอดภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

*Corresponding author. E-mail: nisakorn.la@ku.th  
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากปัจจุบนัสถิติอุบตัิเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกในจงัหวดัสมทุรปราการมีแนวโน้มของการเกิดอุบตัิเหตุที่ยงัคงมี

จ านวนการเกิดที่ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับสถิติอุบัติเหตุของบริษัทขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์แห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยในจงัหวดัสมทุรปราการ จากข้อมูลสิถิติอุบตัิเหตุระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา
ประเด็นพิจารณาความปลอดภยัทางถนนท่ีอาจเป็นปัจจยัท าให้เกิดอบุตัิเหตทุางถนน  เพื่อลดจ านวนและความรุนแรงที่เกิดขึน้
จากอบุตัิเหต ุ โดยใช้เคร่ืองมือแบบรายการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนท่ีเปิดให้บริการแล้ว อ้างอิงหลกัเกณฑ์ตามส านกั
อ านวยความปลอดภยั กรมทางหลวง ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 ประเด็น ประเมินเส้นทางหลกั คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
34 (กิโลเมตรที่ 5 – 35) จังหวัดสมุทรปราการ และน ามาประเมินความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ และจัดท าแผนที่ความเส่ียง
อุบตัิเหตุของทางถนนในโปรแกรม QGIS Desktop 3.20.1เพื่อใช้ในการส่ือสารความเส่ียงบนสายทางให้ผู้ ใช้งานรับทราบ เกิด
ความตระหนกัด้านความปลอดภยัในการขบัขี่รถยนต์และรับรู้ถึงประเด็นพิจารณาความปลอดภยัทางถนนท่ีต้องระมดัระวงั ผล
การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนเส้นทางหลกัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ในจงัหวดัสมทุรปราการ พบประเด็นปัญหา
ความปลอดภัยที่อยู่ในระดบัความเส่ียงที่ยอมไม่ได้ 2 อันดับ คือ คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน มีผลต่อการเกิด
อุบตัิเหตุมากที่สดุถึงร้อยละ 84.21 และประเด็นอื่น ๆ ร้อยละ 15.79  ส าหรับระดบัความเส่ียงสงูพบ 6 ประเด็น คือ ทางเชื่อม
มากที่สดุร้อยละ 36.17  การจอดรถและที่หยุดรถประจ าทาง ร้อยละ 25.53  อื่น ๆ ร้อยละ 23.41  แนวทางและรูปตดัของถนน 
ร้อยละ 6.38  พืน้ถนนร้อยละ 6.38  และการระบายน า้ ร้อยละ 2.13 ตามล าดบั  หลงัจากที่มีการส่ือสารจดุเส่ียงอบุตัิเหตุให้แก่
พนกังานขบัรถตู้คอนเทนเนอร์ทราบ พบอตัราการเกิดอบุตัิเหตทุางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564 จาก 
0.66 เป็น 0.47 ต่อ 1,000,000 กิโลเมตร อตัราลดลงร้อยละ 28.76 จ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้ เสียชีวิตไม่มี มีอตัราคงที่ ซึง่
แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยท าให้อุบัติเหตุลดลงได้จริง  นอกจากนีเ้มื่อ
เปรียบเทียบจดุเส่ียงอุบตัิเหตุกบัจดุที่เคยเกิดอบุตัิเหตขุองทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 5 ครัง้ 
ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 พบว่ามีความสอดคล้องกัน 4 บริเวณ หรือคิดเป็นร้อยละ 80 แบ่งออกเป็น ระดบัความเส่ียงปาน
กลางมากที่สุดร้อยละ 40 ระดับความเส่ียงสูงร้อยละ 20 ระดับความเส่ียงต ่าร้อยละ 20 และที่ไม่เก่ียวข้องอีกร้อยละ 20 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าวิธีการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนเป็นกระบวนการหน่ึงที่สามารถใช้เป็นแนวทางระบจุดุเส่ียงต่อการเกิด
อบุตัิเหตทุางถนน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัอบุตัิเหตทุางถนนได้ 

 

ค าส าคัญ : การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน; จดุเส่ียงอบุตัิเหต;ุ อบุตัิเหตทุางถนน 
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เคร่ืองผสมอาหารวัวพลังงานแสงอาทติย์ 
Solar Cattle Feed Mixer 

 
สจุิตรา ผาระนดั, ปกเกศ จนัทะกล และ มณีุ จนัทะรัง*  

Sujitra Pharanat, Pokket Juntakol and Munee Chantarank*  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
*Corresponding author. E-mail: muneeneo@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองผสมอาหารววัพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดความ กว้าง 135 เซนติเมตร ยาว 
136 เซนติเมตร ความสงู 209 เซนติเมตร โดยมีมอเตอร์กระแสตรง 24 โวลต์  750 วตัต์ และจกัรยานป่ันเป็นต้นก าลงัเพื่อไปขบั
เพลาผสมอาหารขนาด 1.5 นิว้ ทดลองประสิทธิภาพเคร่ืองผสมอาหารวัวพลังงานแสงอาทิตย์ครัง้ละ 10 , 20 กิโลกรัม 
ตามล าดบั 
 ผลการทดลองพบว่าเคร่ืองผสมอาหารววัพลงังานแสงอาทิตย์โดยใช้คนป่ัน 1 คน ผสมอาหารที่ 10 กิโลกรัม ใช้เวลา
ในการผสมอาหาร 5.15 นาที เป็นเวลาในการผสมที่ดีที่สดุและการผสมอาหารววัด้วยมอเตอร์กระแสตรง  24 โวลต์ 750 วตัต์ 
ผสมอาหารที่ 20 กิโลกรัม ใช้เวลาในการผสมอาหาร 4 นาที เป็นเวลาในการผสมที่ดีที่สดุ 
 
ค าส าคัญ : อาหารววั; พลงังานแสงอาทิตย์  
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