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O-001 
ความผันแปรของจีโนมไมโทคอนเดรียในกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยนในภาคเหนือของประเทศไทย 

นักศึกษา : นายธนาธิป สุทธิผาย 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ 
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยน (Hmong-Mien) เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาพูดที่พบในประเทศไทย โดยกลุ่มชาติพันธ์ที่พูดภาษานี้ 
คือ ชาวม้ง และเมี่ยน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวเขาที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาพันธุกรรมใน
ประชากรที่พูดภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยนในประเทศไทยที่ผ่านมายังมีจ ากัด การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการหาล าดับเบสจีโนมไมโทคอนเดรีย
ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จ านวน 5 ประชากร และเมี่ยน จ านวน 2 ประชากร รวม 218 คน ด้วยวิธี target enrichment ผลการศึกษา
พบแฮโปลไทป์ทั้งหมด 130 แฮโปลไทป์ และแฮโปลกรุ๊ปทั้งหมด 59 แฮโปลกรุ๊ป โดยมีจ านวน 22 แฮโปลกรุ๊ป ท่ีไม่เคยมีรายงาน
จากการศึกษาก่อนหน้านี้ในประชากรอื่นในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น B5a1c1a (ร้อยละ 13.76) และ F1g1 (ร้อยละ 11.93) ผล
การวิเคราะห์ AMOVA (analysis of molecular variance) พบความผันแปรทางพันธุกรรมระหว่างประชากรม้งเมี่ยน (ร้อยละ 
3.40, P < 0.01) น้อยกว่าความผันแปรระหว่างประชากรไท-กะได (ร้อยละ 4.59, P < 0.01) ออสโตเอเชียติค (ร้อยละ 11.14, P < 
0.01) และจีน-ทิ เบต (ร้อยละ 6.51, P < 0.01) แสดงถึงการมี  genetic homogeneity ซึ่ งสอดคล้องกับแผนภูมิ  MDS 
(multidimensional scaling plot) 
ค าส าคัญ : จีโนมไมโทคอนเดรีย แฮโปลกรุ๊ป ม้ง เมี่ยน genetic homogeneity 
 
Mitochondrial genome variation of the Hmong-Mien speaking groups from northern Thailand 
Student : Mr. Thanathip Sutthiphai 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Wibhu Kutanan 
Address : Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The Hmong-Mien language family is one of the major languages in Thailand which is spoken by the 
Hmong and the Mien, one of the Hill tribes who mainly reside in northern Thailand. The previous genetic studies 
on the Hmong-Mien speaking populations have been limited so far. Here, we sequence mitochondrial genome 
of 5 Hmong populations and 2 Mien populations belonging to 218 subjects using target enrichment method. 
Total 130 haplotypes and 59 haplogroups are identified. There are new 22 haplogroups e.g. B5a1c1a (13.76%) 
and F1g1 (11.93%) which have not been reported in the other populations from Thailand. The AMOVA result 
shows that genetic variation among populations within group of the Hmong-Mien (3.40%, P < 0.01) is lower than 
the Tai-Kadai (4.59%, P < 0.01), Austroasiatic (11.14%, P < 0.01) and Sino-Tibetan (6.51%, P < 0.01), indicating 
genetic homogeneity which is concordant to the MDS (multidimensional scaling) plot. 
Keywords : mitochondrial genome, haplogroups, Hmong, Mien, genetic homogeneity 
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O-002 
ผลของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ต่อการบรรเทาสภาวะเครียดเกลือในต้นข้าว 
นักศึกษา: นางสาวจีรณัชชา  เข็มเพชร 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: รศ.ดร. เสาวนิต  ทองพิมพ์ 
สังกัด: สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ดินเค็มเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าว จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบแบคทีเรีย
เอนโดไฟต์Enterobactermoriสายพันธุ์ AP6A3 สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชบางชนิดทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเครียด
เกลือได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเช้ือ E.moriสายพันธุ์ AP6A3 ต่อการเจริญของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 ภายใต้สภาวะเครียดเกลือ โดยเมื่อเปรียบเทียบวิธีการให้เช้ือกับต้นกล้าข้าว 3 แบบ พบว่า การแช่เมล็ดข้าวเปลือกในสาร
แขวนลอยเช้ือขณะเพาะเมล็ดรว่มกับการใส่เมด็บีดเชื้อในดินปลูก ช่วยให้ต้นกล้าข้าวอายุ 21 วันมีความสูงล าต้นและน้ าหนักสดมาก
ที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรยีบเทียบกับต้นกล้าข้าวท่ีไม่ไดร้ับเช้ือแบคทีเรียหรอืได้รบัเชื้อจากวิธีการเดยีว เมื่อทดสอบปลูก
ต้นกล้าข้าวในสภาวะเครียดเกลือพบว่า ต้นกล้าข้าวที่ได้รับเช้ือสายพันธุ์ AP6A3 มีความสูงล าต้น น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง ปริมาณ
รงควัตถุแคโรทีนอยด์คลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับต้นกล้าข้าวที่ไม่ได้รับเช้ือ
นอกจากน้ี ต้นกล้าข้าวที่ได้รับเช้ือสายพันธุ์ AP6A3 ยังตรวจพบปริมาณโพรลีนต่ าเทียบเท่ากับต้นกล้าที่ปลูกในสภาวะปกติงานวิจัย
นี้จึงแสดงให้เห็นว่าเช้ือสายพันธุ์ AP6A3 มีบทบาทช่วยส่งเสริมการเจริญของต้นกล้าข้าวและช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
สภาวะเครียดเกลือได้  
ค าส าคัญ: แบคทีเรียเอนโดไฟต์ดินเค็ม ต้นกล้าข้าว การเจริญ 
 
Effects of plant growth-promoting bacterial endophyte on ameliorating salinity stress in riceseedlings 
Student: JeeranatchaKhempetch 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. SaowanitTongpim 
Affiliation: Microbiology Division, Faculty of Science, KhonKaen University 

Saline soil is an important problem which reduces growth and productivity of rice.According to our 
previous study, an endophyticEnterobactermoristrain AP6A3was able to promote the growth of some 
plantsunder bothnormal andsalinity stress conditions.Therefore, the objective of this studywas toinvestigatethe 
effects of E. moriAP6A3on growth of rice variety KDML 105 under salt stress.The methods used in providing 
endophytic bacteria to rice seedlings were studied. It was found that when immersing rice seeds in AP6A3 cell 
suspension during seedling process in combination with adding alginate beads containing AP6A3 to the soil 
resulted in the highest growth of 21-days-oldrice seedlings. When cultivating under salt stress, rice seedlings 
that received AP6A3 had significantly highest growth (based on stem height, fresh and dry weights), carotenoids 
and chlorophyll a and b, whereas they had low proline content which was equivalent to the control rice 
seedlings grown without salt stress. These results suggested that E. moriAP6A3 enhanced the growth of rice 
seedlingsand alleviated the adverse effects of salt stress. 
Keywords: Endophytic bacteria, Saline soil, Rice seedling, Plant growth 
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O-003 
การติดเชื้อปรสิตในเลือดของนกบางชนิดในมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
นักศึกษา : นางสาวกุลนันท์ ทองสุข 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. วังวร สังฆเมธาวี  
สังกัด : สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปรสิตในเลือดนกมักส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของนก และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นกตายในธรรมชาติ การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัดส่วนในการติดเช้ือจากปรสิตในเลือดของนกในธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ตัวอย่างที่ได้เป็นนกประจ าถิ่น 79 ตัวอย่าง และเป็นนกอพยพ 53 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม 2561 พบเชื้อปรสิต
ในเลือดนกร้อยละ 45.45 ในนก 15 ชนิด โดยพบปรสิต 4 สกุล ได้แก่ สกุล Haemoproteus (71.67 %) สกุล Plasmodium 
(23.33 %) สกุล Trypanosoma (10.00 %) และสกุล Microfilaria (13.33%) ค่าความชุกในการติดเชื้อปรสิตในเลือดนกประจ า
ถิ่นคือร้อยละ 54.43 (n=43) และนกอพยพร้อยละ 32.08 (n=17) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (𝑋2 = 6.3935, p < 0.05) นก
ประจ าถิ่นที่มีค่าความชุกของติดเชื้อมากที่สุดคือ นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) คือร้อยละ 93.55 ส่วนนกอพยพที่ติด
เช้ือมากที่สุดคือ นกพงปากหนา (Arundinax aedon) ติดเช้ือร้อยละ 85.71 การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
เส้นทางการติดเช้ือท่ีมีนกเป็นแหล่งอาศัยของโรค และการจัดการด้านระบาดวิทยาที่อาจส่งผลต่อทั้งประชากรนกและต่อมนุษย์  
ค าส าคัญ : ปรสิตในเลือดนก มาลาเลียในนก ความชุกของการติดเช้ือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 
Prevalence of blood parasites in some wild birds in Khon Kaen University 
Student : Mrs. Kunlanan Thongsuk 
Project Advisor : Dr. Wangworn Sankamethawee     
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Blood parasites in birds generally have a negative impact on bird health and often cause mortality in 
wild birds. The objective of this study was to investigate blood parasite infection in wild birds at Khon Kaen 
University. Birds were caught using mist-nets during March-October 2018.  A total of 79 blood samples were 
collected from 15 resident birds species and 53 samples from 8 migratory species. The result shows that 45.45% 
of the samples of 15 bird species were infected. Four genera of parasitic protozoa were detected and identified 
including Haemoproteus (71.67 %), Plasmodium (23.33 %), Trypanosoma (10 %) and Microfilaria (13.33%). The 
infection in resident birds 54.43 % (n=43) was significantly higher than the migratory birds 32.08 % (n=17) (𝑋2 =

 6.3935, p < 0.05). Scaly-breasted Munia (Lonchura punctulata) was the highest incidence of infection with a 
prevalence of 93.55%. Thick-billed Warbler (Arundinax aedon) was the highest prevalence infection in migratory 
birds (85.71%). The results from this study will be useful information for infection pathway management of 
avian hosts as well as epidemiology management of those diseases which can affect both bird and human 
populations.  
Keywords : Avian blood parasites, Avian Malaria, Parasite prevalence, Khon Kaen University 
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O-004 
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาผีเสื้อหางส้ม (Chaetodon madagaskariensis) ด้วยการย้อมสีแบบธรรมดาและการย้อม
แบบเอ็นโออาร์  
นักศึกษา : นายชาคริต ทัพพันธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง 
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาผเีสือ้หางส้ม (Chaetodon madagaskariensis Ahl, 1923) เตรียมโครโมโซม
จากไต เก็บเกี่ยวเซลล์ด้วยโดยวิธีทางตรง ใช้ตัวอย่างเพศผู้ 5 ตัวและเพศเมีย 5 ตัว จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่าความเข้มข้น 20% และการย้อมสีแบบเอ็นโออาร์ โดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรตความ
เข้มข้น 50% ผลการศึกษาพบว่าปลาผีเสื้อหางส้มมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 48 แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพื้นฐาน
เท่ากับ 48 ในเพศผู้และเพศเมีย ประกอบด้วยโครโมโซมขนาดใหญ่ 13 แท่ง โครโมโซมขนาดกลาง 11 แท่ง เป็นโครโมโซม 
ชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด ซึ่งไม่พบความแตกต่างของโครโมโซมเพศของปลาชนิดนี้ จากการย้อมสีแบบเอ็นโออาร์พบว่าโครโมโซม 
ขนาดกลางคู่ที่ 21 พบต าแหน่งเอ็นโออาร์ (NOR) บริเวณแขนข้างยาวใกล้กับต าแหน่งเซนโทรเมียร์ (sub-centromeric region)  
สูตรแคริโอไทปป์ลาผีเสื้อหางส้ม คือ 2n (48) = Lt

26  + M t22 
 ค าส าคัญ : ปลาผีเสื้อหางส้ม แคริโอไทป์ ไอดโิอแกรม โครโมโซม 
 

Cytogenetics of Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis) by Conventional Staining 
Technique and NORs-banding Technique 
Student : Mr. Chakrit Thapphan 
Project Advisor : Professor Dr. Alongklod Tanomtong 
Address : Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
The present study aims to analyze cytogenetics of seychelles butterflyfish ( Chaetodon madagaskariensis Ahl, 
1923) .  Chromosomes were prepared from kidney tissue of five male and female fishes reared at Institute  
of Marine Science, Burapha University. Conventional staining method was applied to stain the chromosome by 
2 0 %  Giemsa’s solution and NOR banding method was applied to stain the chromosome by 50% silver nitrate 
solution. The results showed that the number of diploid chromosome (2 n) of seychelles butterflyfish has 4 8 . 
The fundamental number (NF) has 4 8  in both sexes. The karyotype comprise of 13 large telocentric and 1 1 
medium telocentric chromosomes. There was no observation of sex chromosomes. In addition, NORs was 
observed at the sub-centromeric region of the long arms of chromosome pair 21. The karyotype formula for 
seychelles butterflyfish is as follows: 2n (48) = Lt

26  + M t22 
Keywords : Chaetodon madagaskariensis, Karyotype, Idiogram, chromosome 
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O-005 
การศึกษาคุณสมบัติพรีไบโอติกของพืชและสาหร่ายน้ าจืดบางชนดิ 

นักศึกษา: นางสาวมินตรา  โคสขึง 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ 
สังกัด: สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พรีไบโอติกส์ได้แก่สารโอลิโกแซคคาไรด์ที่ไม่ถูกย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารและจะไปช่วยส่งเสริมการเจริญและ
กิจกรรมของแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนและสัตว์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สารประกอบพรีไบโอติกส์ที่อาจพบได้ในพืชและสาหร่ายน้ าจืดบางชนิดที่มีการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ตัวอย่างพืชและสาหร่ายถูกน าไปสกัดด้วยน้ าร้อน สารสกัดที่ได้ท าเป็นผงแห้ง(FP) ด้วยเครื่องfreeze-dryer ก่อนน าไปผ่านการย่อย
ด้วยน้ าย่อยจ าลองของกระเพาะและล าไส้เพื่อให้ได้ indigestible sugar จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดผงแห้งของข้าวโพดข้าว
เหนียว เผือก ลูกเดือย มันแกว ผ า และสาหร่ายเทา มี reducing sugar(มิลลิกรัม/กรัม FP) 541±25, 455±9.9, 518.15±13, 
507±31, 286±23, และ 234±27 ตามล าดับ และมี indigestiblesugar (มิลลิกรัม/กรัม FP) 707±8, 853±25, 776±49, 605±11, 
257±19 และ 497±14 ตามล าดับสารสกัดผงแห้งของตัวอย่างพืชและสาหร่ายถูกน าไปทดสอบความสามารถในการส่งเสริมการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ 

ค าส าคัญ: พรีไบโอติก  โพรไบโอติก พืช สาหร่าย 
 
Study of prebiotic properties in some plants and freshwater algae. 

Student: Miss Mintra Khosakueng 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. Saowanit Tongpim 
Affiliation: Microbiology Division, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Prebiotics are non-digestible oligosaccharides that are capable in enhancing growth and activity of 
probiotics which are beneficial microbes for human and animal health. The objective of this study was to 
investigate prebiotic compounds available in some edible plants and freshwater algae. Plant and alga samples 
were extracted with hot waterprior to freeze-drying into powder (FP), followed by subjecting to simulated acid 
and bile salts conditions of gastrointestinal tracts to obtain indigestible sugar.It was found that waxy corn, taro, 
job’s tears, yam bean, Water meal, and spirogyra contained reducing sugars (mg/g FP) of 541±25, 455±9.9, 
518.15±13, 507±31, 286±23, and 234±27, respectively andindigestible sugar (mg/g FP) of 707±8, 853±25, 776±49, 
605±11, 257±19 and 497±14, respectively. Evaluation of each freeze-dried extract in stimulating the growth of 
probiotic bacteria is in progress. 

Keywords: Prebiotic, Probiotic, Plant, Algae 
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O-006 
การผสมเกสรของดอกสาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob.) และปืนนกไส้ (Bidens pilosa L.) วงศ์ 
Asteraceae ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวณัฐลีภรณ์  ต่อพล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัตว์ผู้ผสมเกสร และอัตราการเข้าผสมเกสรดอกสาบม่วง และปืนนกไส้ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ท าการส ารวจในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2561 จ านวนชนิดละ 30 ช่ัวโมง ในบริเวณที่สามารถ
พบพืชทั้งสองชนิดได้เป็นจ านวนมาก ผลการศึกษาพบว่ามีแมลงลงเกาะดอกไม้ทั้งสองชนิดอย่างน้อย 41 ชนิด ใน 4 อันดับ คือ 
Lepidoptera Hymenoptera Hemiptera และ Diptera มีแมลงลงเกาะดอกปืนนกไส้ 36 ชนิด และดอกสาบม่วง 22 ชนิด และ
มีแมลงผู้ผสมเกสรร่วมกัน 17 ชนิด (41.46% ของจ านวนชนิดแมลงที่ลงเกาะดอก) และจากการส ารวจชนิดละ 30 ช่ัวโมง พบดอก
สาบม่วงมีแมลงลงเกาะ 822 ครั้ง โดยมีอัตราการลงเกาะดอกเฉลี่ย (± S.D.)  27.40 ± 39.52 ครั้ง/ต้น/ช่ัวโมง และดอกปืนนกไส้ 
1007 ครั้ง อัตราการลงเกาะดอก 33.57 ± 28.02 ครั้ง/ต้น/ช่ัวโมง ซึ่งแมลงในอันดับผึ้ง มด ต่อ แตน (Hymenoptera) มีสัดส่วน
แมลงในการลงเกาะดอกไม้ของพืชทั้งสองชนิดมากที่สุด (69.97% ของแมลงที่ลงเกาะดอกทั้งหมด) โดยผึ้ง (Apis spp.) เป็นกลุ่ม
แมลงผสมเกสรหลักของปืนนกไส้ และต่อขุดรู (Camsomeris spp.) เป็นกลุ่มแมลงผสมเกสรหลักของสาบม่วง 
ค าส าคัญ : การผสมเกสร วงศ์ทานตะวัน พืชรุกรานต่างถ่ิน ปืนนกไส้ สาบม่วง 
 

Pollination of Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. and Bidens pilosa L. (Asteraceae) in Khon Kaen 
University  
Student : Miss Nattaleeporn Torpol    
Project Advisor : Dr. Wangworn Sankamethawee     
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, KhonKaen University 

The objective of this study was to investigate the pollinators and floral visitation 
in P. clematidea and B. pilosa in Khon Kaen University. Field surveys were conducted during September to 
October 2018 by observing the focal plants for 30 hours per species. There were least 41 species of floral 
visitors of 4 orders observed including Lepidoptera, Hymenoptera, Hemiptera and Diptera. There were 36 
species visited B. pilosa and 22 species visited P. clematidea and both plants shared 17 common species of 
floral visitors (41.46% of all floral visitors). There were a total of 822 floral visits at P. clematidea with the 
average visitation rate (± S.D.) of 27.40 ± 39.52 visits/plant/hr while B. pilosa  attracted 1,007 visits with the 
average visitation rate of 33.57 ± 28.02 visits/plant/hr. Hymenopterans were the most common floral visitors 
for both plants (69.97% of all visitors). Bees (Apis spp.) are the most common floral visitors of B. pilosa 
while Wasps (Camsomeris spp.) were the major floral visitors of P. clematidea. 
Keywords : Pollination, Asteraceae, Invasive plant, Bidens pilosa L., Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. 
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O-007 
การส ารวจและทดสอบความรุนแรงของเชื้อที่ท าให้เกิดโรคขอบใบแห้งในข้าว  
นักศึกษา: นายกฤตเมธ สายสุวรรณ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย: ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก 
สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้าวเป็นพืชอาหารหลักท่ีส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ โรคขอบใบแห้งซ่ึงพบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยใน ช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรมากประมาณ 80 ถึง 100 % การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ 
รวบรวม วิเคราะห์ เชื้อสาเหตุของโรคขอบใบแห้ง ตลอดจนความรุนแรงของเชื้อท่ีมีต่อข้าว โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย ดังน้ี  (1) อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ (2) อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ (3) อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  พบว่าท้ัง 3 พื้นท่ีมีต้นข้าวท่ีแสดงอาการ
ของโรคขอบใบแห้งและได้รวบรวมตัวอย่างใบข้าวท้ังสิ้นจาก 27 ต้น น ามาแยกเชื้อบริสุทธิ์และเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ 16s ribosomal 
DNA (16S rDNA) จาก 8 ไอโซเลต พบว่า 3 ไอโซเลต มีค่าความเหมือนของล าดับนิวคลีโอไทด์ 16S rDNA อยู่ในช่วง 97 ถึง 99 % กับ
แบคทีเรียสกุล Sphingomonas หลายชนิด และไอโซเลตอื่นๆ มีค่าความเหมือนของล าดับนิวโอไทด์บริเวณดังกล่าวกับแบคทีเรียในสกุล  
Brevundimonas and Pseudomonas sp. ท้ังน้ีเมื่อน า Sphingomonas sp. ท้ัง 3 ไอโซเลตมาทดสอบความรุนแรงของเชื้อต่อข้าวพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 พบว่าเชื้อดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอาการมีสีเหลืองหรือเทายาวขนานตามเส้นใบของข้าว ซ่ึงแตกต่างจากข้าวชุดควบคุม 
ในขณะน้ีก าลังศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อในอาหารเหลวท้ัง 8 ไอโซเลต และเปรียบเทียบความรุนแรงเชื้อในการก่อโรค 
ค าส าคัญ: โรคขอบใบแห้ง, Sphingomonas, 16s ribosomal DNA 
 
Survey and testing the virulent microorganism that causes bacterial blight rice disease in rice  
Student: Krittamate Saisuwan 
Project Advisor: Assist. Prof. Dr. Preeya wangsomnuk 
Address: Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Rice is one of the vital food plants for human. Bacterial leaf blight disease (BLB) scourged severely many years 

ago in Thailand which caused damage to rice product of agriculturist around 8 0 - 1 0 0  % .  In this study aims to survey, 

collect and analyze the bacterias that cause BLB. Including, The bacterial violence. This study case covers 3  areas; (1 ) 

Kaengkhro, Chaiyaphum (2) Mueang, Khonkaen and (3) Numphing, khonkaen; found that all areas had rice plants showing 

symptoms of BLB and collected 2 7  rice samples. All samples were separated to pure bacteria and amplified the 1 6 S 

ribosomal DNA (16S rDNA) for 8 isolates, found that 3 isolates had 97-99 % sequence identity with the 16S rDNA from 

many type strains of Sphingomonas species and the other isolates had sequence identity with the 1 6 S rDNA of 

Brevundimonas and Pseudomonas sp. Using all 3  isolates of Sphingomonas sp. test the violence of the infection in 

Khao Dok Mali 105, found that the infection can cause symptoms of yellow or gray, parallel to the leaves of rice. At this 

time, studying the optimum conditions for growth of culture broth in 8  isolates and comparing the violence of the 

pathogen. 

Keywords: Bacterial leaf blight disease (BLB), Sphingomonas, 16s ribosomal DNA 
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O-008 
สารที่มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อราเขียวที่ผลิตจากแบคทีเรียบาซิลลัส 
นักศึกษา : นางสาวอัญชลี ค าจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประเทศไทยมีสภาพอากาศแบบร้อนช้ืน ซึ่งเป็นสภาวะที่เช้ือราเจริญได้ดี จึงมักพบปัญหาการปนเปื้อนเชื้อราในผลิตภัณฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะราเขียวชนิดที่ผลิตสารพิษอัลฟลาท๊อกซิน ท าให้คุณภาพลดลงและอาจส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารต้านเช้ือราที่ผลิตจากแบคทีเรีย Bacillus จ านวน 9 ไอโซเลท 
โดยใช้สารละลายส่วนใสจากการเพาะเลี้ยง Bacillus ในอาหารเหลว และทดสอบกับราเขียว 6 ไอโซเลท ที่คัดแยกจากอาหารแห้ง
และอาหารสัตว์ และราเขียวสายพันธุ์มาตรฐาน Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus ด้วยวิธี disk diffusion และ 
agar well diffusion พบว่า Bacillus สายพันธุ์ B31-2, C330, CO13 และ I9 สามารถยับยั้งราเขียวได้ดี โดย CO13 สามารถ
ยับยั้งได้มากที่สุด และเมื่อตรวจสอบยีนที่เกี่ยวกับสารต้านเช้ือราที่ผลิตจากแบคทีเรีย Bacillus ด้วยวิธี PCR และใช้ primers ที่
จ าเพาะ พบว่าเป็นยีนของสารออกฤทธิ์ ชีวภาพประเภท lipopeptide ได้แก่  bacillomycin, fengycin, surfactin และ 
lichenysin 
ค าส าคัญ : ราเขียว, แอสเปอร์จิลลัส, บาซิลลัส, สารต้านเช้ือรา 
 

Anti-fungal activity of bioactive agents from Bacillus spp. against green fungi, Aspergillus spp. 
Student: Miss Unchalee Kumjan 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Wilailak Siripornadulsil 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Thailand has a tropical climate that is suitable for fungi growth, so food and agricultural products were 
often contaminated with pathogenic fungi, especially alflatoxin-producing Aspergillus or green fungi causing 
poor- quality food that may affect human health.  This study aims to characterize the anti- fungal activity of 
bioactive agents produced from 9 isolates of Bacillus spp.  The cell-free supernatant prepared from Bacillus 
culture broth was prepared and tested with 6 isolates of Aspergillus spp. isolated from dried food and animal 
feeds and two standard strains, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus by disk diffusion, drop diffusion 
and dual culture method.  Among 9 isolates of Bacillus, B31- 2, C330, CO13 and I9 were effective against 3-5 
isolates of Aspergillus in which CO13 showed the highest anti-fungal activity. When PCR specific primers were 
used to identify genes involved with anti-fungal activity from Bacillus, four lipopeptide genes were detected 
including bacillomycin, fengycin, surfactin and lychenysin. 
Keywords : Green fungi, Aspergillus spp., Bacillus spp., Anti-fungal agent 
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O-009 
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีของสารสกัดเอทานอลจากผักแขยง 
นักศึกษา : นางสาวชนชนก  พรมนนท์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.กุลศิริ  เสนาวงศ์ 
สังกัด : สาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปัจจุบันมีการน าพืชสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อลดผลข้างเคียงท่ีเกิดขึ้นจากยาต้านมะเร็ง โดยมีรายงาน
วิจัยบ่งบอกว่าผักแขยงซึ่งเป็นผักพื้นบ้านของไทยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งช่องปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด งานวิจัย
น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของฟีนอลิคจากผักแขยงด้วยวิธีโครมาโทกราฟเหลว-ความดันสูง และศึกษาผลของสาร
สกัดเอทานอลจากผักแขยงในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี ซ่ึงจากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารประกอบฟีนอลิคจาก
ผักแขยงพบว่า มีฟีนอลิค 6 ชนิด ประกอบด้วย กรดแกลลิก (167.54 ± 21.79 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) กรดโปรโตคาทีคูอิก (46.78 ± 1.10 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) กรดวานิลลิก (180.20 ± 25.06 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) กรดแคฟเฟอิก (43.24 ± 2.17 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) กรด
พาราคูมาริก (677.56 ± 122.52 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และกรดเฟอรูลิก (844.48 ± 154.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)  และผลจากการ
ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดเอทานอลจากผักแขยงในการยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารสกัด
ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งครึ่งหน่ึง (IC50) คือ 117.35 ± 7.92 21.51 ± 4.94 และ 19.43 ± 4.75 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อทดสอบเป็นเวลา 
24  48 และ 72 ชั่วโมง ตามล าดับ ส าหรับผลความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ท่ีไม่ใช่เซลล์มะเร็ง และกลไกการยับยั้งเซลล์มะเร็งของสาร
สกัดโดยการชักน าให้เกิดอะพอพโทซิสก าลังอยู่ในขั้นด าเนินการ 
ค าส าคัญ : ผักแขยง  มะเร็งท่อน้ าดี  โครมาโทกราฟเหลวความดันสูง  ฤทธ์ิยับยั้งการเพิ่มจ านวนเซลล์  อะพอพโทซิส 
 

Anticancer activity of ethanolic extract of Limonphila aromatica against bile duct cancer cell line 

Student : Miss. Chonchanok  Promnont 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Gulsiri  Senawong 
Address : Department of biochemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Nowadays, medicinal herb is an alternative choice for cancer treatment to reduce the anticancer drug side 
effects. Thai local vegetable (Limonphila aromatic) is reported to have anticancer activities against oral epidermal 
carcinoma, breast adenocarcinoma and small cell lung carcinoma. The aims of this study are to identify and quantify 
the phenolic acid composition of ethanolic crude extract of Limonphila aromatica by high performance liquid 
chromatography (HPLC) and to investigate the anticancer activity of the ethanolic extract of Limonphila aromatica 
against bile duct cancer. The HPLC results showed that Limonphila aromatica composed of six phenolic acids including, 
gallic acid (167.54 ± 21.79 µg/ml), protocatechuic acid (46.78 ± 1.10 µg/ml), vanillic acid (180.20 ± 25.06 µg/ml), caffeic 
acid (43.24 ± 2.17 µg/ml), p-coumaric acid (677.56 ± 122.52 µg/ml) and ferulic acid (844.48 ± 154.25 µg/ml). In addition, 
the anti-proliferation results of bile duct cancer KKU100 cells showed the ethanolic crude extract of Limonphila 
aromatica could inhibit cancer cells with the half maximal inhibitory concentration (IC50) of 117.35 ± 7.92 µg/ml, 21.51 
± 4.94 µg/ml and 19.43 ± 4.75 µg/ml when treated cancer cell with the extracted for 24, 48 and 72 hours, respectively. 
Next, non-cancer cell cytotoxic test and the mechanism of Limonphila aromatica ethanolic extract in inhibition of bile 
duct cancer via apoptosis were under investigated. 
Keywords : Limonphila aromatica, bile duct cancer, high performance liquid chromatography, anti-proliferation, 

apoptosis 
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O-010 
การตอบสนองของเซลล์เยือ้บุท่อน า้ดี (H69) ต่อโปรตีนเทตราสแปนิน 2 (TSP2) ที่ ได้จากการสังเคราะห์ของยีส 
(Pichia pastoris) 

นักศึกษา : นายอภิสิทธ์ิ เรืองสุวัฒน์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน 
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การติดเชื้อพยาธิ O. viverrini ส่งผลให้เพ่ิมโอกาศการเกิดมะเร็งท่อน้ าดี (cholangiocarcinoma) โดย
การศึกษาการตอบสนองต่อเซลล์เยื้อบุท่อน้ าดีต่อโปรตีน TSP 2 ผลจากการศึกษา บ่งบอกให้เห็ฯถึงความสัมพันธุ์
ในการ TSP 2 ต่อการตอบสนองของเซลล์ proliferation ในอัตตราที่สูงมากที่สุดที่ความเข้มข้น 1.6 ไมโครกรัมซึ่ง
ส่งผลในการแบ่งเซลล์มากกว่า 600% และยังส่งผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโฮสต์ 
ค าส าคัญ : โปรตีน TSP 2, proliferation 
 
Study of biology, he response of the tissue lining the common bile duct (H69) on protein 
TSP 2 The synthesis of Pichia pastoris 
Student : Mr. Apisit Ruangsuwast 
Project Advisor Dr. Arporn Wangwiwatsin 

Parasitic infection O. Viverrini contribute to increase chances of cancer the as good 
(cholangiocarcinoma) by the response to tissue lining the cells as well. Protein TSP 2  results from the study 
indicate that saw the relationship in TSP 2  on cellular response proliferation in attasampada RA most high for 
him. Water concentration 1 . 6  UG which result in cell division and more than 600%  also result in immune 
activation of host. 

Keywords : TSP 2, proliferation 
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O-011 
ผลของจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืชต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาวะเครียดเกลือ 
นักศึกษา : นางสาวณัฏฐ์ธนิน วิริยธนภัทร 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. สุรศักดิ์  ศิริพรอดุลศิลป์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สภาวะความเครียดเกลือในดิน ส่งผลกระทบต่อการเจริญและลดผลผลิตของข้ าว ท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง จากปัญหา
ดังกล่าว การศึกษาวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงค์ในการศึกษาผลของจุลินทรีย์ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวท่ี
เพาะปลูกในสภาวะเครียดเกลือ ท้ังในการปลูกแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปนิก) และแบบกระถาง โดยจ าแนกคุณสมบัติต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ต่อข้าวท่ี
เพาะปลูกในสภาวะเครียดเกลือเป็น 4 ด้านคือ ด้านการเจริญเติบโต ด้านการป้องกัน ด้านผลผลิต และด้านการทนเกลือ จากการศึกษาพบว่า 
การทดลองแบบกระถางในดินท่ีมีค่า EC8 ในวันท่ี 30 หลังการย้ายปลูก (Dat After Transplants, DAT) พบว่า ข้าวท่ีเจริญร่วมกับไอโซเลต 
K2RD10R11 มี RWC 91.48% มากกว่าข้าวท่ีไม่มีแบคทีเรียเจริญร่วมด้วย (ควบคุม) 5.11% และมีปริมาณโพรลีน 0.66 (µmole proline/g 
fw. plant)น้อยกว่าข้าวชุดควบคุม 64.31% แสดงให้เห็นว่า K2RD10R11 มีแนวโน้มด้านการป้องกันมากที่สุด ส าหรับการทดลองแบบไฮโดร
โปนิกท่ีมีค่า EC6 พบว่าในวันท่ี 16 DAT ข้าวท่ีเจริญร่วมกับไอโซเลต R.RRP6 HW23 ร่วมกับ NPSR-5,  PPSR-70 ร่วมกับ NPSR-5 และชุด
ควบคุม มีค่าคะแนนระดับความไวต่อความเครียดเกลือระดับ ตาม Standard Evaluation System for Rice (SES) ของ International 
Rice Research Institute (IRRI) เท่ากับ 5, 7 และ 9 ตามล าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ ส่งเสริมการเจริญของพืชไอโซ
เลตต่าง ๆ เหล่าน้ี มีแนวโน้มท่ีจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในสภาวะเครียดเกลือได้ 
ค าส าคัญ : จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช ความเครียดเกลือ การเจริญเติบโต ผลผลิต 
 
Effect of plant growth-promoting bacteria on the growth and production of Khao Dawk Mali 105 
 ( KDML105 ) rice in Salinity Stress 
Student : Miss Nutthanin Wiriyatanaphat 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Surasak siripornadulsil 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Salinity stress in soil has impact on plant growth and crop production resulting in decrease farmer  income. So, 
this research aims to study the effects of plant-growth promoting bacteria on growth and production of rice plant when 
cultivated in hydroponic and pot experiment. The bacterial properties which effecting to rice plant cultivated salinity 
stress were classified in 4 parts including growth, protection, production, and salt-tolerance. In pot experiment at EC8, 
the rice samples of 30 days aftter transplant (DAT) were determined. The results showed that RWC of rice colonized 
with K2RD10R11 (RB-K2RD10R11) was 91.48% which higher than rice without bacterial inoculation (control, R) by 5.11%. 
In addition, proline content of RB-K2RD10R11 was lower than control by 64.31%. The results indicated that K2RD10R11 
was likely to increase the protection of rice plant from salt stress. Futher more, in hydroponic system at EC6, the rice 
samples of 16 DAT were analyzed regarding the Standard Evaluation System for Rice (SES) of International Rice Research 
Institute (IRRI). The results showed that the salt inury score of rice colonized with R.RRP6HW23 & NPSR-5, PPSR-70 & 
NPSR-5, and control were 5, 7, and 9 respectively. All results indicated that the isolates of plant-growth bacteria might 
able to promote the growth of KDML105 when cultivated under salt stress.      
Keywords : Plantgrowth promoting bacteria, Saline stress, Growth, Production 
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O-012 
การตรวจสอบเชื้อไวรัส Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV) ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction 
(PCR)  
นักศึกษา : นายชัยณรงค์ บุญมา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง 
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การเลี้ยงไหม (sericulture) มีความส าคัญต่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาส าคัญ
ในการเลี้ยงไหมคือการระบาดของเชื้อก่อโรคต่างๆ และหนึ่งในโรคที่ส าคัญของไหมคือโรคแกรสเซอรี่ (Grassarie) ซึ่งมีสาเหตุจาก
ไวรัส Bombyx mori nucleopolyhedrovirus  (BmNPV) ส่งผลให้ผลผลิตจากเส้นไหมลดลง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบความไว และความจ าเพาะของไพรเมอร์ที่ออกแบบจากบริเวณยีน glycoprotein 41 (gp41) โดยตรวจหาเช้ือด้วย
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้ต าแหน่งยีน gp41 ในการ
ตรวจสอบเช้ือไวรัส ได้ผลิตภัณฑ์ขนาด 210 คู่เบส ความไวในการตรวจสอบเช้ือคือสามารถใช้ดีเอ็นเอความเข้มข้นต่ าที่สุดเท่ากับ 
24 g/µl  และเมื่อทดสอบดีเอ็นเอที่สกัดจากเช้ือก่อโรคอื่น ๆ ในไหม ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus thuringiensis, 
Aspergillus flavus และ Beauveria bassiana ไม่ปรากฎแถบดีเอ็นเอ 
ค าส าคัญ : แกรสเซอรี่ (Grassarie), ไกลโคโปรตีน 41, Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV) 
 

Detection of Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV) by Polymerase Chain Reaction (PCR) 
technique 
Student : Mr. Chainarong Bunma  
Project Advisor : Asst. Prof. Monthira Monthatong 
Address : Depratment of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Sericulture is important for agriculturist in Thailand; especially those in Northeast. The major problem 
in sericulture is the outbreak of various pathogens. Grassarie is one of the main diseases in silkworm caused by 
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV). The disease decreases the production of silk fiber. The objective 
of this study was to determine sensitivity and specificity of the primer pairs specific to BmNPV glycoprotein 41 
(gp41) gene in detect BmNPV by PCR. The result revealed that the BmNPV can be detected and produced PCR 
product size of 210 bp. The minimum of the DNA concentration used as the template was 24 g/µl. Moreover, 
there were no PCR products when DNA extraced from other pathogens in the silkworm including 
Staphylococcus aureus, Bacillus thuringiensis, Aspergillus flavus and Beauveria bassiana were used as PCR 
templates. 
Keywords : Grassarie, glycoprotein 41, Bombyx mori nucleopolyhedrovirus (BmNPV) 
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O-013 
การวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงตัวเลขของพืชวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นักศึกษา : นายพงศกร คุณาสิทธ์ิ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศึกษาพืชวงศ์ยางจ านวน 30 OTU’s จากพืช 4 สกุล 9 ชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาลักษณะสัณฐานวิทยา
ที่เหมาะสมในการจ าแนกและระบุชนิดของพืชวงศ์นี้ โดยวิเคราะห์สัณฐานวิทยาจ านวน 20 ลักษณะ ด้วยวิธี Principal 
Component Analysis (PCA) และ Discriminant Analysis (DA) ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics 25 พบว่าสามารถแบ่งพืช
ได้เป็น 3 กลุ่ม ด้วยลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การมีขนบนผิวรังไข่ การมี เส้นขอบใบ หลอดกลีบเลี้ยง และฐานก้านชูเกสรเพศเมีย 
ความยาวและความกว้างแผ่นใบ กลีบเลี้ยงกลีบยาว และกลีบดอก ความยาวของก้านใบและก้านชูเกสรเพศเมีย กลุ่มที่ 1 
ประกอบด้วย Dipterocarpus turbinatus กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย Dipterocarpus alatus, D. intricatus, D. obtusifolius และ 
D. tuberculatus กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย Anisoptera costata, Hopea odorata, Shorea roxburghii และ S. siamensis 
ค าส าคัญ : การจ าแนก พืชวงศ์ยาง การระบุชนิด เฟนิติกส์  
 

Morphometric analysis of Dipterocarpaceae family on Khon Kaen university campus 
Student: Mr. Pongsakorn Kunasit 
Project Advisor: Prof. Dr. Pranom Chantaranothai 
Address: Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Thirty operational taxonomic units (OTU’s) of nine species belonging to four genera of Dipterocarpaceae 
on Khon Kaen university campus were investigated for morphometric analysis. The aims of the project were to 
determine the implication of morphological trait for classification and identification of the family.  Twenty 
morphological characters were considered and examined. The analysis programme of the Principal Component 
Analysis ( PCA)  and Discriminant Analysis ( DA)  were employed and analyzed the data that available on the  
IBM SPSS Statistics 25.  The result showed that the plants can be divided into 3 groups based on the presence  
of hairs on the ovary, the presence of intramarginal vein, calyx tube and stylopodium, the length and width of 
leaves, longer calyx lobe and petal, and the length of petiole and style. The first group contains Dipterocarpus 
turbinatus. The second group contains Dipterocarpus alatus, D. Intricatus, D. obtusifolius and D. tuberculatus. 
The latter group contains Anisoptera costata, Hopea odorata, Shorea roxburghii and S. siamensis. 
Keywords: Classification, Dipterocarpaceae, Identification, Phenetics 
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O-014 
การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สามารถผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ กาบา กรดโฟลิกเพ่ือใช้เป็นโพรไบโอติกส์ที่มีศักยภาพ 
นักศึกษา:นางสาวอารียา เหล่าพงศ์พิชญ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: รศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ 
สังกัด: สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 การศึกษาครั้งนี้ได้น าแบคทีเรียกรดแลกติกจ านวน 110 ไอโซเลตที่แยกได้จากอาหารหมักมาตรวจสอบความสามารถใน
การผลิตสารที่ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยสารต้านอนุมูลอิสระได้ท าการตรวจวิ เคราะห์ ด้วยวิธี  2,2 -diphenyl-1-
picrylhydrazyl(DPPH) radical scavenging activity วิเคราะห์สารกาบาด้วย Paper chromatographyและวิเคราะห์กรดโฟลิกโดยใช้Folic 
acid casei mediumซึ่งสามารถคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกได้ 4 ไอโซเลตได้แก่ L40b, L42v, KKUL21 และ L42g ที่มี
ความสามารถสร้างสารดังกล่าวทั้ง 3 ชนิดเมื่อน าเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลตนี้มาตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นแบคทีเรียโพรไบโอติก พบว่า
ไอโซเลต L42g มีคุณสมบัติของโพรไบโอติกที่โดดเด่น ได้แก่สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคทางเดินอาหารชนิดต่างๆได้มากที่สุด ทนต่อ
การย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารจ าลอง ไม่ย่อยสลายเม็ดเลือดแดง ไวต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่ใช้ทดสอบ สามารถเกาะกลุ่ม
และยึดเกาะเซลล์ได้ดีจากผลการทดลองดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าไอโซเลต L42g เป็นแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ดีและมีศักยภาพในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ค าส าคัญ: แบคทีเรียกรดแลกติก สารต้านอนุมูลอิสระกาบา กรดโฟลิก  
 
Selection of lactic acid bacteria capable of producing antioxidants, GABA and folic acid for potential use 
as probiotics 
Student: Miss Areeya Laophongphit 
Project Advisor: Assoc. Prof. Dr. SaowanitTongpim 
Affiliation: Microbiology Division, Faculty of Science, KhonKaen University 
 In this study, 110 lactic acid bacteria (LAB)isolated from fermented foods were examined for their 
abilities in producing some health-beneficial compounds. Antioxidants were determined employing 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity. GABA (gamma-aminobutyric acid) 
was analyzed by paper chromatography. Folic acid production was evaluated using a folic acid casei medium.It 
was found that the isolates namedL40b, L42v, KKUL21 and L42g could produce those three health-beneficial 
substances. These 4 bacterial isolates were then investigated for their probiotic properties which resulted in 
isolate L42g was the most prominent probiotic bacterium. The isolate L42g inhibited several bacterial food 
pathogens, tolerated the simulated gastrointestinal conditions, absence of hemolysin andbeing susceptible to 
various antibiotics. In addition, this isolate had high percentages of auto- and co-aggregation. Therefore, isolate 
L42ghas the potential applications in producing functional foods and beverages.  
Keywords: Lactic acid bacteria, Antioxidant, GABA, Folic acid 
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O-015 
การกระจายตัวและขนาดประชากรของนกกระจอกสกุล Passer ในเขตเมืองขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวจุฑาวรรณ หมู่หนองสังข์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. วังวร สังฆเมธาว ี
สังกัด : สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 นกกระจอกในสกุล Passer สามชนิดที่อาศัยร่วมกันในประเทศไทย ส่วนใหญ่กล่าวถึงการลดลงของนกกระจอกตาลและการ
เพิ่มขึ้นของนกกระจอกใหญ่ การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวและขนาดประชากรของนกกระจอกสกุล Passer 
ในเขตเมืองขอนแก่น ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ .ศ. 2561 โดยส ารวจด้วยวิธี Line transects และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม Distance พบว่า นกกระจอกใหญ่มีค่าประมาณความหนาแน่นประชากรมากที่สุด 1,255.70 ± 42.12 (SE) ตัว/ตาราง
กิโลเมตร รองลงมาคือนกกระจอกบ้าน 1,154.80 ± 25.98 (SE) ตัว/ตารางกิโลเมตร โดยทั้งสองชนิดน้ีส่วนใหญ่พบได้พื้นที่เขตเมือง 
และน้อยที่สุดคือนกกระจอกตาล 14.82 ตัว/ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตรหรือทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่านกกระจอกใหญ่มีการปรับตัวได้ดีในพื้นที่เมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อนกกระจอกบ้านและนกกระจอกตาล การติดตามการ
เปล่ียนแปลงประชากรและขยายพื้นที่ส ารวจให้มากขึ้นอาจจะช่วยให้เห็นแนวโน้มประชากรในภาพรวมของนกทั้งสามชนิดได้ชัดเจนขึ้น   
ค าส าคัญ : การกระจาย, ขนาดประชากร, นกกระจอกบ้าน, นกกระจอกใหญ่, นกกระจอกตาล 
 
Distribution and population size of Sparrows (Passer spp.) in Mueang KhonKaen  
Student : Ms. Jutawan Moonongsang  
Project Advisor: Dr. Wangworn Sankamethawee 
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen university 

Three co-existing sparrows in Thailand. Most of the information is from personal communications about 
their population trends where Plain-backed sparrow is decreasing while a new colonist House sparrow is increasing. 
The objective of this study was to investigate distribution and population sizes of Sparrows (Passer spp.)   in Khon 
Kaen city. The line transect surveys were conducted during August-October 2018 and Distance program was used 
to analyses population density. As expected, the density of House Sparrow was highest with the population estimate 
of 1,255.70 ± 42.12 (SE) birds/km2. The Eurasian Tree Sparrow density was 1,154.80 ± 25.98 (SE) birds/km2. These 
two species common in the urban area or human settlements and found in all sampling areas. Plain-backed Sparrow 
mostly found in agricultural areas or pasture with the lowest density of 14.82 birds/km2. Since the house sparrow 
is a new colonist, the results show its population size is unexpectedly high. This suggests that the house sparrow is 
well-adapted to new environments and may have a high reproductive rate which can be a potential competitor 
that could affect other native birds in the urban ecosystem. Long-term monitoring on population changes as well 
as expanding the survey areas will provide clearer information of population trends of these three co-existing 
species.  
Keywords : Distribution, Eurasian Tree Sparrow, House Sparrow, Plain-backed Sparrow, Population estimate 
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O-016 
การศึกษาคุณสมบัติและการแสดงออกของแอนติเจนที่ใช้โดเมนที่ 2 ของโปรตีนเปลือกหุ้มของไวรัสเดงกี่เป็นหลักและคุณสมบัติในการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน 
นักศึกษา : นางสาวปิยะธิดา นาทศรีทา  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.จิรภัทร จันทะพงษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานวิจัย : ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โรคไข้เลือดออกเดงกี่จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น การติดเชื้อครั้งที่สอง(การติดเชื้อแ บบ
ทุติยภูมิ) ด้วยซีโรทัยพ์ที่แตกต่างจากการติดเชื้อในครั้งแรก(การติดเชื้อปฐมภูมิ) สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยมีอาการไข้เลือดออกรุนแรง และเกิด
อาการช็อคเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีที่มีอยู่แล้วจากการติดเช้ือในครั้งแรก  แอนติบอดีต่อต้านโปรตีนเปลือกหุ้ม(Envelope protein) 
มีบทบาทส าคัญทั้งด้านการป้องกันอีกทั้งยังกระตุ้นความรุนแรงของโรคได้เช่นกัน  การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรตีนสายสั้นของเปลือกหุ้ม
โปรตีนของเดงกี่ไวรัส ซีโรทัยพ์ 2 เพื่อศึกษาใช้ศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์  (huMAb) และเลือดของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  
โดยใช้สารพันธุกรรมของไวรัสเดงกี่ซีโรทัยพ์ 2 สายพันธุ์ NGC ในบริเวณที่แสดงออกเป็นโปรตีนเปลือกหุ้มไวรัสเมนที่ 2 ช่วงกรดอะมิโนล าดับที่ 74-118  
แทรกลงใน พลาสมิด pEt32b ของแบคทีเรียที่ผ่านการติดฉลากด้วยกรดอะมิโนฮิสทีดีนแล้วกระตุ้นการแสดงออกและเพิ่มจ านวนใน  E. coli (SHuffle) 
ซ่ึงพบว่าโปรตีนสายสั้นนั้นถูกสร้างขึ้น แสดงออก และสามารถท าปฏิกิริยากับ huMAb และตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ใน
ขั้นตอนการแยกโปรตีนลูกผสม (recombinant envelope74-118: rE74) ให้บริสุทธิ์แล้วน าไปทดสอบคุณสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนู BALB/c 
พบว่า rE74 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันสารน้ า(Humoral response) ในระดับอ่อนๆ เพื่อต่อต้านเช้ือไวรัสเดงกี่ ซีโรทัยพ์ 2 และไม่เพิ่มความไวต่อใช้ให้กับ
หนูทดลอง อีกทั้งการทดสอบทางภูมิคุ้มกันของโปรตีนที่สร้างขึ้นนี้แสดงให้ห็นว่าโปรตีนเปลือกหุ้มของไวรัสมีคุณสมบัติทั้ งด้านการท าปฏิกิริยาแบบ
จ าเพาะกับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น (Antigenicity)  และมีความสารมารถในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity)ด้วย 

ค าส าคัญ : ไวรัสเดงกี่, โปรตีนเปลือกหุ้มไวรัส, การแสดงออก 
 
Expression and characterization of dengue virus envelope protein domain II-based antigen and          its immunogenicity 
Student: Ms. Piyatida Natsrita 
Project Advisor: Mr. Jirapat Chunthapong 
Project Co-advisor: Dr. Chonlatip Pipattanaboon 
Address: Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Dengue disease is a major public health problem in tropical and subtropical countries. Secondary infection with different 
serotypes increases the risk of severe dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome due to the cross-reaction of pre-
existing antibodies. Antibodies against envelope (E) protein play a major role in both protection and enhancement of disease. The 
aim of this study is to express truncated E protein of dengue virus serotype 2 for using in characterization of human monoclonal 
antibodies (huMAb) and several patient sera. Envelope gene of dengue virus serotype 2 (DENV-2, NGC strain) encoding amino acids 
74-118 in domain II of E protein were cloned into the modified pEt32b plasmid containing histidine tag and expressed in E. coli 
(SHuffle). This truncated E form were successfully constructed, expressed, and reacted with neutralizing huMAb and patient sera. 
Recombinant E74-118 (rE74) was purified and tested its immunogenicity in BALB/c mice. The rE74 can induce a humoral response 
with low neutralizing activity against DENV-2 and do not show the enhancing activities. This expressed protein showed both 
antigenic and immunogenic properties of envelope protein in immune assay.  

Keywords: Dengue virus, viral envelope, expression 
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O-017 
การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการผลิต L-lactic acid เพ่ือการผลิตพลาสติกชีวภาพ 

นักศึกษา : นางสาววรัญดา  สุวรรณ ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. สุรศักดิ์  ศริิพรอดลุศิลป ์
สังกัด : สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปญัหาที่ส าคญัมากทางด้านสิ่งแวดลอ้มส าหรบัประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากว่าขยะ
พลาสติกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ท าจากปิโตรเคมี ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ต่างจากพลาสติกชีวภาพท่ี
สามารถย่อยสลายไดด้้วยจุลินทรียใ์นธรรมชาติทั้งในแหล่งน้ าและในดิน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากลุ่มแบคทีเรีย
ที่มีความสามารถใช้วัตถุดิบราคาถกูหรือวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตรในการผลติ L-lactic acid เพื่อลดต้นทุนในการสังเคราะห์
พลาสติกชีวภาพในอุตสาหกรรม โดยท าการแยกแบคทีเรยีจากดิน ด้วยอาหาร CMC agar ที่ผสม bromocresol purple เปน็ 
indicator สามารถแยกแบคทีเรียได้ 21 ไอโซเลท ที่เปลี่ยน indicator จากสีม่วงฟ้าเป็นสีเหลือง เนื่องจากสามารถใช้ CMC เป็น
แหล่งคาร์บอนในการสร้างกรด ตอ่มาเมื่อน ามาทดสอบ homofermentative test พบว่ามีเพียง 9 ไอโซเลท ที่สามารถเปลี่ยน
น้ าตาลกลูโคสเป็นกรดในสภาวะทีไ่ม่มีออกซิเจนและไมส่ร้างแกส๊ และจาการศึกษาด้วยวิธี enzymatic colorimetric assay พบว่า 
ทั้ง 9 ไอโซเลต สามารถผลิต L-Lactic acid ได้สูงกว่า 80% เมื่อเจริญที่อุณหภูมิ 45oC โดยเฉพาะไอโซเลท SLC45-1, SLC45-2, 
SLC45-3, SLC45-4, SLC45-8 และ SLC45-9 สามารถสรา้ง L-lactic acid ไดสู้งถึง 95.73%, 97.05%, 94.46%, 97.69%, 92.83 
และ 93.73% ตามล าดับ  
ค าส าคัญ : พลาสติกชีวภาพ, กรดแอลแลคติก, แบคทีเรียทีส่ร้างกรดแอลแลคติก 
 
Isolation and selection of L-lactic acid bacteria for bioplastic production 
Student : Miss Warunda  Suwan 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Surasak Siripornadulsil 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Nowadays, petroleum-derived plastic or plastic pollution is a major problem for Thai and whole world 
environment. It takes more than 100 years to be degraded. Interestingly, bioplastic can be rapidly biodegraded 
by microorganism in water and soil. To decrease investment, we aimed to study L-lactic acid producing-bacteria 
which able to use low cost- and agricultural waste material for L-lactic production. The bacteria were isolated 
from soil by screening on CMC agar containing bromocresol purple as indicator. 21 bacterial isolates were able 
to grow on CMC agar and change the color of bromocresol purple indicator from purple to yellow. This result 
indicated that isolates could  produce acid by  using CMC as a carbon source. By homofermentative test, it 
found that only 9 isolates were able to ferment glucose to acid without gas production in an anaerobic 
condition. . By enzymatic colorimetric assay, the results showed that all 9 bacterial isolates were able to 
produce L-Lactic acid more than 80%. Interestingly, SLC45-1, SLC45-2, SLC45-3, SLC45-4, SLC45-8, and SLC45-9 
had ability to produce L-lactic acid up to 95.73%, 97.05%, 94.46%, 97.69%, 92.83, and 93.73% respectively. 
Keywords :  Bioplastic, L-lactic acid, L-lactic acid producing bacteria 
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O-018 
การกระจายตัวของพืชรุกรานต่างถิ่นชนิดที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวกัญญารัตน์  สมชาติ   
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ และการกระจายตัวของพืชรุกรานต่างถิ่น 8 ชนิดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยการวางแปลงส ารวจ ริมถนนในสองเส้นทางรวมระยะทาง 7.23 กม. พบพืชรุกรานต่างถิ่นที่เลือกศึกษา 7 ชนิด ใน 121 แปลง 
(คิดเป็น  87.05 %) และพบได้แก่ บาหยา สาบม่วง บานไม่รู้โรยบราซิล สาบเสือ ข้ีไก่ย่าน บาหยาฮาวาย และไมยราบเถา โดยมี
เพียงไมยราบยักษ์ที่ไม่พบในแปลงส ารวจ พืชที่มีปริมาณการปกคลุมเฉลี่ยมากที่สุดคือ บาหยา (35.75%) น้อยที่สุดคือ ไมยราบเถา 
(0.53%) และพืชที่มีกระจายตัวในจุดส ารวจมากที่สุดคือ สาบม่วง (64 แปลง หรือความถี่ 27.35%) น้อยที่สุดคือ ไมยราบเถา     (2 
แปลง หรือความถี่ 0.85 %)  โดยในหนึ่งแปลงส ารวจสามารถพบพืชได้ตั้งแต่ 1-5 ชนิด เฉลี่ยแปลงละ 1.66 ชนิด ซึ่งพืชที่
ท าการศึกษาส่วนใหญ่ มักพบในพื้นที่โล่งแจ้งและกึ่งโล่งแจ้ง และพื้นที่ที่พบพืชรุกรานต่างถิ่นมากที่สุดคือ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า   
(44 % ของแปลงส ารวจ) 
ค าส าคัญ : พืชรุกรานต่างถ่ิน การกระจายตัว ปริมาณการปกคลุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 

 

Distribution of selected invasive species plants in Khon Kaen University 
Student : Miss Kanyarat  Somchat 
Project Advisor : Dr. Wangworn Sankamethawee 
Address : Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of this research species was to investigate distribution and abundance of 8 
selected invasive alien plant within Khon Kaen University. The survey was based on plot sampling 
method along two main routs cover the distance of 7.23 km. Seven of eight selected species 
were found in 121 plots (8 7 . 0 5 %  of sampling plots) including Asystasia gangetica subsp. 
micrantha, Praxelis clematidea, Alternanthera brasiliana, Chromolaena odorata, Mikania 
micrantha, Asystasia gangetica subsp. gangetica and Mimosa diplotricha while only Mimosa pigra 
not found in the plots. The most abundance detected species with highest percent cover was 
Asystasia gangetica subsp. micrantha (35.75%) while Mimosa diplotricha was the least abundance 
(0.53%). Praxelis clematidea was the most frequent detected species which found in 64 plots 
(27.35% frequency) while Mimosa diplotricha found in two plots (0.85 %). In each sampling plot, 
1-5 selected species can be found together with the average of 1.66 species/plot.  Most of 
selected species were found in abandoned areas (44% of sampling plots). 
Keywords : Abundance, Distribution, invasive plants , Khon Kaen University, Thailand 
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O-019 
การเก็บรักษาถ่ังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link) โดยใช้กลีเซอรอลเป็นสารป้องกันการเกิดผลึกน้ าแข็ง 
นักศึกษา : นายธนพัทธ เห็มบาสัตย์  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค 
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ถั่งเช่าสีทองเป็นฟังไจท่ีมีสรรพคุณทางยามากมายเนื่องจากมีสารท่ีส าคัญอย่างคอร์ไดซิปิน และอะดีโนซีน ในการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสี
ทองจะเก็บรักษาโดยกระบวนการเปลี่ยนถ่ายเชื้อสู่อาหารใหม่ (subculture) ซ่ึงต้องใช้ก าลังคนท างาน เวลา งบประมาณ และมากกว่าน้ัน
กระบวนการน้ียังท าให้ลักษณะสัณฐานและสารพันธุกรรมของเชื้อเปล่ียนไป งานวิจัยชิ้นน้ีจึงมีจุดประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาชิ้นส่วนของถั่งเช่าสีทองในสภาพเยือกแข็งท้ังในระยะ fruiting body และขยุ้มรา โดยการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส -80 องศาเซลเซียส และ -196 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ใช้สารละลายกลีเซอรอลท่ีความ
เข้มข้นร้อยละ 10, 15 และ 20 เป็นสารป้องกันการเกิดผลึกน้ าแข็ง พบว่าการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส และใช้
สารละลายกลีเซอรอลท่ีความเข้มข้นร้อยละ 10 คือสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเก็บรักษาถั่งเช่าสีทองทั้งในระยะ fruiting body และขยุ้ม
รา การเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในสารละลายกลีเซอรอลท่ีความเข้มข้นเดียวกัน สามารถใช้เก็บรักษาถั่งเช่าสี
ทองในระยะ fruiting body ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน เน่ืองจากให้ผลไม่แตกต่างจากการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิอุณหภูมิ -196 องศา
เซลเซียส แต่ไม่เหมาะในการเก็บรักษาเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน งานวิจัยชิ้นน้ีได้ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในก ารเก็บรักษาชิ้นส่วนของ          
ถั่งเช่าสีทองในสภาพเยือกแข็งท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และจะเป็นประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของถั่งเช่าสีทองเพื่อใช้ในงานวิจัย
ต่อไป รวมถึงในการผลิตในเชิงธุรกิจด้วย 
ค าส าคัญ : ถั่งเช่าสีทอง การเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็ง 
 
Cryopreservation of Cordyceps militaris (L.) Link using glycerol as a cryoprotectant 
Student : Mr. Thanapat Hembasat 
Project Advisor : Prof. Dr. Sumontip Bunnag 
Address : Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Cordyceps militaris is a medicinal fungus because of its production of various metabolites including cordycepin 
and adenosine. Generally, the subculturing is the way to preserve this fungus. However, it will take a lot of labors, time, 
budget and especially Strain degeneration will occurs with high frequency during the subculturing. In this study, we 
evaluated the effects of different factors for stain cryopreservation on both fruiting body and mycelial stage. Including, 
3 different temperatures (-20 °C, -80 °C and -196 °C) for 1 month, 3 months and 6 months using 3 different glycerol 
concentations (10%, 15% and 20%) as a cryoprotectant. We found that cryopreservation in liquid nitrogen at -196°C 
using 10% glycerol concentration is the most suitable condition for both fruiting body and mycelial cryopreservation. 
Cryopreservation at -20 °C using the same glycerol concentration as mentioned earlier can be used in fruiting body 
cryopreservation for 1 month because it has a similar result as cryopreservation at -196°C nevertheless it is not suitable 
for cryopreservation more than 3 months. This study provides practical cryopreservation condition for C. militaris over 
the short and long term and will be helpful to achieve stability of this fungus in term of research and market. 
Keywords : Cordyceps militaris, Cryopreservation 
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O-020 
การศึกษาแบคทเีรียทีแ่ยกจากเห็ดและทนทานตอ่โลหะหนักเพ่ือลดการสะสมโลหะหนักในเห็ด 
นักศึกษา : นางสาวกวินนา นาทศรีทา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สุรศักดิ ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 
สังกัด : สาขาวิชาจุลชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ปัจจุบันพบปัญหาการปนเป้ือนโลหะหนักในพิ้นที่ทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการปนเป้ือนในผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น เมล็ดข้าว ฟางข้าว ข้าวโพด ถั่ว เป็นต้น วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่าน้ีจึงเป็นปัญหาส าคัญในห่วงโซ่อาหารและ
ส่ิงแวดล้อม งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแบคทีเรียที่แยกจากเห็ดและทนทานต่อโลหะหนักต่อการสะสมโลหะหนักใน
เห็ดเมื่อใช้ฟางข้าวที่ปนเป้ือนโลหะหนักเป็นวัสดุในการเพาะเห็ด จากการแยกแบคทีเรียจากเห็ดในบริเวณปนเป้ือนโลหะหนัก (ต.โคก
สะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์) สามารถแยกแบคทีเรียที่ทนทานอาร์ซีไนท์ (As(III)) อาร์ซีเนต (As(V)) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) 
จ านวน 69, 63, 58 และ 3 ไอโซเลต ตามล าดับ ซ่ึ ที่ความเข้มข้น 2,000 μM ของแต่ละโลหะหนัก โดยพบว่าแบคทีเรียกลุ่มทนทาน 
As(III), As(V), Pb และ Cd มีคุณสมบัติความไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า จ านวน 13, 24, 24 และ 1 ไอโซเลตตามล าดับ 
รวมทั้งสามารถย่อย CMC จ านวน 4, 4, 1 และ 1 ไอโซเลต ตามล าดับ จากน้ันทดสอบความสามารถการย่อยอาหารทีม่ีฟางข้าว พบวา่มี
แบคทีเรียทนทาน Cd เท่าน้ันที่ไม่สามารถย่อยฟางข้าว โดยแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือไอโซเลต Mu2KPb-11, Mu1LAs(V)-
15, Mu1LAs(V)-11 และ Mu1LAs(V)-16 มีค่า hydrolysis capacity เท่ากับ 7.0, 3.33, 2.5 และ 1.5 ตามล าดับ และพบว่าทั้ง 9 ไอ
โซเลตไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนส การเจริญ นอกจากน้ียังพบว่า As(III), As(V) หรือ Pb(II) ที่ 1,000 μM ท าให้การเจริญของเส้น
ใยเห็ดฟาง 6.89, 5.51 หรือ 4.28% ตามล าดับ รวมทั้งเห็ดนางฟ้าลดลงที่ 35.74, 8.69 หรือ 11.36% ตามล าดับ ในขณะที่ Mu1LAs(III)-
4 หรือ Mu2KPb(II)-11 ช่วยลดความเป็นพิษของ As(III) หรือ Pb(II) โดยท าให้เส้นใยเห็ดฟางมีการเจริญเพิ่มขึ้น 2.08 หรือ 6.56% 
ตามล าดับ รวมทั้ง Mu2LAs(III)-4 หรือ Mu2KPb(II)-11 ท าให้เส้นใยเห็ดนางฟ้ามีการเจริญเพิ่มขึ้น 26.75 หรือ 46.51% ตามล าดับ เมื่อ
เจริญบนอาหารที่มีโลหะหนักความเข้มข้น 1,000 mM  ในสภาวะที่ไม่มีโลหะหนักพบว่าทั้ง 9 ส่งเสริมการเจริญของเส้นใยเห็ดฟางและ
เห็ดนางฟ้าเพิ่มขึ้น 5.54-11.75 และ 12.33-41.31% ตามล าดับ  
ค าส าคัญ : เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม   
 
Study of bacteria isolated from mushroom that tolerance to heavy metal for reduction of heavy metal 
accumulation  
Student : Miss Kawinna Natsrita 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Surasak Siripornadulsil 
Address : Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Currently, one major problem is heavy metal contamination in agricultural areas resulting in heavy metal-
contaminated agricultural products such as rice grain, rice straw, corn and bean. Then, this research aims to study 
the effects heavy metal-tolerant bacteria isolated from mushroom to heavy metal accumulation in mushroom 
when cultivated on heavy metal-contaminated rice straw. Heavy metal tolerant bacteria were isolated from heavy 
metal contaminated soil in Khok Sa-At subdistrict, Khong Chai district, Kalasin province.    The number of isolated 
bacteria which were tolerant to arsenite (As(III)), arsenate (As(V)), lead (Pb), and cadmium (Cd) at 2,000 mM were 69, 
63, 58, and 3 respectively. The result also showed that those of heavy metal tolerant bacteria which not antagonistic 
to straw mushroom and fairy mushroom were 13, 24, 24, and 1 respectively as well as which able to digest CMC 
were 4, 4, 1, and 1 (10 isolates in total), respectively. All 9 isolates excepting Cd-tolerant bacteria were able to 
digest rice straw. The best rice straw digested bacteria were Mu2KPb-11, Mu1LAs( V) - 1 5 , Mu1LAs( V) - 1 1 , and 
Mu1LAs(V)-16 which hydrolysis capacity at 7.0, 3.33, 2.5, 1.5 respectively. In addition, all 9 isolates did not have any 
chitinase activity. 1,000 μM of As(III), As(V), or Pb(II) were able to decrease growth of hyphae of straw mushroom at 
6.89, 5.51, or 4.28% respectively as well as fairy mushroom at 35.74, 8.69, or 11.36% respectively. In addition,  
Mu1LAs(III)-4 or Mu2KPb(II)-11 was able to decrease toxicity of 1,000 mM of As (III) or Pb (II) in straw mushroom by 
increase growth of hyphae at 2.08 or 6.56% respectively. Mu2LAs(III)-4 or  Mu2KPb(II)-11 was able to increase hyphae 
growth of fairy mushroom at 26.75 or 46.51% respectively. Interestingly, all 9 isolates were able to increase hyphae 
growth of straw mushroom and fairy mushroom at 5.54-11.75 and 12.33-41.31%, respectively. 
Keywords : straw mushroom, fairy mushroom, arsenic, lead, cadmium 
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O-021 
ปริมาณและความหลากชนิดของเมล็ดพืชที่มีการพักตัวในดินป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา นางสาวญาณกร อบสุวรรณ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย: อ.ดร.วังวร สังฆเมธาว ี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การพักตัวของเมล็ดในดินเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ มีบทบาทส าคัญในการเก็บรักษาและเกิดทดแทนเพื่อรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและความหลากชนิดของเมล็ดพืชท่ีสะสมพักตัวในดิน
ของป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเก็บตัวอย่างดินท่ีระดับ 0-5 ซม.จากผิวดินจ านวน 30 จุด ในช่วงฤดูแล้งคือเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561 และท านับจ านวนและจ าแนกชนิดด้วยการเพาะเมล็ด  ผลการศึกษาพบว่ามีเมล็ดพืชท่ีงอกจ านวน 1,595 เมล็ด ใน 34 ชนิด โดย
สามารถระบุชนิดได้จ านวน 26 ชนิด จาก 17 วงศ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของเมล็ด 4,092.89 เมล็ด/ตารางเมตร โดยโหมแจ่ว
นา เป็นชนิดท่ีมีความหนาแน่นของเมล็ดมากท่ีสุดคือ1,408.78 เมล็ด/ตารางเมตร รองลงมาคือ เส้งมีความหนาแน่นเท่ากับ 764.69 เมล็ด/
ตารางเมตร และ หญ้าตีนกามีความหนาแน่นเท่ากับ 531.18 เมล็ด/ตารางเมตร และจากการศึกษาพบเมล็ดพืชส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก (ร้อย
ละ.84.62) น้อยท่ีสุดคือเมล็ดของไม้ยืนต้นและไม้เลื้อยล้มลุก (ร้อยละ 7.69) โดยสัดส่วนโดยรวมเป็นเมล็ดของพืชพ้ืนถิ่น (ร้อยละ 65) และพืช
ต่างถิ่น (ร้อยละ 35)  การศึกษาน้ีชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการพักตัวและการงอกของเมล็ดพืชหลายชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืชพ้ืนล่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มพืชต่างถิ่นท่ีมีแนวโน้มรุกรานเช่นบานไม่รู้โรยบราซิล และสาบม่วง ซ่ึงควรมีการติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นอง ค์ความรู้ท่ี
สามารถใช้ในการคาดการณ์ชนิดพันธุ์พืชท่ีจะเข้าทดแทน และอธิบายแนวโน้มการแพร่กระจายระหว่างพืชพื้นถิ่น และพืชรุกรานต่างถิ่นได้ใน
อนาคต   
ค าส าคัญ : การพักตัวของเมล็ดพืชในดิน การเกิดทดแทน พืชรุกรานต่างถิ่น ป่าเต็งรัง    
 
Abundance and diversity of soil seed bank in Dry Dipterocarp Forest Khon Kaen University 
Student:  Miss Yanagon Obsuwan 
Project Advisor: Dr. Wangworn Sankamethawee 
Department of Environmental Science, Faculty of Science, Khon Kaen University  

Soil seed bank is a natural process important for storing and regenerating process that maintains biodiversity 
in the ecosystems.  The objective of this study was to investigate the abundance and diversity of soil seed bank in Dry 
Dipterocarp Forest, Khon Kaen University. Soil samples were collected at the soil surface (0-5 cm depth) from 30 points 
during the dry season (April 2018). Seeds in soil samples were germinated for species identification and abundance 
measurement.  There were at elast 1,595 seeds of 34 species germinated. of which 26 species from 17 family and 8 
species were identified.  In general, the average seed density was 4,092.89 seed/m² where Oldenlandia diffusa was the 
highest density of 1,408.78. Seeds / m², and Triumfetta bartramia with the density of 764.69 seeds/m² .The majority of 
germinated seed were herbaceous plants (84.62%) while only 7.69% of tree and herb species. The seed banks comprised 
of 35% of native species with 65% of exotic species. The study indicates the ability of seed dormancy and germination 
of several ground flora especially exotic plants which are likely to be potential invasive species, e.g. Alternanthera 
brasiliana and Praxelis clematidea. Further studies should be considered for long-term monitoring for predicting the 
regenerating species which can explain the distribution of native species and invasion process of exotic plants.  
Keywords:  Soil seed bank, forest regeneration, invasive species, Dry Dipterocarp Forest 
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O-022 
การศึกษาการกระจายของเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์บนโครโมโซมสัตว์เลื้อยคลาน ล าดับ Squamataวงศ์ 
Gekkonidea2 ชนิด (Cyrtodactylusjarujiniและ C. doisuthep) โดยใช้ เทคนิค Fluorescence in situ Hybridization 
(FISH) 
นักศึกษา : นางสาวรจรินทร์  กองแก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง 
สังกัด :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอบนโครโมโซมของตุ๊กแกป่าจ านวน 1 สกุล 
2 ชนิด ได้แก่ Cyrtodactylusjarujiniและ C. doisuthepโดยแต่ละชนิดมีชื่อสามัญ ได้แก่ ตุ๊กแกป่าจารุจินต์ และ ตุ๊กแกป่าดอยสุเทพ 
ตามล าดับและมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ Jarujin bent-toed gecko และ DoiSuthep bent-toed gecko  โดยศึกษาการกระจาย
ของล าดับเบสไมโครแซทเทลไลท์ บนโครโมโซมของตุ๊กแกป่า โดยใช้เทคนิค Fluorescence in situ Hybridization(FISH) โดยใช้โพรบ
ไมโครเซทเทลไลท์ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงโดยวิธี Nick Translation เป็นเคร่ืองหมายทางพันธุกรรมโพรบที่ใช้แบ่งเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ mono-, di-, tri- และ oligonucleotides ได้แก่ A20 TA15 CGG10GAA10และ telomeres ที่มีล าดับเบส TTAGGGnตามล าดับ 

แคริโอไทป์ของตุ๊กแกป่า ที่ได้จากการย้อมสีโครโมโซมแบบดั้งเดิม(conventional staining technique) พบว่าตุ๊กแกป่าชนิด
Cyrtodactylusjarujiniและ C. doisuthepมีจ านวนโครโมโซมเท่ากับ 40 และ 34 แท่ง ตามล าดับ  และมีจ านวนโครโมโซมพื้นฐาน
(Fundamental number, NF) เท่ากับ 66 และ 61 ตามล าดับ วัดความยาวเฉลี่ยของโครโมโซมจากภาพเซลล์ระยะเมทาเฟส จ านวน 
20 เมทาเฟสในแต่ละชนิด  ระบุขนาดและชนิดของโครโมโซม สามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์ระบุขนาดและชนิดของโครโมโซมใน
สัตว์เลื้อยคลานแต่ละชนิดได้เป็น2n (diploid) 40 = Lsm

1 + Lsm
2 + Lt

3 + Mm
1 + Mt

4 + Sm
2+ Sa

2+ St
5 และ2n (diploid) 34 = Lsm

3 
+ Lm

2+ Lt
3+ Mm

1+ Mt
2 + Sm

4+ Sa
1+ St

1ตามล าดับ 
จากการศึกษาพบว่าโครโมโซมของตุ๊กแกป่าแต่ละชนิด มีรูปแบบการกระจายของดีเอ็นเอไมฌโครแซทเทลไลท์ที่แตกต่างกัน 

ตามแต่ละชนิดของโพรบแต่โพรบปรากฏสัญญาณ และมีรูปแบบการกระจายของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
ที่มีการสะสมมากบริเวณเซนโตรเมียร์และเทโลเมียร์กระจายทั่วทั้งจีโนมหรือสะสมมากปรากฏเป็นจุดหนาแน่นในโครโมโซมบางแท่ง 
อย่างไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธ์ และวิวัฒนาการของโครโมโซมของตุ๊กแกป่า2 ชนิด ในการศึกษาคร้ังน้ี ยังไม่สามารถบอกได้ 
เน่ืองจากข้อมูลของต าแหน่งไมโครแซทเทลไลท์ที่ได้จากการทดลองยังไม่เพียงพอ จากระยะเวลาในการก าหนดการท าวิจัยระยะสั้น 
อย่างไรก็ตามสามารถท าการทดลองให้ได้ข้อมูลต าแหน่งไมโครแซทเทลไลท์ทุกรูปแบบของโพรบไมโครแซทเทลไลท์ที่มี บนโครโมโซม
ของตุ๊กแกป่าทุกชนิดในการศึกษาคร้ังน้ี คาดว่าจะสามารถบอกความสัมพนัธ์ทางวิวัฒนาการของโครโมโซมในสัตว์กลุ่มน้ีได้ หรืออีกวิธีคือ
การตัดโครโมโซมทั้งแท่งของตุ๊กแกป่า 1 ชนิด โดยใช้เทคนิค Microdissection สังเคราะห์เป็นโพรบจ าเพาะ และติดฉลากด้วยสารเรือง
แสง(fluorescence) โดยวิธี Nick-translation แล้วน าโพรบที่ได้เข้าสู่กระบวนการ FISH ให้เกิดกระบวนการ Hybridization กับ
โครโมโซมของตุ๊กแกป่าที่เหลือ วิเคราะห์หาบริเวณที่มีการอนุรักษ์ล าดับเบสร่วมกัน จากการเรืองแสงของโพรบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
Fluorescence ซ่ึงสามารถบอกความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของโครโมโซมของตุ๊กแกป่าในกลุ่มน้ีได้เช่นเดียวกัน 
ค า ส า คั ญ : FISH (Fluorescence in situ Hybridization), microsatellite DNA, momo-,di-, tri-, oligonucleotide probes, 
karyotype, conventional staining  
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Microsatellite DNA Dispersions on Chromosomes of Reptiles in Order Squamata, Family Gekkonidae, 2 species 
(Cyrtodactylusjarujiniand C. doisuthep) by using Fluorescence in situ Hybridization (FISH) 
Student :RodjarinKongkaew 
Project Advisor :Prof. Dr. AlonklodTanomtong 
Address :Department of Biology, Faculty of Science, KhonKaen University 

The purpose of this study is to find locus of Microsatellites DNA bearing on Chromosome of retiles that 
classification in order Squamata, family Gekkonidae, 1 genus, 2 species including of Cyrtodectylusjarujini andC. 
doisuthep.The common names are Jarujin bent-toed gecko and DoiSuthep bent-toed gecko respectively. Each 
species have a species distribution on the different part of Thailand. Reptile in Thailand has rich of species and 
widely distribution. The study of chromosome has been only studied in the level of number, shape and sizes that 
karyological typing from conventional staining of chromosomes. This study focus in the level of molecular by using 
FISH(Fluorescence in situ Hybridization) technique, use microsatellites probes that labeled form Nick translation 
hybridized with each chromosome of the Gekkonid species in this study. Using 4types of microsatellite probes 
compose of mono-, di-, tri- and oligotides each probe including of A10 GA CGG CAG and telomere (TTAGGG). The 
distribution pattern is expected to find the relation and evolution of chromosomes. 

The karyological typing from a conventional staining technique of the Gekkonid in this study found that C. 
jarujiniandC. doisuthep have the diploid numbers equal to 40and 34 respectively. The fundamental numbers (NF) 
including of 66 and 61 respectively. All of dates measured from the chromosome at metaphase stage 20  pictures 
to describe the sizes, shapes, and numbers of chromosome. In addition we created the chromosome formula of 
the chromosome in each species showed that 2n (diploid) 40 = Lsm

1 + Lsm
2 + Lt

3 + Mm
1 + Mt

4 + Sm
2+ Sa

2+ St
5 และ2n 

(diploid) 34 = Lsm
3 + Lm

2+ Lt
3+ Mm

1+ Mt
2 + Sm

4+ Sa
1+ St

1respectively. 
In the part of molecular from the results of FISH that detected under a fluorescence microscopy the signal 

from probe different in each base sequences of microsatellites oligonucleotide probes. The probes that we used 
composed ofmono-, di-, tri- andoligonucleotides. There areA20 TA15 CGG10GAA10andtelomeres (TTAGGGn). The 
probes signal dispersion patterns bearing on the Gekkonid chromosome have centromere different pattern depend 
on probe type. Some probe shown high distribution on centromere and telomere regions, another bearing dispersed 
on whole genomes including chromosomes,and some has strong signal on only a pair of homologous chromosomes. 
The relation of microsatellites on chromosomes can be the evidence of chromosomal evolution, in this study still 
not has microsatellites result information enough by limitation of short times. By the way if we had the results of 
the microsatellites patterns from each probe in every species in this study, we would find the chromosomal relation 
and evolution in the future experiment continues. 
Keywords: FISH (Fluorescence in situ Hybridization), microsatellite DNA, momo-,di-, tri-, oligonucleotide probes, 
karyotype, conventional staining 
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O-023 
การเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ระหว่างสารประกอบธรรมชาติขมิ้นชันและอนุพันธ์ของขมิ้นชันต่อ
เซลล์มะเร็งล าใส้ใหญ่ 
นักศึกษา : นายขจรพงศ์  วงษ์สว่าง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.กุลศิริ  เสนาวงศ์ 
สังกัด : สาขาวิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 จากงานวิจัยก่อนหน้ามีรายงานว่า เคอร์คูมินท่ีสกัดได้จากขมิ้นชันเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลส ซ่ึงมีฤทธ์ิในการยับยั้ง
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่  ในโครงงานวิจัยน้ีจึงต้องการศึกษาฤทธิ์ของอนุพันธ์เคอร์คูมินต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ รวมถึงกลไกท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบกับฤทธิ์ของเคอร์คูมินธรรมชาติ  โดยงานวิจัยเริ่มจากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ ซ่ึง
ได้ค่าความเข้มข้นของสารในการยับยั้งเซลล์มะเร็งครึ่งหน่ึง ( IC50) ของเคอร์คูมินธรรมชาติ คือ 11.26 ± 1.34  3.22 ± 0.29  2.66 ± 0.41 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และของอนุพันธ์เคอร์คูมิน คือ 33.16 ± 0.97  14.21 ± 0.21  10.65 ± 2.92 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร หลังบ่มสารท่ี
ทดสอบร่วมกับเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่เป็นเวลา 24  48 และ 72 ชั่วโมงตามล าดับ  ในขณะท่ีการทดสอบสารท่ีค่าความเข้มข้นเท่ากับ IC50 เป็น
เวลา 24 ชั่วโมงกับเซลล์เยื่อบุผิวไตซ่ึงเป็นตัวแทนของเซลล์ปกติพบว่า อนุพันธ์ของเคอร์คูมินมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไตน้อยกว่าเคอร์คูมิน
ธรรมชาติ  ส่วนผลของการยับยั้งเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่โดยกลไกเหน่ียวน าให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอะพอพโทซิสบ่งชี้ว่า การยับยั้ง
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ของเคอร์คูมินธรรมชาติท่ีค่าความเข้มข้น IC50 ท่ี 24 ชั่วโมง เกิดจากกลไกการชักน าให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอะ
พอพโทซิสเท่าน้ัน ต่างจากอนุพันธ์ของเคอร์คูมินท่ียับยั้งเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีค่าความเข้มข้น IC50 ท่ี 24 ชั่วโมง ด้วยกลไกอะพอพโทซิส
และกลไกอื่น ดังน้ันกลไกการ  ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยการหยุดวัฏจักรเซลล์จึงถูกน ามาทดสอบและอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ค าส าคัญ : มะเร็งล าไส้ใหญ่  ขมิ้นชันและอนุพันธ์ขมิ้นชัน  การยับยั้งการเพิ่มจ านวนเซลล์  อะพอพโทซิส  การหยุดวัฎจักรเซลล์ 

Comparative anticancer activities and mechanisms underlining between a natural compound curcumin and its 
derivative in human colon cancer cell line 
Student : Mr. Kajonpong  Wongsawang 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Gulsiri  Senawong 
Address : Department of Biochemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University 

From a previous research, the extracted cucumin (CU) from Curcuma longa Linn is reported as a histone 
deacetylase inhibitor (HDACi), which have an anticolon cancer activity. In this study, the cucumin derivative (CU16) was 
used to investigate the anticolon cancer activity and its mechanism underlining comparable to the natural CU. The 
experiments began with anti-proliferative assays and the half maximal inhibitory concentration (IC50) of the natural CU 
(11.26 ± 1.34, 3.22 ± 0.29, 2.66 ± 0.41 µg/ml) and CU16 (33.16 ± 0.97, 14.21 ± 0.21, 10.65 ± 2.92 µg/ml) were obtained 
after treatment of HCT116 colon cancer cell line with CU or CU16 for 24, 48, and 72 hours, respectively. While the 
treatment of non-cancer, kidney epithelial (Vero), cells with the natural CU or CU16 at the IC50 concentration for 24 
hours revealed that CU16 was less toxic than the natural CU. The result of colon cancer cell inhibition in apoptosis 
assay after treating cells with natural CU at the IC50 concentration for 24 hours indicated only apoptosis mechanism 
underlining, whereas, CU16 inhibited colon cancer cell at IC50 concentration for 24 hours via apoptosis and the other 
mechanisms. So, the inhibition of colon cancer cell by cell cycle arrest was performed and to be under investigation. 
Keywords : colon cancer, curcumin and its derivative, anti-proliferation, apoptosis, cell cycle arrest 
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O-024 
การวิเคราะห์ล าดับเบสของสารพันธุกรรมท้ังหมดของ Mycobacterium kansasiiจากสิ่งส่งตรวจทางคลินิก โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร ์
นักศึกษา : นางสาวปรีญาณัฎฐ์ จันทรา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี 
สังกัด :สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 Mycobacterium kansasiiเป็นเชื้อไมโครแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ และก่อโรคในคน การศึกษาใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ M.kansasiiจากสิ่งส่งตรวจทางคลินิก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดย
การวิเคราะห์ล าดับเบสของสารพันธุกรรม (sequence)ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตัดข้อมูลคุณภาพต่ าออกท าแผนที่
ข้อมูลที่ตัดแล้วกับจีโนมอ้างอิงM. kansasii ATCC 12478 แปลงแฟ้มข้อมูลจาก SAM เป็น BAM จ าแนก (sorting) แฟ้มข้อมูล BAM 
ท าดัชนี (indexing) แฟ้มข้อมูลBAM ที่จ าแนกแล้ว จัดเรียงล าดับเบสใหม่ตรวจคัดกรองข้อมูล (variant calling และ filtering)
เปรียบเทียบ sequence จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (จ านวน 11 ตัวอย่าง) และประเทศจีน (จ านวน 20 ตัวอย่างข้อมูลบนฐานข้อมูล 
European Nucleotide Archive) โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบแผนภูมิต้นไม้ด้วยวิธีUPGMA (Unweighted pair group 
method with arithmetical averages)พบว่า ตัวอย่างแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (clades) กลุ่มที่ 1 มีตัวอย่างจากไทย 6 ตัวอย่าง และจากจีน 
11 ตัวอย่าง รวมทั้งจีโนมอ้างอิงด้วยกลุ่มที่ 2 มีเพียงตัวอย่างจากจีน 8 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 3 มีตัวอย่างจากจีน 1 ตัวอย่างเท่านั้น และกลุ่ม
ที่ 4 มีเพียงสปีชีส์ที่เป็นoutgroup คือ M. chelonae 

ค าส าคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรมจีโนมอ้างอิง แผนภูมิต้นไม้ สารพันธุกรรมทั้งหมด 
 
Analysis of whole genome of Mycobacterium kansasii isolated from clinical specimens in Srinagarind hospital 
Student : Miss Preeyanat Jantra 
Project Advisor :Associated Professor Dr. Kiatichai Faksri 
Address : Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Mycobacterium kansasiiis potentially pathogenic nontuberculosis mycobacteriaspecies. The aim of this 
study was analyzed M. kansasii isolated from patients in Srinagarind hospital and investigated genetic diversity of 
M. kansasii base on whole genome data from whole genome sequencing by Illumina platform.The WGS data (fastq 
files) was analyzed byusing the optimized analysis pipeline: quality control, trimming, map the trimmed reads to M. 
kansasii ATCC 12478 reference genome, SAM to BAM conversion, sorting the BAM file, indexing the sorted BAM file, 
realignment, variant calling and variant filtering. The phylogenetic tree was constructed by UPGMA (Unweighted pair 
group method with arithmetical averages) to compare the strains from Thai patients (n =11) and Chinese pateints 
(from European Nucleotide Archive databases, n = 20 with M. chelonae used as an outlier.The result of phylogenetic 
tree indicates that all of isolates were divided into 4 clades: clade 1 consist of 6 isolates from Thai, 11 isolates from 
China and reference genome; clade 2 consist of 8 isolatesfrom China; clade 3 consist of 1 isolate from China and 
clade 4 consist of 1 isolate which is outlier. 
Keywords:genetic diversity, phylogenetic tree,reference genome, whole genome 
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O-025 
ความเข้ากันได้ทางทฤษฎีและข้อจ ากัดจากการทดลองในแบบจ าลองฮิกส์ดับเล็ทคู่ชนิดที่สองส าหรับอนุภาคฮิกส์โบซอนที่มี
มวล 95 GeV 
นักศึกษา : นายปณิธิ นาคเครือ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอนท่ีมีมวลที่ 95 GeV ในแบบจ าลองดับเล็ทฮิกส์คู่ 
โดยสร้างแบบจ าลองที่ก าหนดให้อนุภาคฮิกส์ที่มีมวลหนักกว่าเป็นอนุภาคจากแบบจ าลองมาตรฐานและก าหนดให้อนุภาคที่มีมวล
เบากว่าเป็นอนุภาคใหม่ที่มีมวล 95 GeV และน าเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการทดลองล่าสุดรวมไปถึงสัญญาณอ่อน ๆ ของอนุภาค
ฮิกส์โบซอนที่มีมวล 95 GeV พร้อมใส่ข้อจ ากัดทางทฤษฎีไปในแบบจ าลองนี้ และน าเสนอข้อจ ากัดของขนาดมวลของอนุภาคอื่น ๆ 
ในแบบจ าลองและพารามิเตอร์สเปซที่เป็นไปได้ของแบบจ าลอง 
ค าส าคัญ : กลไกของฮิกส์, ฟิสิกส์ที่นอกเหนือไปจากแบบจ าลองมาตรฐาน 
 
Theoretical Compatibility and Experimental Constraints in Type-II Two-Higgs-doublet Model in Light of a 
95 GeV Higgs Boson 
Student: Mr. Panithi Nakkhruea 
Project Advisor: Dr. Chakrit Pongkitivanichkul 
Address: Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

We study in the potential of discovering light Higgs boson at 95 GeV mass from the Two-Higgs doublet 
model (2HDM).  We build a class of models identifying the heavy Higgs as the standard model Higgs boson and 
the light Higgs as a new particle with mass 95 GeV. The theortical constraints of vacuum stability, perturbativity, 
and unitarity are considered. We perform a global fit to the most recent Higgs data from LHC including a 
significant signal of 95 GeV Higgs boson from CMS. Mass bounds of the others particle in the model and the 
parameter space are present 
Keywords: Higgs Physics, Beyond Standard Model 
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O-026 
การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไดไธโอไซยาเนชันของอนุพันธ์สไตรีน 
นักศึกษา : นางสาวจีรภา ประกอบดี  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. แพรวพรรณ กาศรุณ 
สังกัด : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไดไธโอไซยาเนชันของอนุพันธ์สไตรีน 1 เพื่อเตรียมสารประกอบ 2 โดยศึกษาผลของตัวท า
ละลาย อุณหภูมิและเวลาที่ท าปฏิกิริยา รวมทั้งสัดส่วนของสารตั้งต้นในการท าปฏิกิริยา พบว่าการใช้อนุพันธ์สไตรีน 1 มิลลิโมลท า
ปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไธโอไซยาเนต 5 มิลลิโมลโดยมีไอโอดีน 3 มิลลิโมลเป็นตัวเร่งปฏิกิรยิาในอะซิโตไนไตรลเ์ป็นตัวท าละลาย 3 
มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ท าปฏิกิริยาเป็นเวลา 5 ช่ัวโมง ให้ผลิตภัณฑ์หมายเลข 2 ดีที่สุดในปริมาณร้อยละ 71 

 

 
ค าส าคัญ : แอมโมเนียมไธโอไซยาเนต, ไอโอดีน, ไดไธโอไซยาเนชัน, สไตรีน 
 
Study of dithiocyanation of styrene derivatives 
Student : Miss Chirapha Prakobdi 
Project Advisor : Dr. Praewpan Katrun 
Address : Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Study of dithiocyanation of styrene derivatives including the effect of solvent, reaction temperature, 
reaction time and reagent stoichiometry. It was found that the reaction of 1 mmol of styrene derivatives and 5 
mmol of ammonium thiocyanate in the presence of 3 mmol of iodine in acetonitrile (3 ml) at 60 °C for 5 hours 
are the optimization reaction conditions providing the corresponding products in 55% and 71% yields. 

 

 
Keywords : Ammonium thiocyanate, Iodine, Dithiocyanation, Styrene 
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O-027 
สสารมืดจากทฤษฎขีอง Kaluza และ Klein 

นักศึกษา : นายณัฐภัทร ลุนราศร ี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกลุ  
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานเรื่องนี้ศึกษาพลศาสตร์ของสสารในทฤษฎีของ Bran-Dicke กับ สนามสเกลาร์ในทฤษฎี Kaluza-Klein เรา
สมมตุิว่าพลังงานมืดคือสนามสเกลาร์ใน  Brans-Dicke แต่ทว่าสสารมืดถูกสมมตุิว่าเป็นสนามสเกลารท์ี่ได้จากทฤษฎีของ  Kaluza-
Klein สมการการเคลื่อนที่จาก  Lagrangian ในทฤษฎีของBrans-Dicke ถูกแก้ได้เป็นสมการ Friedman ในโมเดลนี้จะได้ความ
หนาแน่นพลังงานของพลังงานมืด เราพิจราณาเอกภพขณะที่มีรังสมีากท่ีสุดและท าการแกส้มการโดยใช้วิธี analytic ผลการแก้
สมการบอกได้ว่าสนามสเกลาร์ทีไ่ด้จาทฤษฎี Brans-Dicke สามารถเป็นพลังงานมืดได้เพราะสนามสเกลาร์อยู่ในสมดลุสถติและ 
สนามสเกลาร์จากทฤษฎี Kaluza-Klein เพราะสนามสเกลาร์เป็นฟังก์ชัน  bessel 
ค าส าคัญ : Kaluza-Klein Theory, Brans-Dicke  Theory, 5-Dimensions GR  
 
Dark Matter from Kaluza-Klein  
Student : Mr. Nutthapat Loonrasri  
Project Advisor : Dr. Chakrit Pongkitivanichkul 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

We study the dynamics of dark matter in Brans-Dicke theory with Kaluza-Klein scalar field. We 
assume that dark energy come from Brans-Dicke scalar field, whereas dark matter is assumed to be a scalar 
field coming from Kaluza-Klein theory. The equation of motions from  Brans-Dicke Lagrangian are derived 
which includes scalar dynamics and Friedmann equation.The dark energy density can be produced in the 
models. Assuming radiation dominated era, analytic solution for each scalar field can be derived. Finally, the 
correct relic abundance of dark matter and the matter-radiation equilibrium time will be discussed. This result 
indicated that the Brans-Dicke scalar field can be a good candidate for dark energy in which its field is static, 
and the Kaluza-Klein scalar field can be a good candidate for dark matter since its field solution is Bessel 
function which exhibit an oscillation in an expanding universe. 
Keywords : Kaluza-Klein Theory, Brans-Dicke  Theory, 5-Dimensions GR  
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O-028 
การสังเคราะห์และปรับแต่งสมบัติพื้นผิวของซีโอไลต์โซเดียมวายเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการดูดซับแบบความ
ดันสลับ 
นักศึกษา : นายณัฐพงษ์ คาดสนิท  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ 
สังกัด : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ในงานวิจัยน้ีศึกษาผลของการเติมสารอินทรีย์ (สารลดแรงตึงผิว) ในขณะท าการสังเคราะห์ซีโอไลต์โซเดียมวายต่อคุณสมบัติทางพื้นผิวของซีโ อไลต์
โซเดียมวาย ที่สังเคราะห์ ในขั้นตอนแรกท าการสังเคราะห์ ซีโอไลต์โซเดียมวายในสภาวะการให้ความร้อนในการตกผลึกที่แตกต่างกัน (วิธีการให้ความร้อนและ
เวลาของการให้ความร้อนเพื่อให้เกิดผลึก) คือ วิธีการให้ความร้อนแบบไฮโดรเทอร์มอล และการให้ความร้อนแบบรีฟลักซ์ ซึ่งระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ใช้
คือ 6 และ 12 ช่ัวโมง (ส าหรับท้ัง 2 วิธี) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ซีโอไลต์โซเดียมวายที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลมีคุณสมบัติที่ดีกว่า ซึ่งมีความ
เป็นผลึกสูงกว่าและมีรูปร่างผลึกดีกว่า ซีโอไลต์โซเดียมวายที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีรีฟลักซ์ ดังน้ัน จึงได้เลือกวิธีการไฮโดรเทอร์ม อลมาใช้เป็นวิธีการเตรียมซี
โอไลต์โซเดียมวายเพื่อศึกษาผลของการเติมสารลดแรงตึงผิวต่อคุณสมบัติพื้นผิวของซีโอไลต์โซเดียมวาย ซึ่งในงานวิจัยน้ีใช้สารลดแรงตึงผิวทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ 
Cetyltrimethylammonium bromide (ZH12_CTAB), Octyltrimethylammonium bromide (ZH12_OTAB), Tretamethylammonium hydroxide 
pentahydrate (ZH12_TMAOH) และ Tetramethylammonium bromide (ZH12_TMABr) ผลจาก XRD และ SEM ช้ีให้เห็นว่าเม่ือมีการเติมสารลดแรง
ตึงผิว โครงสร้างของซีโอไลต์โซเดียมวายที่เตรียมได้น้ันไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของพื้นผิว (พื้นที่ผิวขนาดของรู พรุนและปริมาตรรูพรุน) 
กลับลดลง ไอโซเทอมของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของซีโอไลต์โซเดียมวายที่เตรียมได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับพื้นท่ี
ผิวและปริมาตรรูพรุน โดยในงานวิจัยน้ีมีการใช้พารามิเตอร์การประเมินค่า 2 ชนิด คือ การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และการน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเปรียบเทียบ
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของสารดูดซับที่สังเคราะห์ได้เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ  ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าซีโอไลต์โซเดีย มวายที่มีการเติม 
CTAB ให้ผลการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และการน ากลับมาใช้ใหม่ที่ดีมาก ส าหรับสภาวะความดันสลับ (PSA/VSA) 
ค าส าคัญ : ซีโอไลต์โซเดียมวาย สารลดแรงตึงผิว สภาวะความดันสลับ 
 
Synthesis and modification of zeolite NaY surface properties for enhancing CO2 uptake in pressure swing adsorption process 
Student : Mr. Nuttapong Kadsanit 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Kingkaew chayakul Chanapattharapol 
Address : Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 In this work, the effect of organic substance (surfactants) addition during zeolite- NaY synthesis on its surface properties 
(surface area, pore size, pore volume and morphology) were studied. Firstly, zeolite NaY was synthesized by varying the heating 
conditions in the crystallization process (method of heating and time of crystallization process). The heating methods were hydrothermal 
and reflux, while the times of crystallization were 6 and 12 h. (for both methods). The results showed that zeolite NaY prepared from 
hydrothermal had better properties (higher crystallinity and more uniform shape) than reflux method and also resulted in higher CO2 
adsorption capacity. Therefore, hydrothermal method was selected to use as preparation method for study the effect of surfactants 
addition on their surface properties. There are 4 surfactants; Cetyltrimethylammonium bromide (ZH12_CTAB), Octyltrimethylammonium 
bromide (ZH12_OTAB), Tretamethylammonium hydroxide pentahydrate (ZH12_TMAOH) and Tetramethylammonium bromide 
(ZH12_TMABr) used for this work. The results from XRD and SEM indicated that upon addition of surfactants, the zeolite NaY structure 
still remained unchanged. However, the surface properties (surface area, pore size and pore volume) were lowered.  The CO2 adsorption 
isotherms of all synthesized samples showed that the CO2 uptake was depended on surface area and pore volume. In order to compare 
the CO2 adsorption ability of synthesized adsorbents with other report, two adsorption evaluation parameters (CO2 uptake and 
regenerability) were also reported. The results showed that, the synthesized zeolite NaY with CTAB addition had an excellent CO2 
uptake and regenerability for PAS and VSA conditions. 
Keywords : Zeolite NaY, Surfactant, PAS and VSA conditions 

  



การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

30 
 

O-029 
การศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการหาล าดับเบสในโมเลกุลดีเอ็นเอด้วยซิลิกอนไนไตรด์นาโนพอร์ 
นักศึกษา : นายกิตติศักดิ์ สว่างวารีสกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การหาล าดับเบสในดีเอ็นเอเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญอย่างมากและมีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางนิติวิทยาศาสตร์หรือประยุกต์เพ่ือ
การตรวจหาโรคทางพันธุกรรมหรือการพิสูจน์เอกลักษณ์ การหาล าดับดีเอ็นเอในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงมากและใช้เวลาในการตรวจนาน 
นาโนพอร์เป็นเทคโนโลยีการหาล าดับเบสในดีเอ็นเอที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและใช้เวลาในการตรวจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  นาโนพอร์มีหลักการคือการให้ดี
เอ็นเอเคลื่อนที่ผ่านชั้นของซิลิกอนไนไตรด์ที่มีขนาดรูระดับนาโนเมตรด้วยสนามไฟฟ้า เมื่อดีเอ็นเอเคลื่อนที่เข้ารูจะท าให้กระแสไฟฟ้าลดลงดังนั้นจึง
สามารถแยกเบสจากค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดลงที่ต่างกัน ในโครงงานวิจัยได้ศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการหาล าดับเบสในโมเลกุลดีเอ็นเอด้วยซิลิกอน
ไนไตรด์นาโนพอร์โดยการใช้แบบจ าลองพลวัติเชิงโมเลกุล เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการหาล าดับดีเอ็นเอความยาว 40 คู่เบส  ได้แก่ ผลของขนาด
นาโนพอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 และ 40 นาโนเมตร และผลของสนามไฟฟ้าภายนอกจากความต่างศักย์ 5 10 15 และ 20 V จากผลการศึกษา
พบว่าคู่เบสอะดีนีนและไทมีนจะตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าแตกต่างจากคู่เบสไซโตซีนและกวานีน นั่นท าให้เราสามารถจ าแนกล าดับเบสในช่วง
ดังกล่าวได้ นอกจากนั้นยังพบว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดจากความต่างศักย์ 20 V สามารถแยกแยะคู่เบสได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความต่างศักย์ที่
ก าหนด 5 - 20 V ค่าความต่างศักย์ที่สูงจะท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าสูงและความเร็วที่เคลื่อนที่สูง อีกทั้งจากการศึกษาผลของขนาดรู พบว่ารูขนาด 24 
nm สามารถแยกแยะคู่เบสได้ดีกว่ารูขนาด 40 nm เป็นผลมาจากรูที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงขนาดความกว้างของสายดีเอ็นเอจะท าให้สายดีเอ็น
สามารถบังการไหลไอออนที่ผ่านรูได้ดีกว่ารูขนาดใหญ่ กระแสไฟฟ้าเมื่อขณะไม่มีดีเอ็นเอกับขณะที่มีดีเอ็นเอจึงต่างกันชัดเจน ผลการศึกษาด้วยการ
จ าลองเชิงคอมพิวเตอร์นี้สามารถน าไปสู่การออกแบบนาโนพอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงอนาคต 
ค าส าคัญ : นาโนพอร์ การหาล าดับดีเอ็นเอ การจ าลองพลวัติโมเลกุล 
 
In Silico Study of DNA Sequencing with Silicon Nitride Nanopore 
Student : Mr. Kittisak Sawangwareesakul 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Theerapong Puangmali 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 DNA sequencing is an very important technology for forensic science. In addition, it can be used for genetic disorder 
detection and identification. Currently, DNA sequencing technology is expensive and takes a long time for detection. 
Nanopore sequencing technology is developed to decrease cost and detecting time. In nanopore sequencing experiments, 
DNA molecular is threaded through a silicon nitride nanopore under an applied voltage. An ionic current will be decreased 
when DNA molecular move through the pore. In the present work, we designed DNA sequencing with silicon nitride nanopore 
and investigated the parameters affecting sequencing efficiency including pore size and external electric fields by molecular 
dynamics simulation. It was found that adenine (A) – thymine (T) base pairs are more sensitive to electric field than cytosine 
(C) –guanine (G) base pairs. This allows us to determine the sequence of the DNA. In addition, we found that the 20 V voltage 
would be the best range to distinguish the base pairs compared to given range between 5 – 20 V.  Moreover, from the study 
of effect of the pore size, it was found that the 24 nm hole can distinguish the pairs better than 40 nm as a result of the 
small pore that can block motion of ions through pore better than large pore.  
Keywords : Nanopore, DNA sequencing, Molecular dynamics  
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O-030 
การเตรียมซิงค์ออกไซด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลเพ่ือใช้เป็นวัสดุวาริสเตอร์ 
นักศึกษา : นายกานต์ จันทมงคล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พูนสุข ภูสิมมา 
สังกัด :สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ที่มีตัวท าละลายเป็น เอทิลีนไกลคอล กรดออกซา
ลิก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเผาซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2ช่ัวโมง พบว่าเซรามิกซิงค์ออกไซด์ที่ได้
จากตัวท าละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดที่ 77.16เปอร์เซ็นต์ การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของผงเซรามิกซิ
งค์ออกไซด์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีพบพีคการดูดกลืนของ Zn-O ที่ต าแหน่ง 467-548 cm-1

รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในตัวอย่างท่ีผ่านการซินเทอร์พบเฟสซิงค์ออกไซดเ์ป็นหลกัสอดคลอ้งกับภาพจากกล้องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด 
ค าส าคัญ: ซิงค์ออกไซด์ ไฮโดรเทอร์มอล 
 
Preparation of Zinc Oxide by Hydrothermal Method for Varistor Materials 
Student: Mr. Karn Jantamongkol 
Project Advisor: Assist. Prof. Dr.PoonsukPoosimma 
Address: Department of Chemistry, Faculty of Science, KhonKaen University 
 This research studied zinc oxide prepared by the hydrothermal method with solventsof ethylene glycol, 

oxalic acid and sodium hydroxide. The samples were sintered at 1,150 ᵒC for 2 hours. The zinc oxide obtained 

from the sodium hydroxidehad the highest relative density, 77.16 %. Study of functional groups of zinc oxide 

powder by using Fourier transform infrared spectroscopy found the absorption peak of Zn-O at 467-548 cm-1. 

XRD patterns of sintered samples indicated dominant zinc oxide phase. Moreover, SEM images confirmed 

thepresenceof zinc oxide. 

Keywords: Zinc oxide, Hydrothermal 
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O-031 
การเกิด Slow-rolled Inflation ในเอกภพแบบ Brans-Dicke 
นักศึกษา : นายพิพิธธน แสนสีหา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ. ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล 
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “Inflation “เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ได้น าเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหลักๆ 3 อย่าง ในช่วงเริ่มแรกของเอกภพ ได้แก่ 
ปัญหาเส้นขอบฟ้า, ปัญหาความโค้ง และ ปัญหา magnetic-monopole งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาการเกิด Inflation ในเอก
ภพแบบ Brans-Dicke ภายใต้เง่ือนไข slow-roll โดยวิธีท างานได้เริ่มจากหาสมการการเคลื่อนที่จาก Brans-Dicke action และ 
FRW metric จากนั้นพิจารณาพลังงานค่อนข้างคงที่ ท าให้เง่ือนไขที่เอกภพจะขยายตัวแบบ exponential จากนั้นสร้างสมการ 
number of e-folds จากเงื่อนไขที่ได้เพื่อท่ีจะขนาดของการขยายตัวในพลังงานรูปแบบท่ัวไป 
ค าส าคัญ: Inflation, สัมพัทธภาพท่ัวไป 
 
Slow-rolled Inflation in Brans-Dicke Cosmology 
Student: Pipitton Sanseeha 
Project advisor: Dr. Chakrit Pongkitivanichkul 
Address: Department of Physics, Faculty of science, Khon Kaen University 

Inflation is a mechanism proposed in order to solve early universe problems such as horizontal 
problem, flatness problem and magnetic-monopole problem. This project is to study slow-roll condition in 
Brans-Dicke cosmology. After the full derivation of Brans-Dicke action we obtain the set of equations for FRW 
universe. Then we apply the flat potential condition making the universe undergo the inflation phase. We also 
calculate the number of e-folds indicating the amount of inflation for a general potential and some examples 
of potential will be discussed with the prediction of number of e-folds.  
Keywords: Inflation, GR 
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O-032 
การออกแบบแอพตาเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อโมเลกุล 8-Oxo-dG ส าหรับแอพตาเซนเซอร์ชนิดเปล่ียนแปลงสีได้โดยการจ าลองแบบทางพลวัติเชิง
โมเลกุล 
นักศึกษา : นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเหลือง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มะเร็งท่อน้ าดีเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโมเลกุล 8-oxo-dG เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ ของโรคมะเร็งชนิดดังกล่าว ดังน้ันใน
งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาการจ าลองโมเลกุลเชิงคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบเซนเซอร์ที่ช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ าดี โดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสีของสารละลายด้วยตาเปล่า โดยเซนเซอร์ประกอบด้วยอนุภาคนาโนทองที่ถูกเคลือบด้วยซิสเทียมีน และแอพตาเมอร์ การเปลี่ยนแปลง สีของ
สารละลายเกิดจากปรากฏการณ์การสั่นพ้องของพลาสมอนที่พื้นผิวของอนุภาคนาโนทอง โดย 8-oxo-dG สามารถสร้างพันธะอย่างจ าเพาะกับแอพตาเมอร์และ
ไม่ท าให้เกิดการรวมกันของอนุภาคนาโนทองจึงสังเกตเห็นสารละลายเป็นสีแดง โดยในงานวิจัยน้ีได้ศึกษาและออกแบบแอพตาเมอร์ที่จ าเพาะต่อ 8-oxo-dG 
โดยการจ าลองทางพลวัติเชิงโมเลกุล โดยการออกแบบสายแอพตาเมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อ 8-oxo-dG มีความยาว 57 mer และศึกษาอันตรกิริยาที่เกิดขึ้น
ระหว่างแอพตาเมอร์กับ 8-oxo-dG   จากการศึกษาพบว่า 8-oxo-dG สามารถเกิดการจดจ าเชิงโมเลกุลกับแอพตาเมอร์ เน่ืองจากผลของอันตรกิริยาทางไฟฟ้า 
แรงวันเดอร์วาลส์ และพันธะไฮโดรเจน นอกจากน้ีได้ท าการศึกษาผลของความเข้มข้นของ 8-oxo-dG พบว่าเม่ือมีความเข้มข้นมากข้ึน จะใช้พลังงานที่น้อยกว่า
ที่จะท าให้สายแอพตาเมอร์มีความเสถียร นอกจากน้ีได้ศึกษาสารประกอบอื่นที่พบในปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อการรบกวนอัตรกิริยาระหว่างแอพตาเมอร์กับ 8-oxo-
dG จากการศึกษาพบว่า ยูริก ยูเรีย และแอมโมเนีย ไม่เกิดอันตรกิริยากับแอพตาเมอร์ นอกจากน้ีอนุภาคนาโนทองที่เคลือบด้วยซิสเทียมีนที่เกิดการเหน่ียวน า
ด้วยแอพตาเมอร์ให้รวมกลุ่มกัน เน่ืองจากผลของอันตรกิริยาทางไฟฟ้าระหว่างซิสเทียมีนและแอพตาเมอร์ ท าให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคนาโนทองลดลงและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน และเม่ือมี 8-oxo-dG จะท าให้อันตรกิริยาทางไฟฟ้าลดลง ส่งผลต่อระยะห่างระหว่างอนุภาคนาโน
ทอง ท าให้สังเกตเห็นสีของสารละลายเป็นสีแดง การศึกษาครั้งน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจวัดและคัด
กรองผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ าดี 
 ค าส าคัญ : แอพตามเมอร์ 8-oxo-dG  การจ าลองพลวัติเชิงโมเลกุล 
 
Designing Anti-8-oxo-dG Aptamer for Colorimetric Aptasensor: A Molecular Dynamics Approach  
Student : Janpen Thonglueng 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Theerapong Puangmali  
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Cholangiocarcinoma is a cancer mostly found in the northeastern of Thailand. 8-oxo-dG has been known as a biomarker for 
Cholangiocarcinoma having specific binding  with an aptamer. In the present work, the aptasensor has been designed by molecular 
dynamic for screening the risk in cholangiocarcinoma’s patients by observe the change of solution colour with naked eyes. The 
aptasensor is consisted of  cysteamine-capped molecules onto the surface of the gold nanoparticle (AuNPs) and anti-8-oxo-dG aptamer.  
The surface plasmon resonance (SPR) and the electrostatic interactions related with the color change of AuNP solutions. In the presence 
of 8-oxo-dG,the color of AuNP solution will be observe in red. In the present work, anti-8 -oxo-dG aptamer has been designed by 
computer simulations. The purpose of this research was to design the aptamer that specifically binds with 8 -oxo-dG and investingate 
interactions between the aptamer and 8 -oxo-dG. The recognition sites of the aptamer has been also studied. The binding interactions 
between the aptamer and 8-oxo-dG is due to noncovalent bonding consisting of van der Waals forces, hydrogen bonds, and electrostatic 
interactions. The high concentrations of 8-oxo-dG results in the molecular binding with less energy. The interference of other compounds 
including urine, uria and ammonia was also investigated. They have no interaction with the aptamer. The effect of the concentration’of 
8-oxo-dG in the colorimetric aptasensor was also studied. The electrostatic interactions between cysteamins on the surface of AuNPs 
and aptamer decrease the interparticle distance between AuNPs. The 8-oxo-dG also decreases the electrostatic interactions and the 
distance between AuNPs. This results in the change of the solution colour from blue to red. The study in the present work can be 
applied in the medical technology, especially in the screening of the risk in cholangiocarcinoma’s patients. 
Keywords : Aptamer, 8-Oxo-dG, Molecular dynamics 
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O-033 
การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแคโทดจากวัสดุชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลส าหรับใช้ในแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออน 
นักศึกษา : นางสาวณัฐฐา ไชยโพธ์ิ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง 
สังกัด : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ชนิดใหม่ท่ีมีข้อได้เปรียบหลายด้าน อย่างเช่นอะลูมิเนียมเป็น
ธาตุท่ีมีปริมาณมากหน่ึงในสามขององค์ประกอบหลักพื้นผิวโลก จึงท าให้ราคาต้นทุนของขั้วไฟฟ้าต่ าลง และความหนาแน่นพลังงานตาม
ทฤษฎีส าหรับแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนสูง (1060 Wh/kg เทียบกับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนมีความหนาแน่นพลังงานตามทฤษฎี
อยู่ท่ีราว 400 Wh/kg) นอกจากน้ีวัสดุชีวมวลยังได้รับความสนใจอย่างมากในการน ามาใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เน่ืองจาก
เป็นวัสดุท่ีมีปริมาณมาก เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และราคาถูก ในการวิจัยน้ีจึงเตรียมการศึกษาผลทางไฟฟ้าเคมีของแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียม
ไอออนท่ีมวีัสดุเถ้าชานอ้อย ซ่ึงเป็นขยะชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลในจังหวัดขอนแก่น การศึกษาลักษณะเฉพาะของเถ้าชานอ้อย
ด้วยเทคนิคอินฟาเรดสเปกโตรสโกปี ( infrared spectroscopy) เอ็กซ์เรย์อิฟปฟรกชัน (X-ray diffraction) เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน รวมท้ังการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยวิธี galvanostatic cycling ในอดีตพบว่า เถ้าชานอ้อยให้ผลทางไฟฟ้าเคมีท่ีดี 
และมีแนวโน้มท่ีสามารถเป็นวัสดุส าหรับขั้วไฟฟ้าราคาถูกในแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนได้     
ค าส าคัญ : แบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออน วัสดุชีวมวล วัสดุส าหรับขั้วไฟฟ้าแคโทด ชานอ้อย 
 
Development of Biomass- derived Cathode Materials Obtained from Sugarcane Industries for Al-ion Batteries 
Student : Miss.Nattha Chaiyapo 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr.Nonglak Meethong 
Address : Materials Science and Nanotechnology Program, Department of Physics, Faculty of  Science, Khon Khan 
University 

Aluminum ion battery is a new type of rechargeable batteries, which possesses many advantages over current 
commercial rechargeable batteries such as its abundance, low cost, high power, and high theoretical energy density 
(1 0 6 0  Wh/kg vs. Li-ion batteries of around 4 0 0  Wh/kg). Nanomaterials derived from biomass sources have recently 
received much attention as renewable, abundant, eco-friendly, and low cost electrode materials in energy storage 
devices.  In this work, we have compared electrochemical properties of sugarcrane ash, biomass waste received from 
industries in Khon Kaen for use as electrode materials for Aluminum ion batteries. These waste were characterized for 
their functional groups, crystal structures, micro-structural morphology by infrared spectroscopy, X-ray diffraction, and 
electron microscopy techniques, respectively. The electrochemical properties including specific capacity, rate capacity, 
and cycling stability of the material were evaluated by a galvanostatic cycling method. The results suggest that 
sugarcrane ash from Khon Kaen industries are electrochemically active, and can potentially be used as electrode 
materials providing low cost Aluminum ion batteries as a next generation rechargeable battery for the future. 
Keywords : Aluminum ion battery, Biomass, cathode materials, sugarcane 
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O-034 
การศึกษาโปรไฟล์การกระจายความเร็วของกาแล็กซีในกระจุกกาแล็กซีจากแบบจ าลอง EAGLE  
นักศึกษา : นางสาวศศิมา สาวิสัย  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เราได้ศึกษาบทบาทของกาแลกซีกัมมันต์ (Active Galactic Nuclei, AGN) ในแบบจ าลอง Evolution and Assembly 
GaLaxies and their Environments (EAGLE) โดยการสร้างโปรไฟล์การกระจายความเร็วของกาแลกซีในกระจุกกาแลกซีที่ใหญ่
ที่สุดในแบบจ าลอง กล่องแบบจ าลองมีความยาวด้านละ 50 โคมูฟวิ่งเมกะพาร์เสค และมีจ านวนอนุภาคก๊าซและสสารมืดชนิดละ 
7523 อนุภาค และมีมวลแต่ละอนุภาคเท่ากับ 1.81x106 M⊙ และ 9.7x106 M⊙ ตามล าดับ กระจุกกาแลกซีขนาดใหญ่ที่สุดทั้งใน
แบบจ าลองที่มีและไม่มี AGN มีมวลประมาณ 1014 M⊙ โดยได้ศึกษากระจุกกาแลกซีที่เรดชิพท์ 0, 0.27 และ 0.87 บริเวณใจกลาง
กระจุกกาแลกซีในแบบจ าลองที่มี AGN พบว่าโปรไฟล์การกระจายความเร็วของกาแลกซีสมาชิกมีลักษณะราบ (core) ในขณะที่ใน
กรณีแบบจ าลองที่ไม่มี AGN โปรไฟล์มีลักษณะชันสูง (cuspy) ที่ทุกเรดชิฟท์ โปรไฟล์การกระจายความเร็วมีความสัมพันธ์กับมวล
สุทธิของกระจุกกาแลกซีซึ่งสัดส่วนที่สูงที่สุดคือมวลของสสารมืด ดังนั้นการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางความร้อนที่
สร้างขึ้นโดย AGN มีบทบาทที่ส าคัญในการกระจายตัวของทั้งสสารบารีออนและสสารมืด อีกทั้งอาจน าไปอธิบายปัญหาความเป็น 
cusp-core ของสสารมืดในการสังเกตการณ์ได้ 
ค าส าคัญ : กาแล็กซี กระจุกกาแล็กซี กาแล็กซีกัมมันต์ (AGN) 
 
Velocity Dispersion Profiles of Galaxies in EAGLE Galaxy Clusters 
Student : Sasima Sawisai 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Orrarujee Muanwong 
Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

We study the role of active galactic nuclei (AGN) in the Evolution and Assembly GaLaxies and Their 
Environments (EAGLE) simulations through the construction of velocity dispersion profiles (VDP) of galaxies in 
the largest galaxy clusters formed in the simulations. The simulation box is 50 co-moving megaparsec a side 
with 7523 particles, each of gas and dark matter, with high mass resolution of 1.81x106 M⊙ and 9.7x106 M⊙, 
respectively. The largest galaxy cluster in the simulation with and without the effect of AGN is approximately 
1 0 14  M⊙, which is traced at redshifts 0, 0.27 and 0.87. We find that near the core, the VDP of galaxy members 
in clusters with the effect of AGN is flat, while its counterpart in the non-AGN simulation is cuspy at all redshifts. 
The VDPs are closely related to the total gravitating mass whose largest component is dark matter. This clearly 
illustrates that the thermal process created by AGN plays an important role in the distribution of both baryonic 
and dark matter and might be responsible for explaining the cusp-core problem of dark matter profile in 
observations. 
Keywords: galaxies, galaxy cluster, active galactic nuclei 
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O-035 
วิวัฒนาการความหนาแน่นของดาวที่อยู่ในกระจุกกาแลก็ซีของแบบจ าลอง EAGLE 
นักศึกษา : นายปริญญา ตั้งภากรทรัพย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อรรุจี เหมอืนวงศ์ 
สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 เราใช้แบบจ าลอง EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments) ซึ่งเป็นกล่องจ าลอง
แบบความยาวด้านละ 50 โคมูฟวิ่งเมกะพาร์เสค โดยแบบจ าลองเป็นท้ังชนิดที่มีและไม่มีผลกระทบของกาแล็กซีกัมมันต์ (Active 
Galactic Nuclei, AGN) เพื่อศึกษาการกระจายของสสารมดืผ่านความหนาแน่นของดาว แบบจ าลองสามารถท าให้ศึกษาโครงสร้าง
เอกภพท่ีเรดชิฟท์ต่าง ๆ คือ 0, 0.27 และ 0.87 โดยศึกษากาแล็กซสีว่างที่สุด (Brightest Cluster Galaxy, BCG) ในกระจุกกาแล็กซี
ที่ใหญ่ที่สุดในเรดชิฟท์ดังกล่าว พบว่าโปรไฟล์ของสสารมดืของฮาโลในแบบจ าลองที่มี AGN มลีักษณะราบในใจกลาง ในขณะที่ใน
แบบจ าลองที่ไมม่ี AGN มลีักษณะสูงชันในใจกลางท่ีทุกเรดชิฟท์ ความหนาแน่นของดาวในฮาโลเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับโปรไฟล์
สสารมืดตลอดช่วงรัศมี ที่ด้านนอกใจกลางท้ังโปรไฟลส์สารมดืและความหนาแน่นของดาวสามารถอธิบายได้ด้วยกฎก าลัง จาก
การศึกษานี้พบว่ากระบวนการทางพลังงานของ AGN มีผลต่อทัง้ดาวและสสารมืด นอกจากนี้การที่ความหนาแน่นดาวมีความ
คล้ายกันกับสสารมืดในการจ าลองแบบ อาจน าไปใช้ในการศึกษาสสารมืดในภาคสังเกตการณ์ได้ 
ค าส าคัญ : กาแล็กซีสว่างที่สุด กระจุกกาแล็กซี กาแล็กซีกัมมันต์  
 

The Evolution of Stellar Density in EAGLE Galaxy Clusters 
Student : Parinya Tangpakonsab 

Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Orrarujee Muangwong 

Address : Department of Physics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

We use the EAGLE (Evolution and Assembly GaLaxies and their Environments) simulations, with the 50 
co-moving megaparsec a side box, with and without the effect of active galactic nuclei (AGN) to study dark 
matter distribution via stellar density. The simulations allow us to study cosmological structures at various 
redshifts, z=0, 0.27 and 0.87. We study the brightest cluster galaxy (BCG) in the largest galaxy cluster at these 
redshifts. The dark matter profile of the halo in the simulation with AGN exhibits a flat core, while its counterpart 
in the simulation without AGN is cuspy, at all redshifts. The stellar density in these halos resemble the 
corresponding dark matter profile at all radii, while at outer radii the profiles of both dark matter and stellar 
density can be explained by power law. Thus, the energetic process of AGN effects both the stellar and dark 
matter components. Moreover, as the stellar density profile can be used to trace dark matter in the simulations, 
this might be useful in real observation. 
Keywords : Brightest cluster galaxy, galaxy cluster, AGN 
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O-036 
สมการไดโอแฟนไทน์  เมื่อ  เป็นจ านวนเฉพาะ 
นักศึกษา : นายกรกฎ เสาสูง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ. ดร. เสวียน ใจดี 
สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 จากการค้นคว้าและส ารวจ สมการไดโอแฟนไทน์ในรูป  ได้มีการหาผลเฉลยเป็นที่เรียบร้อยส าหรับ  
เป็นจ านวนคู่ ในโครงงานนี้ เราจึงสนใจสมการไดโอแฟนไทน์ในรูปดังกล่าวในกรณีที่  เป็นจ านวนคี่ โดยใช้สมบัติของโดเมนของ
การแยกตัวประกอบได้เพียงแบบเดียวในจ านวนเต็มเกาส์เซียนมาพิสูจน์ว่า ถ้า  และ  เป็นจ านวนเฉพาะที่ซึ่ง 

 แล้ว สมการไดโอแฟนไทน์ในรูปดังกล่าวไม่มีผลเฉลยที่เป็นจ านวนเต็ม 
ค าส าคัญ : สมการไดโอแฟนไทน์, โดเมนของการแยกตัวประกอบได้เพียงแบบเดียว, จ านวนเต็มเกาส์เซียน 
 

Solvability of the Diophantine equation , where  is prime 
Student : Mr. Korakot Saosoong 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sawian Jaidee 
Address : Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

We investigate a Diophantine equation in the form , which has been solved already 
when  is even. In this project, our interest is to study such an equation in the case  is odd. Now, we are 
doing project when  and  is a rational prime such that  by using the unique 
factorization domain in Gaussian integer. It turns out that this equation has no integral solution. 
Keywords : Diophantine equation, unique factorization domain, Gaussian integer 
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O-037 
ไอดีลบริสุทธิ์และเค-ไอดีลบริสุทธิ์ของกึ่งริง 
นักศึกษา : นางสาวปิยะวรรณ ปินะกาโน 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี 
สังกัด : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงงานนี้เราได้นิยามไอดีลควอซีบริสุทธิ์, ไอดีลไบบริสุทธิ์, เค-ไอดีลควอซีบริสุทธิ์ และ เค-ไอดีลไบบริสุทธิ์ของกึ่งริง ซึ่ง
เราได้จ าแนกลักษณะของกึ่งริงปรกติ, กึ่งริงปรกติซ้ายอย่างอ่อน และ กึ่งริงปรกติขวาอย่างอ่อนโดยใช้ไอดีลบริสุทธิ์  นอกจากนี้เรา
ได้จ าแนกลักษณะของเค-กึ่งริงปรกติ, เค-กึ่งริงปรกติซ้ายอย่างอ่อน และ เค-กึ่งริงปรกติขวาอย่างอ่อนโดยใช้เค-ไอดีลบริสุทธ์ิ   
 
Pure Ideals and Pure k-ideals of Semirings 
Student : Miss Piyawan  Pinakano    
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Bundit  Pibaljommee 
Address : Department of  Mathematics , Faculty of Science, Khon Kaen University 

In this project, we introduce the concepts of quasi-pure ideals, bi-pure ideals, quasi-pure k-ideals and 
bi-pure k-ideals of semirings. We characterize regular semirings, left weakly regular semirings and right weakly 
regular semirings using their pure ideals and also characterize k-regular semirings, left weakly k-regular semirings 
and right weakly k-regular semirings using their pure k-ideals. 
Keywords : Quasi-pure ideals, Bi-pure ideals, Quasi-pure k-ideals,  Bi-pure k-ideals, Regular semirings, Left weakly 
regular semirings, Right weakly regular semirings, k-regular semirings, Left weakly k-regular semirings, Right weakly  
k-regular semirings. 
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O-038 
การท านายโรคไตวายและโรคเบาหวานขึ้นตาระหว่างการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
นักศึกษา : นางสาวเจนจิรา ระงับรัมย์ และนางสาวชนม์นิภา สมานมิตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษานี้เพื่อสร้างตัวแบบถดถอยโลจิสติกท านายการเป็นโรคไตวายและโรคเบาหวานขึ้นตาระหว่างการรักษาผู้ป่วย

โรคเบาหวาน โดยใช้โปรแกรม R ข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็นข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 210 ระบียนจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มีทั้งหมด 7 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก รอบเอว ระดับ

กลูโคสในพลาสมา และค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสม ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบท านายการเป็นโรคไตวาย มีตัวแปรที่ส่งผลต่อการเป็นโรค

ไตวาย 3 ตวัแปร ได้แก่ อายุ ระดับกลูโคสในพลาสมา และค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสม ด้วยการท านายถูกต้องร้อยละ 59.05 และตัวแบบ

ท านายการเป็นโรคเบาหวานขึ้นตา มีตัวแปรที่ส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานขึ้นตา 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก 

ระดับกลูโคสในพลาสมา และค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสม ด้วยการท านายถูกต้องร้อยละ 61.90 

ค าส าคัญ : โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคเบาหวานขึ้นตา การถดถอยโลจิสติก 
 

Predicting the Diabetic Kidney Disease and Diabetic Retinopathy during the Treatment at a Hospital by 
Using Logistics Regression Analysis 
Student : Miss Jenjira Rangabram and Miss Chonnipa Samanmit 
Project Advisor : Asst.Prof. Dr. Wuttichai Srisodaphol 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This study was to create logistic regression models to predict kidney failure and diabetic retinopathy 
during treatment diabetes patients by using R program. The data of diabetes patients 210 records were used to 
analyze which obtain from a hospital between January 2015 - December 2018 with seven variables: sex, age, 
height, weight, waistline, fasting plasma glucose, and hemoglobin A1c.  The results indicated that the logistic 
regression model to predict kidney failure consisted of the three influential variables: age, fasting plasma 
glucose, and hemoglobin A1c with accuracy percentage is 59.05, the logistic regression model to predict diabetic 
retinopathy consisted of the six influential variables: sex, age, height, weight, fasting plasma glucose, and 
hemoglobin A1c with accuracy percentage is 61.90. 
Keywords : Diabetes, Kidney failure, Diabetic retinopathy, logistic regression 
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O-039 
การออกแบบระบบสารสนเทศการจองห้องประชุม กรณีศึกษา  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวดวงนภา จันดาผล และ นางสาวธัญจิรา ยางเดี่ยว   
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล        
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศการจองห้องประชุม กรณีศึกษาห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาท่ีด าเนินงานตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ประกอบด้วย 
(1) ศึกษาระบบปัจจุบันจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจองห้องประชุมจ านวน 3 ฉบับ และการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 4 กลุ่ม ได้แก่    ผู้ประสานงาน
ห้องสมุด 1 คน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการสารสนเทศ 3 คน คนงานประจ าห้องสมุด 1 คน และผู้ใช้บริการ 5 คน (2) วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบ
ระบบ ได้แก่ กระบวนการท างาน ส่วนต่อประสาน รวมท้ังสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยน าเสนอด้วยเครื่องมือแผนภาพบริบท แผนภาพ
กระแสข้อมูล และแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นต่อไป ผลการวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน
พบว่า ใช้วิธีการจดบันทึกด้วยมือและบันทึกลงใน Microsoft Excel จ านวน 12 sheet ท าให้เกิดความยุ่งยากในการจองห้องประชุม การ
ค้นหาและการตรวจสอบข้อมูลการจอง อีกท้ังยังไม่เอื้อต่อการจัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ซ่ึงสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ สรุป
การจองห้องประชุม สรุปจ านวนการใช้งานห้องประชุมท่ีจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ตามช่วงเวลา และตามกลุ่มผู้ใช้งาน รวมท้ังรายงานการใช้
อุปกรณ์โสต เมื่อน าผลการวิเคราะห์ไปออกแบบระบบ สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเอนติตี้ท่ีมีเอนติตี้ส าคัญรวม 9 
เอนติต้ี ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเว็บ เพื่อจองห้องประชุมผ่านทางออนไลน์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารองค์กรยิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ การจองห้องประชุม  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติต้ี 
 
Designing the Information System for Conference Room Booking:  A Case Study in Medical Library, Khon Kaen 
University 
Student : Miss Duangnapa Jundaphon and Miss Thanjira Yangdiaw 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Wichuda Chaisiwamongkol 
Address : Department of Statistic, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This research aims to design the information system for conference room booking of medical library in Khon 
Kaen University. The research and development methodologies were used on the system development life cycle (SDLC), 
consisting of (1) to study the current system from 3 documents and interview 4 groups of users, including 1 library 
coordinator, 3 information services officer, 1 library worker and 5 users (2) to analyze problems and to design the system, 
including the work process, the user interface and the information. The result was explained with Context Diagram, Data 
Flow Diagram (DFD) and Entity Relationship Diagram (ERD) that leads to develop the web applications. The results found 
that the current system used manual recording method, then save there to Microsoft Excel 12 sheet. There were difficult 
to search or check the booking information and the users wasted time for room booking. The user need information 
such as the room booking information, summary of room use that classified by purpose, time, the user group, and the 
equipment. The results of the system analysis and design could be concluded the ERD that it had 9 Entity. This result 
can be used as a prototype for the new information system to develop web conference room booking online. These 
will be help increase efficiency for the organization management.    
Keywords: information system, conference room booking, ERD 
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O-040 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล และความจงรักภักดีต่อโรงพยาบาล ของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์  
นักศึกษา : นางสาวเข็มอัปสร บ ารุงเพชร และ นางสาวสุชีรา มีภู่  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา พัฒนากูล 
สังกัด : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลพฤติกรรมความจงรักภักดีต่อ
โรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความจงรักภักดีของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 383 คน โดยแบ่งเป็น
สายวิชาการ 234 คน และสายสนับสนุน 149 คน เก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง จ านวน 192 คน ประกอบด้วยสายวิชาการ 117 คน 
และสายสนับสนุน 75 คน แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เพื่อหาหน่วยตัวอย่างที่จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.755 ซ่ึงถือว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ในขณะน้ีอยู่ระหว่างเก็บ
ข้อมูลจ านวน 192 ชุด และจะได้วิเคราะห์เพื่อน าเสนอสารสนเทศต่อไป 
ค าส าคัญ : โรงพยาบาล,การตัดสินใจเลือกใช้บริการ,ความจงรักภักดีของผู้บริโภค 
 
The correlation between behavior of decision-making towards hospital services and allegiance to the hospital 
of personnel, faculty of science, Khon Kaen University.  
Student : Miss Kem-upsorn Bumrungphet and Miss Sushera Mepoo  
Project Advisor : Asst. Prof. KunlayaPattanagul, Ph.D. 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purposes of this research study were to study the decision-making process towards hospital services 
and allegiance to the hospital and to find the correlation between behavior of decision-making towards hospital 
services and allegiance to the hospital of personnels in the faculty of science, KhonKaen University. The sample 
group of this research consisted of 383 personnel from faculty of science, Khon Kaen University. The personnel 
were selected based on their work including 234 academic personnel and 149 support personnel. The data of 
representative samples were 192 personnel, 117 academic personnel and 75 support personnel, were collected 
and analyzed using the Simple Random Sampling method to find the representative samples that will be available 
for questionnaire. The questionnaire as data collecting tool in this research was verified by 3 experts in its Content 
Validity received IOC of 0.66 – 1.00 and its Reliability from 30 sample questionnaires received 0.755 of Cronbach 
Alpha Coefficient, which indicated the suitability in real data collecting. At the present, the data of representative 
samples of 192 personnel are being collected and will be analyzed to acquire further information. 
Keywords : Hospital, Decision-making to Use Hospital, Allegiance of Consumer 
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O-041 
การเปรียบเทียบวิธีการเติมข้อมูลหายในการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
นักศกึษา : นางสาวเจนจิรา สมณะ และ นางสาวนัชชา แสงแดง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเติมข้อมูลสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เมื่อตัวแปรตามตาม
มีการสูญหายแบบสุ่ม โดยวิธีที่เปรียบเทียบมี 3 วิธี คือ วิธี Mean Imputation ( วิธี MI ), วิธี Regression Imputation ( วิธี RI ) 
และ วิธี Stochastic Regression Imputation ( วิธี SRI ) เมื่อก าหนดขนาดตัวอย่าง ( n ) เท่ากับ 50, 100, 200 และ 300 และ
ก าหนดเปอร์เซ็นต์การสูญหายเท่ากับ 10 , 15 และ 20 โดยเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพคือค่าเฉลี่ยของค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย ( AMSE ) โดยศึกษาจากการจ าลองข้อมูล ผลการวิจัยจากการจ าลองข้อมูลพบว่า กรณีเปอร์เซ็นต์สูญ
หายเท่ากับ 10 ที่ n = 50, 200 และ 300 วิธี RI จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด กรณีเปอร์เซ็นต์สูญหายเท่ากับ 10 ที่ n = 100 วิธี SRI 
จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด กรณีเปอร์เซ็นต์สูญหายเท่ากับ 15 ที่ n = 50, 100, 200 และ 300 วิธี RI จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด กรณี
เปอร์เซ็นต์สูญหายเท่ากับ 20 ที่ n = 50, 100 และ 200 วิธี RI จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด กรณีเปอร์เซ็นต์สูญหายเท่ากับ 20 ที่ n = 
50, 100 และ 200  วิธี RI จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด 
ค าส าคัญ : ข้อมูลสูญหาย ค่าสูญหาย วิธีประมาณค่าสูญหาย 
 
Study of ststistics, comparison of missing imputation in simple linear regression 
Student : Miss Jenjira Samana and Miss Natcha Saengdaeng 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Tidadeaw Mayureesawan 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This research is to study and compare a missing data imputation in simple linear regression analysis 
with a missing random dependent variable, namely the Mean Imputation ( MI ) method, Regression Imputation 
( RI ) method and Stochastic Regression Imputation ( SRI ) method. For this study sample size ( n ) 50, 100, 200 
and 300; missing percentage 10, 15 and 20. The criteria used to compare performance, is an Average Mean 
Square Error ( AMSE ) from a simulation study. The results of a simulation study with n = 50, 200, 300 and 
missing percentage equal to 10, the RI method has the best performance. At n = 100 and missing percentage 
equal to 10, the SRI method has the best performance. At n = 50, 100, 200, 300 and missing percentage equal 
to 15, the RI method has the best performance. At n = 50, 100, 200 and missing percentage equal to 20, the RI 
method has the best performance. At n = 300 and missing percentage equal to 20, the SRI method has the 
best performance. 
Keywords : Missing value, Missing data, Imputations 
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O-042 
อิทธิพลของการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คเพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าธนาคารAAA 
นักศึกษา : นางสาวศุภรัตน์  ค าโสมศรี และนางสาวนริศรา  ขันอาษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สุกัญญา  เรืองสุวรรณ 
สังกัด : สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คเพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าธนาคาร AAA  ในท่ีน้ีความ
ไว้วางใจ หมายถึงความเชื่อส่วนบุคคลท่ีคาดหวังจากบริการของธนาคาร AAA ซ่ึงสามารถวัดได้จากจ านวนการแชร์โพสต์ ดังน้ันประชากรท่ี
ศึกษา คือ ข้อมูลจากเพจของธนาคาร เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2562  – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้แบบบันทึก ข้อมูล
ประกอบด้วย 12 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทข้อความ ประเภทรูปภาพ ประเภทวิดีโอ ประเภทข่าวสารทั่วไป ประเภทข่าวสารธนาคาร ประเภท
โปรโมชั่น ประเภทเกม จ านวนการแสดงความรู้สึก จ านวนผู้ติดตามเพจ จ านวนการแสดงความคิดเห็น จ านวนผู้ถูกใจเพจ และจ านวนการ
แชร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทข่าวสารท่ัวไป จ านวนการแสดงความรู้สึก และ
จ านวนการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการพยากรณ์ความไว้วางใจจากลูก ค้าในรูปคะแนนมาตรฐานได้
ดังน้ี  
    Z = 0.195(ประเภทข่าวสารท่ัวไป) + 0.512(จ านวนการแสดงความรู้สึก) + 0.238(จ านวนการแสดงความคิดเห็น) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ร้อยละ 57.50 
ค าส าคัญ : ธนาคาร,  ความไว้วางใจ 
 
The Influence of Communication through Facebook on Generating AAA Bank 's Customer Trust 
Student : Miss Supharat  Khamsomsri and Miss Naritsara Khanarsa 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Sukanya Ruangsuwan 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University  

This research aims to study the influence of communication through Facebook on generating AAA Bank’s  
customer  trust. Trust means personal belief that is expected from service of AAA Bank. Therefore, trust is measured by 
the number of posts shared. The population of this research is the data from the Bank’s page. The data is collected 
between 1st January 2019 – 28th February 2019 by using the record form. The data consists of 12 variables, including 
text type, image type, video type, general news type, bank news type, promotion type, game type, Number of sense, 
number of page followers, number of comments, number of page likes and the number of shares. The statistical analysis 
comprised mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis. 

The research found that only 3  variables that influence trust: general news type, number of sense and the 
number of comments which can show the relationship in the form of predictive equations of standard score as follows; 

  Z = 0.195(General news types) + 0.512(Number of sense) + 0.238(Number of comments) 
With a decision coefficient of 57.50 percent 
Keywords : Bank,  Trust 
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O-043 
การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวธิดารัตน์  นนทะโคตร และ นางสาวอภิสรา ชัยศิริ   
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อาจารย์ ดร. พลากร  สีน้อย  
สังกัด : สาขาสารสนเทศสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การศึกษานี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อหาตั วแบบที่ เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณการใ ช้ไฟฟ้ารายเดือนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เก็บรวมรวบข้อมูลจากหน่วยไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม พ .ศ. 2551 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้เทคนิคการท าให้เรียบ และวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ค่าความคลาดเคลื่อนก าลัง
สองเฉลี่ย (MSE), รากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE), ค่าสัมบูรณ์ของความเบี่ยงเบนเฉลี่ย (MAE) และค่า
สัมบูรณ์ของร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAPE) พบว่าวิธีเทคนิคการท าให้เรียบมีความเหมาะสมกับการพยากรณ์อนุกรม
เวลาของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนวิธีของบ็อกซ์และเจนกินส์มีความเหมาะสมกับการพยากรณ์อนุกรมเวลาของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และรพ.ศรีนครินทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์  
ค าส าคัญ : การพยากรณ์; อนุกรมเวลา; ปริมาณการใช้ไฟฟ้า; เทคนิคการท าให้เรียบ; วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ 
 
Forecasting electricity consumption in Khon Kaen University  
Student : Miss Thidarut  Nontacot and Miss Apisara   Chaisiri 
Project Advisor : Dr. Palakron  Seenoi 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of this study was to find the appropriate statistical model for forecasting the monthly 
electricity consumption of Khon Kaen University. The analyzed time series were electricity consumption of Khon 
Kaen University since January 2008 to May 2018. Smoothing Techniques and Box-Jenkins’s Method were utilized 
in this research. Then the comparison among the 2 models by Mean Square Error, Root Mean Square Error, 
Mean Absolute Error and Mean Absolute Percentage Error. The results showed that the smoothing techniques 
was appropriate for Faculty of Pharmaceutical Sciences and Box-Jenkins’s Method was appropriate for time 
series data of Khon Kaen University, Faculty of Agriculture, Faculty of Engineering, Faculty of Science, Faculty 
of Technology, Faculty of Education, Faculty of Nursing, Faculty of Medicine and Sinakharin Hospital, Faculty of 
Business Administration and Accountancy, Faculty of Dentistry, Faculty of Architecture, Faculty of Veterinary 
Medicine, Faculty of Associated Medical Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Public 
Health, Faculty of Fine and Applied Arts, Faculty of Law 
Keywords : Forecasting; Time series; Electricity consumption; Smoothing Techniques; Box-Jenkins’s Method 
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O-044 
ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแบบประหยัดส าหรับสินค้าเสื่อมสภาพ กรณีที่การเสื่อมสภาพ มีการแจกแจงแบบไวบูล 
สองพารามิเตอร์และสามพารามิเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยความต้องการสินค้ามีการแจกแจงแบบเลขชี้ก าลัง 
มีการค้างส่งสินค้าบางส่วน และมีเวลารอคอยสินค้า 
นักศึกษา : นางสาวนชดา พวงพันธ์ และ นางสาวลลิตา ข าทอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเสนอตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแบบประหยัดส าหรับสินค้าเสื่อมสภาพ ซึ่งสินค้า

เสื่อมสภาพน้ันไม่สามารถน ากลับมาซ่อมแซมหรอืส่งคืนในระหว่างรอบการสัง่ซื้อ โดยก าหนดอัตราเสื่อมสภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นเมือ่

เวลาผ่านไปมีการแจกแจงแบบไวบูลสองพารามิเตอร์และสามพารามิเตอร์ ความต้องการสินค้ามีการแจกแจงแบบเลขช้ีก าลัง เมื่อ

สินค้าในคลังหมดจะท าการสั่งซื้อสินค้าทันที แต่จะมีช่วงเวลารอคอยสินค้าที่มีการแจกแจงแบบเอกรูป ท าให้มีการขาดแคลนสินค้า

และค้างส่งสินค้าบางส่วน ซึ่งลูกค้าจะได้รับสินค้าในคาบเวลาถัดไป  

 ตัวแบบที่น าเสนอสามารถหาเวลาที่สั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อรอบการสั่งซื้อต่ าสุด นอกจากนี้

ผลลัพธ์ของการศึกษายังแสดงในรูปตัวอย่างเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ความไวของพารามิเตอร์ที่สนใจ 

ค าส าคัญ : ปริมาณการสั่งซื้อสินคา้แบบประหยัด สินคา้เสื่อมสภาพ การค้างส่งสินคา้บางส่วน 

 

An Economic Order Quantity Model for Deterioration Items under Time Dependent Two and Three 
Parameters Weibull Distribution with Exponential Demand, Partial Backlogging Shortage and Lead Time 
Students: Miss Nachada Phuangphan and Miss Lalita Khamthong 
Project Advisor: Asst.Prof. Dr. Wuttichai Srisodaphol 
Address: Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 The objective of this study is to propose an economic order quantity model for deterioration items 
which are not returned or repaired during the order period. The inventory system for items with exponential 
demand where two parameter and three parameter Weibull distribution for deteriorating rate of deteriorating 
items. There will be an immediate order of product when they are out of stock. It takes lead time to wait for 
the products to come which is going to be Uniform Distribution. The Shortages and partially backlogged are 
allowed. This leads to an acceptance of the products in next period. 
 The proposed models can figure out a proper time of purchase per an order period which is 
minimizing the total cost. Moreover, the derived model is illustrated by a numerical example, and the sensitivity 
analysis is carried out to study with several parameters. 
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O-045 
การจัดอันดับการให้บริการของบริษัทขนส่งสินค้าโดยใช้การตัดสินใจที่พิจารณาหลายเกณฑ์ 
นักศึกษา : นางสาวชลิตา  บุบผาเดช และ นางสาวอภิญญา  เทียนค า   
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษานี้เป็นการจัดอันดับบริษัทขนส่งพัสดุในจังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย เคอรี่เอ็กซ์เพรส เอสซีจี
เอ็กซ์เพรส และนิ่มเอ็กซ์เพรส โดยใช้การตัดสินใจที่พิจารณาหลายเกณฑ์ด้วยวิธีการ Fuzzy TOPSIS เกณฑ์การจัดอันดับมี 5 เกณฑ์ 
ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า แต่ละเกณฑ์มีการให้ค่าถ่วงน้ าหนักของโดยผูเ้ชี่ยงชาญทางการขนส่งจ านวน 3 ท่าน ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 14 ราย จากนั้นน าข้อมูลมาจัดอันดับโดยใช้การ
ตัดสินใจที่พิจารณาหลายเกณฑ์ด้วยวิธีการ Fuzzy TOPSIS เนื่องจากวิธีดังกล่าวสามารถจัดล าดับและประเมินผลได้รวดเร็ว 
ปราศจากความโน้มเอียงหรือความมีอคติ ผลการศึกษพบว่าบริษัทขนส่งพัสดุที่มีคุณภาพการให้บริการมากที่สุดคือ เคอรี่เอ็กซ์เพรส 
รองลงมาคือ เอสซีจีเอ็กซ์เพรส น่ิมเอ็กซ์เพรส และไปรษณีย์ไทย ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจที่พิจารณาหลายเกณฑ์ คุณภาพการให้บริการ Fuzzy TOPSIS 
 
A Service Ranking of the Logistic Companies by using Multiple Criteria Decision Making 
Student : Miss. Charita Bubphadet and Miss. Apinya Teankam 
Project Advisor : Asst.Prof. Dr. Wuttichai Srisodaphol 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This study was to rank the 4 logistic companies in Khon Kaen: Thailand Post, Kerry Express, SCG Express 
and Nim Express by using the multiple criteria decision making with fuzzy TOPSIS method. There are 5 criteria 
of evalution: tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Each critera was weighted by 3 
experts having experience in logistic. Data were collected with questionnaires during February and March, 2019 
and there were 14 respondents. Then, the data were used to analyze using the multiple criteria decision making 
with fuzzy TOPSIS method which was quickly prioritize and assess the results method without bias. The result 
indicated that the logistic company with the highest service quality is the Kerry Express, followed by SCG 
Express, Nim Express and Thailand Post, respectively. 
Keywords : Multiple Criteria Decision Making, Service Quality, Fuzzy TOPSIS 
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O-046 
การท านายการเปลี่ยนแปลงของ SET50 index Futures โดยใช้กราฟปัจจัยเบส์แบบพลวัต 
นักศึกษา: นายภูมิพัฒน์ รัตน์ประทุม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ 
สังกัด: สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของตลาด  SET 50 Index Futures โดยใช้ 
dynamical Bayesian factor graph ในการท านายการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหลักการว่า ถ้าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
กราฟมีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม(เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในอนาคต
อันใกล้ โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ SET 50 Index Futures ในการสร้างกราฟท้ังสิ้น 9 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M2), ราคาทองค า (Gold Spot), ราคาน้ ามันดิบ 

(NYMEX), อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate), ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐ 

(THB/USD) และ SET50 Index (S50) ท าการศึกษาข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2560 และพิจารณาโครงสร้างกราฟท้ังหมด 9 ช่วงจากช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า การท านาย

การเปลี่ยนแปลงมีความถูกต้องแม่นย าร้อยละ 94.59 
 
Student :  
Project Advisor :  
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this research is to predict the SET 50 Index Futures trend by utilizing a qualitative 
method using the concept of dynamical Bayesian factor graph. This method investigates the corresponding 
dynamical Bayesian factor graph for a selected set of macroeconomic factors over a period of time of interest. 
If any topological structural change in the adjacent graphs, the market trend change in a short future. We used 
9 macroeconomic factors: GDP, CPI, M2, Gold Spot, NYMEX, Interest Rate, DJIA, exchange rate(THB/USD) and  
SET50 Index for the duration between 2007:11 and 2017:5. We considered 9 stable periods between this time 

to illustrate the prediction. The result showed that the prediction accuracy was 94.59%. 
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O-047 
แบบจ าลองค่าสุดขีดกรณีอุณหภูมิสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
นักศึกษา : นางสาวศุรีย์ภรณ์  สุขอร่าม และ นางสาวรุ่งนภา แต่งสุวรรณ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร.พลากร สีน้อย 
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแบบจ าลองค่าสุดขีดกรณีอุณหภูมิสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากสถานีอุตุนิยมวิทยา 9 สถานีด้วยการแจก
แจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดภายใต้กระบวนการคงที่และกระบวนการไม่คงที่  
ใช้สถิติทดสอบคอลโมโกรอฟสมีร์นอฟและสถิติทดสอบแอนเดอร์สันดาร์ลิ่งในการทดสอบภาวสารูปดี เลือกรูปแบบของพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมด้วยเกณฑ์ข้อสนเทศของอะกะอิเกะและเกณฑ์สารสนเทศของเบส์  พร้อมทั้งหาระดับการเกิดซ้ าของอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละ
รอบปีการเกิดซ้ า และหาช่วงความเชื่อมั่นของระดับการเกิดซ้ า โดยใช้วิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น ผลการศึกษาพบว่า สถานีอุตุนิยมวิทยา
ที่มีรูปแบบของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมภายใต้กระบวนการคงที่มี 5 สถานี และมีรูปแบบของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมภายใต้กระบวนการ
ไม่คงที่มี 4 สถานี เมื่อพิจารณาถึงระดับการเกิดซ้ าส าหรับอุณหภูมิสูงสุดพบว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคายมีระดับการเกิดซ้ าสูงที่สุด 
ดังน้ันการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ควรพิจารณาสถานีหนองคายเป็นอันดับแรก 
ค าส าคัญ : การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป ระดับการเกิดซ้ า วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธีโปรไฟล์ภาวะน่าจะเป็น 
 
Extreme Value Modeling of Maximum Temperature in Upper Northeast of Thailand  
Student : Miss Sureeporn Sukaram and Miss Rungnapa Tangsuwan 
Project Advisor : Dr.Palakorn Seenoi 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research objective to find the extreme value modeling of maximum temperature in the upper 
northeastern of Thailand. By using the maximum daily temperature data of the upper northeastern from the 
Meteorological Department of Thailand in 9 meteorological stations with the Generalized Extreme Value 
distribution. The estimates parameters were based on Maximum Likelihood Estimation with stationary and non - 
stationary process. By using the Kolmogorov – Smirnov test and the Anderson – Darling test in the goodness of fit. 
The criterion of model selection was Akaike’s Information Criterion (AIC) and the Bayesian information criteria (BIC). 
The return levels for each return period of maximum temperature was also found by using the profile likelihood 
function. The results of the study indicate that the form of parameters is stationary for 5 of meteorological stations 
and the form of parameters is non - stationary for 4 of meteorological stations. Based on return levels, Nongkhai 
station has the highest return level of maximum temperature for each return period. Therefore, to solve and prevent 
the temperature increasing problem, Nongkhai station should be the first considered. 
Keywords : Generalized Extreme Value Distribution, Return Level, Maximum Likelihood Estimation, Profile Likelihood  
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O-048 
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล Electrostatic Discharge and Environment Control กรณีศึกษา บริษัทฟาบริเนท 
จ ากัด 
นักศึกษา : นายศุภชัย โสมปิตะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร. ธนพงศ์  อินทระ 
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระบบการจัดเก็บข้อมูล Electrostatic Discharge and Environment Control ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งก่อนที่จะพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลได้มีการจัดเก็บในรูปแบบของการ Share Drive และยังไม่มี
ระบบฐานข้อมูล โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลูกค้า/พนักงาน,  พนักงานแผนก ESD และหัวหน้าแผนก ESD ซึ่งแต่
ละประเภทจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้งานทั้ง 3 ประเภทสามารถสร้างรายงานข้อมูลสินค้า (Export) เป็นเอกสาร 
Excel  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติต่อได้ 
 ในส่วนการประเมินการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจะประเมินความพึ่งพอใจท้ังหมด 4 ด้าน ได้เเก่ 
1. การประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถตรงตามความต้องการ 2. การประเมินประสิทธิภาพด้านการท างานของระบบ  3. 
การประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบ 4. การประเมินประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย โดยประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้โปรเเกรมจ านวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.58 ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถช่วยอ านวยความสะดวกเเละน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 
ค าส าคัญ : ฐานข้อมูล ESD control Environment Control 
 
Database System for the Electrostatic Discharge and Environment Control : Case Study Fabrinet Co. Ltd 
Student : Mr. Suphachai Sompita 
Project Advisor : Dr.Thanapong Intharah 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Database system for the Electrostatic Discharge and Environment Control is developed to organize and 
manage inside the Quality Assurance department. Before developing the storage system, the information was 
stored in the form of a Shared Drive and does not have a database system. The system divides users into 3 
categories: customers / employees, ESD department staff and ESD department heads each of which as different 
level of access. In addition, the system can create a report in the form of excel document for further statistical 
analysis. 

To evaluate the developed database system, we assess the user satisfaction on 4 aspects : 1. 
Assessment of performance of requirement, 2. Assessment of performance of system operation, 3. Assessment 
of performance of system usage, and 4. Assessment of performance of security. We assess the  the system on  
5 users. The total average satisfaction is equal to 4.58. Satisfaction is rated as very good. The developed system 
can help facilitate and present the correct information. 
Keywords : Database, ESD Control, Environment Control 
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O-049 
ความต้องการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวกชกร มานะโส 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ 
สังกัด : สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล และศึกษาความต้องการการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยศึกษาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ต่างประเทศ 3 เว็บ และในประเทศ 1 เว็บ คือ 1) USAID 2) ADB Data Library 3) The World Bank และ4) ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ใช้
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา โดยที่กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้ตัวอย่าง 9 คน เป็นอาจารย์ 3 คน และนักศึกษา 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโด ยใช้แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามใน 3 ประเด็นคือ 1) ข้อมูลท่ีต้องการให้มีในเว็บศูนย์ข้อมูล 2) รูปแบบการออกแบบของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล และ3) การใช้
ตัวอักษรและการจัดระเบียบข้อมูล  
 ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีศึกษาได้จัดกลุ่มข้อมูลท่ีให้บริการตามช่วงเวลา สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
หรือสูตรค านวณได้ ประเภทไฟล์ท่ีให้บริการส่วนใหญ่เป็น csv, xlsx, xls และพบว่าหน่วยตัวอย่างทุกคนมีความต้องการเว็บศูนย์ข้อมูล โดย
ข้อมูลท่ีต้องการมีลักษณะเป็นข้อมูลตามช่วงเวลา ประเภทไฟล์ต้องเป็น csv, xlsx, xls และสามารถโหลดไฟล์ข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมต่าง ๆ ได้ พร้อมท้ังแสดงอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต,์ ศูนย์ข้อมูล 
 
Requirement of data center web site for Department of Statistics Faculty of Science Khon Kaen University 
Student : Miss Kotchakorn Manaso 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sukanya Ruangsuwan 

Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 The purpose of this study is to study the characteristics of the data center website and study the needs of 
using a data center website as a guide to the development of data center websites department of Statistics, Faculty of 
Science, Khon Kaen University. By studying 3 international data center websites and 1 local website are 1) USAID 2) ADB 
Data Library 3 )  The World Bank and 4 )  Public Information Center. The content analysis method was used. Target 
poppulaions are professors and students of Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University. 9  key 
persons selected by using purposive sampling method were 3  professors and 6  students. Data was collected by using 
the interview and the questionnaire in 3  issues: 1 )  data set requirement 2 )  the website design and 3 )  fonts and 
information organization in the data center website. 
 The results showed that the data sets which presented in 4 data center websites were qrouped by the time 
period. The data set was able to analyze with a program or calculation. Most of the file types available were CSV, XLSX, 
XLS. In addition, all samles required a data center website of Statistics Department. The desired data set was time period 
data, and file types must be CSV, XLSX, XLS.  Data set was able to analyze with programs, as well as a reference to the 
data source. 
Keywords : Website development, Data center 
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O-050 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวศศิธร จารย์แปะ และ นางสาวสุภิชญา สุขแสง       
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อาจารย์ ดร. วรรณพร จันโทภาส 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
พิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยพฤติกรรมในห้องเรียน 2) ปัจจัยพฤติกรรมนอกห้องเรียน  
3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และ 4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ก าหนดตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2561 จ านวน 345 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกมากที่สุดคือ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 จะพยายามเรียนรู้สิ่งที่อาจารย์สอนอยู่เสมอ ๆ เมื่ออยู่ในห้องเรียน (ชั้นปีที่ 1 : �̅� = 6.290 SD = 1.630, ชั้นปีที่ 3 : �̅� = 
6.560 SD = 1.527 และ ชั้นปีที่ 4 : �̅� = 6.660 SD = 1.717) ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะจดบันทึกเนื้อหา หรือใจความส าคัญทุกคร้ังที่เรียน (�̅� = 

6.400, SD = 1.825)  และนักศึกษาทุกชั้นปีส่วนใหญ่มักจะเล่นโซเชียลมีเดียเกินเวลาก าหนดเมื่ออยู่นอกห้องเรียน (ชั้นปีที่ 1 : �̅� = 7.390 SD = 

2.563, ชั้ นปีที่  2 : �̅� = 7.380 SD = 2.046, ชั้ นปีที่  3 : �̅� = 7.170 SD = 2.350 และ ชั้ นปีที่  4 : �̅� = 7.250 SD = 2.532)  ปั จจั ยด้ าน

สภาพแวดล้อมที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทุกชั้นปีได้รับคือผู้ปกครองหรือครอบครัวให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (ชั้นปีที่ 1 : �̅� = 
8.680 SD = 1.837, ชั้นปีที่ 2 : �̅� = 8.590 SD = 1.612, ชั้นปีที่ 3 : �̅� = 8.360 SD = 1.886 และ ชั้นปีที่ 4 : �̅� = 8.120 SD = 2.113)  และ

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่นักศึกษาทุกชั้นปีเห็นด้วยมากที่สุดคือ วิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีส่วนท าให้อยากเข้าเรียน (ชั้นปีที่ 1 : �̅� = 7.660 SD = 
2.284, ชั้นปีที่ 2 : �̅� = 7.770 SD = 2.415, ชั้นปีที่ 3 : �̅� = 8.030 SD = 1.787 และ ชั้นปีที่ 4 : �̅� = 7.720 SD = 2.218)   
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมนอกห้องเรียน แรงจูงใจ 
 
Learning Behavior of Undergraduate Students, Faculty of Science, Khon Kaen University 
Student : Miss Sasitorn Janpae and Miss Supichaya Suksang 
Project Advisor : Dr. Wannaporn Junthopas 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This study is to examine the learning behavior of students, which is considered in 4 factors; 1)  behavior inside 
classroom, 2)  behavior outside classroom, 3)  factor of environments, and 4)  factor of motivation. The data are collected 
from 345 students of faculty of Science, Khon Kaen University who have the student ID starts academic year from 2015 to 
2018. The tool for collecting the data is questionnaire. Statistical analysis consists of frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The research results show that for the behavior inside classroom, the 1st year, the 3𝑟𝑑 year and the 

4𝑡ℎ year students have the highest level in enthusiastic to learn. (1𝑠𝑡  year : �̅� = 6.290 SD = 1.630, 3𝑟𝑑 year : �̅� = 6.560 

SD = 1.527 and  4𝑡ℎ year : �̅� = 6.660 SD = 1.717). Whereas, the 2𝑛𝑑 year students take importance notes everytime when 

they have a class. ( �̅� = 6.400, SD = 1.825). In behavior outside classroom, it is found that all of students spend out of the 

limit time for playing social media. (1𝑠𝑡  year : �̅� = 7.390 SD = 2.563, 2𝑛𝑑 year : �̅� = 7.380 SD = 2.046, 3𝑟𝑑 year : �̅� = 

7.170 SD = 2.350 and 4𝑡ℎ year : �̅� = 7.250 SD = 2.532). The factor of environments show that most of the student are 

supported by their parent and family. (1𝑠𝑡  year : �̅� = 8.680 SD = 1.837, 2𝑛𝑑 year : �̅� = 8.590 SD = 1.612, 3𝑟𝑑 year : �̅� = 

8.360 SD = 1.886 and 4𝑡ℎ year : �̅� = 8.120 SD = 2.113). Additionally, the highest level of motivation is teaching method. 

(1𝑠𝑡  year : �̅� = 7.660 SD = 2.284, 2𝑛𝑑 year : �̅� = 7.770 SD = 2.415, 3𝑟𝑑 year : �̅� = 8.030 SD = 1.787 and 4𝑡ℎ year : �̅� = 
7.720 SD = 2.218). 
Keywords : Learning behavior, Behavior inside classroom, Behavior outside classroom, Motivation 
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การออกแบบระบบสารสนเทศของการขายหม่าล่า กรณีศึกษา: ร้านหม่าล่าปากหวาน 

นักศึกษา : นางสาว เจนจิรา กิจจรรยา และ นางสาว วิภาวี มีสวัสดิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล 
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศของการขายหม่าล่า โดยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC)  (1) ศึกษาระบบปัจจุบันเพื่อสรุปปัญหาที่แท้จริงของระบบและสารสนเทศที่ผู้ใช้ระบบต้องการ โดย ศึกษาเอกสารจ านวน 
5 ฉบับ สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าของร้าน พนักงานจ านวน 6 คน และลูกค้าจ านวน 11 คน รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
(2) วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบกระบวนการท างาน ออกแบบส่วนต่อประสาน และน าเสนอด้วยเครื่องมือแผนภาพบริบท 
แผนภาพกระแสข้อมูลและ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้  ผลการวิเคราะห์ระบบปัจจุบันพบว่าปัญหาของระบบ คือ 
กระบวนการผลิตใช้เวลานาน ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนตีจาก ส่วนการจัดการหลังร้านพบว่ามีปัญหาด้านความถูกต้องของสต็อกสินค้า 
เมื่อน าผลการวิเคราะห์ไปออกแบบระบบสารสนเทศ สามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้  ที่มีเอนติตี้
ส าคัญจ านวน 30 เอนติตี้ ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบระบบสารสนเทศของการขายหม่าล่า ที่จะ
ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการท าก าไร ท าให้พนักงานท างานสะดวกรวดเร็วข้ึน และที่ส าคัญคือได้สารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ในการบริหารร้าน   
ค าส าคัญ : ระบบสารสนทศ เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบขายหม่าล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ 
 

Designing the Information System to Selling the Mala : Case Study the Mala Pak Whan Shop 
Student : Ms. Janjira Kitjanya , Ms. Wiphawee Meesawat 
Project Advisor : Assist. Prof. Wichuda Chaisiwamongkol 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 The purposes of this research were to design the information systems for selling  Mala.  The 
methodologies used the system development life cycle ( SDLC) , consisting of ( 1)  to study the current system 
for summarizing the system problems and the information using by 5 documents, observation, and Interviewing 
the shop owner, 6 employees and 11 customers, ( 2)  to analyze the problems and to design the system such 
as the work processes and the user interface design.  There were presented with Context Diagram, Data flow 
diagram (DFD) , and Entity-Relationship Diagrams (ERD) .  The analysis results showed that the system problems 
were the production process takes a long time and the queuing system then some customers leaving the 
queue. The back office had the stock accuracy problem. The results of the system analysis and design can be 
concluded the ERD that it has 30 entities. All design above can be used as a prototype for the new information 
system to selling  Mala.  These will help business to increase the profit and the process will faster and easier 
for the employees and customer. In addition, the manager will have the information for business administration. 
Keywords: Information System, Web Applications, The Mala Selling System, ERD 
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การวิ เคราะห์ระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย : กรณีศึกษา :  เคาน์ เตอร์ช าระเงินร้าน 7-Eleven สาขาคอมเพล็กซ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา: นางสาวธีร์จุฑา   นิสภา และ นางสาวชลิตา  แก้วบุญเรือง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย: อาจารย์ยุภาพร  ตงประสิทธิ์ 
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศสถิต ิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของระบบแถวคอยการให้บริการ ณ เคาน์เตอร์ช าระเงินร้าน 7-Eleven 
สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี 4 – 15 กุมภาพันธ์  
(จันทร์ – ศุกร์) เวลา 17.00 – 20.00 น. รวม 10 วัน โดยท าการทดลองระบบแถวคอย การให้บริการ ณ เคาน์เตอร์ช าระเงินร้าน 7-Eleven 
สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์การให้บริการของพนักงาน ณ เคาน์เตอร์ช าระเงินเฉลี่ยต่อคนและเวลารอคอยเฉลี่ย
ของผู้มารับบริการ ระบบแถวคอย ณ เคาน์เตอร์ช าระเงินร้าน 7-Eleven สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเคาน์เตอร์ให้บริการ
ท้ังหมด 4 เคาน์เตอร์ มีพนักงานประจ าเคาน์เตอร์ละ1 คน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม พบว่า จ านวนลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการต่อนาที มีการแจกแจงแบบปัวส์ซง ระยะเวลาให้บริกา 
ร นับเวลาตั้งแต่ผู้ให้บริการเริ่มให้บริการคิดเงิน น าสินค้าใส่ถุง และทอนเงิน ไม่นับรวมเวลาอุ่นอาหารให้ลูกค้า เวลาให้บริการ ณ เ คาน์เตอร์
ช าระเงินมีการแจกแจงแบบเลขชี้ก าลัง ผลการวิเคราะห์การด าเนินการของระบบปัจจุบันมีการให้บริการแบบขั้นตอนเดียว โดยใช้ตัวแ บบ
แถวคอย  //:// FCFSsMM  
 
System by Queuing Theory Case Study: Counter Service 7-Eleven at complex Khon Kaen University 
Student: Miss Theejuta  Nisssapa and Miss Chalita  Kaewboonruang 
Project Advisor : Miss Yupaporn Tongprasit 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research aims to analyze the process result of the operation of the queuing system at the payment 
counter in the 7-Eleven shop, Complex branch, Khonkaen University. The data used in this research had been totally 
collected in 10 days, between February 4th and 15th at 5 p.m. - 8 p.m. The experiment of the operation of the queuing 
system at payment counter in 7-Eleven shop, Complex branch, Khonkaen University, had been done by analyzing the 
average of service that salesclerks served for each customer at a payment counter and the average of waiting time that 
customers spend to take into service. There are four payment counters and one salesclerk per each counter at 7-Eleven 
shop, Complex branch, Khonkaen University. 

The result of this study found that there is a Poisson distribution for a number of customers who take into 
service. The period of service started to be counted since a customer started to get the bill, salesclerks put some goods 
in a bag, and give the change to a customer. The time spent on warming some food is excluded. Additionally, there is 
exponent distribution for the service time at the payment counter. The result of the analysis of the operation of the 
queuing system process recently has one step service using the queuing model  //:// FCFSsMM  
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พฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะกับมาตรการ 10 รสขม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาว ธัญญารัตน์ แสนวา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร.วรรณพร จันโทภาส 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจ านวนอุบัติเหตุกับจ านวนผู้ท าผิดกฎหมายตามมาตรการ 10 
รสขม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่
ยานพาหนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 10 รสขม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม  
ก าหนดตัวอย่างคือ ผู้ขับข่ียานพาหนะที่ใช้ถนนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 357 คน  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของจ านวนอุบัติเหตุกับจ านวนผู้ถูกจับกุมตามมาตรการ 10 รสขม พบว่า เมื่อจ านวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเมาแล้วขับ มีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้ถูกจับกุมที่โทรศัพท์ขณะขับขี่ แซงในที่คับขัน และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขณะขับขี่ ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 10 รสขม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ขับขี่ยานพาหนะประเภท
รถจักรยานยนต์ ได้ตอบข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรผิดมากที่สุด 3 อับดับแรก คือ ในเขตชนบทไม่มีการจ ากัด
ความเร็ว ร้อยละ 37.1 ขับรถย้อนศรได้เมื่อเจ้าหน้าที่ก าหนดในบางช่วงเวลา ร้อยละ 24.4 และการถูกปรับในข้อหาคุยโทรศัพท์
ขณะขับข่ี ร้อยละ 5.8 ส่วนผู้ที่ขับขี่ยานยานพาหนะประเภทรถยนต์ ได้ตอบข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรได้ผดิมากทีส่ดุ 
3 อับดับแรก คือ เขตบริเวณชุมชนก าหนดอัตราเร็วไว้ไม่เกิน 30 กม./ชม. ร้อยละ 31.7 ในเขตชนบทไม่มีการจ ากัดความเร็ว ร้อย
ละ 26.8 และขับรถย้อนศรได้เมื่อเวลาจ าเป็นเมื่อเจ้าหน้าที่ก าหนดในบางช่วงเวลา ร้อยละ 24.4 
ค าส าคัญ : มาตรการ 10 รสขม กฎหมายจราจร จ านวนอุบัติเหตุ 
 

Driver Behavior with 10 Road Accidents Prevention (10 Rojkhom) in Khon Kaen Province  
Student : Miss Thanyarad Saenwa 
Project Advisor : Dr. Wannaporn Junthopas 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purposes of this study are 1) to indicate the association between the number of road accidents 
and number of offenders 10 Road Accidents Prevention (10 Rojkhom) and 2) to examine the behavior of driving 
in urban area, Khon Kaen Province. For studying the association, secondary data from Khon Kaen Police office 
is considered. While the 1 0  Rojkhom behavior data is use. Questionnaire as a tool for collecting the data. The 
sample group selected consists of 357 drivers in Mueang district, Khon Kaen province. 

The results show that number of drunk driving accidents associate with number of offenders who use 
the phone while driving, overtake turning vehicle and do not use safety belt. The most of motorcycle drivers 
no understanding in speed limits, driving against the flow of traffic and the fines from using the phone while 
driving. There are 37 .1% , 24 .4% and 5 .8%  respectively. The respondents of car drivers no understanding in 
speed limits in rural area 31.7%, speed limits in rural area 26.8% and driving against the flow of traffic 24.4% 
Keywords : Driver behavior, Road accidents 
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สัมประสิทธิ์การแปลงก าลังของวิธี Box – Cox ส าหรับการแจกแจงไคก าลังสอง 
นักศึกษา : นางสาวพิศไพลิน อัศวภูมิ และ นางสาวนุศิรินทร์ รสหอม 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การแปลงก าลังของวิธี Box - Cox ที่เหมาะสมในการแปลงข้อมูลที่เป็น
การแจกแจงไคก าลังสองให้เป็นการแจกแจงแบบปกติ ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดคือ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 ค่าสัมประสิทธิ์การแปลง (p) มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.6 โดยค่าเพิ่มขึ้นทีละ 0.05 ก าหนดระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.05 การพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์การแปลงก าลังของวิธี Box – Cox ที่เหมาะสมในแต่ละระดับขนาดตัวอย่าง
จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ที่ข้อมูลเป็นการแจกแจงแบบปกติหลังการแปลงข้อมูล และท าการจ าลองข้อมูลซ้ า 500 รอบในแต่ละ
ระดับขนาดตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การแปลงก าลังของวิธี Box – Cox ในการแปลงข้อมูลที่เป็นการแจกแจงไค
ก าลังสองให้เป็นการแจกแจงแบบปกติที่เหมาะสมที่สุดส าหรับตัวอย่างขนาด 10 และ 15 คือ 0.3 และส าหรับตัวอย่างขนาด
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คือ 0.25 
ค าส าคัญ : การแปลงก าลังของวิธี Box – Cox สัมประสิทธิ์การแปลง การแจกแจงไคก าลังสอง การแจกแจงแบบปกติ 
 
Coefficient of Box - Cox Power Transformation Method for Chi-square Distribution 
Student : Miss. Pitpailin Asawaphoom and Miss. Nusirin Rothom 
Project Advisor : Assoc. Prof. Dr. Tidadeaw Mayureesawan 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this research is to find the coefficient of  Box - Cox power transformations for data 
conversion is a chi-square distribution into a normal distribution properly. Under the conditions, Sample sizes 
are 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. The coefficient of  Box - Cox power transformations (p) 
has a value from 0 - 0.6, with the value increasing by 0.05. Determine the significance level of 0.05. Consideration 
to find the coefficient of  Box - Cox power transformations properly at each level, The sample size is determined 
by the percentage of data is a normal distribution after data conversion. And replicating data for 500 times at 
each level, sample size. The results of the research are as follows: The most appropriate of the coefficient of  
Box - Cox power transformation for data conversion the chi-square distribution into a normal distribution with 
sample sizes 10 and 15 is 0.3 and for example, size greater than or equal to 20 is 0.25.  
Keywords : Box - Cox Power Transformation Method, The Coefficient of Box - Cox Power Transformation, 
 Chi-square Distribution, Normal Distribution 
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O-055 
กฎความสัมพันธข์องการซ้ือสินคา้ด้วย Apiori Algorithm กรณีศึกษา ร้านเค้ียงซุปเปอร์สโตร์ สาขาหลังมอ จังหวัดขอนแก่น 
นักศึกษา : นายอภิชาติ พังทุย และ นางสาวอรญา ภูกาบไส 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษานี้เป็นการหาความสัมพันธ์ของรายการสินค้าที่ถูกซื้อร่วมกันในร้านเคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ สาขาหลังมอ ส าหรับ

ข้อมูลตั้งแตว่ันท่ี 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จ านวน 278,777 ใบเสร็จ 1,093,531 รายการ แล้วท าการจัดหมวดหมู่

รายการสินค้าได้ทั้งหมด 62 ชนิดสินค้า ดังนั้นข้อมูลที่น ามาหาความสัมพันธ์ด้วย Apiori Algorithm โดยใช้โปรแกรม R ระหว่าง

ชนิดสินค้าที่ถูกซื้อร่วมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีทั้งหมด 135,952 ใบเสร็จ เง่ือนไขของการหากฎความสัมพันธ์คือ ก าหนดค่า

สนับสนุนขั้นต่ า 0.005 และค่าความเช่ือมั่นขั้นต่ า 0.01 ผลการศึกษาพบว่ามีกฎความสัมพันธ์ท้ังหมด 407 กฎ เป็นการซื้อสินค้าท่ี

เกิดขึ้นร่วมกันระหว่าง 2, 3 และ 4 ชนิดสินค้า โดยกฎที่มีค่าความสัมพันธ์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือซื้อสมุดและแฟ้มแล้วจะซื้อ

อุปกรณ์เครื่องเขียนด้วย ส่วนกฎที่มีค่าความสัมพันธ์รองลงมา คือซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วจะซื้อสมุดและแฟ้มด้วย และเมื่อซื้อ

อาหารกระป๋องและอาหารส าเร็จรูปแล้วจะซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและโจ๊กด้วย ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : กฎความสัมพันธ์ ค่าสนับสนุน ค่าความเชื่อมั่น สินค้า  

 

Association Rule of Purchasing Products by Apiori Algorithm: A Case Study of Kieng Superstore, Lung 
Mor Branch, Khon Kean Province 
Student : Mr. Apichart Pangtui and Miss. Oraya Pookabsai 
Project Advisor : Asst.Prof. Dr. Wuttichai Srisodaphol 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This study aimed to investigate the relationship between items that are purchased together of Kieng 
Superstore, Lung Mor Branch for the data between 1 September 2017 and 30 September 2018 with 278,777 
receipts and 1,093,531 items. Then, all ithems were classified into 62 types of product. So, the data which were 
found the association rule with apiori algorithm by R program are 135,952 receipts. The 2 conditions for finding 
the association rule: minimum support is 0.005 and minimum confidence is 0.01. The results showed that the 
association rules are 407 rules which were a purchase of products that occur between 2, 3 and 4 product types. 
The 3 maximum lift of rules are to purchase notebook and file folder, then to purchase stationary; to purchase 
stationary, then to purchase notebook and file folder; and to purchase canned food and ready meals, then to 
purchase instant noodles and porridge, respectively. 
Keywords : association rule, support, confidence, product 
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O-056 
การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ส าหรับตรวจสอบข้อมูลผิดปกติด้วยแพ็คเกจ R Shiny 

นักศึกษา : นายจักริน   โฉมโสภา และ นายชาครติ ค ามะสอน   
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร.ธนพงศ ์อินทระ 
สังกัด : สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปัจจุบันมีการใช้สถิติในการตรวจสอบค่าข้อมูลผิดปกติที่หลากหลายรูปแบบ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเว็ปแอพ
พลิเคชันส าหรับการตรวจสอบข้อมูลผิดปกติของชุดข้อมูลเพื่อให้การตรวจสอบค่าข้อมูลผิดปกติมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยระบบของเราใช้วิธีการหาค่าปกติด้วยการใช้ Boxplot และมีการท าความสะอาดข้อมูลหลังจากที่ค่าผิดปกติของ
ข้อมูลถูกระบุแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็ปแอพพลิเคช่ันดังกล่าวถูกพัฒนาด้วยภาษา R 
และแพคเกจ R shiny จากการประเมินการใช้งานระบบจากผู้ใช้จ านวน 25 คน พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.936 อยู่ในระดับ มาก ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.952 อยู่ในระดับ มาก ด้านหน้าต่างการใช้
งาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.592 อยู่ในระดับ มาก จากผลการทดสอบโดยรวมพบว่า แอพพลิเคชั่นมีการใช้งานอยู่ในระดับ มาก สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง 
ค าส าคัญ : Boxplot, ค่าข้อมูลผิดปกติ, การท าความสะอาดข้อมูล, โปรแกรม R, แพคเกจ R shiny 
 
Web Application Development or Detect Outliers data with The R shiny package 
Student : Mr.Chukkarin Chomsopa and Mr.Chakrit      Kammason 
Project Advisor : Dr.Thanapong Intharah 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Currently, statistics are used to examine various unusual data. In order to make the examination of 

unusual data more convenient, this research develops a web application for detecting outlier data. We use 

Boxplot to identify outlier and then clean the data. The system has been developed using R and R shiny 

package. To evaluate user satisfactions, we asks 3 main questions : about functional requirement,  about 

usability, and about user interface. The system received 3.936, 3.952, 3.592 respectively. The system were 

evaluated against 25 users ranged from students to lecturers. Based on overall results, we found that users 

are highly satisfied with the system. 

Keywords : Boxplot, outlier, Cleansing Data, Program R , R shiny Package 
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O-057 
การแจกแจงของข้อมูลในระบบการให้บริการหน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวอรนุช เซียงหนู และนางสาวณัฐณิชา ชูพุดซา 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ 
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแจกแจงของข้อมูลที่ใช้ในระบบแถวคอยหน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกจ านวนผู้มารับบริการและเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการของแต่ละขั้นตอน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 07:00 - 09:00 น. โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาการแจกแจงความน่าจะเป็นของจ านวนผู้มารับบริการและเวลาให้บริการแต่ละขั้นตอน พบว่า จ านวนการ
เข้ามาของผู้มารับบริการที่มารับบัตรคิว และจ านวนการเข้ามาของผู้มารับบริการที่จุดตรวจสอบสิทธิอื่น ๆ มีการแจกแจงเชิง
ประจักษ์ เวลาในการให้บริการซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การตรวจสอบสิทธิ กรณีผู้ป่วยเก่า (2) การจัดแฟ้มเวชระเบียน (3) การ
ค้นหาแฟ้มเวชระเบียน (4) การลงทะเบียนส่งออกแฟ้มเวชระเบียน มีการแจกแจงเชิงประจักษ์ (5) การตรวจสอบสิทธิ กรณีผู้ป่วย
ใหม่ มีการแจกแจงแบบไวบูลล์ (6) การส่งแฟ้มเวชระเบียนถึงห้องตรวจ แบ่งเป็น 3 สาย สายที่ 1 มีการแจกแจงเชิงประจักษ์ สายที่ 
2 และสายที่ 3 มีการแจกแจงแบบปกติ  
ค าส าคัญ : การแจกแจง ระบบแถวคอย 
 

The distribution of data in the queuing system of Medical Records Unit, Srinagarind Hospital, Faculty of 
Medicine, Khon Kaen University  
Student : Miss Oranut Sienghnu and Miss Nattanicha Choophudsa 
Project Advisor : Asst. Prof. Dr. Sukanya Ruangsuwan 
Address : Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University. 

The purpose of this project were to study the distribution of the data used in the queuing system of 
Medical Records Unit, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Numbers of patients and 
service time in each process were collected on 21st  January to 1st  February 2019, from 07:00 to 09:00 a.m.  
The data was analyzed for the probability distribution. The results was found that distribution of number of 
arrivals both at the unit and other service points was Empirical. Distribution of Service time of 4 steps consists 
of (1) check treatment rights in case of old patients (2) prepare a medical record file (3) search for medical 
records (4) register to export medical records were Empirical distribution. Distribution of service time of check 
treatment rights in case of new patients was Weibull distribution. The medical records file sent to the 
examination rooms step was divided into 3 lines. Distribution of service time of first line was empirical 
distribution. Distribution of service time of  second and third line were Normal distribution.  
Keywords : Distribution, Queuing system 
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O-058 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
นักศึกษา : นายจิณพรต เฉียดสระน้อย และนางสาวสุธินี จันทร์แก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อาจารย์ ดร.วรรณพร  จันโทภาส 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่นั่งส่วน
บุคคลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดปัจจัยในการศึกษาตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 
4Ps) ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต ่
ปี 2555 จนถึง 2561 ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ จ านวน 279 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ไคว์สแควร์ และการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ Cramer's v จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี มีช่วงจ านวนปีท่ีขับรถยนต์ต่ ากว่า 5 ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเติมน้ ามันต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ 1,501 ถึง 3,000 บาท โดยประเภทของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เติม  
คือ แก็สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 และจากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ตามปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์มากที่สุด คือปัจจัยด้านราคา  ( =3.847, S.D.=0.542X ) 
รองลงมาคือปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ( =3.719, S.D.=0.636X ) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( =3.703, S.D.=0.521X ) และปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คือปัจจัยด้านการตลาด ( =3.373, S.D.=0.669X ) 
ค าส าคัญ : น้ ามันแก๊สโซฮอล์ , ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
Factor Affecting Private Car Users Selection of Gasohal Usage in Urban Area, Khon Kaen Province.  
Student : Mister.Jinnaphod Chiedsranoi and Miss.Suthinee Jan Keaw 
Project Advisor : Dr.Wannaporn  Junthopas 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The objective of this research is to examine the important factor toward selection gasohol based on 
the marketing mix : 4Ps. Questionaire is tool that applied to collect data.The respondent are 279 private car 
(not more than 7 passengers) users which has car registration in Khon Kaen from 2012 to 2018 . Statistical 
analysis consists of percentage, mean, standard deviation, chi-square test and Cramer's v statistic for indicating 
the association between variables. The results show that most of respondents are female of 21-30 years old.The 
most of respondents have less than 5 years for driving experiance, the fuel expense is 1,501 to 3,000 baht per 
month. The popular gasohol type is gasohol E10 octane 95. The research show that the highest factor is price 
( =3.847, S.D.=0.542X ), followed by place ( =3.719, S.D.=0.636X ) , product ( =3.703, S.D.=0.521X ) and promotion 
( =3.373, S.D.=0.669X ), respectively. 
Keywords : Gasohol , The marketing mix 
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O-059 
เรื่อง การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นของระบบสั่งซื้อชุดกีฬา กรณีศึกษา: ร้าน Triple Double 
นักศึกษา : นาย เฉลิมพล วาณิชศรุต  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา ไชยศิวามงคล 
สังกัด : สาขาวิชาสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นของระบบการสั่งซ้ือชุดกีฬา  กรณีศึกษาร้าน Triple Double ด าเนินการ
วิจัยโดยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (1) ศึกษาระบบปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสารสนเทศของระบบ โดยศึกษาจาก
เอกสารจ านวน 4 ฉบับ สัมภาษณ์เจ้าของร้านและพนักงานจ านวน 10 คน และลูกค้าจ านวน 10 คน รวมท้ังการสังเกตสภาพแวดล้อมของ
องค์กร (2) วิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบระบบงาน ได้แก่ กระบวนการท างาน ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ  
แล้วน าเสนอด้วยแผนภาพบริบท แผนภาพการไหลของข้อมูล และแผนภาพแสดงความส าคัญระหว่างเอ็นทิตี้  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นต่อไป ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาของระบบปัจจุบันคือ ลูกค้าสั่งซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Facebook Messenger ซ่ึงไม่มี
โครงสร้างของข้อมูลท่ีชัดเจน ส่งผลให้การสื่อสารผิดพลาดและได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกท้ังไม่สามารถจัดท าสารสนเทศ
ส าหรับบริหารจัดการตามท่ีต้องการได้ เช่น รายงานยอดขายจ าแนกตามกลุ่มสินค้าหรือรายเดือน ผลการออกแบบระบบสามารถสรุปเป็น
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ท่ีส าคัญได้ 25 เอนทิตี้ ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของการ
สั่งซ้ือชุดกีฬา ท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบายและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังสามารถจัดท าสารสนเทศตามท่ีองค์กร
ต้องการได้    
ค าส าคัญ: ระบบการสั่งซ้ือ เว็บแอพพลิเคชั่น ชุดกีฬา สารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
 
Designing the Web Application for Product Ordering : Case Study of Triple Double Store 
Student: Chalermphon Wanitsarut 583021299-4 
Project Advisor: Assist. Prof. Wichuda Chaisiwamongkol 
Address: Bachelor of Science Program in Statistical Information 
 This research is intended to design a web application of the sportswear ordering systems case study: Triple 
Double store performs research using the principles of the System Development Life Cycle: (1) studying the current 
system to diagnose system and information problems that are required by studying 4 documents, interviewing the owner 
and employee of the store 10 people and 10 customers as well as observing the organization's environment (2) analysis 
the problems and system design such as work processes, user interface, and information that users need. These were 
presented with Context Diagrams, Data Flows Diagram, and E-R Diagram to contribute for the development of the web 
application. The results concluded that the current system problem was customers order via Facebook Messenger that 
was not clear about the data structure. As a result, the communication was faulty and the product did not meet the 
customer requirements, moreover, could not create the information needed, such as sales reports classified by product 
group or monthly. The results of system analysis and design can be concluded the E-R Diagram that there are 6 critical 
entities. All design above can be used as a prototype to develop the Web application of sportswear ordering systems. 
The benefit of this result leads to make more convenient for customers to order sportswear, the communication is 
more effectively, and the organization can create the information needed. 
Keywords: Ordering System, Web Application, Sportswear, Information System, E-R Diagram 
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O-060 
แบบจ าลองค่าสุดขีดอุณหภูมิต่ าสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
นักศึกษา : นางสาวเบญจพร แสนหล้า และนางสาวอารยา ทินเต 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ดร.พลากร สีน้อย 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองค่าสุดขีด ส าหรับข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดรายปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดรายวันตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 จากศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งหมด 10 สถานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบจ าลองทั้งหมด 6 รูปแบบ โดยใช้การแจกแจง
ค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป (Generalized Extreme Value Distribution) ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimation) ประมาณระดับการเกิดซ้ า (Return Level) ในรอบปีการเกิดซ้ า (Return Period) 5 10 
15 20 50 และ 100 ปี และใช้สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood Ratio Test) ในการเลือกแบบจ าลองที่ดีท่ีสุดแต่
ละสถานี ผลการศึกษาพบว่า การแจกแจงที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดภายใต้การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไปของทุก
สถานี คือ การแจกแจงไวล์บูล (Weibull Distribution) และสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย มีระดับการเกิดซ้ าในแต่ละรอบปีการเกิดซ้ าต่ า
กว่าสถานีอ่ืน ดังนั้นในการพิจารณาป้องกันภัยหนาวควรให้ความส าคัญกับจังหวัดเลย 
ค าส าคัญ : การแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด รอบปีการเกิดซ้ า  ระดับการเกิดซ้ า  สถิติทดสอบอัตราส่วน
ภาวะน่าจะเป็น 

 

Extreme Value Modeling for Minimum Temperature in Upper Northeastern of Thailand 
Student : Mrs.Benjaporn Saenla and Mrs.Araya Tinte 
Project Advisor : Dr.Palakorn Seenoi 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

The purpose of this research is to extreme value modeling for annual minimum temperature in the 
upper northeastern of Thailand. The lowest daily temperature data that used in this study on January 2000 to 
December 2018 from the Upper Northeastern Meteorological Center 10 stations. There are 6 models using the 
generalized extreme value distribution.The maximum likelihood estimation method using for the parameter 
estimated.The Return Level estimated in the Return Period 5 10 15 20 50 and 100 years.The likelihood ratio 
test statistic to select the best model for each station.  The study found that the distribution is suitable for 
lowest temperature data under the generalized extreme value distribution implications of placing every station 
is Weilbull distribution and Loei station has the lowest return level of minimum temperature for each return 
period. Therefore, in the consideration of protection against cold, should the importance of Loei province. 
Keywords :  Generalized Extreme Value Distribution, Maximum Likelihood Estimation, Return Period, Return 
Level, Likelihood Ratio Test 
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O-061 
ผลของขนาดตัวอย่างต่อช่วงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ในการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
นักศึกษา : นางสาวเจนจิรา รัดดี และ นางสาวนรัลรัตน์ เค้าหงษ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย   : รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 
สาขาวิชา : สถิติ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขนาดตัวอย่างที่มีผลต่อช่วงความเช่ือมั่นของพารามิเตอร์ในการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ภายใต้ข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 ความแปรปรวนเท่ากับ 0.01 และการแจกแจงแบบที (t Distribution) ด้วยค่าองศาเสรีอิสระเท่ากับ n-1 โดย
ก าหนดขนาดตัวอย่าง (n) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (5, 10, 15), กลุ่มตัวอย่างขนาดกลาง (30, 40, 50) และกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ (80, 100, 120) การพิจารณาประสิทธิภาพของช่วงความเช่ือมั่นจะพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวม (Coverage 
Probability: CP) และค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น (Average Wide of Confidence Interval: AW) โดยท าการศึกษา

ประสิทธิภาพของช่วงความเช่ือมั่นพารามิเตอร์ 𝛽0, 𝛽1, 𝜎2 ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 และ 0.99 โดยใช้วิธีจ าลองแบบมอนติ
คาร์โล ซ้ า 2,000 รอบ ผลการวิจัยพบว่า… 
 
Student :  
Project Advisor :  
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research aims to study and compare sample sizes that affect the confidence interval of parameters 
in simple linear regression. Under the data of independent variables and variables as normal distribution with 
an average of 1, variance equal to 0.01. And t-distribution with degrees of freedom equal to n-1. Determine 3 
sample sizes is small sample group (5, 10, 15), medium sample group (30, 40, 50) and large sample group (80, 
100, 120). Considering the efficiency of the confidence interval is determined the coverage probability value. 
And the average width of the confidence interval. Study the efficiency of the confidence interval, parameters 

𝛽0, 𝛽1, 𝜎2 at the confidence level 0.95 and 0.99. Using the Monte Carlo simulation method, repeated 2,000 
cycles. The research found that… 
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O-062 
การวิเคราะห์ระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย กรณีศึกษา : สถานีบริการน้ ามัน ปตท. สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น 
นักศึกษา :นางสาวกิติบดี  นิธิเดชวิศิษฏ์ และ นางสาวสุนิสา  มูลทองค า 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อาจารย์ยุภาพร  ตงประสิทธิ์ 
สังกัด : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบแถวคอยสถานีบริการน้ ามันหรือป้ัมน้ ามัน ปตท. สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยท าการทดลองระบบแถวคอยของป้ัมน้ ามัน ปตท. สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์การให้บริการ
ของพนักงานเติมน้ ามันเฉลี่ยต่อคนและเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้มารับบริการ ทางผู้วิจัยได้ท าการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 
26 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2562 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 – 10.00 น. รวมเป็นระยะเวลา 14 วัน ระบบแถวคอยป้ัมน้ ามัน ปตท. 
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตู้เติมน้ ามันจ านวน 8 ตู้ 36 หัวจ่าย มีพนักงานเติมน้ ามันจ านวน 6 คน และพนักงานเก็บเงินจ านวน 1 คน 

ผลการวิเคราะห์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า จ านวนลูกค้าเข้ามารับบริการต่อนาทีมีการแจกแจงแบบฟัวส์ซง ระยะเวลาเติม
น้ ามัน ( ไม่นับรวมเวลาเดินไปยังหัวจ่ายน้ ามันและเคาน์เตอร์ช าระเงิน ) ของพนักงานเติมน้ ามันแต่ละคนมีการแจกแจงแบบเลขชี้ก าลัง 

ผลการวิเคราะห์ค่าด าเนินงานในปัจจุบันของระบบแถวคอยป้ัมน้ ามัน ปตท. สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ตัวแบบ

แถวคอย M / M / 7 : FCFS / ∞ / ∞ 
ค าส าคัญ : (แบบอักษร TH Saraban New ขนาดตัวอักษร 14 อักษรธรรมดา จัดชิดซ้าย) 
 
Queuing system analysis by Queuing Theory: A Case Study from PTT Gas Station in Khon Kaen University, 
Muang District, Khon Kaen Province 
Student : Kitibadee Nithidejvisith and Sunisa moontongkhom  
Project Advisor : Lecturer Yupaporn Tongprasit 
Address : Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research has intend to analyze the queuing system of PTT Gas Staion in khonkaen Univesity , Muang 
District,Khonkaen Province by experiment queening system , analyze average sevice time of staff when they refuel 
gasoline per person and averge waiting time for recive sevice of customers . We has experimentation and collect 
data among 26 January – 14 February 2019 in time 7.00 – 10.00 AM , total 14 day. Queuing System of PTT Gas 
station in Khonkaen University has refueling tank for 8 cabinet , 36 nozzle , service staff 6 person and cashier 1 
person 

 Data analysis shous the result of customers number who has come to receive sevice per minute has 
poisson distribution. Refueling of individual staff ( Except short walk time to the fuel nozzle and paymentcounter ) 
has Exporential distribution 
    The result of estimate operation in current day of PTT Gas Station in Khonkaen University using the queuing 

model M / M / 7 : FCFS / ∞ / ∞ 
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O-063 
การบริหารความเสีย่งด้านการปฏบิัติการและการวิเคราะห์ SOAR กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขา
ขอนแก่น 
นักศึกษา: นางสาววัจนันท์  กาญจนะสิงห์ และ นางสาวอญัติมา  สมเหนือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ดร.ธิปไตย  พงษ์ศาสตร ์
สังกัด: สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาขอนแก่น (2)เพื่อศกึษาการวิเคราะห์ SOAR เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จ านวน 4 ด้าน คือ 1.การค้นหา
จุดแข็ง 2. การค้นหาโอกาส 3.การสร้างแรงบันดาลใจ 4.ผลดีที่คาดวา่จะเกิดขึ้น เก็บข้อมลูจากพนักงานจ านวน 6 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก 
(ค่าเฉลี่ย อยู่ใช่ช่วง 4.36 - 4.75 ) ซ่ึงอธิบายว่าไดว้่าธนาคารให้ความส าคัญการปฏิบัติงานอย่างมาก (2) การวิเคราะห์ SOAR พบวา่ 1.
ด้านจุดแข็ง เป็นการให้บริการลกูค้าให้รู้สึกประทับใจ มีการลงพื้นทีแ่ละสามารถเพิ่มยอดเงินฝากและการท างานเป็นทีม 2.ด้านโอกาส 
พนักงานท างานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ มีการเรียนรู้งานด้านอื่น ๆเพิ่มเติม 3.ด้านแรงบันดาลใจ มีการอบรมเพื่อลดควาเสี่ยงมีการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังที่สุด4.ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานมีผลดีทีท่ าให้
งานมีคุณภาพดีมากย่ิงขึ้น การส่งเสริมงานท างานเป็นทีมมีประโยชน์ต่อการท างานเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันท าเพือ่มีบรรยากาศที่ดีใน
การท างานและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานความเสี่ยงต่อองค์กรและลูกค้า ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ค าส าคัญ: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ, การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, การวเิคราะห์ SOAR   
 
Operation Risk management and SOAR Analysis Case study: Bank of Ayudhya Pubic Company Limited 
khon-kaen branch  
Student: Miss.Watchanan Kranjanasing and Miss.Untima somnua 
Project Advisor: Dr. Tippatai Pongsart 
Address: Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University  

The purpose of this research (1 )  to study the operational risk in management system of Bank of Ayudhya 
Public Company Limited (Khon Kaen Branch) (2 )  to study the analysis of SOAR Analysis in order to improve the 
strategy of with a conceptual framework of research Applied from the concepts and theories of risk management 
according We select 6 employees Statistics used in data analysis were mean and standard deviation.  The research 
found that (1) in managing operational risks of the bank, there is a high level of risk management (mean 4.36 - 4.75) 
Banks featured performance significantly. (2)SOAR  analysis is 1. Strengths: the employees are a good practice in 
customer service and can make benefit by adding more deposit amount. 2.Opportunities: the employee achieves 
the goal and learn a new thing in their career 3. Aspiration: training program for employee and careful when working 
can decrease a risk level.  4.Results: to improve the efficiency of working system are the key to make the better 
system work quality.   to encourage team working and a good atmosphere in the workplace could reduce operation 
risk including complaints from customer that make the work more efficiency.    
Keywords: operational risk, operational risk management, SOAR analysis 
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O-064 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและความจงรักภักดีในการเลือกใช้รถยนต์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นักศึกษา : นางสาวเจนจิรา  ปะทะรัมย์ และ นางสาวญริลฎา  โลหะสุวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา พัฒนากูล 
สังกัด: สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ พฤติกรรมความจงรักภักดีต่อการเลือกใช้รถยนต์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือและความจงรักภักดีของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรถยนต์ จ านวน 355 คน โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 220 คน 
และสายสนับสนุน 135 คน เก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง จ านวน 189 คน ประกอบด้วยสายวิชาการ 117 คน และสายสนับสนุน 72 
คน แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อหาหน่วยตัวอย่างที่จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพัฒนา
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( Content 
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) ระหว่าง 0.66 – 
1.00 เกือบทุกข้อค าถามซ่ึงข้อค าถามที่ไม่ถึงได้ท าการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) จ านวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.838 ซ่ึง
ถือว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ในขณะน้ีอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจ านวน 189 ชุด และจะได้
วิเคราะห์เพื่อน าเสนอสารสนเทศต่อไป 
 
The relationship between buying decision behavior and loyalty in choosing a car of the personnel in Faculty 
of Science Khon Kaen University 
Student: Mrs.Jenjira  Pataram and Mrs.Yarinda  Lohasuwan 
Advisor: Assistant professor Dr. Kulaya Pattanagul 
Address: Department of Statistical Information, Faculty of Science, Khon Kaen University  

The objective of this study was to study the decision-making process of buying a car, loyalty behavior, and 
the relationship between buying decision behavior and loyalty of the personnel in Faculty of Science Khon Kaen 
University The population used in the study was the 355 personnel in Faculty of Science Khon Kaen University who 
own a car, consisted of 220 academic and 135 support staffs. The sample were 189 units, consisted of 117 academic 
and 72 support staffs. Simple Random Sampling were used to sample the population.  The questionnaire was 
developed for data collection. The questionnaire has passed the (Content Validity) examination from 3 experts. The 
index of item objective congruence: IOC was between 0.66 - 1.00. Almost all the questions that the question has 
not been adjusted. The questionnaire was edited according to the opinions of experts and 30 sets were tested for 
the confidence of the questionnaire (Reliability). Cronbach alpha coefficient equal to 0.838 which is considered 
appropriate to be used in the actual data collection. At present, there are 189 sets of data collected and will be 
analyzed for further information. 
  



การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

66 
 

O-065 
ระบบติดตามให้ค าปรึกษางานวิจัยและโครงงานนักศึกษา 
นักศึกษา : นายธวัชชัย  ภาระจ่า, นางสาวปัณณิกา อุดมวรรณรัตน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.สันติ  ทินตะนัย 
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงงานนี้น าเสนอการพัฒนาระบบติดตามให้ค าปรึกษางานวิจัยและโครงงานนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การน าเสนอนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบโดยการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลและในส่วนของหน้าเว็บไซต์เพื่อรองรับการใช้งานได้ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย โครงการวิจัยทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 ผลการด าเนินงานประกอบด้วยต้นแบบโปรแกรมประยุกต์  1) หน้าเว็บไซต์ที่ออกแบบ ได้แก่ หน้าหลักในส่วนของ
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบติดตามความก้าวหน้า จะพบเมนูหลักทั้งหมด 3 เมนูได้แก่ ระบบช่องแชท รายละเอียดโครงงาน 
บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในส่วนของหน้าอาจารย์เมื่อเข้าสู่ระบบในหน้าหลักมีเมนูดังนี้จะแสดงเป็นรายวิชาที่อยู่ในความ
ดูแลของอาจารย์ วิชาสัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย โครงการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา  และหน้าผู้ดูแลระบบจะมีเมนูส าหรับอัพโหลดไฟล์รายช่ือและสามารถแก้ไขช่ือ ข้อมูลรายละเอียดของโครงงาน
ได้  2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ค าส าคัญ : ระบบติดตามให้ค าปรึกษางานวิจัยและโครงงานนักศึกษา 
 
Tracking system for researches and projects counseling for students. 
Student : Tawatchai Pharacha and Pannika Audomwannarat 
Project Advisor : Asst. Sunti Tintanai 
Address : Computer Science, Science, Khon Kaen University. 
 This project presents the design and development of Tracking system for researches and projects 
counseling for students Computer Science, Khon Kaen  University.  this presentation the analyse of the system 
by analysis and database design, and in the parts of the page. Web site to support the use of seminar RM and 
in master and also can see Topic chat.  Operating results include the original application: 1) web page 
design, including the main part of the students' progress log. See the main menu, including all three channels 
chat profile project. He discovered the advisors. The professor's face on the sign on the main menu is displayed 
as a course that is in charge of the seminar, Professor of Research Methodology. Research projects in computer 
science, computer science research projects 1, 2 graduate. And the admin page, a menu for file upload and 
edit your contacts list. Details of the project, 2) analysis and design. 
Keywords : Tracking system for researches and projects counseling for students 
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O-066 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน สมุนไพรในมือคุณ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลยาต ารับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักศึกษา : นางสาวกาญจนา คงสิลา, นายเพ็ญเพชร วรรณดี 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ค ารณ สุนัติ 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แอปพลิเคชั้นสมุนไพรในมือคณุ (Herb in your hand) พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันท่ีท างานบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลยาต ารับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูยาต ารับ และให้ความรู้ในด้านการใช้ยาต ารบัควบคู่กับยาปฏิชีวนะ ทางผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาระบบโดยใช้แอน
ดรอยดส์ตดูิโอ (Android Studio)  ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประเภทหนึ่ง  

ผลการด าเนินการท าให้ได้แอปพลเิคชันท่ีสามารถให้ความรูเ้กี่ยวกับยาต ารับท้ังหมด 80 ชนิด และสามารถช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกใช้ยาต ารับที่ควบคู่กับยาปฏิชีวนะ โดยไม่ท าใหเ้กิดปฏกิิริยาระหว่างตัวยา 
ค าส าคัญ : โมบายแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูลยาต ารับ, ยาต ารับ 

 

Development application Herb in your hand using data from Herbal Bank database form Faculty of 
Pharmacy Khon Kaen University. 
Student : Mrs. Karnjana Kongsila, Mr. Penpech Wannadee 

Project Advisor : Asst.Prof.Dr.Khamron Sunat 
Address : Department Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This paper focuses on developing a mobile application and presents the development application 
Herb in your hand using data from Herbal Bank database form Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University. 
This application was developed for use to disseminate herbal medicines and providing knowledge on herbal 
medicines use along with modern medicine. The developers choose develop the system using Android 
Studio, which is a tool that helps develop one type of program.  

The results of this project, the application can provide knowledge about 80 herbal medicines and 
can help to decide on the Herbal medicines use along with Modern medicine without causing the reaction 
between the drugs. 
Keywords : Mobile Application, Herbal Bank Database, Herbal 
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O-067 
เกมฝึกทักษะพืน้ฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (กรณีศึกษา : เว็บฝึกทักษะ). 
นักศึกษา: ภาณุพงศ์ ทับทิมไทย และ ศุภวิชญ์ วุฒิประสิทธ์ิ  

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย: ผศ.ดร.ธรีะยุทธ ทองเครือ 
สังกัด: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 เกมฝึกทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นไดฝ้ึกเขียนโปรแกรมไปพร้อมกับความ
บันเทิงซึ่งอยู่ในรูปแบบของเกม โดยใช้แนวคิดของเกมิฟิเคชัน เกมประกอบด้วยด่านต่างๆ แบ่งตามหัวข้อท่ีต้องการสื่อให้ผู้เล่นมี
ความเข้าใจในชุดค าสั่งที่เขียน และมีโจทย์ท่ีสอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวของเกม โดยผู้เล่นจะต้องเขยีนชุดค าสั่งเพื่อแก้ปัญหาใน
แต่ละด่านตามที่ก าหนดไว้ หากชุดค าสั่งที่ผูเ้ล่นท าได้ถูกต้อง เกมจะแสดงผลลัพธ์เป็นแอนนเิมชันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจการ
ท างานของชุดค าสั่ง  

ค าส าคัญ: เกมมิฟิเคชัน, การเขียนโปรแกรม, ภาษาไพทอน 

 

Improve Basic Python Programming Skills with Game  

Student: Panupong Tuptimthai and Supphawit Wuttiprasit.  

Project Advisors: Asst. Prof. Theerayut Thongkrau 

Address: Department Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

 Improve basic Python programming with game is website for learning Python programming, which is in 
the form of a game by using the concept of Gamification.  Consistent with the proposition that the animation 
of the game by the player will need to write a routine to solve the problem in each stage as defined. If the 
player correctly will display the result as animation.  
Keyword: Gamification, Coding, Python language 
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O-068 
ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาบาลี 
นักศึกษา : นายกิตติกาญจน์  เจริญรัตน์ และ นายเจตพล  พหล 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงงานน้ีได้น าเสนอระบบการสังเคราะห์เสียงจากข้อความภาษาบาลีด้วยวิธีพารามิเตอร์เชิงสถิติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาระบบแปลงข้อความภาษาบาลีให้เป็นเสียง ในการออกแบบระบบจะรับเข้ารับข้อความภาษาบาลีที่เขียนด้วย
อักษรไทยในระดับย่อหน้า ข้อความน าเข้าจะถูกตัดค าด้วยวิธีการตัดค าแบบยาวที่สุด ค าที่ได้จะถูกน าไปท าการค้นหาสัทอักษรจาก
พจนานุกรมการอ่านออกเสียงภาษาบาลี ส่วนค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมจะท าการถอดสัทอักษรด้วยกฎตามหลักการอ่านออกเสียง
ภาษาบาลี  

ในการการพัฒนาระบบสังเคราะห์เสียง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและบันทึกเสียงบทสวดภาษาบาลีจ านวน 40 บทและท าการ
สกัดค่าคุณลักษณะส าคัญของเสียงด้วยสัมประสิทธิ์เซปตรัมบนสเกลเมล (Mel frequency cepstral coefficient) พารามิเตอร์ดังกล่าว
จะถูกน ามาสร้างแบบจ าลองเสียงด้วยแบบจ าลองฮิดเดนมารคอร์ฟ เสียงพูดสังเคราะห์จะถูกสร้างขึ้นโดยการแปลงข้อความน าเข้าภาษา
บาลีเป็นสัทอักษรตามบริบท พารามิเตอร์ของเสียงจะถูกสร้างขึ้นจากโมเดลที่ได้ท าการฝึกสอนไว้และจะถูกน าไปสังเคราะห์เสียงด้วย ผล
การด าเนินงานได้ระบบสังเคราะห์เสียงที่สามารถรับเข้าข้อความภาษาบาลีไทย 
ค าส าคัญ: ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาบาลี การตัดค าแบบยาวที่สุด การฝึกสอนแบบจ าลองเสียง 
 
Pali speech synthesis system 
Student: Mrs. Kittikan Charoenrattana and Mrs. Jettapon Phahol 
Project Advisor: Asst.Prof.Dr. Pusadee Seresangtrakul 
Address: Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This project presented a Pali speech synthesis system using parametric statistical approach. The aim of this 
project is to design and develop a system to synthesize speech from Bali text. In this study, the system will receive 
Pali text, which written by Thai alphabet. The inputted text was segmented to sequence of word by using longest 
matching algorithm. The segmented Pali word was looked for phoneme from the Pali pronunciation dictionary. 
Words that do not appear in the dictionary are converted to phoneme by using Pali pronunciation rules.  

In this study, the researchers corrected and recorded 4 0  Pali chants. These data are extracted and 
represented by Mel frequency cepstral coefficients. To develop the synthesis system, the speech parameters were 
modelled by using Hidden Markov Model (HMM).  Synthetic speech is generated by converted the inputted Pali 
text to context-dependent phonemes. The Speech parameters are generated from the trained HMM model, and 
are synthesized through a speech.  The result of this study is speech synthesis system that can generate speech 
from Bali text. 
Keyword:   Pali speech synthesis system, longest matching, HMM 
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O-069 
การรู้จ าใบหน้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
นักศึกษา : นางสาวธนิตา ขอเพ่งกลาง และ นางสาวสหฤทัย เจตราช 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา และ อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการรู้จ าใบหน้าจากภาพถ่ายเพื่อระบุตัวบุคคลจากใบหน้าท่ีตรวจจับได้บนภาพน้ัน 
ๆ  ซ่ึงขอบเขตของการรู้จ าใบหน้าจากภาพถ่ายประกอบไปด้วยภาพถ่ายท่ีมีลักษณะ 2 มิติ ภาพถ่ายหน้าตรง ภาพถ่ายหน้าเอียง ภาพถ่าย
ใบหน้าในอิริยาบถต่าง ๆ โดยภาพถ่ายท่ีมีอุปกรณ์ปกปิดใบหน้าเล็กน้อยซ่ึงใช้ Python ไลบารี่ TensorFlow, Keras และโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูขัน (Convolutional Neural Networks) ในการสอนตัวแบบรู้จ า โดยน ากระบวนการประยุกต์และประมวลผลภาพหา
จุดส าคัญบนใบหน้า (Face landmarks) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสอนตัวแบบ เพื่อในไปเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป 
 ผลจากการทดลองโดยใช้ชุดข้อมูลท้ังหมด 2 ชุดข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส าคัญบนใบหน้าก่อนเข้าสู่การสอนตัวแบบ 
และชุดข้อมูลท่ีไม่ผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส าคัญบนใบหน้า ชุดข้อมูลประกอบไปด้วยภาพท้ังหมด 300 ภาพ โดยแบ่งเป็น 10 คน ชุด
ข้อมูลส าหรับเรียนรู้ (Train) แต่ละคน จ านวน 20 ภาพ และ ชุดข้อมูลส าหรับการทดสอบ(Test)  10 ภาพ รวมท้ังหมด ชุดข้อมูลส าหรับ
เรียนรู้ (Train) จ านวน 200 ภาพ และ ชุดข้อมูลส าหรับการทดสอบ(Test) 100 ภาพ ชุดข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส าคัญบน
ใบหน้า ก่อนเข้าสู่การสอนตัวแบบน้ันให้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 81% และชุดข้อมูลท่ีไม่ผ่านการประมวลผลภาพหาจุดส าคัญบนใบหน้าก่อนให้
ค่าความถูกต้องอยู่ ท่ี 76%  ซ่ึงขั้นตอนการประมวลผลภาพหาจุดส าคัญบนใบหน้าของชุดข้อมูลก่อนเข้าสู่การสอนตัวแบบช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความถูกต้องในการรู้จ าใบหน้า  
ค าส าคัญ : การรู้จ าใบหน้า, โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน, ชุดข้อมูล, จุดส าคัญบนใบหน้า 
 
Face Recognition using Artificial Neural Networks 
Student:  
Project Advisor:  
Address: Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This research presents the development application “Face Recognition by using Artificial Neural Networks”. 
The purpose of the research is development face recognition applications to identify people by using face detection 
that appears on the image. The scope of face recognition by using images consists of two-dimensional (2D), straight-
face, tilted faces, and face in various gestures images. Using Python TensorFlow, Keras library and Convolutional Neural 
Network method with the images that have slightly concealed faces in teaching the recognition model by applying 
digital image processing face landmarks before training the model. 
The results from using a two datasets that were processed and were not processed before training the model. The 
result of each processing includes of 300 images, divided into 10 people, one person 20 images of train data sets and 
10 images of test data sets, totally 200 images for train and 100 images for test. The accuracy of the dataset that passes 
the processing before training the model is 81% and 76% is the accuracy of dataset that do not pass processing before 
training the model. Therefore, the face landmarks processing of the dataset before training the model is the method 
that increases the efficiency of accuracy. 
Keywords : Face Recognition, Convolutional Neural Networks, Dataset, Face landmarks 
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O-070 
ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัย 
นักศึกษา : สิริยากร แพงแก้ว และ ชมพูนุช น้อมมนัส 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น 
สังกัด : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท าระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยในรูปแบบกากบาท เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจข้อสอบ 
ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพกระดาษค าตอบผ่านกล้องสมาร์ทโฟน (Smartphone) บนแอปพลิเคชัน สามารถวิเคราะห์และสรุปผล อีกทั้ง
ยังสามารถระบุเลขที่ของนักเรียนได้แบบอัตโนมัติ และรายงานผลคะแนน โดยพิมพ์ออกรายงาน (Export) เพื่อใช้ในการรายงาน
คะแนนให้กับนักเรียนและสามารถน าไปใช้ในการจัดการคะแนนของนักเรียนได้ 
 ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา JAVA การจัดการฐานข้อมูลของ
ระบบ ใช้ MySQL พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ( Image Processing) โดยใช้ภาษา Python และ Library ของ 
OpenCV ส าหรับการเตรียมรูปภาพ (Image Pre-Processing) จากนั้นส่วนที่ประมวลผลตรวจข้อสอบ ได้ใช้เทคโนโลยีการรู้จ า
อักขระด้วยแสง (OCR: Optical Character Recognition) พัฒนาด้วยโปรแกรม MATLAB ให้สามารถตรวจข้อสอบในรูปแบบ
กากบาทได้ และแปลงข้อความส่วนของเลขท่ีให้เป็นตัวอักษรดิจิตอล เพื่อระบุเลขท่ีของนักเรียนแบบอัตโนมัติ 
ค าส าคัญ : ตรวจข้อสอบ, ข้อสอบปรนัย, ข้อสอบกากบาท 
 

GRADE MULTIPLE CHOICE TESTS SYSTEM 
Student : Siriyakorn Paengkaew and Chompoonuch Nommanas 
Project Advisor : Asst.Prof. Dr.Wararut Songpan 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 Grade Multiple Choice Tests System is developed for increasing comfortable for grading the exam. The 
application user can take a picture of exam paper from a smartphone’s camera on the application and then 
the system can analyze and summarize the result. In addition, the application can read student number 
automatically and export the result for grading or reporting score to the student. 
 Grade Multiple Choice Tests System is developed for Android OS in Java language. The application 
connects the web server system over the internet. We use MySQL for the database. OpenCV and in Python 
language for image pre-processing process. In addition, for the process of grading the exam use OCR: Optical 
Character Recognition technology is developed in MATLAB. So that the application can be grading the exam in 
cross or symbol x Pattern and transform the text picture of student number to number in computer data type 
for specific student number of each exam paper from smartphone’s camera 
Keywords : Grading The Exam, Multiple Choice Exam, Cross Exam 
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O-071 
การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์วัดกระเเส เพื่อตรวจจับสัญญาณสถานะของตู้กระจายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระยะไกล
นักศึกษา : ธิติพงษ์ รัตนมณีรัศมี. 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. ค ารณ สุนัติ 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 โครงงานนี้จัดท าข้ึนเพื่อทดลองน าเซ็นเซอร์ไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้เป็นตัวต้นแบบของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณสถานะของตู้
กระจายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ บริษัท ทีโอที จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานกระแสไฟฟ้า  
2) เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าคงท่ีและเพียงพอหรือไม่ และ  
3) เพื่อตรวจสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ว่าท างานปกติหรือไม่ 
 การประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ได้ใช้ความรู้เรื่อง ตัวเซ็นเซอร์วัดไฟฟ้า แผงวงจรอาดุย โน่ และแผงวงจรคณิตกรณ์ขนาดเล็ก  
ราสเบอร์รี่พาย โดยมีแนวความคิดเบื่องต้น คือ น าตัวเซ็นเซอร์วัดกระเเส เช่ือมต่อเข้ากับ แผงวงจรอาดุยโน่ เพื่อตรวจรับ
สัญญาณไฟฟ้าในตู้กระจายสัญญาณ และเชื่อมต่อเข้ากับ แผงวงจรคณิตกรณ์ขนาดเล็กราสเบอร์รี่พาย เพื่อวิเคราะห์สัญญาณข้อมูล 
ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร จากนั้น ส่งข้อมูลบันทึกเข้าสู่เครื่องบริการแม่ข่าย เพื่อน าข้อมูลไปแสดงแก่วิศวกรในฝ่ายซ้อม
บ ารุงของ บริษัท ทีโอที จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป 
ค าส าคัญ : แผงวงจร อาดุยโน่, เซ็นเซอร์วัดกระเเส, ราสเบอร์รี่พาย 
  
Application of electrical sensors to detect the status of the remote network distribution box. Bachelor 
of Science Project in Computer Science 
Student : Mr. Thitipong Rattanamaneerassamee 
Project Advisor : Assist. Prof. Dr. Khamron Sunat 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 This project is designed to test the power of the electrical sensor to be used as the prototype of the 
device of the Internet distribution box to TOT in Roi Et. The purpose is to: 1 )  Collect data on the use of 
electricity 2 )  Check the voltage supplied from Provincial Electricity Authority Is that fixed and adequate? 3 ) 
Monitor the operation of the generator. 
 The application of this knowledge. Electrical sensors, circuit boards, small circuit boards. Raspberry pie 
the idea is to lead the sensor. Connected to the Ada circuit board to detect the electrical signal in the dispenser. 
And connected to a small circuit board. Raspberry pie to analyze data signals Is there any malfunction or not, 
then send the log data to the server service. The data will be displayed to the engineers in the maintenance 
department of TOT in Roi Et. 
Keyword : Arduino, Electric sensor, Raspberry P 
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O-072 
การประยุกต์ใช้แชทบอทเพื่อแนะน านักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา : 
นางสาวณัฐธิดา  วรรธนะปกรณ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานการประยุกต์ใช้แชทบอทเพ่ือแนะน านักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สร้างขึ้นเพื่อแนะน านักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการลงทะเบียนเรียน 

แชทบอทท างานบนเว็บแอปพลิเคชันโดยเปรียบเสมือนผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับก าหนดการลงทะเบียน รายวิชาในหลักสูตรและ
รายวิชาท่ีเปิดสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้
พัฒนาแชทบอทคือ Django Framework โดยใช้ภาษาไพธอน จากการด าเนินงาน ซ่ึงผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาส่วนหน้าเว็บท่ีใช้สนทนากับแช
ทบอท และหน้าเว็บส าหรับผู้ดูและระบบในการจัดการข้อมูล ส าหรับผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นย าระหว่างวิธีท่ีใช้
แบบจ าลอง Vector Space Model และวิธีท่ีใช้แบบจ าลอง Logistic Regression Model ด้วยชุดข้อมูลทดสอบชุดเดียวกัน พบว่า ท้ัง 2 
Model มีผลความแม่นย าใกล้เคียงกัน โดยจากค าถาม 10 ข้อ วิธีท่ีใช้แบบจ าลอง Vector Space Model สามารถทายค าถามถูกท้ังหมด 9 
ข้อ และวิธีท่ีใช้แบบจ าลอง Logistic Regression สามารถทายค าถามถูกทั้งหมด 8 ข้อ ซ่ึงจากการทดลองพบว่า วิธีท่ีใช้แบบจ าลอง Logistic 
Regression Model ต้องใช้ข้อมูลจ านวนมากถึงจะมีความแม่นย าซ่ึงไม่เหมาะกับการท าวิจัยในครั้งน้ี เน่ืองจาก การศึกษาครั้งน้ีเก็บข้อมูล
บางส่วนเพื่อประกอบการศึกษาเท่าน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี จึงเลือกใช้วิธี Vector Space Model ท่ีเหมาะกับข้อมูลขนาดเล็กเป็น Model ใน
การพัฒนาระบบแทน 
ค าส าคัญ : แชทบอท, เว็บแอปพลิเคชัน, การลงทะเบียน 
 
Applying Chatbot to Guide Students in Computer Science Program, Faculty of Science, Khon Kaen University 
Student : Miss Natthida Wattanapagorn 
Project Advisor : Dr. Chitsutha Soomlek 
Address : Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

Applying Chatbot to Guide Students in the Computer Science Program, Faculty of Science, Khon Kaen University 
project is created to guide students regarding course registration.  

The chatbot works on a web application like an advisor who gives information about registration including 
registration schedule, course offered in the curriculum, and available courses in the Computer Science Program. Django 
framework and python programming language are employed to develop the chatbot. Currently, the developers had 
developed a chatbot page and admin page. The comparison results in term of accuracy between Vector Space Model 
and Logistic Regression Model using the same dataset, show that both models have similar accuracy from answering 
ten questions. The Vector Space Model can predict nine questions correctly while the Logistic Regression Model can 
predict eight questions correctly. However, Logistic Regression Model requires a large amount of dataset to be accurate, 
which is not suitable for this research because this study only collects some data for educational purposes. In this 
research, therefore, chose to use Vector Space Model which is suitable for small dataset as a model for system 
development 
Keywords : Chatbot, Web application, Registration 
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O-073 
โมบายแอปพลิเคชันคัดกรองและแนะน าผู้ที่เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง 
นักศึกษา : นางสาววริญญา  สร้อยแก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ 
สังกัด : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันคัดกรองและแนะน าผู้ที่เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง เพื่อป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการพยายามท าร้ายตนเอง โดยให้ผู้ใช้ท าแบบคัดกรองผ่านแอปพลิเคชัน จากนั้นระบบจะวิเคราะห์และ
แสดงผลความเสี่ยง พร้อมท้ังให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นอกจากน้ีผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อเพื่อน ญาติ หรือบุคคลอื่น ๆ ไว้บนแอปพลิเคชัน  

แอปพลิเคชันคัดกรองและแนะน าผู้ที่เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง พัฒนาด้วยเทคโนโลยี React Native ที่สามารถพัฒนาโม
บายแอปพลิเคชันแบบหลายทางได้ในครั้งเดียว (Cross Platform Technology) ซึ่งเป็นการเขียนด้วยภาษา HTML5 และ CSS3 
ร่วมกับภาษา JavaScript แล้วน ามาแปลงเป็นแอปพลิเคชัน สามารถใช้ได้ทั้งบน Android และ iOS พัฒนาร่วมกับส่วนติดต่อกับ
ฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP โดยใช้ Firebase เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้
งานแอปพลิเคชันและการท าแบบคัดกรองผ่านเว็บไซต์ ท าให้สามารถสรุปปัญหาออกเป็นข้อย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการให้
ค าแนะน าแก่ผู้ที่เสี่ยงจะท าร้ายตนเองต่อไป 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน, ท าร้ายตนเอง, แบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง, ค าแนะน า 
 
Screening and recommending mobile application for self-harm attempters  
Student : Ms. Warinya Soikaew 
Project Advisor : :  Asst. Prof. Dr. Sumonta Kasemvilas 
Address : Department of Information and Communication Technology, Faculty of Science, Khon Kaen University 

 The purpose of the Screening and recommending mobile application for self-harm attempters is in 
order to protect and help for whom they are willing to harm themselves. This application requires the users to 
complete the evaluation from via application. And then, the system will process the data and show the risk 
result, along with providing the possible recommending to the users. There is a plenty of essential data for self-
harm attempters. Also the users are able to save close mobile phone numbers such as friends, family or partner 
on the application. 

 Screening and recommending mobile application for self-harm attempters is developed by React-Native 
Technology which can deverlop the mobile application in Cross platform Technology, by HTML5 and CSS3, 
collaborated with JavaScript. They are modified to be mobile application which is available for iOS and Android. 
It is developed with database by PHP which is used Firebase as database for recording all information. So that 
system adminstator can check the history of the application using, and screen though website. This can 
conclude the problems into detail as the directions for proving to self-harm attempters in advance. 
Keywords : Application, Self-harm attemters, Screening evaluation, Recommendation 
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O-074 
ระบบการจัดการเตียงหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ศัลยกรรม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
นักศึกษา : นางสาวกาญจนา    พรหมภักดี และ นางสาวศิริกาญจน์  พลค า 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล 
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โครงงานระบบการจัดการเตียงหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ศัลยกรรม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  น าเสนอระบบการจัดการ
เตียงหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ศัลยกรรม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมความต้องการโดยการศึกษา
ระบบงานเดิมและการสัมภาษณ์แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งความต้องการดังกล่าวถูกน ามาใช้ในการออกแบบระบบ 
และท าการพัฒนาระบบ โดยใช้ลาราเวล เฟรมเวิร์ค (Laravel Framework) และสร้างการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการด าเนินการประกอบด้วย การจองเตียง การจัดสรรเตียง ดูผลการจองเตียง การออก
รายงานการจองเตียง การอนุมัติผู้ใช้งาน การจัดการผู้ใช้งาน ดูประวัติการใช้งาน และสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบการจัดการ
เตียงได้ดียิ่งขึ้น สะดวกสบายในการใช้งาน 
ค าส าคัญ : การจองเตียง, การจัดสรรเตียง, ลาราเวล เฟรมเวิร์ค 
 
S&EICU of Srinagarind Hospital Reservation Management System 
Student: Miss Kanjana   Prompakdee and Miss Sirikarn Polkome 
Project Advisor: Asst.Prof.Dr. Pusadee Seresangtrakul 
Address: Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
 S&EICU of Srinagarind Hospital Reservation Management System Project at Srinagarind Hospital 
This research gathers all requirement by doing the research from the old system and interviewing many doctors 
and nurses who are involved. Those requirements are used to design and develop the system by using Laravel 
Framework and to build based information management by using MySQL. The overall results are insisting of 
bed booking, bed arranging, the result of bed booking, bed booking report, user approving, user management, 
and account history, which can be used for more convenient and better reservation management system. 
Keywords: Reservation, Manage Bed, Laravel Framework 
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O-075 
การตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและดวงตาบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ส าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
นักศึกษา : นายนครินทร์ จันทราเทพ และ นายอานันท์ บุญยิ่ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย : อ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก 
สังกัด : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น 
 แอปพลิเคชัน May I Help You พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัด สามารถขอความช่วยเหลือจากพยาบาลผู้ดูแลและส่งความต้องการไปยังญาติผู้ป่ วยผ่านแอปพลิเคชันได้ 
นอกจากนี้ผู้ใช้ที่เป็นพยาบาลผู้ดูแลและญาติผู้ป่วยสามารถได้รับการแจ้งเตือนความต้องการของผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยที่
พยาบาลสามารถกดดูข้อความการแจ้งเตือนและกดการตอบรับการช่วยเหลือเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นรับทราบว่าตนจะเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยบุคคลนี้ตามค าร้องขอ ซึ่งระบบจะจัดการคิวการตอบรับในรูปแบบ First-Come-First-Serve แอปพลิเคชัน May I Help 
You พัฒนาขึ้นด้วย Android Studio 3.2 เก็บข้อมูลและสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแบบ Real time ด้วย 
Firebase และแอปพลิเคชันท าการประมวลผลผ่านเซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ามาแสดงผลการแจ้งเตือนความต้องการของผู้ป่วยบนโมบาย
แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้พัฒนาได้ท าการด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ ท าการพัฒนาในส่วนการตรวจจับการ
กระพริบของดวงตาและการเคลื่อนไหวของใบหน้าเพื่อหาต าแหน่งที่จะใช้ระบุถึงการหันหน้าเพื่อที่จะน ามาในกระบวนการเลือก
ค าสั่งที่ต้องการ 
ค าส าคัญ :  โมบายแอปพลิเคชัน, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด, Firebase, Cloud Vision API 
 
Detection of Face and Eye Movement on Smartphone Device to Assist Post Surgery 
Student : Nakarin Jantratep and Anan Boonying 
Project Advisor : Dr. Chitsutha Soomlek 
Address : Computer Science, Department Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 

This paper focuses on developing a mobile application to detect eyes movement and control cursor 
on Android smartphone or tablet to help post surgery patients or people having movement difficulties, 
application has to send on message to on caregiver or their relative. In addition, users can receive on notification 
on application. A caregiver can check a message and press warning message to let the other person know that 
they will be available to help person. The system will handle the response queue by First-Come-First-Serve, 
the May I Help You application developed with Android Studio 3.2, record the data and communicate on the 
Internet in real-time by using Firebase and sever-based application. The developer has analyzed the system 
requirements and design, develop in the detection of eyes blink and the movement of face to determine to 
identify the face to be used in the desired command selection process. 
Keywords  :  Mobile Application, Post surgery patients, Haar-like, Cloud Vision 
 


